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Dialogmöte FFO 23 april 2019
Plats: Kommunhuset Ankaret, lokal Bergshamra
Tid: 2019-04-23 kl 15.30
•

Godkännande av dagordning

•

Föregående möte
7 Februari, samordnare, budget, äldreomsorg, väntjänst, tolkhjälp – KSON,
tjänstepersoner som kan finska, KSON finsktalande personal på äldreboende,
informationsarbete via närradio m.m. Finska valet, sommarprogram.

•

Politiker
Patrik Dahl c, Magnus Jegréus ROOP
Äldreombudsman – Madeleine Rietschel 1 april 2019.
Fokus tillgänglihetsfrågor, nationella minoriteter.
Hanna Hellqvist biträdande kommundirektör, är Madeleines närmaste chef.

•

Samordnare FFO
Tjänsten ligger ute på Lediga jobb
Det har kommit in intressanta sökande.
Intervjuer kommer att ske inom kort, Lars är ansvarig
Samordnaren kommer att erbjudas en heltidsantällning med en starkare roll och
mandat för att stärka samordnarens roll.
Lars återkopplar via mail i början på maj.

•

Budget 2019
Statliga stöd
990 tkr.
Lön samordnare
500 tkr
Information/annonser 200 tkr
Kultur
160 tkr
Äldrekollo
65 tkr
Övrigt
65 tkr

•

Äldreomsorg
KSON kunde inte närvara på Dialogmötet, Lars Lindberger ska se till att någon
alltid är med från KSON för att kunna svara och arbeta vidare med aktuella
frågor.
- Väntjänst: möte den 25 april med KSON och finska föreningarna
- Tolkhjälp: ersättningen för tolkar är väldigt låg vilket innebär att tolkarna inte
åker ut till Norrtälje kommun. Avtalet bör ses över
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•

Kultur/Evenemang
-

-

Aktuellt under våren
Seniordag 17 maj, FFO information i kommuntältet
Finsk filmklubb: under våren har 4 filmer visats på finska med svensk text,
Intresset har varit bra och vi planerar att fortsätta i höst
12 maj firas finska Morsdag i Markuskyrkan

-

Sommaren/Höstens evenemang
Föreningarna bör skicka in ansökan senast 15 maj och 15 september för
arrangemang och aktiviteter som ska ske i sommar och i höst
Finsk kulturvecka kan komma att samordnas i samband med
självständighetsdagen. Planering sker efter sommaren.

-

Sommarlägert/Äldrekollo
Jussi Böök är samordnare för kollot, veckan är bokad
Hur når vi ut till nya deltagare? Annonser i NT, nya Mitt Roslagen, Finska
tidningar, sprida info via reklamblad på bibliotek och vårdcentraler, Folkets
Hus, Kommunens och finska föreningarnas hemsidor, KSON, radion, digitalt
och med flyers. Alla information ska vara på Finska och Svenska.

Övriga frågor: Informationsplats för FFO Klimat och demokratinämnden kommer att ta
beslut om affischtavlor som ska placeras runt om i kommunen, då bör även plats för
finska föreningar och kommunens finska informationsbehov tillgodoses.
Det kommer att tas fram en handlingsplan för Nationella minoriteter under hösten.
Modersmålsenheten har träffat det politiska presidiet, ligger under Utbildningsnämnden.
Patrik Dahl är ansvarig.
Nästa möte: 12 juni kl 16.00 i lokal Bergshamra
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