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Datum

2017-04-20

Marjo Mäkinen
marjo.makinen@hellefors.se

Finska samrådsgruppen
Plats
Datum
Närvarande

Plenisalen, Kommunhuset
2017-04-20 kl. 13.00 – 15.00
Marjo Mäkinen
Jouko Vehkalahti
Liisa Lindeberg-Lindvet
Eila Siimes

Hällefors kommun, samordnare, sekreterare
Hällefors Närradio finska sändningar
Hällefors finska förening

1. Dagens ämne avhandlas:
Sverigefinska barn och ungdomar
Fjärrundervisning på entreprenad
En viktig förändring från och med den 1 augusti 2016 är att en
kommun, ett landsting eller en enskild huvudman nu kan köpa
fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning på modersmål
från en annan huvudman på entreprenad. Detta får dock endast ske om
huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna
denna utbildning inom den egna organisationen
(23 kap. 1 och 4 § skollagen).

2. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Närvarande hade läst igenom anteckningarna och hade inga
synpunkter.
3. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
 Skolan har nu korrigerat texten i sin information om undervisning i
modersmål. Nu står det mer utförligt om nationella minoriteters
utökade rätt till modersmålsundervisning.
 Enligt önskemål från samrådsgruppen har nu Hällefors Bibliotek
lämnat redovisning på vilka inköp som gjorts för bidraget som
lämnats. Redovisningen gicks igenom och godkändes.
 Buss till Finnstigen när det är Piratlajv 24 maj kommer inte att
anordnas eftersom det inte verkar finnas behov.
E-post
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När det gäller frågor om rampen till Finnstigen kan man kontakta
Dennis Isosalo som är ansvarig över AME (Arbetsmarknadsenheten)

4. Tema inför nästa möte
Inget speciellt tema bestämdes
5. Övriga frågor
 4 maj - Kurs om Senior-rådgivning på finska, som anordnas av
Lindesbergs kommun. Endast samordnaren kommer att åka på kursen.
Andra intresserade hade inte möjlighet denna gång.
 Kommande kulturaktiviteter:
o Hällefors bibliotek visar 20 maj barnteatern Veeras
kontor/Veeran konttori
o RSKL anordnar bussresor från Örebro län till Skövdes
teaterföreställning Tillsammans/Yhdessä 2017-05-20. Länets
finska förvaltningsområden betalar 1000 kr/kommun för
busskostnaderna.
o Hällefors kommun arrangerar, tillsammans med Lindesbergs
kommun, en bussresa 25/8 till Stockholm, Kungsträdgården.
Där pågår en statsfestival i 3 dagar för att fira Suomi/Finland
100 år. 25/8 firas finska kulturens dag. Kommunerna kommer
bara att betala del av busskostnaden – resten får resenärerna
betala själva.
o Se fler kulturaktiviteter under punkt 6. Ekonomi.
 Genomgång av Mall för samråd.
 Diskussioner om samrådets funktion fördes. En stor fråga är – Vilka
ansvarar för genomförandet av mötesbeslut? Vilka ska ha samrådets
minnesanteckningar? Hur kan man ge området en större tyngd i hela
kommunens arbete?
 Finns det möjlighet att anordna uppsökande verksamhet bland
kommunens sverigefinnar? Tjänsten kan bekostas av statsbidraget.
 Vari ligger problemet att finsktalande inte får plats på Suomikoti –
avdelningen som är avsedd för finsktalande. Kommunen borde verka
för att i första hand finsktalande får plats på avdelningen.
 Ny behovskartläggning behöver göras 2017. Kartläggningen sker för
att få reda på vilka önskemål och behov sverigefinnar i Hällefors
kommun har.

6. Ekonomi
 Ekonomisk redovisning 2016. Disponibelt statsbidrag: 660000 kr,
Förbrukade medel: 592116,89 kr. Kvar: 67883,11 kr
 Föreningen Finnstigen har ansökt om 10.000 kr till genomförandet
av Finnstigens dag 2017-06-17
 Hällefors Finska förening har ansökt om 10.000 kr som avser
firandet av Suomi/Finland 100 år – Familjedag i Krokbornsparken
2017-09-02.
 Förbundet Sverigefinska Pensionärer SFP, Ö-V-distriktet
arrangerar en utomhusdag på Finnstigen för kommunens
sverigefinnar. Buss från Hällefors till Finnstigen kommer att
betalas av statsbidraget för att möjliggöra för äldre att ta sig dit.
Ansökningarna godkändes.
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7. Datum för kommande möten 2017
 2017-08-17
 2017-11-23

Hällefors 2017-04-20
Vid minnesanteckningarna
Marjo Mäkinen, Samordnare

