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Finska samrådsgruppen
Plats
Datum
Närvarande

Valsverket, Kommunhuset
2017-11-23 kl.13.00 – 15.00
Marjo Mäkinen
Jorma Veijalainen
Veikko Holm
Liisa Lindeberg-Lindvet
Eila Siimes

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

1. Dagens ämne avhandlas:
Inget speciellt tema
2. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Närvarande hade läst igenom anteckningarna och hade inga
synpunkter.
3. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
 Rampen till Finnstigen är på plats, men det är kvar lite finjusteringar
som AME lovat att fixa till.
 Inställd bussresa till Stockholm Suomi/Finland 100 år p.g.a. för få
anmälningar.
 Behovskartläggning över sverigefinnar/nationella minoriteter kommer
att göras 2018.
 Samordnaren kollar med omsorgen om möjlighet till uppsökande
verksamhet bland kommunens sverigefinnar. Betala lön från
statsbidraget? Hur många % tjänst behövs för detta?
 Samrådets funktion – se föregående minnesanteckningar. Frågan
kvarstår.
4. Tema inför nästa möte
Bjuder in någon politiker/ansvarig chef inom omsorgen.
Nästa gång stämmer vi av omsorgsfrågorna som tagits upp på detta
möte och om Suomikoti och kösystem dit för finsktalande.
5. Övriga frågor
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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Ny ordförande i samrådsgruppen: vakant
Beställning har gjorts på dagsaktuell statistik över följande:
o En tabell som visar antal folkbokförda i Hällefors kommun i
dagsläget som är födda i Finland resp. ej födda i Finland men
med minst en förälder född i Finland resp. ej födda i Finland
och ingen förälder född i Finland men med minst en far- eller
morförälder född i Finland.
o Åldersstatistik sverigefinnar boende i Hällefors kommun
Kort genomgång av remissen SOU 2017:60 Nästa steg? Förslag för en
stärkt minoritetspolitik.
Kommande kulturaktiviteter:
o Hällefors bibliotek 25/11 kl. 13.30 Berättarföreställning
Kalevala för barn och unga.
o Hällefors bibliotek 7/12 kl. 18.15 Författarbesök Aira
Bengtsson om hennes upplevelser som finskt krigsbarn.
o Familjefest i Krokbornsparken (ev. 1:a helgen i juli) T.ex.
sverigefinska Clownen Raimondo. Betalas av statsbidraget.
Enkät från Länsstyrelsen Stockholm lämnades till representanterna i
samrådet.
Årlig guidning på Finnstigen för 4:e klassare? Busskostnaden betalas
statsbidraget. Samordnaren undersöker varför det bara blev 1 gång och
inte årligen som det var tänkt. Det var skolan och Finnstigen som
skulle hålla kontakten med varandra. Och nu när informationscentret
tas i bruk kommer det att bli pedagogiskt bättre med info och guidning
till eleverna.
28 november åker 2 st. biståndshandläggare på konferens om: Äldres
rätt till service och omvårdnad på nationella minoritetsspråk.
Omkostnader betalas av statsbidraget.

6. Ekonomi
 Genomgång av ekonomin: i dagsläget finns ca 135.000 kr kvar
men då är inte november-december utgifterna borträknade.
 Föreningen Finnstigen har ansökt om 140.000 kr till informationsoch marknadsföringsinsatser om finsk kultur från skogsfinnar
fram till idag. Genomförandet sker i det nybyggda
informationscentret på Finnstigen – detta även med tanke på
tillgängligheten. Se mer i bifogad bilaga.
o Samordnaren tar med sig bidragsansökan till förvaltningen
och återkommer med svar.
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Datum för kommande möten 2018
2018-02-15
2018-04-19
2018-08-16
2018-11-15

Hällefors 2017-11-23
Vid minnesanteckningarna
Marjo Mäkinen, Samordnare

