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Öppet samråd med samer 

Mötesanteckning 

2021-01-26 

Klockan 18.00-19.30 

Teams 

Närvarande: 

Tolv samiska representanter 

Politiker: 

Tomas Wennström, led., Kommunstyrelsen 

Moa Brydsten, ordf., För- och grundskolenämnden 

Nasteho Lander, 2:e vice ordf., För- och grundskolenämnden 

Peter Vigren, ordf., Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Mariam Salem, 2:e vice ordf., Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Alf Molin, led., Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Carin Nilsson, ordf., Äldrenämnden 

Alice Nikmanesh, led., Individ- och familjenämnden 

Ali Yasin Dahir, led., Kulturnämnden 

Inger Renström, ers., Kulturnämnden 

Oliver Granered, led., Fritidsnämnden 

David Andersson, ers., Fritidsnämnden 

Lennart Frostesjö, led., Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Jari Prosi, ers., Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Ellen Ström, led., Jämställdhetsutskottet 

Tjänstepersoner: 

Marie Folkesson Karling, utvecklingsledare, Utbildningskontoret 

Leif Mårtensson, ledningskoordinator, Kultur 

Monica Svonni, enhetschef, Fritid 

Anette Westin, verksamhetschef, Prevention, Äldreomsorg 

Camilla Törnroos, samordnare för samisk äldreomsorg, Prevention, Äldreomsorg 

Riitta Päivärinta Stenvall, anhörigkonsulent och samordnare, Prevention, Äldreomsorg 

Annika Dalén, utvecklingsstrateg, jämställdhet, Övergripande planering 

Carina Lindberg, enhetschef, Minoritet, Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen 

Aino Dahl, minoritetssamordnare, Minoritet, Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen 

Peter Steggo, minoritetssamordnare, Minoritet, Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen 
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Ärende: Notering: 

Inledning Tomas Wennström öppnar samrådsmötet och hälsar mötesdeltagarna 

välkomna. 

Peter Steggo, minoritetssamordnare, förklarar de tekniska 

förutsättningarna för mötet och redogör för syftet med samrådsmötet. 

Leif Mårtensson redogör för kommunens organisation och samrådens roll i 

kommunens budgetprocess. Han förklarar också kommunens organisation 

för minoritetsarbetet och redogör för fördelningen av statsbidraget som 

kommunen erhåller eftersom kommunen ingår i förvaltningsområdena för 

finska, meänkieli och samiska. 

Yrkande från 

Delegationen 

för samiska 

frågor 

En representant från Delegationen för samiska frågor läser upp ett yrkande 

som delegationen har skickat till Umeå kommun. 

Den samiska delegationen ser problem hur de aktuella samrådsformerna i 

kommunen fungerar. Det rör gäller bland annat bristen på samråd kring 

2020 års överskott på statsbidrag och den generella upplevelsen att 

delegationen har fått mindre insyn och inflytande i referensgrupperna och 

fördelning av statsbidraget. Samråden definieras i förarbetena till lagen om 

nationella minoriteter och minoritetsspråk och där nämns bland annat att 

samråd är en överläggning mellan likvärdiga parter och att det bygger på 

en respektfull dialog. 

Delegationen yrkar på att situationen med beslutet av överskottet från 

2020 reds ut fullständigt och redovisas för den samiska delegationen. 

Delegationen initierar också ett utvecklingsarbete av samrådsprocessen 

och samrådsformerna mellan samerna och Umeå kommun med målet att 

uppdatera den gällande arbetsordningen från 2011. 

 

Kommentarer från samrådsrepresentanter: 

• Varför kan inte budgeten för statsbidraget delas i tre delar? 

• Ansvaret för att samråda ligger hos förvaltningen. Det har blivit en 

försämring i samrådsformerna. 

• Delegationens yrkande om förbättrande samråd hänger ihop med 

urfolksrättigheter, ramkonventionen, lagen om nationella minoriteter 
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och minoritetsspråk. Samerna är ett urfolk och ska vara fullt 

informerade när det gäller sin framtid för att kunna främja utveckling, 

inflytande. Det är ett demokratiarbete på markplan. 

• Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är en 

demokratireform. Samerna vill ha en bra process tillsammans med 

kommunen. 

Utbildning Kommentarer från samrådsrepresentanter: 

• Delegationen har skickat in konkreta förslag på insatser inom förskolan 

utifrån akuta behov. Det är viktigare att personalen har samisk kultur- 

och språkkompetensen. Personalen behöver stöd. 

• Föräldrarna får för lite information om vad som sker på Hublluo. Det 

behövs ett mer organiserat arbete så att barnen kan behålla sitt språk. 

Språkarbetet fungerar inte och behoven är akuta. Umeå kommun 

konkurrerar inte med lönerna. Föräldrar behöver möjligheter att 

påverka mer. 

• Finns det några planer att bygga kombinerade äldreboenden och 

förskolor? 

Marie Karling redogör för utvecklingsarbetet inom område utbildning, som 

omfattar en dialog om bland annat samrådsformer med vårdnadshavare 

inom förskola och skola samt barn och unga. Kommunen måste samråda 

med dem som berörs av frågorna utifrån lagen om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk. 

Kommunen har fortfarande ett uppdrag att se över möjligheterna att 

öppna en sameskola och erbjuda samisk integrering. Kommunen har haft 

en dialog med Sameskolstyrelsen om det, men på grund av covid-19 har 

utbildning haft andra prioriteringar. 

Äldreomsorg Kommentarer från samrådsrepresentanter: 

• Kommunen planerar för olika särskilda boenden, men inget för samer 

trots att de har önskat en avdelning. 

• Vad händer med det samiska äldreboendet? Kommunen måste komma 

i gång med ett konkret arbete även under pandemin. Lyft gruppen 

äldre som är isolerade. Den samiska träffpunkten har varit stängd. Hur 

kan man hitta former att träffas? Finns det planer för digitala träffar? 

Nordstjärnan vård och omsorgsboende och förskolan Lundagård utgör ett 
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samverkanshus där båda verksamheterna finns. Det byggs särskilda 

boenden/trivselboenden på Teg för att utöka vårdplatserna, eftersom 

antalet personer över 80 år ökar. För att arbeta med isoleringen kan man 

kontakta Frivilligcentralen. 

Den samiska träffpunkten har varit stängd, men det planeras för digitala 

träffar. 

Avslutning Peter Steggo sammanfattar mötet. Utöver samrådsmöten kan man påverka 

och uttrycka önskemål och synpunkter via kontakt med minoritets-

samordnarna och arbetsgruppen för det minoritetspolitiska arbetet i Umeå 

kommun. På webbplatsen kan man också lämna önskemål och synpunkter 

via en anonym svarsbrevlåda. 

Tomas Wennström avslutar mötet berättar att kommunen kommer att 

utveckla samrådsformerna tillsammans med de nationella minoriteterna. 

 


