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Minnesanteckningar från FFO nätverkets 
regionmöte 2018-05-17 i rådhuset, Norrköping 

Närvarande: Helena Cronséll, Tiina Mauritzell, Sari Johansson, Suvi Sivula, 

Rolf Holm och Raija Arvidsson 

Nätverket hade bjudit in Helena Cronséll från Länsstyrelsen i Stockholms 

län för att diskutera aktuella frågor regionnätverket har på sin agenda 

gällande arbetet inom finskt förvaltningsområde. Mötet fördes i 

diskussionsform. 

 GDPR – Diskussion fördes kring utmaningar myndigheter har kring 

att implementera den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som 

ersätter PuL (Personuppgiftslagen). Vilka skyldigheter vi har och 

vilka förändringar vi behöver göra i vårt arbete med kontaktlistor, 

utskick etc. 

 Samarbete med universitetsvärlden – Helena Croséll har tidigare 

mailat ut tips om olika universitetskontakter som nätverket ska ta 

tillvara och planera vidare kring vad gäller ett framtida samarbete 

med universitet, forskare och föreläsare. Regionen ska göra 

gemensam sak av kontakterna med universitetsvärlden och göra ett 

samarbete kring en konferens eller ett event. Kanske kan en 

konferens/ett event anordnas på senhösten med olika föreläsare, 

forskare etc. och ev. kommande minoritetsministern. 

 Arbete för alla nationella minoriteter – Diskussion fördes om 

kommuners arbete för alla nationella minoriteter och vilka 

svårigheter som finns att införliva lagens intentioner. Vissa 

kommuner har väldigt få medborgare som identifierar sig som, judar, 

tornedalingar eller samer, vilket gör att arbetet försvåras. 

Kommunerna måste också göra sitt jobb med att pumpa ut 

information om nationella minoriteter. Det arbetet är viktigt. 

 Lagrådsremissens förslag på lagändringen gällande lag 2009:724 

om nationella minoriteter och minoritetsspråk – Nya lagförslaget 

diskuterades, framför allt de förändringar som eventuellt kommer, 
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exempelvis formuleringen helt eller till väsentlig del äldreomsorg 

och förskoleverksamhet på finska. Mycket hänger i luften just nu 

också vad gäller länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter och 

förvaltningskommuner. Ska det bli en ny myndighet för nationellt 

minoritetsarbete? Vad blir länsstyrelsens ansvar efter att nya lagen 

träder i kraft? 

 Äldreomsorg – Äldreomsorg på finska diskuterades. Kommunerna 

har svårigheter med att bygga avdelningar och enheter helt på finska. 

Kommuner anordnar istället profilerade finskspråkiga boenden, 

vilket är en form av verksamhet som är ny. Denna form kom till 

eftersom kommuner inte har råd att hålla tomma platser i väntan på 

att en finsktalande äldre flyttar in. Behovet av omsorg styr också 

vilken äldre person som får plats på säbo.  

 MR-dagarna 2018 och 2019 – Mötet konstaterade att årets MR-

dagar nu är planerade och att nätverket inte kan/hinner få med något 

programinslag i år. Däremot diskuterades det om en satsning kring 

MR-dagarna i Linköping 2019, vilket skulle vara lämpligt i och med 

att dagarna anordnas i vår region. Nätverket planerar inför dagarna 

2019 och länsstyrelsen i Stockholms län kommer delta med monter 

samt hejar på vår planering. 

 Sverigefinnarnas dag 24 februari – Mötet diskuterade vad man 

skulle kunna göra för att uppmärksamma dagen. Den äldre 

generationen sverigefinländare identifierar sig inte med den dagen, 

utan föredrar självständighetsdagen den 6 december, varför regionen 

bör rikta sina insatser mot yngre generationer. Dagen bör också 

uppmärksammas i skolor i undervisningssyfte. Skolverket kanske 

kan svara på hur en satsning skulle kunna se ut?  

 Sverigefinska ungdomar – Kommunerna har svårigheter med att få 

kontakt med de yngre generationerna sverigefinnar. Mötet 

diskuterade hur man på bästa sätt skulle kunna väcka ungdomarnas 

intresse för det finska språket och kulturen. Ett förslag som kom upp 

var att ge sverigefinska ungdomar uppdrag att fota sin vardag och 

lägga upp på Instagram, väcka ungdomarnas stolthet för sitt 

ursprung och skapa ett accepterande klimat. Kommunerna kanske 

kan hitta lokala kändisar som kan agera ambassadörer för det 

sverigefinska? 

 Översättning av blanketter – En diskussion fördes kring 

kommunernas blankettsystem och översättning av relevanta 

blanketter till finska. Många kommuner har ett samarbete med 

INERA vad gäller blanketter. Helena Cronséll tog på sig uppgiften 

att påbörja en kartläggning om det finns ett större intresse i 

förvaltningskommunerna gällande översättningar av blanketter och 

om man inom förvaltningsområdet skulle kunna göra gemensam sak 

av arbetet. 
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Nätverksgruppen tackar Helena Cronséll som ville och hade tid att 

komma till vårt möte. Dessa träffar med våra kontaktpersoner på 

länsstyrelsen är värdefulla och givande. 

 Nästa möte – Nästa nätverksmöte planeras till vecka 40 i Motala. 

Suvi Sivula skickar förslag på datum. 
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