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Datum

2014-11-28

Marjo Mäkinen
marjo.makinen@hellefors.se

Finska samrådsgruppen
Plats
Datum

Formens Hus
2014-11-28 kl: 10.00-12.30

Deltagare

Marjo Mäkinen
Tina Lanefjord
Juhani Siimes
Eila Siimes
Marjatta Lehtola
Jorma Veijalainen
Jouko Vehkalahti
Matti Nylund
Kaarina Larsson

Hällefors kommun
Hällefors kommun
Hällefors finska förening
Hällefors finska förening
Finska församlingskretsen
Hällefors finska förening
Hällefors Närradio finska sändningar
Finnstigen
Finska församlingskretsen

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
2. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
 Svårt att hitta den finska litteraturen på biblioteket?
Det är inte alla som tycker att det är svårt att hitta. Man kan gå dit personligen
och prata med bibliotekspersonalen om det är något som inte fungerar.
Samordnaren informerade om att nu finns informationsställ om nationella
minoriteter/finskt förvaltningsområde uppställda på båda biblioteken. Även
förslagslådorna ska finnas på plats.
 Möten med finska samrådsgruppen kommer att ske 4 ggr/år.
Kommunens samordnare kommer däremellan att besöka
föreningarna/organisationerna för mindre formella möten/träffar.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

Medborgarplatsen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15
Hällefors

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3
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3. Dagens ämne avhandlas
Förskola helt- eller delvis på finska.
Modersmålsundervisning


Resultat av föräldraenkäten om nationella minoritetsspråk i
förskola & skola.
Kartläggningen gjordes via en enkät som skickades till föräldrar i elektroniskt
form på InfoMentor (skolan) och Tempus (förskolan). Enkäten genomfördes i
september 2014.
Enkäten genererade i endast 9 svara varav 4 st. ansåg sig vara Sverigefinnar.
Önskemålen som framkom i undersökningen:
4 st. svarar att dom skulle vilja ha modersmålsundervisning i finska i skolan.
2 st. svarar att dom skulle vill ha förskoleverksamhet helt eller delvis på
finska.
Eftersom undersökningen var anonym så informerade kommunen, via kommunens
hemsida och Facebook, att de som önskar förskoleverksamhet helt eller delvis på
finska eller modersmålsundervisning i finska tar kontakt med berörd rektor.


Information om rätten till förskola på finska och
modersmålsundervisning på kommunens hemsida.
Det saknas information på kommunens webbsida under ”Lära”.
Där bör det finnas information under Lära/Barnomsorg-förskola om att barnen
har rätt till förskola helt eller delvis på finska.
Samma gäller under Lära/Grundskola/Modersmålsundervisning där det borde
framgå att när det gäller undervisning i de nationella minoritetsspråken är
kommunen skyldig att anordna undervisning även om det finns färre än fem
sökande elever i kommunen och även om språket inte är elevens dagliga
umgängesspråk.
Tina Lanefjord tar med sig önskemålen till berörda.


Kommunens utredning av Central förskola.
Hur går vi till väga för att få möjlighet till inflytande i frågan?
För enligt lagen så ska ”Förvaltningsmyndigheter ska ge de
nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör
dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för
minoriteterna i sådana frågor.”
I detta läge känns det väldigt viktigt att det uppmärksammas att kommunen
ska erbjuda barn förskola helt- eller delvis på finska.
Tina Lanefjord föreslog att samordnaren ska skriva en tjänsteskrivelse
angående detta och skicka till henne.
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Hur har kommunen använt sig av det tillägg (som betalats sedan 2009) i
generella statsbidraget, som avser modersmålsundervisning i finska och jiddisch
(2kr/invånare/år)?
Tina Lanefjord svarar att det inte har funnits efterfrågan av modersmålsundervisning i finska
eller jiddisch. Så därför har pengarna ingått i det generella statsbidraget utan att vara
”öronmärkta” eftersom behov inte funnits.

4. Tema inför nästa möte
 Information om planeringen av central förskola i Hällefors kommun
 Samarbete med kultur- och fritidschefen när det gäller att främja och
synliggöra minoritetsspråk och –kultur?

5. Övriga frågor
 Bastun på Björkhaga? Kan föreningarna/organisationerna vara
behjälpliga?
Finska samrådsgruppen anser att hålla igång bastun på Björkhaga inte är
någonting som ska bekostas av finska förvaltningspengarna. Bastun är ju inte
någon merkostnad i samband med minoritetslagens tillkomst.
Att bastun inte hålls igång beror väl mer på personalbrist?
Samrådsgruppen vill gärna ha en fortsatt dialog med omsorgen hur man ska
gå till väga för att bastun ska hållas igång.
 Rökbastun i Bredsjö.
Ansvarig för rökbastun i Bredsjö kan tyvärr inte längre fortsätta arbetet p.g.a.
personliga skäl.
Hällefors finska förening ska undersöka möjligheten att överta ansvaret för
rökbastun. Det ska också undersökas vem som äger marken, bastun och vem
som är ytterst ansvarig.
 Bekosta ABF’s nybörjarkurs i finska av förvaltningspengarna?
Samrådsgruppen godkände att kurskostnaden betalas av förvaltningspengarna.
Statsbidraget ska ju bl.a. användas till språkinsatser.
Kostnad för kursen ca 5600 kr.


Ang. länskonferensen för Örebro läns finska förvaltningsområden
och landsting som kommer att hållas 20150213.
Några ur samrådsgruppen opponerade sig mot att vi skulle vara med och dela
eventuella kostnader för detta med dom andra finska förvaltningskommunerna
i länet. I dagsläget vet vi inte ens om det blir några extra kostnader utöver det
som Örebro läns landsting och Länsstyrelsen Örebro ansvarar för.


Samordnaren delade ut kommunens informationsblad nr 4, 2014 som
översatts till finska. Informerade även om att man kan få den
hemskickad om man hör av sig till mig.



Boken ”små, små visor – pikku, pikku lauluja” kommer att beställas i
40 exemplar för att 1:a kv. 2015 delas ut gratis till sverigefinnar som
tillsammans med sina barn/barnbarn vill hålla finskan levande
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6/12 är det självständighetsfirande i Storå i samarbete med Linde Bergslags
Församling. Hällefors finska förening bokar en buss till arrangemanget
och tar emot anmälningarna. Resan är till för alla intresserade
(ej föreningsbundet). Bussen betalas av finska förvaltningspengarna.



En diktafon ska inköpas för att samordnaren enklare ska kunna vara
ordförande/sekreterare samtidigt.



Eila Siimes informerade om att en ny barngrupp, ålder 2-12 år,
kommer att startas upp i Hällefors finska förening efter årsskiftet.
Ledare för denna grupp kommer att vara Soili Aho och ev. Eija
Vieruaho.



Samordnarens befattningsbeskrivning efterfrågades och skickas ut
tillsammans med dessa minnesanteckningar.

6. Ekonomi
Redovisning av ekonomin.
68,7 kvar idag
Ej bokfört ännu: 38,1 och så kommer det att tillkomma andra löpande
kostnader, kurskostnader och ev. prenumerationer.
Ekonomisk redovisning efterfrågades – samrådsgruppen får kopia på den
årliga redovisningen som skickas till Länsstyrelsen i Stockholm,

Hällefors finska förening ansökte muntligt om ett bidrag på 25 tkr för att
kunna rusta upp Rökbastun i Bredsjö. I skrivande stund så har även en
skriftlig ansökan inkommit.
Ska bidraget betalas ut ska det vara klargjort att Hällefors finska förening
övertar skötseln av rökbastun.
7. Datum för 2015 års möten
Formens Hus, kl 10.00 – 12.00
 Fredag 30 januari
 Fredag 24 april
 Fredag 28 augusti
 Fredag 27 november
Samrådsmötena hålls sista fredagen i månaden.

