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Mötesanteckningar samrådsgrupp 

 

Förvaltningskommun för meänkieli och finska 

Närvarande: 

Kalixin pirteät: Keijo Leppäniemi, Veli-Matti Niemi  

Kalix sångklubb: Aimo Suomela, Pekka Komulainen 

Vår kulturvagga: Maarit Kemi, Daniel Särkijärvi 

Kalix kommun: Maria Vanhapiha Bergström, politisk representant Vappu Vuokila-

Pönkkö 

 

 

Lagförändringar:                                                                                                                                                           

Kommunen ska anta mål och riktlinjer för alla fem nationella minoriteter. Det har bildats en ”intern 

arbetsgrupp” för minoritetsspråk med ansvariga politiker och tjänstepersoner från de mest berörda 

nämnderna, vilka är socialnämnden, utbildningsnämnden samt fritid- och kulturnämnden. Naturligtvis 

ingår samordnaren också i den gruppen. För att de nationella minoriteterna ska ges möjlighet att inlämna 

synpunkter, tankar och förslag redan innan arbetet med framtagandet av mål och riktlinjer påbörjas är 

tanken är att använda en enkät för att nå ut till så många minoriteter som möjligt. Detta blir då 

arbetsmaterial för kommunens arbetsgrupp och sedan är tanken att minoriteterna får komma med 

synpunkter innan materialet går upp för politiskt beslut. Daniel önskar att samrådsgruppen ska vara med 

hela vägen i arbetet med mål och riktlinjer för att få föra en dialog och diskussion.  

Samråd:                                                                                                                                                                            

Lagändringen att kommunerna ska samråda med minoriteter och inte som tidigare med representanter 

för minoriteter, innebär att vi får tänka bredare för att nå fler. Idéer om öppna samråd ämnesvis har 

framkommit redan tidigare och detta ger även möjlighet för dem som inte är föreningsmedlemmar att bli 

delaktiga. För att få med barn och unga i samråd, kom Daniel med en idé om att ha klassrepresentanter 

på samråd som sker på skolan. Samordnaren besöker elever som läser nationella minoritetsspråk. 

Samrådsgruppen vill att även dagens form av samråd ska finnas kvar d.v.s. att vi samråder med 

representanter från de lokala föreningarna som i sin tur representerar språkgruppen för finska och 

meänkieli i och med att de även själva är minoriteter.  

Budget:                                                                                                                                                                             

Preliminär budget för 2019 diskuterades och synpunkt från samrådsgruppen är även i år att 

samordnarens lön tas från budgeten. Sedan väckte det reaktioner att det inte finns någon pott för 

föreningar att söka ifrån. Bidragsansökningarna ligger på is tills mål- och riktlinjerna är klara. Föreningar 



hänvisas söka föreningsbidrag från fritid och kultur samt Institutet för folk och språkminnen. Gällande 

Sommarfesten vill Daniel ha redovisning om hur förra årets pott användes. Artisterna som betalades från 

minoritetsmedel var The Magnettes och Rai Rai band.  

Övrigt:                                                                                                                                                                                                           

Angående förskolan önskar Daniel att det finns ambulerande modersmålslärare.  

 

 


