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Plats Videomöte 
 

Närvarande Kenneth Andersson (S), ordförande, representant 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
Elmer Eriksson (M), representant hälso- och 
sjukvårdsnämnd 
Janeth Lundberg (S), representant regionstyrelsen 
Veronica Kerr (KD), representant regionala 
utvecklingsnämnden 
Ann-Sofi Grenholm, strateg nationella minoriteter 
Susanna Lantz, Länsstyrelsen Västerbotten 
Håkan Sandström, kulturstrateg 
Ulrika Johansson, kommunikationsstrateg 
 
Ulla Barruk Sunna, Álgguogåthie, via telefon, punkt 5-
8 
Ellacarin Blind, Svenska samernas Riksförbund, via 
telefon  
Lena-Marie Fjellström, Vilhelmina norra sameby, via 
telefon 
Lii Kroik, Malå sameförening, via telefon 
Karin Nutti Pilflykt, Såhkie 
Carina Olofsson, Vilhelmina sameförening 
Margareta Påve, Same ätnam, via telefon 
Sigrid Stångberg, Vadtejen saemien sitje 
Margareta Uttjek, Álgguogåthie 
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
 
1. Återkoppling från föregående möte 
Genomgång av förra mötet görs. 
 
 
2. Aktuellt från Länsstyrelsen Västerbotten 
Länsstyrelsen Västerbotten kommer att uppmärksamma samernas dag på 
lördag, bland annat på sociala medier. 
 
Länsstyrelsens arbetsgrupp inom mänskliga rättigheter har som mål att 
under 2021 öka målgruppens delaktighet i arbetet. Nationella minoriteter 
ingår i målgruppen. Detta kommer bland annat göras genom en 
referensgrupp. Planen är att använda referensgruppen i planeringen av 
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uppmärksammandet av att demokratin fyller 100 år samt delaktighetsveckan 
2021.  
 
Delaktighetsveckan v 46, länsstyrelsen vill ha mer inspel/medverkan. 
 
Projektledaren vill lyfta in urfolket samerna och nationella minoriteternas 
perspektiv i på ett större sätt i folkhälsoprojektet. Projektledare är Lisa 
Harrysson.  
 
 
3. Samernas ärenden/frågor 
Inbjudan till firande av samiska nationaldagen. Uppskattat med digitala 
föreläsningar exempelvis från museum.  
 
Professor Mikael Winka aktuell forskning samiska språk, inbjudan till nästa 
möte eller till höstmötet. Om han inte kan vara på plats kan det ske via 
inspelad föreläsning. Ella-Carin Blind kontaktar honom.  
 
Petter Stoor, disputerade, epidemiologen, kan föreläsa om ämnet från sin 
disputation. 
 
 
4. Aktuella ärenden/samrådsärenden från RS, HSN och RUN 
Aktuellt från regionstyrelsen: En tilläggsbudget kommer att antas i 
regionfullmäktige i februari. Ekonomin ser bra ut tack vare generella och 
riktade statsbidrag. Dock finns det uppskjuten vård som regionen måste 
hantera. Därför kvarstår den omställningsplan som antagits sedan tidigare. 
 
Aktuellt från regionala utvecklingsnämnden: Nämnden har haft två 
sammanträden, ett i december och ett i januari med tanke på 
tilläggsbudgeten. Regionala livsmedelsstrategin ute på remiss.   
 
Kulturplanens populärversion kommer att översättas till samiska, med hjälp 
av statsbidraget. På samrådet idag lyfts frågan vilka samiska varieteter den 
ska översättas till och samrådet kommer fram till att den översätts på 
umesamiska och sydsamiska.  
 
Aktuellt från hälso- och sjukvårdsnämnden: Nämnden har arbetat med 
tilläggsbudgeten. De planerade operationerna har inte berörts nämnvärt. 
Ansträngningen har varit att klara alla annan sjukvård trots pandemin och 
även om det varit ansträngt har det klarats på ett bra sätt. Vaccinationerna 
mod covid-19 är i full gång. Diskussionerna har handlat om vaccinleveransen, 
regionen är väl rustad för att vaccinera och prioriteringsordningen från 
folkhälsomyndigheten kommer att följas. I Västerbotten vaccineras 
personalen som jobbar närmast covid-19 patienterna. 

 
Region Västerbotten har frågat Samiska språkrådet hur regionen ska 
prioritera när inte alla samiska varieteter ryms. Regionen har fått ett skriftligt 
svar på frågan. Svaret bifogas med sammanträdesanteckningarna 
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Minoritetsrepresentants kommentar: Enligt minoritetsrepresentant har 
Samiskt parlamentariskt råd (ett samarbetsorgan mellan sametingen i de 
nordiska länderna) en annan turordning på de samiska varieteterna. Det i sig 
understryker hur mångfacetterad frågan är. 
 
Från tidigare års statsbidrag finns det just över 457 000 kronor kvar. Dessa 
pengar kommer att vara kvar för Region Västerbottens insatser för samiskt 
språk och kultur. 
 
 
5. Genomgång av plan för mål och riktlinjer nationella minoriteter 
De antagna mål och riktlinjerna för nationellt minoritetsarbete kommer att 
uppdateras i samråd med de nationella minoriteterna. Se över den antagna 
planen fram till nästa samråd, planen kommer att justeras vid nästa möte. 
 
Kom också gärna med förslag vad de sparade pengarna ska användas till. 
Ett förslag från minoritetsrepresentant är att regionen köper in Nuorat 
och/eller tidningen Samefolket via prenumeration till samtliga hälsocentraler 
och/eller barnavårdscentraler. Regionens utredare tar reda på kostnaden. 
 
 
 
6. Språkpaket på finska, meänkieli och samiska 
Språkpaketen på finska och meänkieli har kommit, men inte de på samiska. 
De samiska språkpaketen har försenats då de haft problem med 
översättningar. De samiska språkpaketen är sedan länge tillbaka beställda 
och ska enligt information nu vara på gång. Språkpaketen finns på 
nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. Umesamiska (och pitesamiska) 
finns inne i de nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska språkpaketen. 
Regionen förbereder ett utskick av affischer som kommer att sättas upp i 
BVC-väntrum runt om i länet. Affischerna kommer också att spridas via länets 
bibliotek. Språkpaketen beställs gratis från regionen (inköpta för 
statsbidraget) och kommer att skickas ut från regionhuset. 
 
Minoritetsrepresentant för umesamiska lyfter att det borde finnas ett eget 
språkpaket för den umesamiska varieteten. 
  
 
7. Nationell minoritetsfestival hösten 2021 
Planering av en tredagars nationell minoritetsfestival i Umeå är på gång. 
Festivalen planeras till 10-12 september 2021, under förutsättning att läget 
med pandemin tillåter, annars eventuellt digital festival. Alla fem nationella 
minoriteter deltar i planeringen, samt Umeå kommun, Region Västerbotten 
och Länsstyrelsen Västerbotten. Vissa aktiviteter kommer troligtvis att sändas 
digitalt även om festivalen kan äga rum på Gammlia-området. 
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Förslag finns att Region Västerbotten stöder festivalen med 100 000 kronor, 
från statsbidraget. Samrådet är positivt till förslaget och förslaget följer 
regionens antagna plan för det nationella minoritetspolitiska arbetet. 
 
Minoritetsrepresentant lyfter att minoritetsfestivalen bör finnas att ta del av i 
hela länet. Vissa delar av festivalen kommer att sändas digitalt. För mer 
information, ta kontakt med Sofia Breimo och Sofia Andersson på 
Västerbottens museum.  
 
 
8. Övriga frågor 
Region Västerbotten kommer att skicka ut en digital enkät med några frågor 
till nationella minoritetsrepresentanter. Detta för att få en bild av hur 
minoritetsrepresentanterna upplever samråden. 
 
 
 
 


