
Samråd Kultur och fritid 

2022-10-20 

Klockan 18.30-20.30 Ryttmästaren, 
Förvaltaren  

Närvarande 
Tjänstemän: Leif Mårtensson, Monica Svonni, Eva Lindgren, Kristina J Hesse 
Politiker: Ari Leinonen (S), Joline Göttfert (M), Helena Smith (S), Philip Westin (MP)  
Övriga deltagare: 8 
 

Typ av fråga: I = Information D=Dialog S=Samverkan 

Ärende:  I/D/S  Omfattning/notering:  Ansvarig 
för 
uppföljning  

Inledning av 
samrådet 
 
 
  

I  Leif M inleder samrådet och går igenom 
presentationen som innehållet bl. a årshjulet för 
samrådet och en presentation av verksamheterna. Se 
bilaga PP. 
   

 

Information I Leif M informerar om bibliotekssamrådet den 10.11 
och om möjligheten att vid behov beställa litteratur 
som saknas på biblioteket. Det framkom synpunkter 
på att önskemål om inköp inte alltid möttes positivt 
av biblioteket. Leif tar upp detta med biblioteket. 
 

Leif 

Kulturpotten I/D Monica S redovisade Kulturpotten. Finska klubben är 
aktiva vid ansökan från Kulturpotten och i princip de 
enda som sökt. Det visades intresse på mötet från 
andra minoriteter inför kommande ansökningar. 

 

Synpunkter på 
samrådsformen 
 

D Det framkom synpunkter från deltagare och politiker 
på att kallelsen till samrådet borde ha åtföljts av ett 
klart syfte och en dagordning/agenda. Samt att det 
ska finnas en tydlig återkoppling till tidigare samråd. 
Leif M menade att huvudsyftet med det här samrådet 
är att minoriteterna får träffa politikerna direkt och 
inte genom tjänstepersoner, vilket även politikerna 
uppfattat som syftet med samrådet. 
Tjänstepersonerna tar till sig kritiken som 
framkommer på samrådet och ska fortsätta att 
förbättra upplägget på samråden.  
 
 

Leif/Monica 



Återkoppling I/S Monica S gick igenom vad som togs upp på samråden 
i februari. En lista av behov har också sammanställts 
och redovisades på det här mötet. En person på 
mötet lyfte att det är viktigt att den här listan finns på 
hemsidan för att se vad som togs upp och hur 
uppföljning sker. Listan ska publiceras på hemsidan. 
 

Monica 

Vilka möjligheter 
har kultur- 
respektive 
fritidsnämnden 
tillsammans med 
de kommunala 
verksamheterna 
att i högre grad ta 
ansvar för kultur- 
och 
fritidsarrangemang 
för de nationella 
minoriteterna? 

D Det diskuterades om kommunen skulle vara mer 
behjälplig vid arrangerandet av minoritetskulturella 
evenemang. Det framkom från politikerhåll att det 
redan i dag görs mycket och att föreningslivet själva 
bör ta tag i sin verksamhet. Det är inte kommunens 
sak att styra utbudet men de kan ta emot förslag. 
Minoriteterna måste dock själva ta initiativet och 
kanske hitta samarbeten med andra aktörer som får 
bidrag från kommunen, t.ex studieförbunden. 
 

  

Hur kan kultur- 
respektive 
fritidsnämnden 
öka sitt 
engagemang för 
de nationella 
minoriteterna och 
för att främja 
kulturella uttryck? 
 
 

D/S Det föreslogs skyltning på minoritetsspråk och 
synlighet i det offentliga, en fråga kanske riktad till 
politikerna. 
Politiker föreslog riktade satsningar, t.ex 
subventionering av lokaler. 
Varje minoritet har olika behov, allt från trygghet och 
skyddade lokaler till föreningsstöd.  
En politiker nämnde en del tidigare önskemål som 
beaktats i beslutsfattandet, t.ex att äldreboendet på 
Ersboda har förbättrats med bl.a. bastu. Finska 
klubbens stuga är en fin hemvist. 
Ett önskemål framkom att det borde finnas fler 
sammanhang där man kan få använda sitt 
modersmål. 
Politiker menade att främja innebär att kommunen 
ska skapa möjligheter, strukturer och ramar för att 
minoriteterna ska hitta vägar framåt. När det kommer 
till kulturella uttryck finns stora variation, där behövs 
hjälp och input från minoriteterna.  
 

Alla 

Diskriminering 
 
 

D Det framkom ett önskemål om utbildning av 
allmänheten, eventuellt tillsammans med 
minoriteterna, för att minska diskriminering och 
förföljelse.  
Politiker menade att värderingsgrunderna är mycket 
viktiga, kommunen bör arbeta mer med detta.  

 



En annan politiker menar att kommunen redan gör 
ett gediget värderings- och antidiskrimineringsarbete. 
Det framkommer tydligt vid annonsering efter 
personal att det är extremt betydelsefullt med t.ex 
kunskaper i minoritetsspråk. 
 

Hur ser ni politiker 
på att ställa krav 
på 
minoritetspolitisk 
förväntan på 
övriga föreningar 
och festivaler som 
får stöd av kultur- 
respektive 
fritidsnämnden? 

D Politikerna svarar: 
Det är inte politikens roll att styra vilka som får 
bidrag.  
Det blir knepigt om politikerna ska börja ställa krav, 
det blir svårt med tex minoritetsperspektiv på 
afrikansk dans. 
Minoritetsfestivalen var ett fint arrangemang som 
inkluderade alla minoriteter. 

 

Mötet avslutas  Leif M tackar och avslutar mötet 20.30. 
 

 

  
Vid pennan Kristina Josephson Hesse  


