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Redovisning av beredd motion med förslag om ett finskspråkigt 
äldreboende, motionär Fred Rydberg (KO) 

Sammanfattning 
Håbo kommun ingår i ett finskt förvaltningsområde. I Håbo kommun bor ett 
större antal medborgare med finsk anlmytning. Dessa har rätt att i samband 
med att de tar del av leomunmal service, kommunicera på sitt modersmål 
finska. 

Motionären föreslår; 

• att det införs en finskspråkig avdelning P.å ett äldreboende 

• att om det inte finns liDderlag får en hel avdelning att det fi1ms 
fmslcspråk:ig personal att tillgå på en avdelning under merparten av 
dygnet. 

Kommunfullmäktige överlämnade 20 J 4-02-24, § 125, ärendet till 
kommunstyrelsen för utredning. Genom remiss uppdrogs socialnämnden att 
utreda i.irendet. Av socialnänmdens yttrade framgår bland annat foljandc: 

Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt med fler
språkig kompetens på kommlmens äldreboenden. 

I dagsläget fim1s det inte en egen avdelning for finsktalande äldre. Men på 
vmje äldreboende finns det finsktalande personal och endast svensletalande 
personal har fått lära sig vardagsfinska. Vid ny:relayteringar fårsöker fOr
vaituingen alltid medvetet öka andelen finsktalande personal. 

Förvaltningen bedömer att ett nytt äldreboende kanuner att behövas i Håbo 
kommun kring årsskiftet 2016/2017. I samband med start av ett nytt äldre
boende är det lämpligt att kunna erbjuda åtminstone en avdelning för fmsk
talande. Dock måste det utredas om det ska vara en avdelning får demens
sjuka eller för personer av mer somatiska skäl. 

Ett mer utförligt svar på m otionen framgår i tjänsteslaivelse} daterad 
2014-05-26. 

Socialnämnden godkänner förvaltningens svar på motionen om finsk
språkigt äldreboende och överlänmar därmed svaret till kmmnunfull
mälctige. 
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B.~!)Jutsllnde-rlag 

~ Motion 2014-02.-24. 
- Kommunföllmäktiges bes1ut 2014-02·-24, § 125 

Socialnä1m1dens yttrade 2014-06-1 O, § 82 
Sopia lföJ.-valtniqgen1; tjähste&krivelse 2014-05-26 
'rj iitJSteskd v el se· 2014-07-02 

- Arbd::~titskoEtets beslut 20H-08-l9, § 99 
- .Kommunstyrelsens forslag·till beslut 2014-06-11 .. 

styrelsen tlllstyrker utskottet och torvaltni~getrs försl.c{g. 

l<.ommunftlllmä.ldlges beslut 

1. Fnfln~äkt~ge beslutar, med hänvisning till sociålnäimJdens.yttr~;~.tlqe, 11tt 
m). se· motionen besvarad. 

Be.slutsexpediel'lng 
Socialnämnden 
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