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Svar på medborgarförslag nr 2I/20 I 9 - Äldreomsorg på finska

Kommunstyrelsens beslut

Anse medborgarförslag nr 21/2019 besvarat med hänvisning till att äldre med
behov av särskilt boende med finsk profil kan erbjudas detta genom att

kommunen köper plats i annan kommun samt att kommunen har dialog med
ny utförare som under våren 2021 kommer att etablera sig i kommunen och
har framför önskemål till utföraren gällande Fmsk proñl på boendet.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag väckt i Kommunfullmäktige 2019-04-29, § 4:21 föreslås

att kommunen startar ett äldreboende för de som har ünska som modersmål. I

utredningen används begreppet särskilt boende istället för äldreboende. 'Under

våren 2021 kommer en ny utförare att etablera sig i kommunen. Österåkers

kommun har påbörjat dialog kring etableringen och framfört önskemål om en

ñnsk profil. Kommunen köper i dagsläget plats i andra kommuner till de äldre

som beviljats särskilt boende och har behov av ñnsk proñl.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet 2019-12-1 1, § 1:14.

Michaela Fletchers (M) ordförandeförslag daterat 2019-12-02.

Kommunstyrelsens kontots tjänsteutlåtande daterat 20 '19-1 1-05.

Protokollsutdrag Vård- och omsorgsnämnden sammanträde 2019-10-22, v

10: 10.

Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2019-09-26.

Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till arbetsutskottets beslutsförslag

innebärande att anse medborgarförslag nr 21/2019 besvarat med hänvisning

till att äldre med behov av särskilt boende med ñnsk proñl kan erbjudas detta

genom att kommunen köper plats i annan kommun samt att kommunen har

dialog med ny utförare som under Våren 2021 kommer att etablera sig i

kommunen och har framför önskemål till utföraren gällande fmsk profil på

boendet.

Propositionsordning

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers

(M) yrkande och ñnner att så är fallet.
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Förslag (endast ett ämne)*

Äldreomsorg på 'finska
Bieskrivning*

l Osterákers kommun bor ca 5000 sverigeñnnar och ungefär 800 är över 85år. Sverigeñnnar är ennationell minoriteti Sverige och har särskilda rättigheter att få ä|dre0m50rg helt ener ti|| väsentlig delpå finska eftersom vi hör till det finska förvaltningsområdet. Det är många som oroar sig föråldrandet och har behov av finskspråkig äldreomsorg, hela vårdskedjan inklusive träfflokal.hemtjänst, dagvård, kortldsboende och särskilt boende. Bistånd på finska ska tydligt Informeras.Det ska framstå i ansökan om man vill ha det på ñnska.
Vi har haft samrådsmöte angáende äldreomsorg. men det har inte blivit någon resultat.Mitt förslag är att man samlar âidreomsorg på ñnska där det ñnns språklig och kuliurell kompetens.Det finns många bra exempel att ta efter.
Lagen kräver att planeringen ska ske i samråd med minoriteten.
Även tornedalingar som har meänkieli som modersmål och romer som har finska som modersmålkan få sin språkliga vistelse i detta äldreboende.

__4

Namn *

Tellervo Axner

J
Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt n'xedborgarförslag på

kommunens Webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.

Kontaktuppgifter

4

Adress*
l

Postaqress*
_"M

Telefon* 'I Mobil
-_-_____-___

..._.4 _- W..T E-nostadress

Underskrift
__-_.._______-__.___._____.___<.N_ø-_-_*

l
Ort och datumf_

Namnteckning*

I

* Obligatoriska uppgiftelr

Österåkers kommun
|
IB4 86 Åkersberga [Tel 08-540 BIO 00

I
Fax 08-540 BIO'ZO

|
knmmun@osmml<ur.se

|
wmvnsmrakcuse
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Medborgarförslag

"Förslag (endast ett?“mnEYT_

Äldreboenderpgd :finsk profileringn

Beskrivning*
-------- .1 _ _--

H ...-_-_.-.4»._- -EM-__m _www-_m__#Mm förslag är att man stenar i kommunen ett äldreboende för de som har ñnska som modersmål.

Detta är förtydligande och komplettering till medborgarförslaget som jag skickade HH er förra veckan.

›____;
Namn *

Tellervo Axner

[i] Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag påkommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att: publiceras på kommunens webbplats.

Kontaktuppgifter

I

Adress*
_ _-

|

Ro_s_tadyess*
WH“

| Talefnn*
___'W _

I Mobil
---------.___..._._|

'måBBÃEÃI-ÃH'W4M_"'“""”“”'“'“"“““ .›_-_-.__ -«-- ----_-w..-.w.._-_m

_ “MWMmW_WJ
Underskrift

| Ort och datum*
*

Namnteckning*

Namnförtydlixan de*

I

'4= Ola-mgakriskåTlppgiftM'w

Östmákers kommun
|
184 86 Åkersberga Hcl 08-540 810 00

]
FdeU-SJO BIO 20

I
kon-nnwn@ostcmker.se

|
wwosccmkcme
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- "fl såg. en enorm möjlighet för
våra .äldre ñnslo':alan _ .om skuifemå .bra .att få mer 'tillgång "till sina
ursprungliga rött-er, inte mina't
; nam det egna språket. säger
verksamheüd'lef volga nupina.
åt är också särskilt gynnsamt för

-:l=rn som har drabbats av minness-
iukdom, eftersom modersmålet-
all'ticl 'förblir intakt.

Lönnen hartv'a hertidsanstâllda
finsfctalande skö'terskor som alter<
nerar mellan de olika avdelningar-
na med 53 boende, varav flera av
dem med 'finska som modersmål.

I Praiektei med Lönnens 'finska
j mfilerlng har 'stora eesurwar och
i edningen diskuterar hela tiden
'; vidare utveckling med aiika or-
ganisationer.

:- Från finska ambassaden korn nyligen
;- information om en specialanpassad
ñnsk app med mångsidiga program

5 som ger stöd för Lönnens arbete.Genom den kan den 'finska gmppen

Trois att projekt-et han
sedan april- :7, män-'5
positiva resul'iza't.

- Vid »zlen'lens kan vissa personer
i'á stora svängningar i humöret.
Afa då kunna kammunicera med
persc-nalen på det :egna språket
ger en Iugnande effekt, eftersom
den boende blir förstådd och
lättare förstår förklaringar. Detta
heder *till en båt-tre livslwalitet. Vi
ser också att de har blivit mycket
mer pigga och aktiva.

Att på ålderns höst flytta till ett
kollektivt boende. med 'främ-
mande människor runt omkring
sig är inte alltid lätt. Den 'finska
pro-ñlerlngen kan göra omställ-
ningen lättare och leda 'till ökad
gemenskapen bland de boende.
Lönnen erbjuder naturligtvis en

ay boende_ ges ännu Her möjligheter
'ull raka-eaten och rehabilitenng avgod kvalitet.
Lönnen planerar också att starta enboendegrupp och en anhöriggrupp

för att ytterligare spetsa verksam-
heten, och man undersöker hela tidenvad de boende vill ha.

Lönnen framhåller att man välkomnar
även andra nationalneter än de

rad arrangemang för alla sina
boende. men för de finslctalande
finns ett nyinrett rymligt samlings- och har ti“gång 'till massor avrum med olika aktiviteter som ska finska Iângñlmer. Vi får också storge stimulans åt alla sinnen.

sådant man känner igen från
uppväxten, menar Olga Trupina.
Våra kockar tillreder finsk mat,

som piroger och kålrâ-tter, vi speiar
finsk musik, dansar finsk tango,

hjälp till verksamheten genom
goda idéer och trevliga arrange-
mang 'från Finska föreningen. De
ordnar besök på föreningar; utfly-
kter; promenader och äkta finskt
bastubad.

- Syftet är att få samlas kring

finska, men de sistnämnda kommer
att ges förtur.

Bengt Harju (S), ordförande i social-
nämnden Hârfålla, vill utveckla
satsningen på proñlboenden.

- Den här satsningen innebär en
helt ny inriktning för kommunen. För
mig är det viktigt att alla äldre har
möjlighet att välja omsorg som passar
de individuella behoven.


