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• Kvällen inleddes med att 

kommunstyrelsens ordförande 

Camilla Janson (S) hälsade 

alla välkomna.

• Kommundirektör Maria 

Johansson berättar om hur 

kommunen arbetar med finskt 

förvaltningsområde. En 

referensgrupp med 

representanter från 

kommunens verksamheter och 

representanter från finska 

föreningar och medborgare är 

planerad till 2018.



Socialkontorets utföraravdelning

Äldreomsorg

• Föreläsning på finska

• Serverar finska maträtter

• Lässtunder på finska

• Besök i kyrkan i samband med finska högtider

• Uppmärksammar och firar högtider såsom 6 december och Mors dag i 

verksamheterna

• Besök från Armi Ruuskanen som samtalar med de äldre

• Flaggdag den 6 december samt serverar tårta och dukar med finskt tema

• Biståndsenheten tillhandahåller skriftlig information på finska och har tolk vid 

behov i samband med hembesök



Socialkontorets utföraravdelning

Insatser för personer med funktionsnedsättning
• Uppmärksammar högtider

• Vid rekrytering är finska språkkunskaper meriterande

Individ och familjeomsorg
• Härnevimottagningen har tillsammans med vuxenenheten träffat 

personer som inte är aktuella för den strukturerade öppenvården för 

att prata om vad dessa personer kan tänkas behöva för typ av insats. 

Två grupper varav en finsktalande grupp med tolk. 

• Finsktalande ungdomsstödjare som hjälper till med tolkhjälp för de 

finsktalande som kommer till mottagningen 



Information från enheten för modersmål och nyanlända

• Enhetschefen för modersmål – Samanthi Al-Dhaheri, höll en presentation där 

en kort film visas. I den berättar Hannu att han tillsammans med Jarmo har 

arbetat som modersmålslärare i finska i knappt ett år. Tillsammans har de 

cirka 85 elever kombinerat från grundskolor till och med gymnasiet i 

kommunen. 

• Det finns ett stort intresse för finska i kommunen och lärarna kan också se ett 

ökat engagemang. Finska är ett minoritetsspråk och har liksom övrig 

modersmålsundervisning en kursplan att följa. Skillnaden mellan kursplanerna 

för modersmålsundervisning i finska och andra språk är att det finns två 

kursplaner inom grundskolan. Den ena riktar sig mot elever som har finska 

som förstaspråk och den andra mot elever som har finska som andraspråk. 

Elever som ska delta i modersmålsundervisning i finska är undantagna kraven 

på förkunskaper i finska, att det är elevens dagliga umgängesspråk och/eller 

att det ska finnas minst 5 elever för att starta en undervisningsgrupp. 

• Enheten för modersmål och nyanlända i Upplands-Bro ansvarar för all 

modersmålsundervisning. Förutom finska, så erbjuder vi 

modersmålsundervisning i 38 olika språk i kommunen.



”Vi kliver in”

• Liselott Bernberg – förskollärare på Ekbackens förskola presenterade 

ett pågående projekt mellan förskolan och dagcentralen i Kvistaberg.

• I maj skedde första mötet mellan barnen och de äldre med ett 

studiebesök och Liselott spelade in den korta filmen ”Vi kliver in”.

• Tillsammans med koreografen Ingrid Olterman, fick alla öva på lättare 

dansrörelser.

• Förskolan Ekbacken blev utnämnd till en demensvänlig förskola, vilket 

innebär att vi möter de äldre i nuet. Barnen blev ”mini demensvänner” 

och fick ta emot diplom på Alzheimersdagen i september 2017.

• Mirjam Brocknäs, enhetschef inom förebyggande enheten inom äldre 

omsorgen och Liselott Bernberg, förskollärare på förskolan Ekbacken 

har efter det fortsatt sitt samarbete och fortsätter visionera över hur 

olika mötesplatser kan beredas.



Förslag från gruppdiskussionerna

• Teater för vuxna (Tuikku teatteri från södertälje)

• Fler finska filmer i florasalen

• Datorkurs för de äldre

• Danskväll på dagtid

• Föreläsningar på finska

• Matlagning för ungdomar där de lär sig finska rätter 

(Runebergs bakelse, Runebergsdag 5 februari).

• Morsdag firande med tårta och rosor



Förslag från gruppdiskussionerna

• Fortsätta med aktiviteter i likhet med det som skett under 2017

• Nå ut med information om aktiviteter på en bredare skala. Till 

ex. marknadsföra med hjälp av en finsk flagga som symbol för 

att uppmärksamma vem det riktar sig till (på hemsidan)

• Utbyte med värnkommunen i Finland i skolor och föreningar

• Aktiviteter som riktar sig mer till barn och ungdomar genom att 

fånga upp föräldrarna genom särskilda föräldramöten

• Satsa mer på morsdag

• Satsa mer på Sverigefinnarnas dag 

• Satsa mer på självständighetsdagen 6 december



Förslag från gruppdiskussionerna

• Personal som kan finska skall vara meriterade där de behövs 

som till ex. äldreboenden, hemtjänst och vikariepoolen

• Göra något för barnen som mumin fest, ta in en kändis från 

Finland inom idrott eller liknande

• Finnkamp

• Information/föreställning/föreläsning om hur svenskar och 

finnar i Finland kom till att bo där, när och varför

• Finnar i Upplands-Bro, historian bakom detta

• Fira morsdag och självständighetsdagen 

• Församlingen kan tänka sig att ha en vänförsamling i vänorten 

Lempäälä



Förslag från gruppdiskussionerna

• Fira Sverigefinnarnas dag 24 februari

• Fira morsdag den 2:a söndagen i maj

• Fira självständighetsdagen den 6 december

• Föreläsningen ”Livsglädje” borde komma tillbaka

• Film

• Norrgården, ”gamla sånger”, musik/film

• Jazz på finska

• Bokträff/bokklubb

• Teater för vuxna

• Danskurs som tango, vals

• Konstutställning

• Aktiviteter på finska

• Datorkurs på finska, förslag på lärare: Rasmus Lindstedt


