
 

 

 

Nyhetsbrev december 2021 

– Minoritetsarbetet i Umeå kommun 

Höstens arbete 

Hösten har sammanfattningsvis inneburit en hel del av aktiviteter och händelser, mest 

digitalt på grund av pandemin. När det gäller område utbildning har exempelvis 

processutbildningen fortsatt internt i kommunen och även ett språkduschtillfälle har 

genomförts. Inom äldreomsorgen har man bland annat genomfört en enkät om vilka behov 

som finns när det gäller samiska. Kommunen har även genomfört en utbildning med Marie B 

Hagsgård, ordförande i Europarådets expertkommitté för ramkonventionen för skydd av 

nationella minoriteter både inom kommunen och ett tillfälle riktat mot minoriteterna. 

Medborgardialog och demokratiutveckling, ett pågående arbete 

För att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett hållbart samhälle 

behöver Umeå kommun utveckla medborgarnas möjligheter till inflytande och delaktighet i 

kommunens verksamheter och utveckling. Umeå kommun har historiskt haft ett starkt 

föreningsliv och kännetecknas idag av stort medborgarengagemang och en livfull dialog om 

kommunens utveckling och verksamheter.  Umeå kommun har även över tid skapat ett 

flertal arenor för samverkan med olika organisationer. Exempelvis finns Umeå kommuns 

funktionshindersråd, interreligiösa råd och pensionärsråd.  

Arbete med minoritetsfrågor, ett nyväckt intresse för medborgardialoger och framväxten av 

olika arenor för möten mellan kommunen och dess medborgare vittnar om att viljan till och 

behovet av dialog, inflytande och medskapande aldrig varit större än idag.  

Samtidigt behöver kommunen ett gemensamt förhållningsätt, riktlinjer och metoder för att 

omsätta ambition och vilja i praktik och handling.  Detta uppdrag utgår från behovet av att 

utveckla kommunens förmåga och ta till vara nya sätt att föra dialog och skapa inflytande för 

kommunens medborgare. 

Öppet samråd 8 december 

Samråden är viktiga tillfällen för de nationella minoriteterna att kunna lyfta fram sina behov 

och önskemål samt ett tillfälle att träffa kommunpolitiker och tjänstepersoner. Det är också 
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ett tillfälle för dialog mellan medborgare och kommunen. Vid det öppna samrådet 8 

december diskuterades kommunens olika prioriteringar och kommunens kommande arbete 

med att utöka samråden för att nå fler målgrupper utifrån den uppdaterade lagen.  

Samrådet genomfördes digitalt och ett öppet samråd är ett tillfälle för alla som är 

intresserade av minoritetsfrågor. 

Arbetsgruppen för det minoritetspolitiska arbetet presenterade bland annat ett förslag på 

en gemensam budgetfördelning av statsbidraget för minoritetsarbetet för finska, meänkieli 

och samiska och årshjul för det kommande arbetet. 

Inför samråden uppmuntrades de nationella minoriteterna att också uttrycka behov och 

lämna förslag via en anonym förslagsbrevlåda på www.umea.se/minoriteter. 

Informationskampanjen Rättigheter ger möjligheter 

Under 2021 har Umeå kommun drivit informationskampanjen Rättigheter ger möjligheter 

vidare. Syftet med kampanjen är att synliggöra de nationella minoriteterna och sprida 

kunskap om dem. Syftet är också att informera om delar av kommunens service på de 

nationella minoritetsspråken och vilka rättigheter som de nationella minoriteterna har.  

Kampanjen genomförs digitalt via sociala medier, VK och Folkbladets webbplatser och även 

fysiskt genom skyltning. Delar av kampanjen har genomförts med fokus på finska, meänkieli 

och samiska. Det som återstå är delarna för romer och judar som kommer att avsluta 

kampanjen under 2021 och början av 2022. 

Utställning En resa över Östersjön 

Barnboksutställningen En resa över Östersjön visades i Umeå några veckor under september-

oktober. Den moderna finländska barnboken är livskraftig och innovativ. Under de senaste 

decennierna har många konstnärskap vuxit fram och etablerat sig även internationellt. 

Därmed bygger de även vidare på arvet efter Tove Jansson och den bild- och textvärld hon 

introducerade 1945. Den aktuella utställningen presenterar ett axplock ur de senaste årens 

rikhaltiga barnboksskörd. 

 
Bild 1. Barnboksutställningen En resa över Östersjön visades på Umeå stadsbibliotek. 

http://www.umea.se/minoriteter
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Utbildningsdag om minoritetslagens grundskydd 

Den 25 november anordnades en utbildningsdag om minoritetslagens grundskydd med 

Marie B Hagsgård, ordförande i Europarådets expertkommitté för ramkonventionen för 

skydd av nationella minoriteter. Under dagen genomfördes utbildningspass för politiker och 

tjänstepersoner samt ett pass riktat till de nationella minoriteterna med fokus på 

kommuners skyldigheter och de nationella minoriteternas rättigheter utifrån 

minoritetslagens grundskydd. 

Utbildningsdagen var ett led i Umeå kommuns arbete att utveckla samrådsformer 

tillsammans med de nationella minoriteterna i Umeå. 

Utbildning 

Processutbildning för att stärka språk, kultur och identitet 

Kommunen har genomfört olika typer av inventeringar och kartläggningar inom område 

utbildning och identifierat behov av att utveckla språk, kultur och identitet i förskolans 

undervisning. Utifrån det har kommunen inlett en processutbildning i språkliga modeller för 

undervisning i och på nationella minoritetsspråk.  Utgångspunkterna har varit och är den 

samiska förskoleavdelningen Hublluo vid Förskolan Snöflingan och de två finska hemvistena 

Vit och Mörkblå vid Förskolan Lundagård.  

Syftet med processutbildningen är att undersöka framgångsrika språkmodeller i 

undervisningen för första- och andraspråkare av nationella minoritetsspråk i förskolan. 

Målet är att skapa samsyn inom område utbildning. Processutbildningen omfattar ledning, 

chefer och pedagoger i enheterna. Genom undervisning i och på nationella minoritetsspråk 

skapas förutsättningarna för att stärka språken, kulturen och identiteten från det lilla barnet 

till den nästan vuxna. 

Förskola på finska 

Umeå kommun arbetar med samrådsformer med fokus på nationella minoriteter inom 

området utbildning och med fokus på förvaltningsspråken finska och samiska. De finska 

avdelningarna på förskolan Lundagård deltar i den processutbildningen som pågår 

tillsammans med den samiska avdelningen för att lära tillsammans och öka kunskapen kring 

olika språkmodeller. 

Under hösten har avdelningarna varit i full gång med 36 barn och det har funnits kö till 

förskolan. Nästan all personal är finsktalande. 
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Förskola på samiska 

Den samiska förskoleavdelningen Hublluo har för närvarande personal som talar 

nordsamiska och genom det samiska språknavet kompletteras språkmiljön med syd- och 

nordsamiska. Barnen på avdelningen talar eller har syd- eller nordsamiska som arvsspråk. 

Förskolans utemiljö har under året kompletterats med en stor lávvu (tältkåta) och en renrajd 

av trä tillgänglig för alla barn i förskolan. I lávvun finns samiska förhållningsregler uppsatta 

och barnen lär sig var man sitter eller lagar mat.  

Personalen och förskolechefen vid avdelningen Hublluo deltog på den samiska 

förskolekonferensen (se nedan) för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte med andra 

kommuner och nätverkande. Avdelningen deltar också i en processutbildning (se ovan) 

tillsammans med de finska hemvistena på förskolan Lundagård för att lära tillsammans och 

öka kunskapen kring olika språkmodeller. 

Finskt och samiskt språknav 

Kompetenscentrum för flerspråkighet (KCF) arbetar tillsammans med personal på de finska 

och samiska avdelningarna på förskolorna Lundagård och Snöflingan. Samarbetet syftar till 

att utveckla språkinriktade aktiviteter på förskolan för de finsk- respektive samisktalande 

barnen. Språknaven ska binda ihop kompetenser inom språken och kulturen samt länka 

samman de yngre med de äldre. Naven är en del i att ge kompetensförstärkning i Umeå 

kommuns förskolor och skolor om vad det innebär att tillhöra en nationell minoritet samt 

hur förskolan och skolan kan arbeta med att stärka kunskaperna bland barn och elever. 

Språkstödjarna från KCF träffar personalen regelbundet och ska stödja förskolans planering 

av en fungerande och hållbar grundverksamhet. 

Samisk förskolekonferens 

I november under Ubmejen biejvieh – den samiska veckan i Umeå – anordnade nätverket 

Veärbmie en samisk förskolekonferens i samarbete med Samiskt språkcentrum. Ett 

hundratal deltagare samlades för att ta del av samisk pedagogik och värdegrund samt för att 

diskutera gemensamma erfarenheter. Konferensen presenterade goda exempel på samisk 

förskoleverksamhet i Norge och Sverige samt uppdrag och verksamhet hos myndigheterna 

Sametinget och Skolverket. Föreläsningarna spelades in och finns tillgängliga på Sametingets 

webbplats. 

Veärbmie är ett nätverk av de åtta kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Malå, 

Storuman, Lycksele, Vindeln och Umeå som ingår i förvaltningsområdet för samiska och det 

umesamiska språkområdet. 

https://www.sametinget.se/163012?fbclid=IwAR0XhNeXJlC7SH4GgZCZKoxYRq0grqDujPqjK5j79mZ7YOlWxKefStUO_AE
https://www.sametinget.se/163012?fbclid=IwAR0XhNeXJlC7SH4GgZCZKoxYRq0grqDujPqjK5j79mZ7YOlWxKefStUO_AE
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Äldreomsorg 

Seniortorget 

I början av oktober 2021 invigdes Seniortorget i Turistbyråns tidigare lokaler på 

Renmarkstorget. Seniortorget är en plats där seniorer och anhöriga i Umeå erbjuds 

inspiration och information så att fler kan göra aktiva val för att leva ett så självständigt och 

gott liv som möjligt. Seniortorget drivs av äldreomsorgen i samverkan med bland annat 

Frivilligcentralen, studieförbund, pensionärsorganisationer, Region Västerbotten, Umeå 

universitet samt flera olika verksamheter inom Umeå kommun. 

Under invigningsveckan uppmärksammades de nationella minoriteterna under en egen dag 

med information om kommunens service och aktiviteter inom äldreomsorgen. Kommunens 

minoritetssamordnare var på plats och berättade om sitt arbete och gav information om 

Seniortorgets verksamhet på finska. 

På Seniortorget har två minoritetsmingel anordnats för seniorer som tillhör de nationella 

minoriteterna. Det är en aktivitet som kommer att genomföras två gånger per termin med 

olika teman som planeras tillsammans med deltagarna. 

 

Bild 2. Inför invigningen av Seniortorget tryckte 

kommunen upp tygpåsar med text på finska, 

meänkieli och umesamiska. 

Enkätundersökning om samisk äldreomsorg 

Under sommaren genomförde äldreomsorgen en enkätundersökning om behov av 

äldreomsorg på samiska eller med samisk inriktning. De svarande uttryckte behov av samisk 

kultur och mat inom äldreomsorgen, men mindre behov av äldreomsorg på samiska. 

Behoven som uttrycktes i undersökningen kommer att vara underlag för äldrenämnden inför 

politiska beslut om vägval och verksamhetsinriktning. 

Nätverk för finska och meänkieli inom socialtjänsten 

Det finns ett nätverk inom socialtjänsten utifrån behov för att kunna utbyta erfarenheter och 

diskutera frågor som rör implementering och följsamhet till lagstiftningens intentioner inom 
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socialtjänsten. Syftet med nätverket är att stärka de punkter/åtgärder som är viktiga att 

förbättra i verksamheten utifrån Umeå kommuns uppdrag i förvaltningsområdet för finska 

och nu även för meänkieli. Kommunikation och information är särskilt viktigt att samordna 

inom socialtjänsten. Närverket samlas två gånger per år. 

Aktiviteter för finsktalande seniorer 

Riitta Päivärinta Stenvall sammanfattar hösten: Året 2021 har börjat med nya utmaningar. 

Under januari månad anordnare Nationell kompetenscentrum anhöriga (Nka) ett 

seminarium med tema ”Anhörigskap i perspektiv – minoriteter och urfolk” där samordnarna 

Camilla Törnroos och Riitta Päivärinta hade möjlighet att berätta om arbetet inom 

äldreomsorgen i Umeå. Det var en spännande och lärorik upplevelse som var uppskattat av 

deltagarna.  

Pandemin har varit en stor del av vardagen på olika sätt. Samordnarens uppgift har varit att 

sprida information om covid-19 vaccinationerna på finska till äldre så att alla vet när och var 

de kan vaccinera sig. En del finskspråkiga äldre har behövt muntlig information om 

vaccineringen. Information har kommit från kommunen, regionen och länsstyrelsen. 

I början av mars månad hade vi finska minoritetssamordnare/aktivitetssamordnare i Umeå 

en digital träff för andra kollegor i Sverige och berättade om kommunens arbete i Umeå och 

utbytte erfarenheter med andra.  Vårens närverksträff inom socialtjänsten har hållits digitalt 

och det är verkligen viktigt att vi har dessa träffar där olika verksamheter möts och 

diskuterar service till minoriteter tillsammans. Det känns mycket tillfredställande att finska 

Tv-kanaler fungerar nu på Ersboda vård- och omsorgboende – i hela huset!  

25. mars ordnades en digital eftermiddagsföreläsning med frågestund om psykisk hälsa i 

samarbete med ”Kultur för seniorer”. Robert Storbacka, PTP psykolog från geriatriskt 

centrum föreläste på finska om vilka faktorer påverkar vår psykiska hälsa, vilka signaler vi bör 

vara uppmärksamma på och vad vi kan göra själv då vi känner att den psykisk hälsan börjar 

svikta. En stor eloge till Robert som höll sin första föreläsning på finska. 

”Digikahvi”(digikafé) varannan fredag klockan 13.30-14.30 har blivit ett lyckat koncept som 

passar också män. Vi diskuterar aktuella ämnen och deltagarna lämnar förslag på aktiviteter 

som jag som samordnare sedan förverkliga. Deltagarna har också lyft frågan om hur når vi 

äldre som inte har digitala medier.  

Aktiviteter för samiska seniorer 

Från och med september har Umeå kommun bjudit in samiska seniorer till fysiska med 

pandemianpassade träffar på den samiska träffpunkten. Vid träffarna har deltagarna bland 

annat grillat korv och kokat kaffe över öppen eld. Aktiviteterna innebär en möjlighet att 
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samtala och fika och nya deltagare har tillkommit. Träffpunkten avslutade terminen med 

julpyssel en jullunch med gröt och tillbehör. 

Samiska seniorer erbjöds i slutet av november en pandemianpassad resa till Tärnaby för 

besök på det nya samiska kultur- och resurscentrat Aejlies och en utställning med lokala 

slöjdare. Deltagarna fick också besöka en slöjdare där de bjöds på renkok med 

potatisgaahkoe och en presentation av slöjdande och slöjdalster. 

Kontakt 

Kontakta gärna Riitta Päivärinta Stenvall, samordnare för äldreomsorgen (finska och 

meänkieli) på telefon 070-272 91 07 eller via mejl riitta.paivarinta@umea.se eller Camilla 

Törnroos, samordnare för samisk äldreomsorg, på telefon 076-800 21 01 eller via mejl 

camilla.tornroos@umea.se för att få veta mer om kommunens aktiviteter för seniorer. 

Besök gärna våra sidor www.umea.se/minoriteter, www.umea.se/suomeksi (för finska 

nyheter) och www.facebook.com/ubmeje för mer information om vad som sker i Umeå vad 

gäller Umeå kommun som förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska. 

 

Aino Dahl Peter Steggo 

minoritetssamordnare minoritetssamordnare 

aino.dahl@umea.se peter.steggo@umea.se 

070-622 56 77 070-201 04 95 
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