
   
 

    2015-02-16 

 

Anteckningar nätverksträff  3 februari 2015 finskt förvaltningsområde och 

Göta mångkultur 
 

Deltagare: Rolf Holm/Region Östergötland/Regionbibliotek Östergötland(sammankallande), 

Arja Nyman/Motala bibliotek, Ingrid Loeld Rasch/Norrköpings bibliotek, Johanna 

Gamble/Linköpings bibliotek, Kaisa Wassberg/Sjukhuskyrkan Vrinnevi sjukhuset 

Norrköping, Nadia Bednarek/Norrköpings kommun Finskt förvaltningsområde, Raija 

Arvidsson/Norrköpings kommun, Tiina Mauritzell/Finspångs kommun, Tonny 

Henriksson/Motala bibliotek, (Magdalena Landl/Linköpings bibliotek, Marie Sääf/Finspångs 

bibliotek förhinder) 

 

    

PUNKT ANTECKNINGAR/BESLUT VEM 

 

Anteckningar  Rolf Holm 

 

Inledning och 

presentation av 

nätverk och 

deltagare 

 

 

Kort presentation av mötets deltagare. 

 

Sedan 2013 finns ett nätverk med 

förvaltningskommunerna (Finskt 

förvaltningsområde) för tjänstemän som arbetar 

med förvaltningsarbetet. Nätverket träffas fyra 

gånger årligen och syftet är att gemensamt driva 

frågan framåt i regionen, samt att med varandras 

kompetensområden hitta synergieffekter som 

kommer minoritetsgrupperna tillgodo. Nätverket 

fortsätter som tidigare. 

 

Vid denna första nätverksträff för året deltog också 

nätverket för Göta mångkultur där deltagarna 

kommer från kommunbiblioteken i Östergötland.  

 

 

 

 

Dialog och 

samarbete 

 

 

Flera olika områden diskuterades där utveckling 

och förbättringsarbete behöver fortsätta: 

 Region Östergötlands webbplats 

 Götabibliotekens webb – den finska 

ingången till litteratur 

 Språktolkfrågan (enkät gjord men ännu inte 

helt klar) 

 Sjukvårdsupplysningens 1177 nationell nivå 

eget nummer (Sörmland) 

 Behovet av en förstudie 

 

 

 

Organisations 

översyn och 

förändringar 

 

 

 Region Östergötland: Rolf Holm, 

Regionbibliotek Östergötland/Region 

Östergötland har från årsskiftet ersatt 

Christian Nordén 

 

 

 



   
 

 Motala kommun: Arja Nyman har ersatt 

Martti Laaksometsä 

 

 

Nytt från 

kommunerna 

 

 

Jobbar på.  

 

 

Nytt från Regionen 

(landstinget) 

 

 

Landstinget i Östergötland och Regionförbundet 

Östsam har från 1 januari 2015 gått ihop och bildat 

Region Östergötland. 

 

Region Östergötland: Rolf Holm, Regionbibliotek 

Östergötland/Region Östergötland har från 

årsskiftet ersatt Christian Nordén 

 

 

 

Nytt från 

sjukhuskyrkan 

 

 

Andlig vård inom vården, kan förmedla kontakter 

till andra religioner 

 

 

Förskolefrågor 

 

 

Finspång - erbjuder finskspråkig verksamhet.  

Norrköping - Barn utspridda i kommunen 

Motala -  förskola upp till årsk 9 

 

 

 

Äldreomsorgs 

Frågor 

 

 

Finspång- har gjort en kartläggning som visar att 

äldre inom området kommer att öka.  

 

Norrköping - finns två profilerade boenden 

träffpunkter i Hageby/Skärblacka 

 

 

 

Kultur- och 

språkinsatser 

 

 

Bordläggs  

 

 

Informations 

Insatser Främjande 

och synliggörande 

 

 

Bordläggs 

 

 

Nästa möte 

 

 

Tid: tisdag 28 april,  

Plats: Finspångs kommun, med samling kl. 08:55 i 

kommunhusets foajé. 

 

 

 

Övrigt 

 

 

Martti Laaksometsä tackar för bra samarbete 

Christian Nordén tackar för bra samarbete 

 

 

 


