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Nätverksträff för det finska förvaltningsområdet/FFO 

- den 14 mars 2018 

 

Plats: Länsstyrelsen Östergötland  

Närvarande: Sari Johansson och Suvi Sivula-Motala kommun; Raija 
Arvidsson-Norrköpings kommun och Alma Basic-Länsstyrelsen Östergötland. 

Anmälda förhinder: Rolf Holm-Region Östergötland; Tiina Mauritzell-
Finspångs kommun och Marie Daun-Linköpings kommun. 

 

Dagordning: 

 

1. Informationsrunda 

 

Norrköping 

- Raija har bytt enhet och jobbar idag på Utrednings- och utvecklingsenheten. Raija hör till 

klustergrupp som stödjer politiker gällande sociala frågor. 

- Har en liten paus nu efter en väldigt intensiv period i samband med Finland 100 år. 

- Under det här året ska det göras försök att göra extra satsningar på barn och unga, t.ex. teater 

och ett eventuellt samråd med ungdomar. 

- PRO för de Sverigefinnar lägger troligen ned sin verksamhet på grund av ålder och inga nya 

rekryteringar. 

- Budget för det här året är det samma som förra året. 

- Äldreomsorg fungerar fortsatt bra, inga köer. 

- Inom förskola och skola är det bekymmersamt på grund av brist på utbildad tvåspråkig 

personal. Politiker funderar på att göra samma sak som med äldreomsorg, att profilera några 

enheter med finska språket. 

- Samarbetet med Riksteatern fungerar väldigt bra. 

- Den 2 juli 2018 startar kommunens Kontaktcenter vars funktion är att vara en samlad ingång 

till kommunen. Detta kan underlätta kommunikation på finska vid behov. 

 

 



 

 

Enheten för Social 
hållbarhet 

 Minnesanteckningar sid 2 (4) 

 2018-03-15 

 

 
  

   

 
 
 

 
 
 
 

Motala 

- Det här året är hela statsbidraget mottaget. 

- Fokusområde 2018 är ungdomar, språket, teater och helst möjlighet att etablera en 
samrådsgrupp med ungdomar. 

- Under våren planeras barnteater, ” Veras kontor”. 

- Arbetar mot de finska föreningar. 

- Startar projekt med ”Digital kurs på finska”. 

- Informationsträffar på finska med anhöriga. 

- Kartläggning av finsktalande personal inom skola, omsorg och äldre omsorg. 

- Ingen kö till äldre omsorgen. 

- Dåligt fungerande hemtjänst med personal som talar finska. 

- Samarbetet med Motala kommuns medborgarkontor aktualiseras i år.  

- Ska delta i april i Inspirationsdagar för Bokstart. 

 

Länsstyrelsen Östergötland 

- Reaktioner på vår gemensamma infoartikel i samband med Sverigefinnars dag var 
väldigt positivt. 

- Region Östergötland och Länsstyrelsen har inlett ett samarbete kring nationella 
minoriteter. Den 20 april har fyra kommuntjänstemän som arbetar med 
minoritetsfrågor bjudits till ett möte för att få en gemensam bild över behov av stöd 
till kommunerna som de regionala organisationerna kan ge. 

- Alma poängterade vikten av samarbete i samband med MR-dagarna 2018 och 2019. 

 

 

2. Stöd och samarbete med Linköpings kommun 

Linköpings- och Norrköpings kommun har påbörjat samarbete kring stöd till 
Linköpings kommuns ansökan till regeringen om att få vara FFO-kommun.  

  

 

3. Hur vi når ut till den finska minoriteten? 

     

- Svårigheten att nå ut till minoriteterna i sin kommun lyftes upp som ett stort 
problem. 



 

 

Enheten för Social 
hållbarhet 

 Minnesanteckningar sid 3 (4) 

 2018-03-15 

 

 
  

   

 
 
 

 
 
 
 

- Det skulle vara bra att kunna vända sig till Västerås kommun som har goda 
erfarenheter av samarbetet med ungdomar.  

- Den informations artikel som vi tillsamman lade ut till media och på våra 
hemsidor, i samband med Sverigefinnarnas dag den 24/2, visade sig vara ett 
bra sätt att nå ut med information samt uppmärksamma Sverigefinnarnas 
högtid. 

- Slutsatsen var att fokus på vårt arbete borde vara skolor. 

 

 

 

4. Övrigt 

- Nätverket tyckte att vi borde bjuda till vår nästa träff Helena Cronsell, Länsstyrelsen 
Stockholm. Vi skulle vilja fråga Helena om hur vi kan få hjälp med kontakter inom 
forskar- och universitetsvärlden. Möjlighet att knyta kontakter med något universitet i 
Finland lyftes upp också som en möjlighet. 

- Vi vill prata med och utveckla vårt samarbete kring MR-dagar i Stockholm 2018 
samt MR-dagar 2019 i Linköping. 

- Förslag att öka mellankommunala och regionala samarbetet och samverkan kring 
större arrangemang lyftes upp.  

- Det skulle vara bra om vi kan etablera ett kontinuerligt uppmärksammande av 
Sverigefinnarnas dag i skolor och samhälle för övrigt. 

 

 

Nästa träff …  

-bestämmer vi efter att Alma tagit kontakt med Helena Cronsell för att se vilka tider 
som skulle passa henne. Vi hade tagit fram några preliminära förslag som vi tre 
deltagande organisationer kunde: den 15/5 på både förr- och eftermiddag; den 17/5 
eftermiddag och den 22/5 eftermiddag. Lokalen bestämmer vi efter att vi har fastställt 
mötestiden. 

 

 Mötet avslutades 

 

 

Vid pennan 
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Alma Basic 

 

 


