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Kultur och fritid 

Minnesanteckning, samråd sverigefinnar 

2022-02-16 

Klockan 17.30-19.00 

Teams 

Kallade/närvarande: 

Från kommunen: Monica Svonni, Leif Mårtensson, Robert Tenevall, Aino Dahl 

Sverigefinnar: 4 personer 

Typ av fråga: I = information, D = dialog, S = samverkan 

Ärende: Typ: Omfattning/notering: Ansvarig för 

uppföljning 

Inledning av 

samrådet 

I Monica Svonni inleder samrådet och man går 

genom presentationen som innehållet bl a 

årshjulet för samrådet och en presentation av 

verksamheterna. Se bilaga. 

 

Press reader I Information om Press reader. Det är en digital 

tjänst som biblioteket erbjuder. Den innehåller 

olika tidskrifter och tidningar på olika språk 

(finska)och den kan nås hemifrån via Mina 

bibliotek med lånekortet samt en kod. 

 

Verksamhetsstöd  Tidigare hette stödformen för olika föreningar 

stöd till etnisk förening men det är ändrat och 

heter nu för verksamhet för rättighetsfrågor. 

 

Skyldigheter att 

främja 

minoriteters 

kultur 

 En fråga handlar om att kommunen har andra 

skyldigheter än att ge bidrag och pengar. Det 

handlar om att främja minoriteters kultur. Vad 

betyder ordet främja? Ex biblioteken skapar 

möjligheter för detta. Det är även möjligt att ta 

upp frågan i samrådet när politikerna medverkar. 

Kommun 
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Ansvarsfrågan när 

det gäller olika 

bidragssystem 

 Vem beslutar om olika kulturarrangemang i 

kommunen? Kommunen erbjuder kultur till olika 

målgrupper ex genom Kultur för seniorer, Kultur i 

skolan, Kulturskolan osv. Föreningsbyrån ger stöd 

till olika föreningar och teaterföreningar. 

Respektive nämnd ansvarar för sin verksamhet. 

Kommun 

Fler ska kunna 

delta i 

kommunens 

arrangemang 

 Kommunen bör jobba med att få fler att kunna 

delta i olika arrangemang.  

Kultur och 

fritid 

Besökare på 

webben 

 Ex på kampanjen Rättigheter ger möjligheter gör 

det möjligt att följa antalet besökare på 

kommunens webb. 

Minoritetssa

mordnare 

kommunikatö

rer 

Verksamhetsutvec

kling 

 Det är viktigt med samverkan så att kommunen får 

tips och idéer om olika kulturarrangemang eller 

hur man kan förbättra sin service. 

Kultur och 

fritid 

Information om 

Seniordagen på 

Navet 

 Går information om Seniordagen på Navet fram till 

sverigefinnar? Man kanske inte vågar delta pga 

språket eller andra anledningar. Det är viktigt att 

kunna nå ut med informationen, på finska? 

Fritid 

Kalevala-smycken  Hur skulle en utställning om Kalevala-smycken 

kunna genomföras? Föreningsbyrån hjälper gärna 

till när det finns mer ramar om den.  

Fritid 

Utmaningar med 

digitala möten 

 Att möten genomförs digitalt kan vara utmanande 

för några. Man är intresserad men kan ej delta. 

Det finns förhoppningar om ev hybrid-möten 

längre fram. 

Kultur och 

fritid 

Föreningsbesök  Kommunens tjänstepersoner besöker gärna ex 

Finska klubben, det är viktigt att en inbjudan 

kommer i god tid. 

 

Tips samarbete  Riksteatern har samarbete med Finland, kontakta 

Teaterföreningen i Umeå. Ruotsinsuomalainen 
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(tidning) har massor av tips vad alla andra 

kommuner gör. 

Tips 

minoritetsperspek

tiv 

 När kommunen ger bidrag till olika 

kulturinstitutioner så skulle det vara bra att dom 

som man ger bidrag skulle också villkoras att ha 

någon typ av minoritetsperspektiv. 

 

Noterat av: 

Aino Dahl 


