2012-02-29
Mötesanteckningar samrådsgrupp

Förvaltningsområde för finska språket och meänkieli
Tid och plats: Den 29 februari 2011 kl. 09:00 – 12:00 i kommunhuset i Kalix.
Närvarande: Reijo Tarkkonen, Keijo Leppäniemi, Kalixin Pirteät,
Lena Elsasdotter Niska STR-T,
Siv Björn Kalix sjukhus,
Erkki Haarala, Kommunstyrelseledamot,
Minna Hakanen, Socialförvaltningen
Kenneth Björnfot, Kommunledningskontoret

1. Information, finska/meänkieli och äldreomsorg
Minna Hakkanen informerar kring det resultat som är sammanställt avseende
språkliga/skriftliga kunskaper i finska/meänkieli bland personalen inom
socialförvaltningens samtliga verksamheter. En större arbetsplats saknas men
är under bearbetning. Sammanfattningsvis är språkkunskaperna goda i
antalet personal räknat, även om vissa områden kommer att behöva
förstärkning. Det fortsatta arbetet handlar om behovet bland kunderna i nutid
samt en plan för kommande åren. Ett underlag som sedan politikerna ska
fatta beslut om.
2. Information om Kalix sjukhus
Siv Björn, Platschef vid Kalix sjukhus
NLL har två personer på heltid som jobbar med frågor som berör landstinget
och minoritetsspråk, ex översättningar, kurser, utb-seminarier. Dessa är
organiserade i Landstingsdirektörens stab. Utöver det så har även division
utb-kultur aktiviteter om minoritetsspråk. Kalix sjukhus har en stor del av sina
anställda som behärskar finska/meänkieli, såväl bland vårdpersonal som
läkare, däremot så är det inte lika bra bland distriktssköterskorna, dvs
hemsjukvård. Något att fundera över när distriktssköterskorna övergår till den
kommunala organisationen.
Under 2012 kommer landstinget att jobba mycket med skyltningar och
information, internet och webben, kallelser på modersmål etc

3. Ekonomi. Utfall 2011
Av budgeten blev det ett överskott på ca 97 kkr. Denna kan överflyttas till
budget 2012. Största budgetposterna förutom personalkostnader har använts
för olika aktiviteter vilka syftar till att synliggöra minoritetsspråken och
information/annonser.
4. Kommunal bestämmelse samråd förvaltningsområde
Genomgång av texter angående en ny bestämmelse, en mindre korrigering
samt ett förtydligande att medel för ersättningar vid samrådsgruppens
sammanträden ska användas genom avsedd budget för minoritetsspråk.
5. Anvisning-stöd vid bedömning av ansökningar
Vi får ansökningar om stöd från de statliga medlen för både projekt och
aktiviteter. För att på ett bra sätt kunna informera de sökande samt som stöd
vid vår bedömning så tar vi fram en särskild blankett för detta ändamål.
Detta är även ett problem i övriga förvaltningskommuner.
6. Plan huvudaktiviteter och budget 2012
Äldreomsorgen är huvudfokus under 2012. Övriga särskilda aktiviteter där vi
bidrar är kulturnatta samt 95-års jubileet. En arbetsgrupp ska tillsättas för
dessa där både Pirteät och Sv. Kyrkan ingår. I övrigt så är budget 2012 redan
fulltecknad.

/Kenneth Björnfot
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