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Samrådsmöte – Finskt förvaltningsområde
1. Genomgång av föregående mötesanteckningar
Samrådsgruppen går igenom anteckningarna från samrådsmötet den 30 maj 2017.

2. Aktuellt inom barnomsorgen
Helena Edenborg ska ha möte med förskolecheferna för att prata om hur
kommunen erbjuder barnomsorg delvis på finska och om möjliga
utvecklingsområden.
Modersmålslärare i finska har anställts.

3. Aktuellt inom äldreomsorgen
•
•
•

Världsdagen för psykisk hälsa i Nyköping 10 oktober del av satsning för
ökad fokus på psykisk hälsa. Anhörigkonsulent.
Fredrik Yllman ny vård- och omsorgschef började i juni.
Ny färdtjänsthandläggare har rekryterats.

4. Aktuellt inom bibliotek, kultur och kommunkontor
•
•

Genomgång av finskspråkiga tidskrifter, finns det önskemål om fler
tidskrifter, de dagstidningar som vi har cirkulerar på båda biblioteken.
Fotoutställningen ”Årets naturbild Finland” visades på Trosa bibliotek den
5-26 juni. Utställningen var mycket uppskattad.
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Delbetänkande av utredningen om en stärkt minoritetspolitik är ute på
remiss. Samtliga förvaltningskommuner har fått inbjudan att svara.
Regeringens sammanfattning: Utredningen om en stärkt minoritetspolitik
föreslår flera åtgärder i sitt delbetänkande, bland annat att det införs en
skyldighet för kommuner och landsting att anta dokumenterade mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Utredningen bedömer även att
det finns behov av en nystart i fråga om statens uppföljning och samordning
av tillämpningen av minoritetslagen och föreslår därför att uppdraget ska
skötas av en ny särskild myndighet.
Information om finsk skrivtävling för unga, mer info på www.kulttuuri.se.
Trosa kommun är även i år medarrangör av den årliga konserten i Södertälje
inför firande av Finlands självständighetsdag. Arrangemanget är den 2
december kl. 18.00–21.30. Trosa kommun har 50 fribiljetter. Busstransport
kommer beställas mellan Trosa och Södertälje.

5. Finland 100 år! Aktiviteter under hösten
Genomgång av broschyr som tagits fram för att samla alla höstens aktiviteter som
anordnas för att uppmärksamma Finland 100 år. Broschyren kommer att skickas till
alla hushåll i Trosa kommun.

6. Studiebesök i Nykvarns kommun
Tjänstepersoner från Trosa kommun och representanter från samrådsgruppen ska
åka på studiebesök till Nykvarns kommun för att få information om hur de arbetar
inom finskt förvaltningsområde. Datum för studiebesöket bestäms till 26 oktober.

7. Länsstyrelsen arrangerar samråd om hälso- och sjukvård
på finska
Länsstyrelsen i Södermanland planerar att arrangera samråd om hälsooch sjukvård på finska. Samrådsdeltagare från Trosa kommun är
välkomna att delta. Samrådet är den 17 oktober.

8. Nästa samrådsmöte
Nästa samrådsmöte är den 28 november kl. 17.00 i Trosa kommunhus.
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