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Närvarande:  
Keijo Leppäniemi: Kalixin Pirteät 

Maarit Kemi: Vår Kulturvagga 
Aimo Suomela, Pekka Komulainen: Kalix Sångklubb  

Maria Vanhapiha: Informationsenheten 
Kenneth Björnfot: Utvecklingsenheten 
 

 
1. Information möte med länsstyrelsen/sametinget  

Kenneth B. deltog på ett informationsmöte i Stockholm den 15 april tillsammans med  
berörda förvaltningskommuner och landsting. Vid mötet deltog även Mats 
Hedenström, tillväxtdirektör på Länsstyrelsen i Stockholm samt Marie Louise Allas, 

avdelningschef på Sametinget,  Per Olsson, statssekreterare, Kulturdepartementet, 
Karin Kvarfordt Niia, kansliråd Kulturdepartementet, Moa Nordin, expert på 

Skolverket, samt chefen och personalen vid Enheten för arbetsmarknads- och 
rättighetsfrågor (minoritetsfrågor). 
 

Mycket av det som redovisades var för oss kända sakområden, men det finns alltid 
nya förvaltningskommuner som behöver höra detta. En sak som dock var viktig är att 

Länsstyrelsen ska göra en särskild utredning av §8 i förordningen om nationella 
minoriteter, då denna paragraf gett så mycket upphov till olika tolkningar och 

diskussioner, utredningen ska vara klar under 2015. Läs mer om denna förordning 
via länken nedan: 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20091299.htm 

 
2. Föreningarnas yttrande om remissen av samrådsutredningen 

Kommunstyrelsen genomför en utredning av de kommunala samråden och begär 
remissyttranden av de politiska nämnderna samt av de föreningar som ingår i de 
olika samrådsgrupperna. 

 
Nedan en kort sammanfattning av de tre alternativen som utredningen vill att 

remisserna ska ge svar på: 
 
Alternativ A säger att den lokala samrådskulturen omfattar 

en serie väl avvägda sätt för Kalix kommun att samråda med 
civilsamhället. Den lokala samrådskulturen visar prov på såväl 

organisationsbaserade som individbaserade samrådsformer med 
både hög och låg formaliseringsgrad. Sammantaget lever 
kommunen upp till gällande lagstiftning och lokalt föreliggande 

behov av överläggningar med civilsamhället. 
 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20091299.htm
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Alternativ B säger att den lokala samrådskulturen behöver 
omfatta fler höggradigt formaliserade samrådsorgan. Den lokala 
samrådskulturen begränsar för närvarande civilsamhällets 

politiska potential. Denna potential kan bara komma till sin fulla 
rätt om civilsamhället tillförsäkras plats i samrådsorgan som har 

ordentliga maktbefogenheter. 
 
Alternativ C säger att den lokala samrådskulturen behöver 

inriktas på låggradigt formaliserade samrådsformer med individbaserat tillträde. 
På grund av den myndighetsliknande strukturen hos vissa samrådsorgan 

hamnar de valda församlingarna i en märklig beroendeställning 
till föreningar och organisationer. Detta kan lösas genom att 

Kalix kommun tillämpar samrådsformer som tydliggör partiernas 
särställning i det kommunala representativa systemet. 
 

 
Kalixin Pirteät förordar alternativ B 

 
Kalix sångklubb förordar alternativ A 
 

Vår kulturvagga förordar alternativ B, föreningen har också inlämnat en text till 
kommunen som bifogas dessa anteckningar. 

 
3. Övriga informationspunkter 

 Redovisning av kulturstöd genomförs med hjälp av den blankett som är skickad till 

föreningarna. 
 Informationsbrev är skickat till alla föräldrar med barn i skolålder förskoleklass till 

årskurs 6 av ansvariga rektorer, angående minoritetsspråk för nybörjare. 
 Äldreomsorg, Maarit vill att vi diskuterar egen avd. för minoritetsspråk på 

äldreomsorgen. Kommunen har redan gjort denna utredning genom Minna H. och 

socialnämnden har beslutat enligt det underlag som socialförvaltningen har 
presenterat. Utredningen har Minna redovisat ett par gånger för samrådsgruppen. 

Om någon förening vill diskutera äldreomsorgsfrågor, utbildningsfrågor, 
kulturfrågor etc så går det utmärkt att föreningen bokar möte med ansvariga 
chefer för de verksamheterna, samrådsmötet har inga beslutsmöjligheter som rör 

de politiska nämndernas ansvarsområde. 
 Maria V. informerar om en ny Kalixbok som ska framställas som presentbok, 

vilken har de tre språken svenska, finska och meänkieli. 
 Föreningar som vill göra något för minoritetsspråken kan söka ekonomiskt stöd 

från Institutet för språk och folkminnen, länk: 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/bidrag-till-
minoritetsspraken.html 

 Kommunala kulturarrangemang: 24 februari genomfördes Sverigefinnarnas dag 
på Folkets hus med två körer, varav en från Kemi, samt en teaterföreställning av 
Jan Johansson om Vilho Ollikainens liv, det var synd att körerna inte stannade 

kvar, något som kommunen ska planera på annat sätt i framtiden, samt att 
lördagar med ett program på ca 2-3 timmar på dagen borde göra att fler personer 

kommer. Kulturnatta blir 29 maj, förutom inslag via sångklubben och 
kulturvaggan så kommer musikgruppen JORD (meänkieli) samt finsk filmbio för 

barn och vuxna.  Planering pågår för Tornedalskultur senare i höst. 

http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/bidrag-till-minoritetsspraken.html
http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/bidrag-till-minoritetsspraken.html
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 Samrådsmöten, det framförs att vi borde ha fler möten, det påpekas dessutom i 
texten som Kulturvaggan inlämnat om alternativen för samrådsutredningen. 

I november 2014 hade vi ett samrådsmöte om förslaget till verksamhetsplan och 
budget för 2015. I juni och september 2014 informerade kommunen om 
arbetsläget till representanterna i samrådsgruppen via e-post, och där ställdes 

frågan om föreningarna utöver vad som beskrevs i e-posten, ville ha något 
samrådsmöte, vilket ingen förening ville ha. Det går bra att föreningarna påtalar 

om behovet av möte ifall det är något som de vill ha diskuterat, och vill 
föreningarna ha möte så blir det möte, dvs utöver de möten som kommunen 
kallar till, föreningarna kan också som påpekats, själva boka möten med 

ansvariga chefer i kommunen där sakfrågor kan diskuteras som avser 
lagstiftningen och de rättigheter den enskilde har. 

 
 Rapporten ”Nationella minoriteter – Minoritetspolitikens utveckling år 2014”  

Föreningarna får ett exemplar av rapporten. Denna rapport som sammanställs via 
enkäter och andra datakällor genomförs varje år av Länsstyrelsen i Stockholm.  
I rapporten för 2013 hade ett stort fel begåtts, då man beskrev att det sjunkande 

antalet elever i hela landet som läser meänkieli, skulle bero på att Kalix kommun 
tillämpar skollagen strikt, dvs endast de elever som har förkunskaper kan läsa 

meänkieli som modersmål. Det är omöjligt då det i Kalix bara finns ett fåtal elever 
som läser meänkieli som modersmål. Kalix kommun protesterade mot denna 
felaktiga beskrivning och Länsstyrelsen insåg naturligtvis misstaget och tog bort 

den formuleringen innan rapporten skickades till regeringen.  
 

I årets rapport hade inte representanter för föreningarna i Kalix fått någon e-post 
från Länsstyrelsen med en länk till enkäten. Tyvärr uppstod ett rykte om att 
kommunen inte hade skickat dessa e-postadresser till Länsstyrelsen. Det var 

också felaktigt, adresserna var skickade men hade av någon anledning inte 
överlämnats till den nye Utvecklingsledaren, vilket Länsstyrelsen beklagar. 

 
 Regleringsbrev 2015 nationella minoriteter 

Regeringen ger varje år ett s.k regleringsbrev där budgetmedel, dvs pengar 

redovisas för de olika statliga områdena. Vid mötet med Länsstyrelsen i 
Stockholm ställdes frågan om hur de 400.000 kr som tilldelas Sverigefinska 

delegationen och STR-T är avsedda att användas då det i texten skrivs : 
 
” 400.000 kronor för bidrag till Svenska tornedalingars riksförbund för att stärka 

tornedalingars samråd och dialog med kommunerna i förvaltningsområdet för 
meänkieli.”  Här är länken till regleringsbrevet: 

http://esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=16457 
 
Länsstyrelsen kunde inte beskriva hur dessa riksorganisationer använder 

pengarna, och om ni själva undrar så kan ni fråga era riksorganisationer. 
 

 
 

 

 

http://esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=16457

