Dagordning samrådsmöte FFO
2019-02-07

Samrådsmöte FFO 7 februari 2019
Plats: Kommunhuset Ankaret, lokal Bergshamra
Tid: 2019-02-07 kl 16.00

•

Godkännande av dagordning

•

Föregående möte

•

Politik
Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande
Nicklas Åkerberg Salmin (L), ordf Val- och demokratinämnden
Bino Drummond berättar att det kommer att arbetas fram en Kommunal handlingsplan för
minoritetsspråk under våren. Patrik Dahl centerpartiet och Bino kommer att ansvara för det.
Bino känner till att det finns saker som ska förbättras inom våra kommunala förvaltningar
inom hemspråksundervisning, äldreomsorg, information m.m. Norrtälje kommun ska bli bäst
när det gäller Finsk förvaltningsområde lovar han.
Niklas Åkerberg Salmin – Val och demokratinämnden
Patrik Dahl Politisk sekreterare ordf. UN
Magnus Jigreus gruppledare för ROOP Anders Fransson politisk sekreterare ROOP

•

•

Samordnare FFO
Fortsatt arbete för att få en samordnare till Norrtälje kommun
Tjänsten är en tillsvidaretjänst 50%
På det sättet kommer det att bli mer pengar till utbildning, informationsinsatser, kultur

•

Budget 2019
Lars har gjort en redovisning av 2018 som skickas ut till föreningarna och kultursekreteraren
Väldigt viktigt att ansöka om nya medel för 2019.

•

Äldreomsorg
Åke Strömberg, chef för biståndsavdelningen på KSON
KSON har arbetat fram en kvalitetsplan för äldreomsorgen där finns ett eget avsnitt för FFO
Sam Grandell kommer att få ansvar för broschyrer som rör äldreomsorgen
Väntjänst
Finska föreningen har gjort en ansökan om medel för att kunna starta upp en ”Väntjänst”.
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De finska föreningarna vill starta upp en ideell verksamhet för att hjälpa äldre personer med
promenader, läsa tidningar, hjälpa till vid olika besök och arrangemang, tolk vid
sjukvårdsbesök m.m.
Föreningarna behöver hjälp att få ett telefonabonnemang, broschyrer, annonsering,
utbildning och samtalsstöd
Föreningarna skicka en budget till Lars Lindberger och Åke Strömberg.
Tolkhjälp
Det behövs tolkar som hjälper till vid sjukbesök.
Kommunen har avtal med tolkfirmor som vi inte kan kringgå. Stort problem att få tolkar att
resa till vår kommun.
Viktigt att det är auktoriserade tolkar.
Finska föreningarna undrar hur går det till att utbilda sig?
Vad kostar det?
KSON undersöker
Hur jobbar vi inom våra organisationer med vilka som kan finska och som skulle kunna hjälpa
till med enklare frågor?
Lars Lindberger kollar upp det.
Hur jobbar KSON med finsktalande personal på äldreboende
Ska det satsa på egna avdelningar?
Vilket är behovet?
Anställa svensk- finsktalande personal inom sjukvården.
Kartlägga behovet
Det finns ett e-tjänst förslag på införskaffande av finsk ordbok.
Biståndshandläggning av dagverksamhet för finsktalande grupp
Biståndshandläggarna ska erbjuda möten på finska om den sökande kräver det.
•

Informationsarbete
KSON och Kommunikationsavdelningen ska se över behovet av tryckt material och även på
digitala skyltar.
Informationskampanj under året
Information till skolor och förskolor. Viktigt att ha kontakt med hemspråkslärarna för att få
ut information till barn och familjer i kommunen.
Kulturprogram i Närradion
Roslagen Kalevala vill börja sända. Aulikki Lundberg
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•

Vårens/sommarens evenemang
23/2 Kalevala utställning på Norrtälje stadsbibliotek
24/2 Friluftsdag på Färsna gård kl 11.00
kl 15 är det barnteater på Folkets Hus
Simjogging har startat i Norrtälje badhus onsdag/fredag kl 10-12 egen bana
Bokcirkel – Fiska föreningen undersöker om det finns något studieförbund som kan göra en
kurs.
Morsdagsfest i maj ordnas med kyrkan
Föreningarna ska skicka in ansökningar för programbidrag till Kultur- och fritidskontoret, via
E-tjänst på kommunens webbsida norrtalje.se

•

Sommarläger
vecka 34
Östhammar är intresserade att samverka för att få deltagare från flera kommuner
Det finns förslag på att göra ett barnläger tillsammans med Österåker eller Östhammar
Jobba vidare med samverkan mellan Östhammar, Österåker, Upplands Väsby och Norrtälje
som har en gemensam kalender för att kunna samordna arrangemang

•

Övrigt
Finska valet och EU valet
Den finska radiotimmen kommer att fortsätta
Inte bra med dialogmöten på måndag och tisdagar
Bättre annonsering

•

Nästa möte: onsdag 3 april 12 juni kl 16.00

•

Mötet avslutas
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