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Mötesanteckningar samrådsgrupp

Förvaltningkommun för meänkieli och finska
Närvarande:
Maria Vanhapiha: Kalix kommun
Keijo Leppäniemi: Kalixin Pirteät
Pekka Komulainen: Kalixin lauluklubi
Daniel Särkijärvi, Maarit Kemi: Meän kulttuurikehto
Fortsättning angående budget och verksamhetsplan från föregående möte 2015-12-16

Allmän information:
Kommunens bestämmelser angående hur kommunala samråd ska formaliseras väntas bli klar till hösten
2016. I väntan på det kommer kommunstyrelsen att utse en representant från politiken som ska delta i
våra samråd.
Budget och verksamhetsplan:
Osäkert hur det blir med det oplanerade överskottet från föregående år. I det stora hela fanns inga
invändningar mot budgeten. Daniel ifrågasatte hur Infocenterdelen blir en kommunal merkostnad. Även
om lönekostnaderna är betydligt mindre i år jämfört med föregående år, så utgör de fortfarande en stor
del av budgeten. I budgeten har avsatts pengar till kommunens tre stora kulturarrangemang
Sverigefinnarnas dag, Kulturnatta samt Tornedalsafton. I dagsläget är det inte beslutat om det blir någon
Kulturnatta i år, men vi har kvar en preliminär post för detta i väntan på beslut. Finlands nationaldag och
Tornedalingarnas dag kommer att uppmärksammas med ett mindre arrangemang. Utgiftsposten för
samråd är större än föregående år eftersom vi planerar att ha fyra möten per år, om behov finns ökar vi
antalet möten. Vissa frågor kan vi även ta via mail. Översättningar kommer att genomföras och
prioriterade områden är äldreomsorg och socialomsorg. Verksamheterna förskola, fritid- och kultur,
äldreomsorg samt Infocenter har tilldelats pengar för att de ska kunna utföra insatser gällande finska och
meänkieli. Föreningarna KalixinPirteät, Meän kulttuurikehto samt Kalixin lauluklubi tilldelades 10.000kr i
kulturstöd för finska- och meänkieliaktiviteter för kommuninvånarna. Detta för att underlätta planeringen
av aktiviteter. Eftersom kommunen behöver göra en större kartläggning gällande finska och meänkieli är
det avsatt en post för detta. Den senaste stora kartläggningen skedde 2011 och en ny behövs för att se
hur vi ska jobba vidare ur minoritetsperspektiv. Språkpaket till nyfödda tog slut förra året och de har varit
väldigt uppskattade ur revitaliseringssyfte. I år ska det göras nya språkpaket och eventuellt blir det ett
länssamarbete angående informationshäftena i dem. Nytt för i år är att barnfamiljer ska uppmuntras till
revitalisering och stärkande av både språk och kultur genom att kommunen delar ut bokpaket.

Vi kommer att göra nya blanketter för kulturstödsredovisning, som gör det möjligt att söka ytterligare
medel för projekt. Om det finns pengar kvar i budgeten efter de viktigaste posterna, kan bidrag sökas till
evenemang och projekt som främjar finska och/eller meänkieli. Projektansökningar tas upp i
samrådsgruppen för diskussion, men kommunen tar det slutliga beslutet. Ansökningsblanketterna ska
göras om och sedan läggas ut på hemsidan. Krav på rapportering angående aktiviteten förs in i
blanketten, så att vi ser hur många som deltagit och vilka effekter som uppnåtts. Daniel lämnade in ett
förslag till en del av verksamhetsplanen som gruppen tyckte var bra. Samordnaren ska göra en enkom
verksamhetsplan utifrån det vi planerat för 2016 och försöka väva in Daniels förslag, sedan skickas den till
gruppen för kommentarer.
Nästa möte planeras i mars.

