Minnesanteckningar
Haninge kommun finskt förvaltningsområde samrådsmöte
Datum: 20 februari 2018
Tid: 18.00
Plats: Kulturhuset i Handen

1. Mötet öppnandes av Petri Salonen
2. Skola - Ansökningsläget i skolvalet till tvåspråkiga klasserna. I dagsläget är det
osäkert utfall i skolvalet. Vi får avvakta med besked om antalet elever.
3. Haningedagen – Mötet diskuterade innehåll och kulturinslag för Haningedagen som
sker i början av september. Vi kommer ha bemannat infobord. Olika förslag på finsk
underhållning bollades och mötet önskade gärna ha yngre profil på
scenframträdanden. Idéer får gärna mailas till Sanna som tar fram ett förslag.
4. Valdebatt – Eftersom det är valår beslutade mötet att arrangera en valdebatt om
minoritetspolitik den 25 augusti. Föreningen Reipas håller i trådarna och
kommunicerar ut till finska Haningebor. Sanna kollar lokalen och tiden 14.00-15.30.
Samrådsmötet den 21 augusti utgår.
5.

Västerås – Mötet beslutade att göra en studieresa till Västerås 24 maj. Sanna
kontaktar Västerås för att se om datumet funkar. Inbjudan och program kommer
senare.

6. Förskolan Kantele - Det har inkommit en förfrågan om studieresa till Finland för att
hämta pedagogisk inspiration. Mötet fattar beslutet att förvaltningsområdet bistår
med resa och logi. Eventuellt inköp av material och läromedel får förskolan stå för
själva. Samrådet önskar också en dokumentation och redovisning av studieresan
gärna med stillbilder men även filmat material. Redovisningen bör kunna användas
i Haninge kommun för att sprida och öka kännedom om den finska förskolan och
om finska förvaltningsområdet.
7. Joel Hallikainen – Förfrågan från Eskils kyrkan om en Joel Hallikainen konsert den 13
maj. Mötet bifaller detta.
Postadress

136 81 Handen

Besöksadress

Telefon

Rudsjöterrassen 2

Växel: 08-6067000
Direkt: 08-6068873

Fax/e-post

Postgiro

sanna.rantamaki@haninge.se

Bankgiro

2 (2)

8. Martin von Pfaler – Förvaltningsområdets finske webbredaktör presenterar sig och
hemsidan Haninge.se/suomeksi. Hemsidan är välutvecklad med sina 175 finska
webbsidor. Infobladet Om Haninge utkommer 3gg/år. I augusti kommer en
valspecialare. Det är öppet att inkomma med förslag på valfrågor. Kontakt Sanna
eller Martin, kontaktuppgifter finns på hemsidan.
Sanna informerar om Verksamhetsplanen 2018 och uppdraget att börja arbeta
fram en strategi för kommunens arbete med nationella minoriteter.
Filmen – Mie halvan kotia , handlar om modersmålet betydelse och finns för
utlåning. Filmen borde också visas i andra sammanhang exempelvis på
äldrenämnden och äldreförvaltningen. Sanna undersöker hur det ser ut med
rättigheter ut för streaming.
9.

Övriga frågor:
a) Petri gör en sammanfattning av dagen som inleddes med ett välbesökt
seminarium där Lennart Rohdin och Erik Adell Hellqvist upplyste kommunens
politiker, chefer och tjänstemän om minoritetspolitiken i Sverige. Regeringen
skärper tonen gentemot kommuner, regioner och landsting. Förslag på
skärpning av lagar är att vänta exempelvis i Skollagen. Minoritetspolitiken ska
genomsyra kommunens alla verksamheter på samma sätt som jämställdhet och
barnrättsfrågor gör. Lennarts och Erik powerpointbilder skickas ut med
minnesanteckningarna.
b) Sanna informerar om en kontakt med Sverigefinska ungdomsförbundet och ett
eventuellt samarbete kring utställningen Stoltsverigefinne. Utställningen
planeras till Haninge.
c) Fråga från kulturförvaltningen – Huutajat till Haningesalongen den 8 dec.
Förutsatt att kostnaden blir rimlig så ställer sig mötet positiv till att boka kören
till Haninge.
d) Kommande samrådsmöten: Nästa möte är den 8 maj kl 18.00 i kulturhuset. 21
augustis samråd byts ut till valdebatt den 24 augusti. Årets sista möte är
inplanerat den 27 november.
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