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Reglemente för Göteborgs Stads samråd med den sverigefinska minoriteten 

Göteborgs Stads samråd med den sverigefinska minoriteten består av Göteborgs Stads 
sverigefinska råd, som är kommunstyrelsens samrådsorgan med den sverigefinska 
minoriteten, samt av referensgrupper för äldreomsorg, kultur och språk och utbildning.  
 
 
Göteborgs Stads sverigefinska råd 

Uppgifter 

Rådet har med utgångspunkt i den sverigefinska minoritetens behov och rättigheter utifrån 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk följande arbetsuppgifter:  

• Rådet ska vara forum för samråd och agera som rådgivande instans för kommunen i 
frågor som berör främjande av kultur, ärendehantering och barn- och äldrefrågor på 
finska 

• Rådet ska följa upp utvecklingen av handlingsplanen och utvecklingen i stadens 
verksamheter  

• Rådet kan vid behov vara med och revidera handlingsplanen 
• Rådet kan framföra önskemål hos berörda huvudmän och ta initiativ till 

utvecklingsinsatser och förbättringar 
• Rådet ska årligen anordna ett öppet möte  

 

Sammansättning 

Göteborgs Stads sverigefinska råds sammansättning är följande: 
• 1 representant från respektive parti i kommunstyrelsen 
• 9 ledamöter för den sverigefinska minoriteten  
• 1 ledamot från referensgrupp språk och utbildning 
• 1 ledamot från referensgrupp äldreomsorg 
• 1 ledamot från referensgrupp kultur  

 
Ledamöter väljs för perioden 2015-2018. Göteborgs Stads sverigefinska råd kan föreslå 
ändringar i reglementet under mandatperioden. Ändringarna fastställs av kommunstyrelsen.   
 

Arbetsformer  

• Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet 
• Rådet utser förste och andre vice ordförande i rådet 
• Rådet sammanträder fyra gånger per år  
• Kallelse till sammanträde skickas ut senast en vecka före sammanträdesdagen. 
• För deltagande i sammanträde har rådets ledamöter och ersättare rätt till arvode enligt 

de grunder som gäller för ersättning till kommunala förtroendevalda i Göteborgs Stad.  
• Det står rådet fritt att vid behov adjungera sakkunniga. 
• Rådet ansvarar för att en gång per år anordna ett öppet möte som ska vara öppet för 

hela den sverigefinska minoriteten. Förslag inkomna från dessa möten ska kunna 
utgöra en grund för beslutsunderlag i staden.  

• Rådet utser representanter till två årliga möten där alla nationella minoriteter inbjuds 
av Göteborgs Stad och där ansvariga politiker från kommunstyrelsen deltar. 

• Rådet utser inom sig en arbetsgrupp som har till uppgift att bereda ärenden inför rådets 
sammanträden samt aktivt delta i förberedelsearbetet med det årliga öppna mötet.   



 
 

• Rådets ordförande kan tillfråga förvaltningschef för berörd förvaltning eller bolag, 
eller den tjänsteperson denne utser, att delta i rådets överläggning. 

• Göteborgs Stad ansvarar för sekreterarservicen. Tvåspråkiga protokoll från rådets 
möten görs tillgängliga på stadens webbsidor.   

• Rådet bestämmer mötesspråket. Tolkning ordnas vid behov.  
• Rådet kan föreslå ändringar i dessa regler till kommunstyrelsen.  

 

Referensgrupperna för äldreomsorg, kultur samt språk och utbildning 

Uppgifter 

De tre referensgrupper som bildats utifrån intresseanmälningarna är: 
Äldreomsorg 
Kultur  
Språk och utbildning 

Referensgrupperna ska med utgångspunkt i den sverigefinska minoritetens behov och utifrån 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk: 

• vara sakkunniga inom sitt område och bidra med kunskap om minoritetens 
värderingar, synpunkter och livssituation ur brukarperspektiv som underlag för vidare 
diskussion i Göteborgs Stads sverigefinska råd 

• agera som rådgivande instans för Göteborgs Stads sverigefinska råd 

 

Sammansättning  

Sammansättningen i grupperna formas av de personer som anmält intresse. Inga ersättare har 
utsetts. Referensgrupperna äger rätten att adjungera nya medlemmar vid behov.  
 

Arbetsformer  

• Referensgruppen utser själv ordförande och förste vice ordförande. 
• Referensgruppen sammanträder fyra gånger per år. 
• Referensgruppen utser själv en representant till Sverigefinska rådet. 
• Ordföranden kan tillfråga förvaltningschef för berörd förvaltning eller bolag eller 

andra tjänstepersoner att delta i referensgruppens överläggning.  
• Referensgruppen för anteckningar på sammanträden. Dessa tillgängliggörs på stadens 

tvåspråkiga webbsida. Ordföranden rapporterar muntligt på Sverigefinska rådets 
möten.  

• Referensgruppen bestämmer mötesspråket. Tolkning ordnas vid behov.  
• Referensgruppens ordförande har rätt till arvode för referensgruppens sammanträden 

enligt de grunder som gäller för ersättning till kommunala förtroendevalda i Göteborgs 
Stad.  

 

 

Göteborgs Stads ansvar 

Göteborgs Stad ansvarar för den övergripande koordineringen och uppföljningen av arbetet 
med finskt förvaltningsområde inom Göteborgs Stad. Staden tar fram faktaunderlag, står för 
det administrativa kring samrådet och ansvarar för sekreterarservicen. Staden har en stödjande 
och konsultativ roll i Göteborgs Stads sverigefinska råd och i referensgrupperna. 
 
 
 
 



 
 

Ledamöterna och ersättarna för den sverigefinska minoriteten i Göteborgs Stads 
sverigefinska råd 
 
 Ledamot Ersättare 

1 Tarmo Ahonen, Sverigefinska 
skolan 

Tuula Jäkärä , Sverigefinska skolan  

2 Sirpa Kyllönen, Sverigefinska 
Riksförbundet GB Distrikt 

Kauko Railovaara, Övriga föreningar 

3 Anneli Ylijärvi, Sverigefinska 
Riksförbundet GB Distrikt 

Sari Lauri-Hult, Sverigefinska 
Riksförbundet GB Distrikt 

4 Satu Rekola, Svenska kyrkan i 
Göteborg 

Jani Fleivik, Svenska kyrkan i Göteborg 

5 Dani Söderling, Göteborgs 
finska ungdomsförening 

Julia Rintamäki, Göteborgs finska 
ungdomsförening 

6 Reino Pitkänen, Kyrkliga 
organisationer 

Marko Wivolin, Kyrkliga organisationer 

7 Daniel Mertala, Göteborgs 
Sverigefinska delegation 

Andreas Luukinen, Göteborgs finska 
ungdomsförening 

8 Martti Koivistoinen, 
Sverigefinska 
samarbetskommittén i Göteborg 

Sarianna Metsähuone, Sverigefinska 
samarbetskommittén i Göteborg 

9 Petra Palkio, Sverigefinska 
pedagoger 

Pirjo Mondelus, Plantagegatans förskola, 
Göteborgs Stad 

10 Heli Henriksson Vasara, 
ordförande Referensgrupp 
Kultur 

Andreas  Luukinen, Vice ordförande 

11 Merja Heed, ordförande 
Referensgrupp Äldreomsorg 

Ritva Kaihlamäki, Vice ordförande 

12 Pirjo Hanski, ordförande 
Referensgrupp Skola och språk 

Petra Palkio, Vice ordförande 

 
 
Ledamöterna från de politiska partierna i kommunstyrelsen 
 
13 Beatrice Toll (S), ordförande i Göteborgs Stads sverigefinska råd 
14 Arto Niskala (M) 
15 Bosse Parbring (MP) 
16 Yasmine Posio Nilsson (V) 
17 (FP) återkommer 
18 Inga-Lill Adolfsson (KD) 
19 Robert Nyström (SD) 
 


