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NINA
MISKOVSKY
För det sverigefinska
kommunalrådet är språket en
av dom viktigaste frågorna.

LEDARE
1. Hej Nina! Du har vuxit upp i en familj med olika kulturer.
Hur märktes det?
Min pappa kommer från Tjeckoslovakien och mamma är
från Finland. Jag och mina syskon växte upp in en liten
by, Vännfors, i norra Sverige, så vi stack ut. Varje sommar
åkte vi till mina morföräldrar i Finland och där pratade
vi bara finska. Min pappa hade egna traditioner. Vi hade
många besök av släkten både från Tjeckoslovakien och
Finland.
2. Hur vårdar du dina finska rötter idag?
Min son lär sig finska av vår ambulerande finskspråkiga
förskolepedagog Laura Paasio, som gör ett fantastiskt
jobb. Jag själv försöker lära mig genom min mamma och
vi åker fortfarande varje sommar till Finland och hälsar
på släkten. Jag gillar också att baka finska rätter. Hemmagjorda karelska piroger är bäst.
3. Som kommunalråd, vad finns på ditt skrivbord just nu?
Jag är det kommunalråd som har övergripande ansvar för
mänskliga rättigheter, där ingår nationella minoriteter och
sverigefinska rådet. Just nu jobbar jag med att få ett bra
samarbete med sverigefinska rådet så att vi kan ha en bra
kommunikation.
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5. Vilka politiska mål har du för 2021?
Övergripande mål som innefattar hela Göteborg är att fler
ska få ett arbete. Det är grunden för att vi ska kunna ha en
bra ekonomi och göra bra saker för våra medborgare. Jag
vill också att Göteborg ska bli en tryggare stad.

7. Du har en historia som dansinstruktör. Vilken är din
favoritdans?
Dancehall. Det är en jamaicansk dans, som har känsla för
musiken, skådespeleri, humor, temperament och väldigt
mycket glädje. Jag har gjort många spännande resor i mitt
liv, tack vare dansen, som gett mig nya perspektiv jag har
nytta av idag.

jag är sverigefinne !

n r 25 , vå r 2021

Å

ret 2021 började med spännande nyheter: Göteborgs
Stads nya äldre samt vårdoch omsorgsnämnd började
sitt arbete vid årsskiftet.
Kommunens omorganisation kommer
snart att slutföras. Nämndens första
sammanträde den 4 januari bekräftade
att den nya nämnden ska ta över verksamhetsansvaret från stadsdelsnämnderna
och social resursnämnd gällande äldre-,
vård- och omsorgsfrågor. På detta sätt
strävar kommunen efter att ge ett lika och
effektivt välbefinnande i hela staden.

4. Finns det utrymme för förbättringar av de nationella
minoriteternas situation i Göteborg?
Det finns alltid utrymme för förbättringar. Det är en
process som kan röra sig över tid, eftersom det kan komma
andra krav, önskemål och lagar som påverkar. Språket är
fortfarande en väldigt viktig del för alla minoriteter och
en av de viktigaste frågorna.

6. Hur balanserar du arbete och fritid?
Jag försöker hitta balans och inte jobba för mycket på
helgerna. Mitt fokus i livet är min son och mitt jobb.
Vi dansar mycket och gör hemmagympa tillsammans.

”Låt 2021 få nya
drivkrafter för kommunens
arbete med äldre”
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Jag är Sverigefinne är en
informationstidskrift som ges ut
av förvaltningsområdet för finska i
Göteborg. Den riktar sig till
Göteborgs sverigefinländare,
kommunanställda och alla andra
göteborgare.
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Den nya äldre samt vård- och omsorgsnämnden erbjuder också utmärkta
förutsättningar för att utveckla den
finskspråkiga äldreomsorgen. År 2021
kommer äldre sverigefinnars rättigheter
att betonas i kommunens minoritetsoch förvaltningsarbete. Statsbidrag till
utvecklingsarbete har överförts från
föregående år, då coronapandemin och
omorganisationen gjorde utvecklingen av
äldreomsorgen utmanande. Vi kommer
särskilt att fokusera på utvecklingen av
hemtjänst, vilket också föreskrivs i planen
för finskt förvaltningsområde 2020–2023
som godkänts av kommunfullmäktige. Låt
2021 få nya drivkrafter för kommunens
arbete med äldre!

I den här tidningen får vi reda på vilken
service, vård och omsorg Göteborgs Stad
erbjuder finsktalande och sverigefinska
äldre. Vi kommer också att lära känna
kommunalrådet Nina Miskovsky, som
företräder bland annat kommunstyrelsen i
det gemensamma samrådet för nationella
minoriteter. Slutligen får vi reda på vem
som svarar på frågorna från finsktalande
göteborgare på det kommunala kontaktcentret.
Med friska vinterhälsningar,

Veera Säisä
Planeringsledare för det finska
förvaltningsområdet i
Göteborgs Stad
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God ålderdom
i Göteborg
I den här guiden har vi samlat information om
Göteborgs Stads äldreomsorg och service för äldre.
t e x t i : i d a va l pa s
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Toini och Kalevi har bott på Rauhala i Lövgärdet i ungefär 3 år.
De bor tillsammans i en lägenhet och trivs jättebra.
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Referensgrupp
äldreomsorg

Dina rättigheter

I Göteborgs Stads sverigefinska råd det ingår tre referensgrupper
som är öppna för alla. De fokuserar på språk och utbildning,
äldreomsorg och kultur. Referensgrupperna agerar som rådgivande instans för rådet.
Anna-Liisa Parkkinen är ordförande för referensgruppen
inom äldreomsorg och uppmuntrar alla intresserade att delta.
”Vi behöver nya medlemmar och nya idéer för att genomföra en
finskspråkig hemtjänst för äldre. Alla är välkomna att göra detta
viktiga arbete och överväga nya saker tillsammans med oss”,
säger Parkkinen.

 Göteborg är sedan 2011 en del av det finska
förvaltningsområdet. Det betyder att den
finsktalande minoriteten i kommunen har särskilda
rättigheter på sitt eget språk och egen kultur
enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk.
 I Göteborg har äldre rätt att få äldreomsorg
helt eller till väsentlig del på finska. De har rätt
till att upprätthålla sin kulturella identitet, och
till exempel fira sverigefinnarnas dag, inom
äldreomsorgen. Staden måste också ge ut
information om finskspråkig äldreomsorg.
 Du har rätt att använda finska vid muntlig och
skriftlig kontakt med staden. Du har rätt att
på begäran få en översättning av beslut och
beslutsmotivering. Staden får bestämma särskilda
tider och särskild plats för att ge service på finska.

Hemtjänst
Du som behöver hjälp i din vardag kan ansöka hos kommunen
om att få hemtjänst. Du kan få hjälp med din personliga omvårdnad och att värma mat, diska, städa, handla och andra hushållssysslor. Du bestämmer tillsammans med kontaktpersonalen
i hemtjänsten vad som ska göras, när och hur du ska få hjälp.
Du har rätt till att få hemtjänst på finska. Kommunfullmäktige
beslutade om en ny plan för stadens arbete med finskt förvaltningsområde där det regleras att kommunen utvecklar hemtjänsten så att den erbjuds på finska. Ytterligare resurser har
avsatts från statsbidraget för finskt förvaltningsområde i 2021
för att kunna utveckla hemtjänsten.
”Det stora problemet är att äldre sverigefinnar med demenssjukdomar har glömt svenska eller kanske aldrig har lärt sig det.
Det är viktigt att bevara äldres rätt till deras kulturella identitet”,
säger Marjaana Malm Nilsson från Göteborgs Stads äldre samt
vård- och omsorgsförvaltningen.

I år träffas referensgruppen för äldreomsorg den 8/3, 30/8 och 25/10
klockan 17–19. Ta kontakt genom att skicka e-post till
sverigefinskaradet@stadshuset.goteborg.se.

Färdtjänst

Hemsjukvård

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik
och finns till för dig som har svårt att resa med
spårvagn eller buss på egen hand. För att åka
färdtjänst måste du ha ett färdtjänsttillstånd.
Det finns två typer av färdtjänstresor; fritidsresor och väsentliga resor. Som fritidsresor räknas
bland annat resor till vänner, och väsentliga resor
räknas exempelvis resor till och från ditt arbete.
Hur mycket din färdtjänstresa kostar beror bland
annat på hur långt du reser.

Hemsjukvård kan du få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver sjuk- och hälsovård flera gånger i
veckan. Du kan få hemsjukvård dygnet runt i ditt eget hem, på
ditt äldreboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning. Det är hälso- och sjukvårdspersonal som
bedömer om du kan få hemsjukvård. Ta kontakt med din nuvarande läkare eller annan vårdgivare och be om en första bedömning, eller kontakta hemsjukvården i ditt stadsområde för mer
information om vård- och omsorgsförvaltningen.

Så bokar du din resa
Du bokar din resa via telefon, webben eller
via en app.
Telefon: 031-41 95 00
Internet: www.minaresor.goteborg.se
App: Göteborgs Stad Serviceresor Mina resor.
Vid bokningen ska du uppge till exempel:
• Ditt personnummer
• Ditt telefonnummer
• Adress du åker från
• Adress du ska åka till
• Datum och tid för resan

Fixartjänst
Behöver du hjälp med praktiska saker i ditt hem? Göteborgs
Stads fixartjänst vill öka tryggheten och förebygga fallolyckor.
Du som är 67 år eller äldre kan få kostnadsfri hjälp av fixartjänst. Du behöver inte ha hemtjänst för att beställa fixartjänster.
Fixaren kan till exempel byta lampor, lysrör och brandvarnare,
hänga upp gardiner, hämta enstaka saker från vinden eller källaren
och göra en säkerhetsrond i ditt hem. Du får själv betala eventuella
kostnader för material.
Beställ fixartjänst på webben eller vänd dig direkt till fixartjänsten i
ditt stadsområde.
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Pensionärsrådet
bjuder in
sverigefinnar
Göteborgs Stads pensionärsråd är ett forum för
samråd och utbyte av information mellan olika
pensionärsorganisationer och kommunledningen
i Göteborg.
Rådet består av politiska representanter och
representanter från pensionärsorganisationerna.
Kommunstyrelsen reviderade rådets reglemente
2019. Reglementet möjliggör nu att sverigefinska
pensionärer och eventuellt andra pensionärsorganisationer kan vara representerade från nästkommande mandatperiod, med start under 2022.
Redan under nuvarande mandatperioden kan
sverigefinska pensionärsorganisationer delta i
rådets möten.
”Att sverigefinska pensionärer deltar som
adjungerade i pensionärsrådet bidrar till att aktuella frågor behandlas ur olika perspektiv, men
också till att det sverigefinska perspektivet blir
tillgängligt för pensionärsorganisationerna”, säger
pensionärsrådet.
Sverigefinska representanter har lyft in exempelvis hemsjukvård och belyst värdet av skriftlig
information tillgänglig på finska.
Göteborgs Stads pensionärsråd vill under 2021
arbeta för att stärka inverkan av äldres perspektiv
i viktiga samhällsfrågor. I det arbetet är det viktigt
att äldres perspektiv också återspeglar hela den
bredd som gruppen äldre utgör.
”Vår hälsning till sverigefinska pensionärer är
att ni är välkomna i det arbetet, och att era erfarenheter behövs”, säger rådet.
Kontakta pensionärsrådet:
goteborgs.stad.pensionarsradet@
stadshuset.goteborg.se
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Lär känna
Sandra
Sandra Odengard jobbar som
enhetschef på Lövgärdets
vård- och omsorgsboende.
t e x t : i d a va l pa s
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Det finns två finskspråkiga vård- och omsorgsboenden i
Göteborg. Vård- och omsorgsboenden är avsedda för personer
över 65 år som inte längre kan eller vill bo i sitt eget hem.
För närvarande finns det en kö speciellt för dem som behöver somatisk vård. Om du inte omedelbart får en plats på ett
finskspråkigt vård- och omsorgsboende kan du ta emot platsen
någon annanstans och berätta för biståndshandläggaren att du
kommer att vänta i kö på en finskspråkig plats.
Lövgärdets vård- och omsorgsboende
I Angered finns Lövgärdets vård- och omsorgsboende med
finsktalande personal. De tvåspråkiga enheterna heter Onnela
och Rauhala. Rauhala är en somatisk enhet med 12 lägenheter
och gemensamhetslokaler, såsom matsal, samvarorum och balkong.
Onnela har 8 demenslägenheter.
Glöstorpshöjdens vård- och omsorgsboende
Glöstorpshöjdens vård- och omsorgsboende ligger i Tuve, på
norra Hisingen. Vård- och omsorgsboendet har en finskspråkig
demensenhet med 16 lägenheter.
Enhetschefen Tia Edlund säger att avdelningen för närvarande
har 11 finsktalande fastanställda. Andra avdelningar och nattskift
har också finsktalande personal.
8

Hur började du som enhetschef?
”Jag började som enhetschef på Lövgärdets
vård- och omsorgsboende för 1,5 år sedan.
I grunden är jag socionom och har arbetat
som chef inom vård och omsorg inom LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och äldreomsorgen sedan innan.
Jag trivs mycket bra med mitt arbete.”

foto: frida winter

Finskspråkiga vård- och
omsorgsboenden

foto: frida winter

”Jag är stolt över vår situation. Vi har till och med en finsktalande kock som gjorde finsk mat vid jul”, säger Edlund.
Under Coronapandemin har vård- och omsorgboendets hyresgäster varit mycket nöjda med olika musikföreställningar. Kören
Da Capo och Arja Saijonmaa har till exempel besökt gården,
där Saijonmaa till och med fick publiken att dansa.
”Du är välkommen att kontakta oss om du vill komma och
uppträda eller organisera en konstutställning på gården”, säger
Edlund.
Ansök om lägenhet
Du kan ansöka på webben, hos biståndshandläggaren i ditt
stadsområde eller genom att fylla i blanketten. Tillsammans
med biståndshandläggaren tittar ni på vilket stöd du behöver
och vilken vård- och omsorgsboendeform som passar just dig.
Göteborgs Stad ingår i finskt förvaltningsområde vilket betyder
att du har rätt att diskutera ärendet på finska. Du kan också fylla
i blanketten på finska.

Har du bra kontakt med anhöriga?
”Ja, jag upplever att har god kontakt med
anhöriga. Dock har vi inte träffat anhöriga
på väldigt länge på grund av restriktionerna
angående covid-19. Jag har haft kontakt med
dem via telefon under hela tiden vi har haft
besöksförbud.”
Har du någon hälsning till sverigefinska
seniorer som vill veta mer om Onnela
och Rauhala?
”Vi har två väldigt fina finsktalande enheter
med finsktalande personal. Vi försöker upprätthålla den sverigefinska kulturen trots att
det har varit svårare under pandemin.”

Visste du att?
Äldreboende kallas nu
vård- och omsorgsboende.

jag är sverigefinne !

Hur känns det att jobba med
tvåspråkiga seniorer?
”I början trodde jag det skulle vara väldigt
tufft att arbeta med finska enheter då jag själv
inte kan finska alls. Dock är medarbetarna på
Rauhala och Onnela oerhört behjälpliga med
språket och att översätta när jag talar med
hyresgästerna. Medarbetarna på Rauhala och
Onnela är även duktiga på att upprätthålla den
finska kulturen och berättar om saker som jag
själv inte har koll på då jag inte har det finska
bagaget.”

n r 25 , vå r 2021
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FINSKA PÅ JOBBET

Tolk
Stöd i corona-tider
Pandemin påverkar oss fortfarande och än
är det inte över. Vi måste fortsätta att följa
restriktionerna. Men du är inte ensam. För
information eller någon att prata med kan
du vända dig till:
• 113 113
Sveriges nationella informationsnummer. Här får
du information om kriser såsom pandemin.
• 020-26 25 00
Svenska kyrkans finskspråkiga telefonjour, kvällstid.
• 020-22-22-33
Svenskspråkiga Äldrelinjen erbjuder mänskligt stöd,
öppet varje dag.
• goteborg.se/suomeksi
Här hittar du samlad information om pandemin
på finska.

Det är viktigt att du förstår och blir förstådd i kontakten
med exempelvis sjukvården, skolan, socialtjänsten eller övriga
myndigheter. Du som inte kan tala svenska eller har en syneller hörselnedsättning har rätt till tolk när du har kontakt
med olika myndigheter. Det kostar ingenting att anlita en
tolk. Om du behöver en tolk ska du kontakta myndigheten
och tala om att du behöver tolk och berätta vilket språk det
gäller innan du besöker myndigheten. Myndigheten bokar
sedan en tolk som kommer till mötet med myndigheten
tillsammans med dig.
Göteborgs Stad använder Tolkförmedling Väst. Alla tolkar
och översättare har tystnadsplikt, det betyder att de inte får
lämna ut uppgifter om dig till någon annan.

Göteborgs Stads
kontaktcenter
Behöver du information om Göteborgs Stads
verksamhet eller till exempel de tjänster som
nämns i den här artikeln? Ring kontaktcenter
så får du hjälp på finska. Du kan också
komma på personligt besök, mejla eller
kommunicera via Facebook.

Du är inte
ensam!

•
•
•
•

Telefon: 031-365 00 00
Besöksadress: Ekelundsgatan 1
E-post: goteborg@goteborg.se
Facebook: Göteborgs Stad

Seniorboende
Akaciagården i Västra Gårdsten är ett finskt seniorboende
med 47 lägenheter. De som bor i huset har tillgång till
gemensamhetslokal, bastu och en stor tvättstuga i markplan.
Det finns även en vävstuga i källaren. Du kan hitta lediga
lägenheter på www.nya.boplats.se. Akaciagården drivs av
Gårdstensbostäder.
För mer information besök www.gardstensbostader.se eller ring
031-332 60 00.
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Ett samtal bort
Servicevägledare Hanna Saastamoinen är en av fyra medarbetare
som kan svara på finska hos Göteborgs Stads kontaktcenter.
t e x t : i d a va l pa s
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På kontaktcenter vet man aldrig vad nästa samtal
handlar om. Det är det som är trevligt med mitt
jobb – varje arbetsdag är annorlunda.
Jag har haft mitt nuvarande jobb i två år. Jag brukar sitta på
vårt kontor i centrala Göteborg. Under corona-pandemin har
kontoret varit tyst, eftersom många arbetar hemifrån. Vi har
cirka 75 anställda och erbjuder service på 16 olika språk utöver
svenska, så som arabiska, ryska och teckenspråk. Atmosfären på
kontoret är öppen och vi tar hand om varandra. Det är trevligt
att komma till jobbet när alla är så hjälpsamma.
Kontaktcenter hjälper till att besvara frågor gällande kommunal
verksamhet. Vi på kontaktcenter får samtal från boende,
besökare, företagare samt Göteborgs Stads anställda. Ibland får
vi frågor som inte rör kommunal verksamhet och dessa hänvisar
vi till rätt myndighet.
Vi har öppet alla vardagar 7–18, men de flesta telefonsamtal
är 9–10 och runt 13. Det finns även lugnare stunder mellan
telefontiderna i de olika verksamheterna. Du kan också besöka
oss på plats och några gånger har jag gått ner till receptionen för
att hjälpa finsktalande medborgare. E-post på finska hänvisas
bland annat till mig, utöver det svarar jag på samtal på svenska
och engelska.

Jag får flest samtal på finska från äldre, och de vanligaste frågorna
handlar om äldreomsorg, vård- och omsorgsboende och fakturor.
Samtalet kan till exempel handla om varför deras faktura är så
hög. Om jag inte kan ge svar på frågan som ställs, ber jag om
att få ringa tillbaka efter att jag tagit reda på korrekt information. Ibland händer det att jag får ringa före och prata med en
tjänsteperson inom den berörda verksamheten. Det kan bli lite
detektivarbete men det är väldigt lärorikt och roligt. Samtalen
på finska är alltid trevliga och de som ringer in är tacksamma
för hjälpen.
Genom mitt arbete har mina finska språkkunskaper också
utvecklats, och det är viktigt för mig. Innan använde jag inte
finska språket så ofta, nu värdesätter jag det genom att lyssna
på podcasts och tittar på tv-program på finska. Jag pratar också
finska med mina föräldrar.
Min önskan är att alla som vill kontakta oss på finska, också
vågar göra det. Det räcker med att säga ”jag vill prata finska” och
samtalet tas vidare till en finsktalande kollega. Om finsktalande
medarbetare inte är anträffbar, går det att lämna kontaktuppgifter
så ringer vi upp på finska senare. Vi gör alltid vårt bästa för att
hjälpa den som ringer in. "
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Hemleverans av biblioteksböcker

Promenader på finska

Alla som har fyllt 70 år, bor i Göteborgs kommun och har ett
bibliotekskort kan få en bokkasse hemskickad till sig.
Du kan önska vad du skulle vilja läsa. Du kan till exempel berätta
vilket språk, typ av litteratur och författare du tycker om. Det
finns även ljudböcker. En bibliotekarie sammanställer sedan en
kasse med upp till sju böcker med läsning vi tror passar just dig.
Böcker levereras en gång per vecka. När du läst klart kan du
lämna tillbaka böckerna på något av biblioteken i Göteborg.
Det går även bra att ringa ditt bibliotek och be personal komma
ut och ta emot din kasse.

Finska timmen erbjuder finskspråkiga aktiviteter för äldre i östra
Göteborg. Under pandemin arrangeras enbart promenader, eftersom det är en aktivitet utomhus där det går att hålla avstånd.
”När pandemin är över börjar vi mötena igen på mötesplatsen
Seniorträffen. Då träffas vi varannan måndag 11–13 och spelar
bingo, sjunger och har gympa”, lovar Göteborgs Stads äldresamordnare Marja-Lena Joukainen från östra Göteborg.

Beställ bokkassen på webbsidan
stadsbiblioteket.nu/bokkassen-kommer/ eller ring 031-368 34 00.

Promenader på finska
Dagar: 22/2, 22/3, 19/4
Tid: kl. 11
Plats: Årstidstorget, utanför Januarigatan 2–4

Honorära generalkonsulat stänger
Finlands honorära generalkonsulat stänger sitt kontor i Göteborg
den 1 juni 2021. Tjänster som pass, ID-kort och de flesta
notarieintyg centreras framöver till konsulatet vid Finlands
ambassad i Stockholm. Läs mer på finland.se.

Sverigefinnarnas dag
firas stort i Göteborg

Beställ tidningen gratis

Vill du ha tidningen Jag är sverigefinne direkt i din brevlåda?

t e x t : i d a va l pa s f o t o : s t e l l a n h e r n e r , m o s t p h o t o s . c o m , a n d r e a s n i l s s o n

Göteborgs Stad bjuder in till att fira Sverigefinnarnas dag den
24 februari. Det blir ett fullspäckat program där den sverigefinska
kulturen står i fokus.
Den 24 februari firas Sverigefinnarnas dag för tionde året i
Göteborg för att uppmärksamma den nationella minoriteten i
Sverige och främja den sverigefinska kulturen.
Göteborgs Stad tillsammans med sverigefinska minoritet har
satt ihop ett program som berör historia, konstnärskap och fest.
Medverkar gör flera sverigefinska profiler; där bland musiker,
talare och ett helt teaterkompani. Vi får njuta av musik från
artisten Lisa Miskovsky och så får vi lyssna till programledaren
och författaren Mark Levengood som skickar en speciell
hälsning till alla sverigefinnar.
Nytt för i år är att hela programmet kommer att sändas ut
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digitalt från Stora Teaterns hemsida (storateatern.se).
Evenemanget är gratis för alla.

Sverigefinnarnas dag på tv
Mirka Kettunen intervjuar årets sverigefinnar och pratar
om vad det betyder att vara sverigefinska.
Sänds den 4/2 klockan 18 på SVT2.

I så fall kan du fylla i dina kontaktuppgifter i nedanstående kupong.
Klipp ut den och lämna den i brevlådan. Portot är redan betalt. Så
här enkelt är det att få tidningen direkt hem till dig i fortsättningen.
Du kan också prenumerera på tidningen genom att skicka ett mejl
med namn och gatuadress till suomeksi@stadshuset.goteborg.se
Märk ditt mejl med ”Tidningsprenumeration” i ämnesraden.

Haluan saada lehden paperimuodossa!
Nimi:
Osoite:
Postinumero:

jag är sverigefinne !

n r 25 , vå r 2021

Tidningen är gratis. Om du flyttar eller vill avbryta din beställning, se till
att skicka informationen till oss via e-post eller med hjälp av formuläret
nedan. Adressystemet uppdateras inte automatiskt.

!

Jag vill ha tidningen i pappersformat!
Namn:
Adress:
Postnummer:
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Finskspråkiga förskolor och vård- och
omsorgsboenden
På följande platser finns äldreomsorg och förskola på finska. Mer information om servicen finns på
Göteborgs Stads kontaktcenter, telefon 031-365 00 00. Om du vill ha service på finska, be att få tala
finska med någon eller bara säg ”jag vill prata finska”.

Kommunal äldreomsorg

Kommunal förskola

Lövgärdets vård- och omsorgsboende,
Angered
Avdelningen Onnela: 8 vårdplatser med
inriktning demens.

Terapislingan 4 förskola
Finskspråkig verksamhet i en nybyggd förskola på Hisingen.
Rektor: Lena Bildsten.

Avdelningen Rauhala: 12 platser för
finsktalande med behov av somatisk vård.

Glöstorpshöjdens vård- och
omsorgsboende, Tuve
En demensenhet med 16 platser.

Privat seniorboende
Akaciagården, Angered
Seniorboende med 47 lägenheter för bland
annat finska seniorer.

Gibraltarkroken 4 förskola
Förskola i centrum. Finskspråkig verksamhet varje dag.
Rektor: Birgitta Murtoinperä.
Förskolan Svetsaregatan
Finskspråkig verksamhet i stadsområden Sydväst.
Rektor: Helena Beligiannis-Fanias.
Finskspråkig förskolepedagog
Dessutom ambulerar den finskspråkiga förskolepedagogen
Laura Paasio på olika förskolor.

Privat förskoleverksamhet
Förskolan och friskolan Solgården (Aurinkopiha), Angered.
Kontaktperson: Pirjo Hanski.



STADSLEDNINGSKONTORET
Veera Säisä
SVARSPOST
Kundnummer: 20380442
404 20 Göteborg
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