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Motion Sf/Z

Aldreomsorgpi svenska iir viktig {iir mAnga iildre i Helsingfors och ocksi en grundlagstryggad

r?ittighet. Tlviin hiinder det ofta siviil inom akutvArden, lingvirden, serviceboendet som inom
hemvirden att svensksprakiga iildre i utsatta situationer och ndd inte far vArd ocvh hjalp pA sitt
modersmil.

Orsakema till problemen 5r m6nga. Det kan svArt att hitta personal inom stadens egens organisation.

Det kan vara svirt at rekrytera personal ffjr den svenska iildreomsorgen. Det kan vara svirt eller
omdjligt att trygga den svenska vdrden genom kdptjenster.

En grundliiggande ftirutsattning fttr att problemen skall gA att l6sa iir aft staden har en klar bild av
behoven. Den ltirutsiittningen uppfrlls inte idag. Det har wartom visat sej svArt ocksi fiir
fullmiiktigeledamdter att fran socialverket fi aktuell information om verkets beddmning av

vArdbehovet. Saken blir inrc bafire av att vi frin flera hill har latt hdra att aldre som ber att fA
registrera sej som svenskprikiga registrerats som finsksprAkiga och att iildre som bett att fi vird och
stdd pA svenska fltt vird pi finska. Staden miste ta till kraftitgiirder fiir att trygga vdrdbehovet pi
svenska. Som ett fiirsta steg meste stadens vilja och fiirmaga att kartliigga och ftlja med
vardbehovet tryggas.

Vi ftirutsdtter diirftir att stadsstyrelsen vidtar de atgarder som behtivs fiir ftiljande:

1. att staden skall fl korrekt, kontinuerligt uppdaterad information om behovet av iildreomsorg pi
svenska;

2. att det blir liitt ftir de iildre och deras anhdriga att ft tillgang till de uppgifter om deras sprik och
vardbehov som stadenf grundar sin behovsbedOmning pi och att vid behov korrigera dessa, t.ex.
genom att staden upprattar en telefontjiinst ftir 2indamAlet.
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