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Finska samrådsgruppen 
 

  
Plats Finnstigen, Bredsjö 
Datum 2021-09-02 kl. 13.00 – 15.00 
   
Närvarande Annalena Järnberg 

Marjo Mäkinen 
Hällefors kommun, KSO 
Hällefors kommun, samordnare, sekreterare 

 Eila Siimes 
Liisa Lindeberg-Lindvet 

Hällefors finska förening/Finnstigen 
 

 Jouko Vehkalahti Radio Hällefors, finska sändningar 
 Juhani Siimes 

Liisa Vehkalahti 
Tellervo Niittymäki 
Tuomo Tynkkynen 
 
 
 

Hällefors finska förening 
 
 
 

1. Genomgång av föregående minnesanteckningar 
 

2. Återkoppling till tidigare teman eller tidigare väckta frågor. 
 
Bjuda in HR-chef till samrådsmötet 2022-02-23 för att diskutera 

nedanstående punkter: 

 HR´s Personalkartläggning: Utreda finsk språkkompetens bland 

kommunens anställda. 

 Lönetillägg: Meriterande med kunskaper i finska (språkkompetens) 

 

3. Övriga frågor 

 Hädanefter kommer Finska samrådsgruppens minnesanteckningar att 

lämnas till KS som informationsärende. 

 

 Hällefors kommun fick en enkät från socialstyrelsen om äldreomsorg 

och nationella minoriteter. Insamlingen avseende de nationella 

minoriteternas situation inom den kommunala äldreomsorgen var en 

urvalsundersökning, enkäten skickades till ett slumpmässigt urval av 

Sveriges kommuner. 

Frågorna besvarades av Socialchefen Daniel Åhnberg. Vissa av 

frågorna kände han inte till alls utan insåg att det behövs en 

uppdatering om läget och att det behöver göras ett omtag inom 

förvaltningen. Sen har nog även den hårda Covid-hanteringen påverkat 

svaren på frågorna negativt. 

(Enkätsvaren finns registrerade i Public 360: KS 21/01959) 
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 Arbetsgrupp - äldreomsorg på finska. 

Det började med att Sveriges Radio Finska skickade en frågeställning 

till Hällefors kommun: ”I er kommun väntas andelen personer som är 

85+ och födda i Finland öka mest. Hur förbereder sig kommunen? 

(Se statistik samt frågorna och svaren i bifogad fil).  

Omsorgen har nu som målsättning att starta en arbetsgrupp bestående 

av finsktalande personal för att tillsammans med EC Raija Sundin se 

över vad vi i Hällefors kan erbjuda och hur det kan implementeras för 

att bli en naturlig och återkommande del för våra finsktalande äldre. 

 

 Kommunen abonnerar på en digital tjänst ”Sävelsirkku” till 

finska boendet Suomikoti.  

Kostnaden för abonnemanget/år är 2640 Euro + moms. 

Sävelsirkku är ”ljudvitaminer” för kropp och själ. Sävelsirkku-

metoden har varit i bruk inom äldreomsorgen i över 20 år. Själva 

utformingen har moderniserats och digitaliserats och finns nu 

tillgänglig för pekplatta. Kortfattat är det fråga om en digital tjänst för 

rehabilitering och rekreation i äldreomsorgen. Sävelsirkku hjälper 

servicehus och -boenden i Finland och Sverige att uppehålla 

funktionsförmågan hos de äldre, underlätta vårdarbetet och förbättra 

vårdkvaliteten genom stunder av gemensam samvaro och meningsfullt 

program i vardagen. 

 

 Rökbastun i Bredsjö – ev. samarbete med Folkets Hus föreningen i Bredsjö. 
Eva Sporrner ledamot i Bredsjö Folkets Hus förening tog kontakt med Juhani Siimes 

Hällefors finska förening/Finnstigen med en fråga om eventuellt samarbete kring 

Rökbastun i Bredsjö. Föreningarna kommer i september 2021 ha ett första möte om 

eventuellt samarbete. 

 

 Få en bättre spridning av den finska versionen av Kommunbladet. 

En stor del av kommunens äldre Sverigefinnar verkar inte använda sig 

av kommunens webbsida eller FB för att få information. Den finska 

versionen av Kommunbladet finns enbart att hämta i kommunhusets 

reception samt Hällefors och Grythyttans bibliotek. 

 

Ett önskemål från finska samrådsgruppen är att den svenska och den 

finska texten är i samma utskick/blad. Då når man alla kommunens 

hushåll och även synliggör att kommunen är ett finskt 

förvaltningsområde. 50% av kostnaden kan då betalas av statsbidraget 

för finskt förvaltningsområde. 

 

 Revidering av Minoritetspolicyn bereddes i KS 20210831 och ska sen 

upp i KF 20210921. 

 

 Kommunchef Hans Åhnberg kommer att bjudas in till möte med 

Finska samrådsgruppen så han kan presentera sig. 
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4. Tema inför nästa möte 
Diskutera omsorgsfrågorna samt höra hur det går med arbetsgruppen 

av finsktalande personal med enhetschef Raija Sundin och 

verksamhetsutvecklare MAS AnnLouise Eriksson. Liisa Lindeberg-

Lindvet ur finska samrådsgruppen och Marjo Mäkinen, samordnaren 

för finskt förvaltningsområde kan tänka sig att vara med i gruppen om 

det är möjligt och behov finns. 

 

Hur lockar man finsktalande brukare till Suomikoti? 

Tidigare enhetschef hade en idé om att bjuda in finskatalande brukare 

kontinuerligt från andra avdelningar på fika eller någon aktivitet. Då är 

det ingen främmande avdelning de erbjuds flytta till. 

 

5. Ekonomi 

 Gås igenom på nästa möte 

 

6. Nästkommande möten 

 2021-11-24 Hällefors Finska förening, Lunchmöte kl. 12.00-15.00 

 2022-02-23 Kommunhuset/Formens Hus, Pyramiden kl. 13.00-15.00 

 2022-05-25 Kommunhuset/Formens Hus, Pyramiden kl. 13.00-15.00 

 

 
Hällefors 2020-09-02 

Vid minnesanteckningarna  

Marjo Mäkinen, Samordnare 

 

 

 






