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    Mötesanteckningar samrådsgrupp 
 
 
Förvaltningsområde för finska språket och meänkieli 
 
Närvarande:  
Reijo Tarkkonen Keijo Leppäniemi: Kalixin Pirteät 
Daniel Särkijärvi Maarit Kemi: Vår Kulturvagga 
Aimo Suomela Pekka Komulainen: Kalix Sångklubb  
Kirsi Gustafsson: Svenska kyrkan 
Erkki Haarala: Kommunstyrelseledamot  
Minna Hakkanen: Socialförvaltningen 
Kjell Hansson Ingegerd Dahlbäck: Utbildningsförvaltningen 
Kenneth Björnfot: Kommunledningskontoret 
 
 

1. Information angående modersmålsundervisning 
Ansvarig Rektor för Modersmålsundervisning Ingegerd Dahlbäck, samt 
Utvecklingsledare Kjell Hansson redogör för samrådsgruppen bakgrunden till varför 
inte alla som vill får läsa finska som modersmål längre. Anledningen är att skollagen 
skrivits om 2011, och där skall eleven ha grundläggande kunskaper i modersmålet, 
det gäller även de nationella minoritetsspråken. 
Läs mer i bilaga modersmål. 
 
Gruppen diskuterar även andra lagstiftningar som Språklagen och Lagen om 
Nationella minoriteter. Språklagen reglerar inte Modersmålsundervisning, det gör 
Skollagen, inte heller Lagen om nationella minoriteter gör det. Det som Lagen om 
nationella minoriteter särskilt kräver ansvar från kommunerna i allmänhet och 
förvaltningskommuner i synnerhet gäller äldreomsorg och förskola, att man sedan i 
lagstiftningarna säger att det allmänna ska skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken innebär vad en kommun ska göra rent generellt som kommun för 
att möjligöra stöd och service på minoritetsspråken. 
 
Med det som nu gäller kommer Kommunen att inleda ett samarbete med ABF om 
nybörjarkurser in finska för barn i åk1-åk6. Erbjudandet kommer att riktas till de 
föräldrar vilka sökt modersmålsundervisning i finska eller meänkieli för sina barn men 
där grundläggande kunskaper av olika anledningar inte kunnat skapas i hemmet. 
Planen är att denna kurs startar i början av 2013, och kommer att vara kostnadsfri.  
 
2. Arbetsformer för Samrådsgruppen 
Samrådsgruppen har utökats med ytterligare en förening, ”Kalix Sångklubb”, samt 
att STR-T inte längre deltar på mötet då de har en lokalavdelning i form av ”Vår 
kulturvagga” Kommunstyrelsen har beslutat om arbetsformerna för samrådsgruppen 
och en genomgång av bestämmelserna genomfördes. 
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3. Nya budgetdirektiv statliga medel 
De nya direktiven innebär att de kommuner som inte förbrukar de statliga medlen, 
och inte kan redogöra för anledning till det, kommer att till påföljande budgetår få en 
reducerad budget med motsvarande belopp. 
 
4. Rapport Projekt äldreomsorg 
Minna Hakkanen som arbetat som projektledare under 2012 med minoritetsspråk och 
äldreomsorg redogjorde för det resultat och arbetsplan som socialnämnden ska 
besluta om i november. Läs mer i bilaga äldreomsorg. 
 
5. Verksamhetsplan och budget 2012 
Kenneth B. redogör för verksamhetsplanen och prognos för budget 2012. 
Vi har genomfört både de planerade kommunala projektet som andra aktiviteter som 
ska främja minoritetsspråken i samhället. Budgeten kommer att förbrukas med alla 
de tilldelade statliga medlen. 
 
6. Projekt förskolan och minoritetsspråken 
Kenneth B. redogör för planerna om ett projekt på tre år som ska skapa stukturer 
och metoder för att tillgodose behoven av minoritetsspråk i de förskolor som har 
personal med dessa språkkunskaper, idag finns fyra förskolor, Djuptjärn, Lyran, 
Nystads och Grytnäs. Till de projektet planerar vi även att olika kulturinslag via 
kulturskolan kommer att ingå. Läs mer om minoritetsspråk och förskolan i bilaga 
förskola. 
 
7. Riksmöte för Sveriges förvaltningskommuner 
6 november kommer ett stort riksmöte med alla förvaltningskommuner att 
genomföras. Arrangörer är Länsstyrelsen Stockholm och Sametinget. 
Samrådsgruppen kommer att representeras av Reijo T. och Daniel S. 
samt Erkki H. ansvarig politiker och Kenneth B. ansvarig tjänsteman. 
 
8. 6 December 
Finlands självständighetsdag firar 95 år. Kalix kommun kommer att vara värd för ett 
större arrangemang på Folkets Hus. Arbetsgruppen med Reijo, Aimo och Kenneth 
jobbar med programmet för den dagen. 
 
9. Övrigt 
Kenneth B. redogör för mötet med förvaltningskommunerna i Norrbotten. 
Mötet genomfördes i Arvidsjaur och i medverkan av Kommunförbundet Norrbotten, 
samt chefen för Minoritetsenheten vid Länsstyrelsen i Stockholm 
Lennart Rohdin, Lennart avgår med pension i höst och kommer att efterträdas av 
Tiina Kiveliö som också deltog på vid nätverksmötet. 
 
 
 
/Kenneth Björnfot 
 


