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Samrådsmöte – Finskt förvaltningsområde
1. Genomgång av föregående mötesanteckningar
Samrådsgruppen går igenom anteckningarna från samrådsmötet den 21 februari
2017.

2. Aktuellt inom äldreomsorgen
•
•
•

Fredrik Yllman har anställts som ny vård- och omsorgschef. Han börjar juni
2017.
Arbetet fortsätter inom verksamheterna med Trygg och säker hemgång.
Svårt att rekrytera undersköterskor.

3. Aktuellt inom barnomsorgen
Ingen representant från skolkontoret fanns representerad på mötet.

4. Aktuellt inom bibliotek, kultur och kommunkontor
•
•

•

Återkoppling från författarbesök med författaren Peter Sandström på Trosa
stadsbibliotek. Det var ett lågt antal besökare.
Många har hämtat ut Länsbibliotekets gåvobok till barn i Sörmland, boken
Små, små visor (Pikku, pikku lauluja) en på finska och svenska
parallellspråkig sångbok med tillhörande cd-skiva.
Återkoppling från teaterföreställningen Laina och fåglarna i Folkets Hus.
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Den 24 april uppträder komikern Janne Westerlund i Trosa Kvarn med
standupshowen Världens Roligaste Finskakurs.
Återkoppling från finsk bio i Trosa Folkets Hus den 25 mars. Få som besökte
barnfilmen Risto Rappare, bättre anslutning till filmen Barnmorskan på
kvällen.
Den 6 maj visas barnfilmen Ada och Glada kl. 15.00 och kl. 19.00 visas
filmen Jätten i Trosa Folektes Hus.
Den 5-26 juni visas fotoutställningen ”Årets Naturbild Finland” på biblioteket
i Vagnhärad och Trosa.
Den 21 april är det träff med nationellt politikernätverk inom finskt
förvaltningsområde. Från Trosa kommun deltar kanslichef Helena Edenborg
och vård- och omsorgsnämndens ordförande Martina Johansson (C).
Länsstyrelsen har godkänt Trosa kommuns redovisning av 2016 års
statsbidrag för finskt förvaltningsområde.

5. Finland 100 år! Hur uppmärksammar vi det i Trosa kommun?
Trosa kommun planerar att ta fram ett programblad där alla aktiviteter i höst
samlas. Följande aktiviteter planeras det för:
• Bio
• Teaterföreställning för barn
• Författarbesök
• Aktiviteter på biblioteken
• Utställning

6. Länsstyrelsens uppföljningsrapport om Nationella minoriteter 2016
Länsstyrelsen har lämnat sin uppföljningsrapport om Nationella minoriteter,
Minoritetspolitikens utveckling år 2016.

7. Nästa samrådsmöte
Nästa samrådsmöte är den 30 maj, kl. 15.30 i Trosa kommunhus.

8. Övriga frågor
•
•

Samrådsdeltagarna får i uppdrag att till nästa möte fundera på möjligt
studiebesök för samrådsgruppen och vad vi vill få ut av ett studiebesök.
Ansökan från Finska föreningen om bidrag till Mors dagfirande den 7 maj.
Samrådsgruppen godkänner ansökan.
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