
Samråd om kultur- och fritidsfrågor

Februari 2022



Agenda

• Välkommen

• Presentation 

• Inledning minoritetslagen, rättigheter och kommunens 

minoritetsarbete

• Årshjul

• Information från kulturförvaltningen

• Information från fritidsförvaltningen

• Tid för dialog



Lagar och konventioner

• Europarådets ramkonvention om skydd 

för nationella minoriteter (SÖ 2000:2)

• Europeiska stadgan om landsdels- eller 

minoritetsspråk (SÖ 2000:3)

• Språklagen (2009:600)

• Lag (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk



Umeå kommun ingår i förvaltningsområdena för finska (2011), 
meänkieli (2020) och samiska (2010).

Nationella minoriteter i Umeå kommun

Judar

Romani chib
(flera varieteter)

Jiddisch

SamerRomer
(flera grupper)

Sverigefinnar Tornedalingar

Många talar 
hebreiska!

Samiska
(flera 

varieteter)

Meänkieli
(flera varieteter)

Finska



Grundskydd gäller alla nationella minoriteter och 
minoritetsspråk i alla kommuner

Kommunen ska:

• informera de fem nationella minoriteterna om lagen

• ge inflytande till och samråda med de fem nationella minoriteterna

• skydda och främja de fem nationella minoriteternas språk och kultur, särskilt med fokus 

på barn

• ge service på finska, meänkieli och samiska om det finns personal som kan detta språk

• ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.



Förstärkt skydd för finska, meänkieli och samiska i 
Umeå kommun som förvaltningsområde

A. Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och 

skriftliga kontakter med kommunen, och att kommunen är skyldig att ge muntligt svar på 

samma språk.

B. Kommunen ska sträva efter att bemöta enskilda på finska, meänkieli respektive samiska.

C. Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 

meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med kommunen.

D. Kommunen får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot besök av 

enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha särskilda telefontider.

E. Kommunen ska erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, 

meänkieli respektive samiska vid efterfrågan.



Arbetsgruppen för det minoritetspolitiska arbetet
i Umeå kommun

Utbildningskontoret Marie Karling

Socialtjänst Nils Enwald

Kultur Leif Mårtensson 

Fritid Monica Svonni

Arbetsmarknads och integrations-
avdelningen t.f. Helén Burstedt

Minoritetssamordnare Aino Dahl

Minoritetssamordnare Peter Steggo



Har ni frågor?

Aino Dahl

minoritetssamordnare

aino.dahl@umea.se

090-16 11 57

Peter Steggo

minoritetssamordnare

peter.steggo@umea.se

090-16 12 60
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SAMRÅD KULTUR och FRITIDSSFRÅGOR
(Alla minoriteter inom F.O.)

Samrådsstruktur kultur och 
fritidsfrågor

Samråd / 
Dialog bibliotek

SAMRÅD KULTUR och FRITIDSFRÅGOR MED 
POLITIK

✓ Summering av 
samråd föregående 
år

✓ Behov särskilda 
referensgrupper 
under året

Samråd 
Politik

Beslut i 
nämnder 
budget/

v-plan 
kommande 

år

Förslag 
ramar i 

nämnder  
kommande 

år

Beslut budget 
och mål/ 

uppdrag KF 
kommande år

✓ Återkoppling från 
samråd/planering

✓ Inspel nämndernas 
verksamhetsplanering
/budget kommande år

✓ Fler sätt att nå 
målgrupperna under 
året?

Samråd 
kulturpott/ 
information 
KN och FN 
bibliotek

Samråd 
kulturpott/ 
information 
KN och FN 
bibliotek



Kulturförvaltningen

Kulturdirektör

Fredrik Lindegren

Bibliotekschef

Ingegerd Frankki

Programchef

Elin Hellrönn

Kulturskolan

Beatrice Hammar

Biträdande 
kulturchef

Lars Sahlin

Ledningskoordinator

Leif Mårtensson



Kulturförvaltningen

Studieförbund

Festivaler

Kulturella

föreningarStöd via Föreningsbyrån



Kulturförvaltningen

Biblioteket erbjuder bl.a.
- Litteratur
- Tidningar & tidskrifter
- Musik
- Film
- Sagostunder
- Boklådor till förskolor

Hittar du inte det du söker?
Lämna inköpsförslag!

PressReader



Kulturförvaltningen

Kulturskolan erbjuder bl.a.
- Kultur i skolan
- Skapande verkstäder
- Skapande lördagar
- Teatergrupper
- Musikskola



Fritidsförvaltningen



Stöd till föreningslivet

Fritidsnämnd     29 mkr

Kulturnämnd    29 mkr

IF- nämnd 6 mkr

Totalt ca 65 mkr/år

Subventionerade kommunala lokaler.



Föreningsbyrån

https://www.youtube.com/watch?v=31xTGqniUpk


Grundläggande krav

Vilka kan söka stöd i form av bidrag eller lokaler till föreningstaxa?

• Ideella föreningar

• Öppet medlemskap

• Säte i Umeå

• Föreningen är registrerad hos kommunen

• Demokratikrav



Bidrag 2022



Kulturpotten

• Stöd till föreningar som arbetar med att skydda och främja de nationella 
minoritetsspråken finska, meänkieli och samiska. 

• Särskilt  fokus på barns utveckling av en kulturell identitet.

• Inkomna ansökningar hanteras löpande. 

• Riktlinjen är max 20 000 kronor per ansökan.

• Sista ansökningsdag 30 september.

• Sista dag för att redovisa projekt är 15 december.



Nytt it-system för bidrag och bokningar

• Nytt system för bokning av lokaler, 

föreningsbidrag och 

föreningsregister infördes under 

2021.

• www.umea.se/bokningbidrag

http://www.umea.se/bokningbidrag
https://www.umea.se/bokningbidrag


Vi gillar ideér!

Föreningsbyrån kontakt:

fritid.bidrag@umea.se

Fritid.bokning@umea.se

Tel. 090- 16 10 00 (växeln)

mailto:fritid.bidrag@umea.se
mailto:Fritid.bokning@umea.se

