
2019-12-11 
Mötesanteckningar öppet samråd 

 

Öppet samråd för nationella minoriteter, informations- och 

dialogmöte 

Deltagare: 8 personer 

Representanter från Kalix kommun:  

Äldreomsorgen: Minna Hakanen, Vappu Vuokila Pönkkö 

Förskolan: Riitta Väyrynen 

Fritid- och kultur: Margit Pettersson, Britt-Inger Nordström 

Information: Maria Vanhapiha Bergström (samordnare) 

 

 Kort presentation av kommunens representanter.  

 

 Information om nationella minoriteters rättigheter och möjligheter. 

 

 Information om kommunens interna arbete med anledning av den reviderade 

lagen. Kalix kommun har nu en intern arbetsgrupp med en politisk 

representant samt tjänsteperson från de mest berörda nämnderna. Denna 

arbetsgrupp har jobbat fram ett förslag på riktlinjer för arbetet med nationella 

minoriteter, med underlag från en öppen enkät för nationella minoriteter.  

 

 Förslaget för riktlinjerna presenterades. 

 

 Preliminär budget för förvaltningsområdet för finska och meänkieli år 2020 

presenterades. 

 

SYNPUNKTER FRÅN INFORMATIONS- SAMT DISKUSSIONSDELEN 

Föreningsbidrag: 

Synpunkt att det är dåligt att föreningarna inte kan söka bidrag från statsbidraget för 

förvaltningsområdet för finska och meänkieli, eftersom det finns många bra 

aktiviteter.  



Föreningar hänvisas att söka föreningsstöd från fritid- och kulturförvaltningen samt 

från Institutet för språk- och folkminnen, som har fått statligt bidrag för just projekt 

för nationella minoriteter.  

En synpunkt till fritid- och kulturförvaltningen, att underlätta kontakter och 

beslutsgången för att ansöka om stöd för kulturaktiviteter. 

En fråga till äldreomsorgen ställdes angående att kunna starta ett projekt. 

 

Riktlinjerna: 

En deltagare tyckte att en referensgrupp från nationella minoriteter borde ha varit 

med i kommunens interna arbetsgrupp, så att de hade varit med i hela processen 

och anser att förslaget för riktlinjerna redan är bestämt. 

Kommunen har använt en enkät som gått ut till nationella minoriteter som grund för 

arbetet med riktlinjerna. Sedan har kommunens interna arbetsgrupp arbetat fram ett 

förslag till riktlinjer, som de nationella minoriteterna nu får tycka till om.   

 

Finska och meänkieli i kommunala ärenden: 

Frågor om Infocenter, det vill säga numera växel/reception samt information, hur 

finska kan användas i kommunen och i vilka ärenden samt om vi tillhandahåller 

tolkning gentemot andra myndigheter.  

I alla ärenden som kommunen ansvarar för kan finska och meänkieli användas. Vi 

försöker lotsa vidare till rätt myndighet om det inte är ett kommunalt ärende. Vi 

tillhandahåller inte tolkning i ärenden som kommunen inte ansvarar för. Däremot har 

du rätt att använda finska och meänkieli i din kontakt med exempelvis 

arbetsförmedlingen, försäkringskassan och pensionsmyndigheten. 

 

Övrigt: 

En framställan: Det är viktigt att arbeta mot diskriminering och stödja integrationen 

med respekt, att ta hand om kulturell diversitet, motarbeta antisemitismen, informera 

om minoriteternas kultur, lära om kulturarvet till barnen. 

 


