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Datum: 2017-03-27 

Grupp: Nätverk Finskt förvaltningsområde (FFO) 

Tid och plats: Finspång kl 10.00 – 12:00  

Deltagare: Raija Arvidsson, samordnare Norrköping 

 Merja Kanerva, projektledare Norrköping 
 Sari Johansson, samordnare Motala 
 Rolf Holm, Region Östergötland 
 Alma Basic, Länsstyrelsen Östergötland 
 Tiina Mauritzell, Finspång 
  
 Bilagor Underlag Inera 1177 – Region Östergötland 
   

 

Mötesanteckningar 

 Beslut togs över att Tiina Mauritzell ska föra minnesanteckningar un-

der mötet som sedan ska mejlas till de övriga. 

 

 Om Norrköping: 

 Raija informerade att Norrköpings kommun håller på med om-

organisation och att det då det kommer finnas en förvaltning 

med flera underliggande kontor. Hon kommer att flytta till en 

av dessa, vilket det blir är inte klart än. Hon kommer eventuellt 

att gå ner till en 50 procent med arbetet för FFO. 

 I maj kommer det utges ett programblad för Norrköpings fi-

rande av Finlands 100-årsjubileum som självständig stat. Detta 

inleds redan vid Kulturnatten och pågår sedan till den 6 de-

cember. Programmet är stort och avslutas 6 december med då 

det kommer att hållas öppet hus i Rådhuset samt en middag 

som man vet inte än om det kommer att vara gratis för med-

borgarna eller om det kommer att bli kostnadsbelagd. Även 

vänorten Tampere kommer att medverkan. 

 Vrinnevihuset har en finskspråkig avdelning. Läget är under 

kontroll för stunden. På sikt är bekymret är den stora pensions-

avgången och där följande personalbrist. 

 Norrköping inför LOV. 

 Inom förskolan sökes nu en utbildad pedagog som kan vara 

sköta den ambulerande finskspråkiga verksamheten för nio för-

skolor och 15 barn. 

 Raija fick i uppdrag att ta fram SCB’s nya siffror på statistik 

över hur många finskättade det finns i Östergötland samt att 

mejla det till alla i nätverksgruppen.  
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 Om Motala:  

 Motala kommer att fira Finland 100 med utställningen Arvet 

samt en fotoutställning och en bankett i Folkets hus. 

 I Motala finns idag några nyinflyttade och efterfrågan av finska 

har ökat. I den Internationella skolan finns en klass med finsk-

profil. Modersmålsundervisningen sker utanför skoltid. 

 Det finns en stor personalomsättning av finsktalande personal 

inom vården och därmed även brist på personal. 

 

 

 Om Region Östergötland: 

 Rolf informerade att Region Östergötland slår ihop fyra avdel-

ningar till en avdelning och en chef. Förändringen kommer inte 

att påverka arbetet och placeringen av uppdraget för FFO.  

 Rolf har skrivit en handlingsplan för FFO, den är inte politiskt 

beslutad än.  Länk till handlingsplan 

http://regionbibliotekostergotland.se/verksamhet/sprak/finskt-

forvaltningsomrade/ 

 Rolf redovisade Regionens använd av statsbidraget på 250 000 

kronor. Inflytande, delaktighet och samråd 5 531 kronor, språk 

och kultur 35 003 kronor det mesta har gått till böcker och tid-

ningar samt en liten summa i bidrag för nycirkusföreställning-

en i Finspång, lönekostnader 176 836 kronor och annonsering 

32 600 kronor.  

 Rolf informerade om vad som har hänt med arbetet med att få 

en 1177 sjukvårdsupplysning på finska. (bilaga) 

 Rolf fick i uppdrag att kontakta Anna Bowall för att komma 

vidare med frågan om 1177 sjukvårdsupplysning på finska. 

 Rolf fick även i uppdrag att kontakta Regionens nya kommuni-

kationsdirektör Åsa Rundgren för diskussion om synligheten 

av finskasprålet på Regionens webbplats. 

 

 

 

 Om Länsstyrelsen i Östergötland: 

 Alma informerade att Länsstyrelsen i Östergötland hade haft 

ett väldigt bra möte i Norrköping med Helena Cronséll från 

Länsstyrelsen i Stockholm. 4 maj är det ett nytt möte i Stock-

holm. Alma föreslog även att Ann Hederin skulle bjudas in till 

nästa möte eftersom hon kunde vara en bra länk mellan Läns-

styrelsen och Regionen. 
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 Om Finspång: 

 Finspångs firande av Finland 100 startar med nycirkusföre-

ställningen Mad in Finland under cirkusfestivalen den 23-27 

augusti. Den 6 december blir det bankett i kulturhuset med  

Ilkka Vainio konsert på kvällen. 

 Modersmålsundervisningen sker inte tillfredställande idag, ef-

tersom de tider som erbjuds är i princip enbart sen fredag ef-

termiddag (kl. 17). Detta beror på att läraren är tillgänglig  

endast de tiderna. 

 Personalbrist råder inom vården. 

 Kommun arbetar för en helt finskspråkig avdelning där man 

idag har en avdelning med finskprofil. 

 Finspångs kommun kommer under våren att affischer på MVC 

och BVC om fördelar med tvåspråkighet och att de finskättade 

kan få ett språkpaket till sina barn. 

 

 

 

 Nästa möte bestämdes till den 8 juni 2017 kl. 09:00 i Motala..  

 

 

Finspång 2017-06-07 

 

 

 
 

Tiina Mauritzell 

 

 


