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Region Östergötlands nätverksträff inom FFO
Regionhuset i Linköping 19 september 2017 kl. 9-12, med efterföljande lunch
Deltagare: Sari Johansson, Suvi Sivula, Tiina Mauritzell/Finspångs kommun, Rolf
Holm/Region Östergötland (antecknade), Alma Basic/Länsstyrelsen Östergötland (förhinder:
Raija Arvidsson Norrköpings kommun)
Rolf Holm hälsade välkommen
Norrköping
Raija som tyvärr inte kunde vara med denna gång hade inför mötet skickat
informationsunderlag (bilagor)
Finspång
Tiina informerade om vad som sker i Finspång. Det stora är diskussionen om en 5-årig
handlingsplan. Ytterligare: förskola och språkpaket, äldre och arbetet med att få helspråkig
avdelning, utredningsförslaget Nästa steg? Förslag på en stärkt minoritetspolitik är ute på
remisss och har diskuterats. Också utbildning av vårdpersonal som är trygga i finska språket
är angelägen. Den 6 december självständighetsmingel. Mad in Finland med cirkusartister från
Finland blev bra!
Från förra protokollet: Tiina kontaktar Anna Bowall på Inera.
Motala
Sari och Suvi pratade om att det kunde vara bra att informera på mödravård och BVC för att
locka föräldrar. En fråga att följa upp är om det finska kommer med i språkpaket. Det finns en
finsk avdelning på Strömsborg, men det är brist på finsktalande personal inom vården. I
Motala finns kärnträffar med finska föreningar, svenska kyrkan och Pingstkyrkan. Finlands
100-årsjubeleumet uppmärksammas på olika sätt i Motala bl.a. med utställningen Arvet,
fotoutställning på biblioteket. Den 6 december blir det program med konsert i kyrkan.
Utredningsförslaget Nästa steg? Förslag på en stärkt minoritetspolitik är ute på remisss och
svar skickas in av jurist i Motala.
Länsstyrelsen i Östergötland
Alma berättade om planerad träff med Ann Hederén (kultur/Region Östergötland), planerat
möte med Helena Conséll/Länsstyrelsen Stockholms län. Information om Regionbibliotek
Östergötlands roll inom finskt förvaltningsområde finns här:
http://regionbibliotekostergotland.se/verksamhet/sprak/finskt-forvaltningsomrade/

Region Östergötland/Regionbiblioteket
*Region Östergötlands startsida har enbart Google translate – Rolf kommer att träffa
kommunikationsavdelningen för att se om det går att förtydliga den finska ingången
*Fråga har ställts till Region Östergötlands ledning hur remissvar kommer att ges angående
Nästa steg? Förslag på en stärkt minoritetspolitik. I det sammanhanget informerades det också
om att detta nätverk lagt ner en hel del arbete på Inera/1177 och taltjänst på finska
*Regionbibliotekets nätverk för barnverksamhet har fått en fråga om att ett samarbete
gällande det finska språket
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