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Mötesanteckningar samrådsgrupp
Förvaltningskommun för finska och meänkieli
Närvarande:
Reijo Tarkkonen Keijo Leppäniemi: Kalixin Pirteät
Daniel Särkijärvi Maarit Kemi: Vår Kulturvagga
Aimo Suomela: Kalix Sångklubb
Siv Björn, Kalix sjukhus
Kirsi Gustafsson: Svenska kyrkan
Erkki Haarala: Kommunstyrelseledamot
Kenneth Björnfot: Kommunledningskontoret
1. Redovisning av verksamhet och budgetutfall 2012
Kenneth B. redovisar genomförda projekt och insatser inom ramen för kommunens
uppdrag, samt stöd till främjande aktiviteter (revitalisering). Kommunen förbrukade
samtliga meddel och visade ett underskott på 1800 kr av den totala budgeten.
Informerades även om de nya striktare redovisningsreglerna och nya krav för statliga
medel för kommande verksamhetsår. Se vidare i bilaga ekonomi.
2. Verksamhetsplan och budget 2013
Presentation av verksamhetsplanen och budget 2013. Samrådsgruppen samtycker till
förslaget om verksamhetsplan. Bilaga VEP 2013
3. Projekt förskolan
Ett längre projekt 2013-2014 är under införande som syftar till att förstärka
förskolebarns tvåspråkighet, pedagogernas utvecklingsmöjligheter samt föräldrarnas
delaktighet.
4. Projekt äldreomsorg
Projektet är nu slutfört och socialnämnden har tagit beslut om införande av stöd och
service på finska och meänkieli vid samtliga delar inom socialtjänsten som avser
äldreomsorg. Bilaga Äldreomsorg.
5. Redovisning av föreningarna
Vår kulturvagga: Föreningen har drygt 60 medlemmar varav ca 10 medlemmar har
meänkieli anknytning. Föreningen genomför många egna aktiviteter vid flera av
veckans dagar, ex handarbeten, porslinsmålning, bakning, data, sömnad, friskvård.
Även aktiviteter som riktar sig till barn genomförs inom föreningen. De har även ett
aktivt samarbete med Kalix sångklubb. Utåtriktade aktiviteter 2013 handlar om
temaresa för barnfamiljer, deltagande vid ”Barnmässan” som arrangeras av Kalix
kommun och en teaterföreställning som genomförs i april.
Kalix sångklubb: Föreningen har drygt 85 medlemmar, och är som namnet anger
inriktat på musik och körsång. Föreningen samarbetar med Vår kulturvagga.
Föreningen genomför sångundervisning för enskilda och körövningar varje vecka.
En gång/månad genomförs en större aktivitet karaoke/körsång. Föreningen kommer
att delta vid Barnmässan, Kalix vinterdag och Kulturnatta. Ett större arrangemang
med inbjudna deltagare planeras för genomförande av ”Marathonkaraoke”.

Kalixin Pirteät: Föreningen har ca 60 medlemmar, varav några har meänkieli
bakgrund. Pirteät har en ledamot i RSKL norra distriktets styrelse, samt är även
representerat i kommunens pensionärsråd och handikappråd.
Föreningen genomför medlemsmöte en gång/vecka med olika aktiviteter som ex
matlagningskurser etc. En teaterkurs inom föreningen planeras. Aktiviteter utanför
föreningen är fredagars musikarrangemang vid Rönngården för de äldre som bor där,
föreningen söker även samarbete i denna fråga med ex Röda korset. Föreningen
arrangerar en deltävling i karaoke i Töre under våren, samt bistår fritids- och
kulturförvaltningen i planeringen för Kulturnatta.
6. Info Svenska kyrkan
Kyrkan har två finskspråkiga anställda, en präst samt en diakon (Kirsi). Dessa verkar
även i Töre kyrka vid behov. Kyrkan arrangerar också ”dagkaffe” för pensionärer.
Sjukhuskyrkan är en viktig del av aktiviteterna. Framöver planeras mässa och
gudstjänst på svenska och finska. Kyrkan diskuterar med särskilda boendet
”Ängsgården” i Sangis om olika aktiviteter. 6:e december är en årlig aktivitet.
7. Info NLL
Siv B. redogjorde för en mycket positiv utveckling vad avser NLL och de nationella
minoritetsspråken, se bilaga NLL. Aktiviteten ”Kulturentré” vid Kalix sjukhus blev
mycket uppskattad av patienter, anhöriga och övriga besökare.
8. Modersmål och övrigt
Utbildningschef Charlotte Sundqvist deltog och redogjorde för de beslut som
Skolinspektionen lämnat avseende den anmälan som riktats mot Kalix kommunUtbildningsnämnden, avseende Modersmålsundervisning i grundskolan.
Skolinspektionen konstaterar att Kalix kommun följer skollagen och avskriver
ärendet. Bilaga Skolinsp.
Kalix kommun har inte tolkningsföreträde av lagar, vilket förövrigt inga kommuner
har. Kommunens uppgift är att följa det som lagar, förordningar, planer och olika
styrdokument anger. Utbildningschef Charlotte Sundqvist ombads att se över
möjligheten att tillhandahålla undervisning i finska som språkval, under skolans val
eller som elevens val, särskilt i åk 1-6.
Kommunen har genom samarbete med ABF startat två studiegrupper för barn och
vuxna i Kalix och Töre som avser finska för nybörjare. Denna är riktad till de barn i
åk 1-6 som inte hade grundläggande förkunskaper för att kunna delta och utveckla
sitt modermål i skolan. Av de 22 berörda eleverna deltar nu 10 stycken samt
glädjande även 5 föräldrar.
/Kenneth B./
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