Minnesanteckningar
2018-09-20

Dialogmöte FFO 20 september 2018 minnesanteckningar
Lars Lindberger Kommunikationschef inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Berättar att vi
ännu inte fått någon ny samordnare men att rekryteringen pågår.
Camilla Gustavsson utvecklingschef på KSON – träffpunkter, äldrekollo, utvecklingsarbete på
KOSON. KOSON genomför ett utvecklingsarbete där man bland annat ser över hur äldreomsorgen
ska se ut om 15 år.
Frågor som ställs är bland annat:
Hur ser stödet och omsorgen ut idag?
Vad kommer det att vara för behov framåt?
KOSON jobbar med vision, målbilder och hur de ska arbeta framåt
Handlingsplan ska vara färdig i december 2018
Sociala mötesplatser och äldrekollo – KOSN har genomfört ett förändringsarbete där
föreningslivet tar över driften istället för att myndigheten sköter verksamheten. De 5 platserna som
finns runt om i kommunen ska utnyttjas och ha mycket verksamhet som kommer många till gagn.
Kerstin Stambert är kontaktperson. kerstin.stambert@norrtalje.se 0176 71397
Mötesplatsen på Lundmansgatan 4 – är under planering och det förs en dialog med Finska
föreningen
Äldrekollo – PRO kommer att ansvara för sommaren 2019. De arrangerar 2 veckor för
svensktalande Den finsktalande veckan kommer att planeras under vintern.
Äldreboende för finska äldre? – I planen som KSON arbetar med kommer de att ta med den frågan.
Kalevala föreningen önskar att det görs en utredning för att se vilket behov som finns i kommunen.
Det bör även finnas personal som är finsktalande inom äldreomsorgen och inom sjukvården.
KSON har ingen egen personal utan gör avtal med utförarna och jobbar vidare med att utveckla
frågan.
Vad händer nu när Heli har slutat?
Arbetet med rekryteringen pågår och det kommer inom kort att genomföras. Lars Lindberger har
ansvar för FFO tills rekryteringen är klar.
Den nya samordnaren kommer att tillhöra kommunkansliet och få Mikael Forssander som chef.
Eventuellt kan Jussi Böök och Aulikki Lundberg från Finska föreningen och Kalevala vara med vi
något intervjutillfälle för att dela med sig av sina tankar kring uppdraget.
De finska föreningarna som vill göra arrangemang under hösten/vintern är välkomna med
ansökningar till Kulturkontoret, kontaktperson Eva Rosén Lundqvist eva.rosenlundqvist@norrtalje.se 0176 71917
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Hemsidan måste uppdateras – Lars tar tacksamt emot hjälp med finska texter.
21 oktober kommer Kaisa Ekdahl att dirigera en stor konsert i Finland som kanske skulle kunna
livesändas på Folkets hus i Hallstavik. Aulikki tar kontakt med FH
Om det blir en livesändning kan kostnaderna betalas inom FFO projektet. Återkom med
kostnadskalkyl snarast.
Förskolan VEGA vid Brännäset har finsktalande personal och målet är att det ska bli en finsk
avdelning
Det har startats en finsk Musiklek för barn som Kaisa Ekdahl är ledare för. Det har även startats en
finsk kör där alla är välkomna att delta.
Lars kontaktar BoU för att fråga om föreningarna skulle kunna komma ut till förskolorna och berätta
om sin verksamhet.
Nästa möte 22/11 kl 16.00
Minnesanteckningar skickas och läggs ut på hemsidan
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