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Hällefors kommun
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Hällefors finska förening
Hällefors finska förening
Finnstigen
Sarastus finsk förening
Finska församlingskretsen
Finska församlingskretsen
Korskyrkan

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
Marjo Mäkinen gick igenom föregående mötes minnesanteckningar vilka
godkändes.
2. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
Enligt Måltidschef Stefan Lahti är det helt Ok för någon finsk
förening/organisation att bjuda de boende på Suomikoti på traditionell finsk
mat. Och maten kan tillagas i köket på boendet.
Finska Tv-kanaler på Suomikoti: Vad blir kostnaden om brukarna på
Suomikoti tecknar egna abonnemang med Telia? Vilket utbud finns att få via
Internet?
Marjo fortsätter utredningen.
Ang. Sverigefinnarnas dag 24/2:
Antal besökare i Lindesberg förra året: 200+
Det är fullt möjligt att fira dagen tidigare då 24/2 2014 infaller på en måndag.
Vi ska boka Folkets Hus 22/2 2014 för ändamålet.
Planeringsmöten inför Sverigefinnarnas dag kommer att hållas skilt från
samrådsgruppsmötena. 1:a mötet hålls 20131031 kl: 16.30 i Valsverket,
Kommunhuset.

E-post

Organisationsnr

Hällefors kommun

kommun@hellefors.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

212000-1942
Fax

Bankgiro

PlusGiro

Medborgarplatsen
712 83 Hällefors

Sikforsvägen 15
Hällefors

0591-641 00 vx

0591-109 76

193-8950

11808-3

2(3)

3. Dagens ämne avhandlas
Omsorgsfrågor.
CD-spelare för ljudböcker inköpt och levererad till Suomikoti.
Marjo rapporterar från omsorgens ledningsgruppsmöte 9/10:
Önskemål som framgår av enkäten bl.a:
 Information redan vid biståndshandläggningen om rätten till finsk
omsorg.
 Hemtjänst av finsktalande personal.
 Organisera personalen på avdelningarna så att finskspråkiga får
service på finska.

Text om Suomikoti på kommunens webbsida. Vilken annan text ska
översättas? Information om anhörigstöd på finska.
Extra-resursens anställning på Suomikoti går ut 2013-11-06. Omsorgen har
ingen möjlighet att erbjuda henne fortsatt anställning.
Marjo kommer att närvara på enheternas/avdelningarnas ArbetsPlatsTräffar
(APT) för att informera om vad det innebär för kommunen att vara finskt
förvaltningsområde.
Finskspråkiga kontaktpersoner inom omsorgen kommer att läggas ut på
kommunens webbsida.
Omsorgen kommer att göra en ny kartläggning av finskspråkig personal.

4. Tema inför nästa möte
Förskola helt- eller delvis på finska.
Modersmålsundervisning
5. Övriga frågor
Länsstyrelsen Stockholm vill veta hur det fungerar med kontakten på finska
med Försäkringskassan och Skattverket. Närradios finska sändningar ska
fråga sina lyssnare hur mycket hjälp på finska som erbjuds om dom
efterfrågar det. I samrådsgruppen var det ingen som fått hjälp på finska.
2014 kommer Samrådsgruppens möten att hållas varannan månad.

6. Ekonomi
Inga nya siffror att informera om – septembers bokföring inte helt klar ännu.
7. Datum för nästa möte
2013-11-29, Valsverket, Kommunhuset, kl 10.00 – 12.00
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Minnesanteckningar förda av kommunens företrädare
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