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Region Östergötlands nätverksträff inom FFO 

Regionhuset i Linköping 2 juni 2016 kl. 9-12, med efterföljande lunch 
 

Deltagare: Tiina Mauritzell/Finspångs kommun, Rolf Holm/Region Östergötland (anteck-

nade), Seija Kuutti/Region Östergötland, Raija Arvidsson/Norrköpings kommun, Alma Ba-

sic/Länsstyrelsen Östergötland, Helena Conséll/Länsstyrelsen Stockholms län  

(Arja Nyman/Motala kommun förhinder) 

 

Regionen 

Rolf Holm hälsade välkommen. Inbjuden var också Helena Conséll, Länsstyrelsen Stock-

holms län som presenterade sig. Hon arbetar som utvecklingsledare med nationella  

minoritetsfrågor. 

 

Nätverket  
Seija Kuutti/Region Östergötland meddelar att hon nu lämnar nätvereket och 

Arja Nyman/Motala slutar sin tjänst som kontaktperson för FFO och lämnar därför nu-

nätverket. Någon ersättare i Motala är ännu inte utsedd (i väntan på ny kontaktperson kon-

taktas Monica Carlström kanslichef Motala kommun). Vi i nätverket tackar er båda för ned-

lagt arbete 

 

 Konferens 

Bakgrund 

Mötet har diskuterat att anordna en i Östergötland årligen återkommande konferens v.8 

eventuellt 24 februari som är Sverigefinnarnas dag (Carl Axel Gottlunds födelsedag). Dagen 

började firas 2011 och från och med 2013 finns den som en officiell dag i den svenska al-

manackan. Dagen ska synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur 

som en del av det svenska kulturarvet. För mer bakgrundshistoria: 

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2015/Pages/24-februari-sverigefinnarnas-

dag.aspx 

 

Alma Basic har kontaktat Östergötlands landshövding för medverkan. Elisabeth Nilsson är 

positiv till att medverka. Det handlar framförallt om kommunerna Finspång, Norrköping och 

Motala. Alma Basic håller i dessa kontakter. 

 

 Planering  

Rolf kontaktar och bjuder in Malou Lindberg verksamhetschef för vårdguiden 1177 till 

nästa möte. Likaså bjuds Marie Daun in till nästa möte. Hon arbetar som utvecklingsstrateg 

demokrati och mänskliga rättigheter på kommunledningskontoret i Linköpings kommun. 

 

 Broschyrer på finska 

Bakgrund 

Seija har berättat att tre tryckta broschyrer översatta till finska tagits bort och inte ersatts. 

Det handlar om ”Goda råd för en bra och säker vård”, ”Patientnämnden är till för dig” och 

”Ett gott liv för alla invånare” Dessa har funnits bl.a. på lasarettet i Motala. Frågan uppstod 

varför de inte längre finns tillgängliga i tryckt format. 

 

Rolf Holm har kontaktat kommunikationsavdelningen, Region Östergötland och där träffat 

Christian Nordén och Marie-Louise Elebring. De tre broschyrer som togs upp som saknade 
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kunde inte återfinnas som producerade av kommunikationsenheten. 

 

För aktuell och uppdaterad information hänvisades till 1177 på webben. Här finns möjlighet 

för vårdpersonal till utskrift av relevant information. 

 

 Nästa träff  
onsdag 7 september kl 9-12, Regionhuset S:t Larsgatan 49B Linköping, plan 5 Östra konfe-

rensrummet. Anmälan i receptionen. Efter mötet gemensam lunch. Skicka gärna in frågor 

till mig (Rolf) som ni vill att vi ska ta upp 
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