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Hällefors kommun
Hällefors kommun
Hällefors kommun
Hällefors finska förening
Finska föreningen Sarastus
Korskyrkan
Finska församlingskretsen

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Marjo Mäkinen gick igenom föregående mötes minnesanteckningar vilka
godkändes.
2. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
Jessica Jansson, ekonomichef, informerade om de ekonomiska
frågeställningarna angående redovisningar. Bl.a. att kommunen inte kräver in
redovisning på utbetalda bidrag om allt verkar vara i sin ordning.
Nämnderna och KPR har informerats om FFO så nu är det bara Val- och
demokratinämnden kvar.
2 st. Sverigefinska flaggor har beställts och det kommer att flaggas 24 februari
(Sverigefinnarnas dag) både i Hällefors och Grythyttan.
I kommunens informationsblad som går ut till alla hushåll kommer det att
informeras om nationella minoriteter, finskt förvaltningsområde samt om
flaggningen på Sverigefinnarnas dag.
Kommunen kommer att köpa in 2 st. informationsställ till båda biblioteken för
informationsmaterial om nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.
Även 2 st. förslagslådor där man kan lämna förslag och idéer om aktiviteter
eller åtgärder som syftar till att främja, bevara och revitalisera det finska
språket och kulturen.

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

2(3)

3. Dagens ämne avhandlas
Förskola helt eller delvis på finska och modersmålsundervisning.
Föräldraenkät om nationella minoritetsspråk i förskola & skola
har skickats ut digitalt till föräldrarna v. 35.
Alla föräldrar verkar inte komma åt IT-systemen för förskola och skola så
Marjo lämnar enkäterna till bildningsnämndens ledningsgrupp för vidare
distribuering.
Föräldraenkäter delades ut till Barn- och ungdomsverksamheten i Hällefors
församlingshem, finska föreningarna och organisationerna så att familjer som
inte har inskrivna barn får ta del av enkäten.
4. Tema inför nästa möte
Förskola helt - eller delvis på finska. Modersmålsundervisning
Enkätsvaren?
Vi kommer att bjuda in bildningsförvaltningens chef Tina Lanefjord till nästa
samråd 28/11.
5. Övriga frågor
Turistinformation på finska har efterfrågats av en del.
Marjo ska undersöka om man kan översätta den turistinformationen som finns
på kommunens webbsida.
Finska föreningarna/organisationerna har funderingar på att bjuda ner
sverigefinnar till sina verksamheter (man behöver inte vara medlem i
föreningen) I första hand personer som behöver hjälp/skjuts för att ta sig ut
samt brukare inom omsorgen. Utredning pågår om hur man ska gå till väga.
Eila S. informerade om att det finns en finsk Bowlinggrupp i Hällefors.
Eila fick i uppdrag att kontakta gruppen för att höra om någon av dom är
intresserad av att ingå i finska samrådsgruppen.
Delade ut ”Branschriktlinjer för säker mat” till föreningarna/organisationer
Samrådsgruppen beslutade att det räcker med möten 4 ggr/år.
Så nästa möte är 28/11 2014.
Marjo informerade att det kommer att hållas en länskonferens för Örebro läns
finska förvaltningsområden. Den vänder sig till kommunernas
förtroendevalda, berörda chefer/ansvariga.
Länsstyrelsen, Landstinget och Örebro läns finska förvaltningsområden
kommer att samarbeta kring utformningen av konferensen som troligtvis
kommer att gå av stapeln 20150213.
Undersökning pågår om möjligheten för Hällefors finska förening att hyra
Formens Hus för julbord 29/11. Tillställningen kommer att vara öppen för
allmänheten – alltså ej bara för föreningens medlemmar.
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6. Ekonomi
Ansökan om minoritetsspråkmedel:
Korskyrkan ansökte om bidrag till finsk kulturkonferens med 4800 kr.
Där kommer det även att delas ut information om nationella minoriteter och
finskt förvaltningsområde till sverigefinnar, romer och samer.
Samrådsgruppen beslutade att godkänna ansökan.
Redovisning av ekonomin:
Statsbidrag 2014: 660000 kr
Förbrukat statsbidrag per 2014-06-30: 315300 kr
Prognostiserad förbrukning av resterande statsbidrag 2014: 344700 kr
7. Datum för nästa möte
2014-11-28, Valsverket, Kommunhuset, kl 10.00 – 12.00

Tack till AnnaHelena Jernberg och Jessica Jansson för att ni kunde
närvara på finska samrådsgruppens möte.
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