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Samråd om äldrefrågor 

Minnesanteckningar samråd nationella 

minoriteter 

2022-10-05 

Klockan 13.30-15.00 

Seniortorget 

Närvarande: 

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

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

Nationella minoriteter 

Ärende: Notering: Ansvarig: 

Inledning av 

samrådet  

Samrådets innehåll och punkter presenteras med 

hjälp av ett bildspel. (bilaga 1) 

Nils Enwald 

Allmän 

information 

träffpunkt mm, 

minoritetsmingel 

Den samiska träffpunkten kommer att återuppta 

sin verksamhet från och med 24 oktober på 

måndagar på Trapphie. 

De sverigefinska aktiviteterna och aktiviteterna för 

meänkieli fortsätter bland annat på Väven, även 

tillsammans med Kultur för seniorer. 

Minoritetsmingel fortsätter på Seniortorget och 

näst på tur är information om romernas historia.  

Seniortorget fokuserar på ett förebyggande 

arbete. 

På mottagningsenheten kan man få hjälp med 

olika typer av frågor om socialtjänstens service. 

Föreningar kan söka olika typer av bidrag till sin 

verksamhet, det finns bla Kulturpotten och andra 

bidrag för föreningar för de nationella 

minoriteterna. 

Riitta Päivärinta 

Stenvall, Kristina 

Hesse 
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Det är också viktigt att informera om minoriteters 

rättigheter när man söker äldreomsorg, även på 

meänkieli. 

Det är också viktigt att använda stor textstorlek i 

presentationerna samt se till att det finns en 

hörslinga och mikrofon i lokalen. 

Information om 

samiskt och finskt 

äldreboende/ 

hemtjänst 

Äldreomsorgen har genomfört en enkät av behov 

om äldreomsorg på samiska. Äldrenämnden har 

sedan fattat ett beslut om att man kommer att 

frigöra en avdelning på Teg med 7 platser och 

även anpassa utemiljön. Det finns en 

projektledare för arbetet och målet är att kunna 

öppna boendet under hösten 2023.  

Det finns ett behov av referenspersoner så om 

man känner sig manad kan man kontakta Nils 

Enwald, nils.enwald@umea.se  

Umeå kommun erbjuder äldreomsorg på finska på 

Ersboda vård- och omsorgsboende samt det finns 

är finsktalande enhet inom hemtjänsten. 

Nils Enwald 

 

Syfte med 

samrådet 

På mötet väcks en fråga om samrådets syfte vilket 

är att fånga in behov och synpunkter av 

minoriteterna exempelvis inför nämndens 

verksamhetsplanering och budgetarbetet inför 

2023. Beskrivningen av syftet med mötet ska 

förbättras inför kommande samråd. 

Deltagare 

Diskussion om 

behov med 

äldrenämndens 

närvarande 

politiker 

Det finns synpunkter om personalsituationen på 

Ersboda. Även schemaläggningen tas upp, att det 

inte finns finsktalande personal på kvällar och 

helger. 

På mötet diskuterar man att läget med 

rekryteringen som är av svår inom många 

områden, speciellt inom äldreomsorgen. Det är 

viktigt att ta vara på personer med 

språkkunskaper och visa att de är välkomna. 

Deltagare 
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Speciellt arbetsmiljön upplevs dålig bland 

personalen.  

Det finns även språkombud inom äldreomsorgen 

och olika utbildningar bla vårdsvenska och även 

vårdfinska. 

Man frågar om det finns möjlighet att nå personer 

med språkkunskaper som arbetar i en annan 

kommunal verksamhet för att kunna förstärka 

situationen på Ersboda. 

Kommunen arbetar med ex med Seniorsatsningen. 

Varför finns det ingen info om detta på 

minoritetsspråk?  

På mötet bestäms det att frågan tas med till Umeå 

Fritid som arbetar med Seniorsatsningen. 

Lönetillägg diskuteras och minoriteterna önskar 

att frågan om tillägget tas vidare för hantering. 

Uppföljning av 

föregående 

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. 

Deltagare 

Besöksverksamhe

t 

Frågan om besöksverksamhet på meänkieli togs 

upp. Är det något som har funnits exempelvis på 

finska? Frivilligcentralen i Umeå har finsktalande 

volontärer och man tipsar att ta kontakt med dem 

Deltagare 

Samråd 

tillsammans eller 

enskilt 

Samerna önskar att ha samråd enskilt. Frågan om 

att ha samråd enskilt eller tillsammans diskuteras. 

Det finns för och nackdelar med olika upplägg. 

Deltagare 

Finska filmer på 

äldreboendet 

Önskemål om att utbudet på finska filmer ökas på 

Ersboda vård- och omsorgboende. 

Deltagare 

Nästa samråd Nästa samråd blir i februari/mars 2023  

Noterat av: 

Aino Dahl, minoritetssamordnare  


