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Beredning av initiativ (S) till VON: Finskspråkig personal
Förslag till beslut
Nämndenhar tagit del av förvaltningenssvar på initiativet.

Beslutsnivå
Vård- och omsorgsnämnden

Bakgrund
Socialdemokraterna
inkom 2017-12-11 med initiativet ”Finskspråkigpersonal”,vilket
tillsändesförvaltningenför beredning.Förvaltningenuppdrasatt kartläggabehovetav
finskspråkigpersonalinom äldreomsorgen.
Detta med anledningav att Värmdö kommunhar
en stor andelinvånaremed finsk bakgrund.

Ärendebeskrivning
Förvaltningenhar kartlagtbehovetav finskspråkigpersonalinom äldreomsorgengenomatt
ställaföljandefrågor till kommunalautföraresamtde fyra störstaprivatautförarna;
Hur mångabrukarehar ni som talar finska?
Hur mångaanställdai er verksamhethar ni som talar finska?
Hur uppleverni behovetav finskspråkigpersonali er verksamhet?
Nedanpresenteras
resultatetfrån kartläggningeni siffror, tillsammansmed kommentarerfrån
utförarnaom hur behovetserut i respektiveverksamhet:
Utförare

Gustavsgården

Antal brukare som
talar finska

Antal anställda som
talar finska
14

Behov av finskspråkig personal

8
(6 fasta,2 vik )

Djuröhemmet

2

4

Inget behovav fler finsktalande
personali dagsläget

9

Inget behovav fler finsktalande
personali dagsläget

(talar ävensvenska)
Kommunal hemtjänst

5
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Önskarfler personalsom pratar
finska mensvårt att rekrytera
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7

Attendo Ljung

5

Upplever inte behovet särskilt stort
eller akut.

3

Upplever att det fungerar bra som
det ser ut idag

Inga just nu

2

Upplever inte något stort behov i
verksamheten

3

3

Upplever ett behov av finskspråkig
personal.

(talar även svenska)
3

Slottsovalen

(talar även svenska)
Värmdö Care
Värmdö kooperativa
hemtjänst

(2 talar även bra
svenska)

Synpunkter har även inhämtats från biståndsavdelningen för att få en samlad bild av behovet
av finskspråkig personal från såväl beställare som utförare. Biståndsavdelningen har inte fått
några indikationer på att enskilda uttryckt önskemål om finska äldreboenden eller att det
saknas finsktalande personal. Inom avdelningen finns två SoL-handläggare som talar finska
med klienter om behovet finns. Det finns möjlighet att använda sig av tolkförmedling, men
behov av detta har inte påtalats och därmed inte använts hittills. I de fall språkbehov
föreligger finns även möjlighet för den enskilde att ansöka om anhörigvård.

Bedömning
Utifrån den kartläggning som har gjorts av antalet finsktalande brukare och anställda inom
äldreomsorgen ser förvaltningen att antalet finskspråkig personal överlag är tillräckligt i
dagsläget. Genom de synpunkter som inhämtats från både beställare och utförare
framkommer en gemensam bild av att det inte föreligger ett särskilt behov av fler finsktalande
personal. Två utförare har uttryckt att de önskar fler finskspråkig personal, den kommunala
verksamheten, Gustavsgården, och den privata verksamheten, Värmdö kooperativa hemtjänst.
Båda verksamheterna upplever svårigheter att rekrytera personal som talar finska.
Förvaltningen anser att det är av stor vikt att kunna tillgodose språkliga behov hos den
enskilde inom äldreomsorgen och har för avsikt att i bästa möjliga mån se till att det finns
tillräckligt många tvåspråkiga anställda för att tillgodose behoven.
Förvaltningens bedömning är att det sammantaget inte föreligger särskilda behov av fler
finskspråkig personal i dagsläget.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts genom inhämtande av statistik från kommunala utförare samt de fyra
största privata utförarna inom äldreomsorgen; Ljung, Slottsovalen, Värmdö Care samt
Värmdö kooperativa hemtjänst.
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Handlingar i ärendet
Nr
1

Handling
Initiativ (S) till VON: Finskspråkig personal

Biläggs/Biläggs ej
Biläggs

Sändlista för beslutsexpediering
Biståndsavdelningen
Vård- och omsorgsavdelningen
Avtal- och utvecklingsenheten
Veronica Östlin
Avdelningschef
Biståndsavdelningen

Anne Lundkvist
Tf Sektorschef
Omsorg- och välfärdssektorn

Värmdö den 11 december 2017

Vård- och omsorgsnämnden

Initiativ
I dagarna firar Finland 100 år som självständig nation. Värmdö tillhör de kommuner i länet som
har störst andel invånare med finskt ursprung. Endast tre andra kommuner i länet har en högre
andel medborgare med finsk bakgrund. I Värmdö har 15 procent av värmdöborna – motsvarande
uppemot 6.000 invånare – finsk bakgrund.
Den finskspråkiga befolkningen i Värmdö har bidragit till Gustavsbergs och Värmdös utveckling,
inte minst genom porslinsfabriken.
Inom äldreomsorgen är det många finskspråkiga - inte minst dementa - som känner att det är för
lite finskspråkig personal i Värmdö kommun. När Botkyrka kommun gjorde en kartläggning
(2012) kring vilka önskemål och behov som fanns inom äldreomsorgen där så visade det sig att
91 % av de med finska som modersmål vill ha tillgång till äldreomsorg helt eller delvis på finska.

För att få en bättre bild av behovet av tvåspråkig personal inom äldreomsorgen föreslås det

- att Värmdö kommun kartlägger behovet av finskspråkig personal i äldreomsorgen.

För socialdemokraterna på Värmdö

Henrik Paulsen

