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Lista av behov, önskemål från nationella 

minoriteter 

2022-10-05 

 

Kallade/närvarande: 

Äldrenämnden: Carin Nilsson (S), Lotta Holmberg (M) 

Tjänstepersoner: Nils Enwald, Riitta Päivärinta Stenvall, Kristina Hesse, Aino Dahl 

Nationella minoriteter 

Ärende: Beskrivning: Ansvarig 

tjänsteperson/

enhet: 

Åtgärd/Åter

koppling: 

(alla fyller i) 

Uppföljning:  

Inkomna synpunkter 

Information när man 
ansöker äldreomsorg 

Det är också viktigt att informera 

om minoriteters rättigheter när 

man söker äldreomsorg, även på 

meänkieli. 

Mottagningsen
heten/ 
Utredning äldre 

Kommunikatör 
ÄO 

Ansvaret 
ligger hos 
Mottagnings
enheten/Utr
edning äldre 

Översyn 
material/he
msida 

 

2023-02-01 

Anpassning av 
textstorlek, tillgång till 
hörslinga och mikrofon 
på samråd 

Det är viktigt att använda stor 
textstorlek i presentationerna 
samt se till att det finns en 
hörslinga och mikrofon i lokalen. 

Minoritets-
samordnare 

Säkras till 
kommande 
samråd 

2023-02-01 

Mötets syfte Beskrivningen av syftet med mötet 

ska förbättras inför kommande 

samråd. 

Stabschef Tas med till 
kommande 
samråd 

2023-02-01 

Seniorsatsning även på 
minoritetsspråk 

Kommunen arbetar med ex med 

seniorsatsningen (Umeå 

Fritid/Bad). Varför finns det ingen 

info om detta på minoritetsspråk?  

Minoritets-
samordnare 

Kontakt tas 
med Umeå 
Fritid/Bad 

 



På mötet bestäms det att frågan 

tas med till Umeå Fritid som 

arbetar med Seniorsatsningen. 

Lönetillägg Lönetillägg diskuteras och 

minoriteterna önskar att frågan 

om tillägget tas vidare för 

hantering 

Ordförande ÄN Lyfts i 
Personalnäm
nden 

2023-09-01 

Uppföljning av tidigare 
samråd 

Man lyfte fram att uppföljningen 

har varit delvis bristfällig när det 

gäller föregående samråd. 

Uppföljningen av frågor som lyfts 

på tidigare samråd ska förbättras 

till kommande samråd 

Stabschef 
Minoritets-
samordnare 

Tas med till 
kommande 
samråd 

2023-02-01 

Enskilt samråd Samerna önskar att ha samråd 

enskilt. Frågan om att ha samråd 

enskilt eller tillsammans 

diskuteras. Det finns för och 

nackdelar med olika upplägg. 

Stabschef Upplägg 
kommande 
samråd ska 
diskuteras 

2023-02-01 

Finska filmer på 
äldreboendet 

Önskemål om att utbudet på 

finska filmer ökas på Ersboda vård- 

och omsorgboende 

Minoritetssamo
rdnare 
 

Tips 
överlämnat 
till 
Enhetschef 
Ersboda VoB 

2023-02-01 

 


