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1. Genomgång av föregående minnesanteckningar
2. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor
 Bastun på Björkhaga: Varken Hällefors finska förening eller finsk
föreningen Sarastus vill ta på sig uppdraget att sköta bastun på
Björkhaga. De anser att skötseln av bastun ligger på kommunens eget
ansvar eftersom det inte är något som tillkommit för att kommunen
blivit finskt förvaltningsområde.


Rökbastun i Bredsjö: Bredsjö folkets hus förening kommer att ha ett
möte om att eventuellt ha ett samarbete med Hällefors finska förening
när det gäller skötseln av rökbastun. Avvaktar tills vi fått mer
information från Bredsjö folkets hus förening.

3. Dagens ämne avhandlas


Information om planeringen av central förskola i Hällefors kommun:
Svar från förvaltningschef Tina Lanefjord: ”När ett beslut fattas kring
en central förskola ges vårdnadshavare möjlighet till delaktighet och
inflytande i största möjliga mån. En fördel är att alla barn är samlade
och även den finsktalande personal som då finns tillgängliga för alla
barn. Samverkan får ett större utrymme.”



Information om rätten till förskola samt modersmålundervisning på
finska på kommunens hemsida:
Svar från förvaltningschef Tina Lanefjord: ”På blanketten som
vårdnadshavaren söker barnomsorg finns en ruta där
vårdnadshavaren har möjlighet att kryssa i om de önskar förskola
delvis på finska. Gällande modersmål ges vårdnadshavare möjlighet
varje termin genom information. Rektorer informerar även på
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föräldramöten. Samordnaren får gärna komma med förslag till text på
våra hemsidor”
Samarbete med kultur- och fritidschefen när det gäller att främja och
synliggöra minoritetsspråk och – kultur:
Samordnaren Marjo Mäkinen hade ett möte med Anna Henriksen och
kom överens om att de ska arbeta för att få med sverigefinsk kultur
m.m. i skolans kulturprogram. Bl.a. besök på Finnstigen, sverigefinsk
film och musik.

4. Tema inför nästa möte
Äldreomsorg
Fråga till omsorgen: finns det möjligheter att i hemtjänstens IT-system
registrera vilka som är i behov av finskspråkig hemtjänst?
5. Övriga frågor
 Informationsblad på finska om statsbidragets användning delades ut.
 Samordnarens befattningsbeskrivning som efterfrågats delades ut
 Avsluta annonsering (1 prenumeration ingår) i tidningen ”Suomen
Uutisvikko”. Kommunen annonserar idag i tidningen om att vi är ett
finskt förvaltningsområde. Få i vår kommun läser tidningen så
annonsering samt annonsplats kommer att avslutas. Biblioteket och
Suomikoti kommer även fortsättningsvis att få tidningen (ca 400 kr/år)
 Sverigefinnarnas dag 24/2. Sista anmälningsdag 2015-02-12 till
samordnaren. Kommunen ordnar med busstransport till Örebro.
 SYLVI teater i Degerfors 18/4. 2-språkig teater. Om tillräckligt många
är intresserade av att åka på teatern så kan kommunen ordna
busstransport till Degerfors.
 Samrådsgruppens sammansättning tas upp på nästa möte
 Vårskrik 22-23 maj: Samordnaren ska försöka få hit en tvåspråkig
barnteater samt utställning med sverigefinsk konstnär Jussi
Taipaleenmäki.
Bra om den sverigefinska kulturen finns representerad på Vårskrik.
 Informationsmöte om nationella minoriteter och finskt
förvaltningsområde på finska kommer att anordnas till
våren/sommaren
 Inbjudan till allmänhetens information om Bibliotekets
Utställningshall 25/2 kl. 18.30.
6. Ekonomi
Genomgång av årsredovisningen 2014.
Ansökan om årligt bidrag på 10.000 kr till Biblioteket godkändes.
7. Nästa möte
Formens Hus, kl 10.00 – 12.00
 Fredag 24 april

