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Samråd för finskt förvaltningsområde
Plats: Kommunhuset Ankaret, lokal Bergshamra.
Tid: 2019-06-12 klockan 16.00
Mötet öppnas
Lars Lindberger öppnade mötet.
Val av sekreterare för mötet
Fredrik Lindh valdes till sekreterare.
Presentation av mötesdeltagare
Mötets deltagare presenterade sig.
Presentation av nya samordnade för finskt förvaltningsområde i Norrtälje kommun
Sam Grandell presenterade sig. Han berättade bland annat att han är född i Helsingfors,
talar flytande finska, flyttade till Sverige i mitten av 90-talet, bodde på Åland ett tag innan
han flyttade tillbaka till Sverige. Sam Grandell har bred erfarenhet av att arbete i
kommunala organisationer. Han har arbetat med många olika delar inom den sociala
sektorn: unga, missbruk, skola/förskola och funktionsnedsättning.
Vid tidpunkten för detta möte arbetade Sam Grandell på Kommunalförbundet för Sjukvård
och omsorg i Norrtälje (KSON). Han påbörjar sin nya tjänst som samordnare för finskt
förvaltningsområde den 1 juli 2019. Tjänsten är en heltidstjänst. Andra minoriteter ingår
men det blir ett samarbete med äldreombudsmannen inom kommunen. Frågan ställdes
om det finns en arbetsbeskrivning för tjänsten och Sam Grandell svarade att en
arbetsbeskrivning är under framtagande. Avsikten är att så snabbt som möjligt träffa så
många som möjligt och göra en kartläggning.
Lars Lindberger poängterade att Finskt förvaltningområde (FFO) inte är en person utan
ska genomsyra hela kommunen och alla verksamheter.
Patrik Dahl (C), utbildningsnämndens ordförande, delade ut välkomstpaket med
information, till Sam Grandell.
Hur ska arbetet med nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska
fortsätta? Hur ska samrådet gå till? Samrådsmöten? Tematiska möten?
Beslutade att fyra samrådsmöten om året normalt sett räcker, men att det under hösten
finns ett uppdämt behov av att öka antalet träffar. Beslutade att planera för ett möte i
månaden under hösten, med start i september, se nedan. Mötet i september ska
annonseras och allmänheten ska bjudas in. Workshop diskuterades.
Förut fanns arbetsgrupper inom olika ämnen: vård/omorg, kultur och barn och
information. Statsbidrag och studiebesök var andra diskussionsämnen, liksom förebilden
Sigtuna, årets förvaltningsområde 2005.
Minoritetslagen, ny version i år, måste spridas till förtroendevalda och allmänheten.
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Sommarkollo på finska
Målet är att involvera detta med KSON:s arbete med äldrekollo. Det behöver komma med
i deras vanliga verkamhetsplanering. Seniorläger på finska anordnas 23-29 augusti på
mjölkgården på Väddö.
Arbetet med väntjänst
Målgruppen är ensamma som är på väg att tappa språket. Började mars 2018, nu på
gång på riktigt. Behöver hjälp av KSON att få fram information om väntjänsten. Inte
ersätta hemtjänst osv. men hjälper äldre komma ut i aktiviteter, bokat utbildning för
vänner 5 september. Finns minst 1,5 finsktalande biståndshandläggare på KSON.
Ensamheten kan leda till problem psykisk hälsa. Informationen viktig del. Kommunikatör
på plats på KSON. Bristen på finsktalande tolkar är ett systemfel. De finns ofta i
Stockholm och får ingen reseersättning. Identifiera finsktalande inom organisationen.
Folder finskspråkig väntjänst skickas på tryck under veckan.
Kontaktuppgifter enligt önskemål
Sam Grandell
Telefon: 0176-713 22
E-post: sam.grandell@norrtalje.se
Frida Herman, KSON
Telefon: 0176-714 77
E-post: frida.herman@norrtalje.se
Övriga frågor
Förskolan Vega vid Musikskolan kommer att ha en finsk avdelning.
Finns krav på att kunna erbjuda finsk förskola och finska lektioner även om det bara är en
person. Måste inte prata det språket hemma. Våga finska i cirkelform diskuterades.
Arbetsgivarperspektivet lyftes fram, att kartlägga språkkunskaper bland anställda inom
organisationen.
Nästa möte och avslutning
10 september kl. 17-19, på Sportcentrum, Norrtälje.
17 oktober klockan 17:00.
14 november klockan 17:00.
17 december klockan 17:00.
Mötet avslutades.
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