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Närvarande Kenneth Andersson (S), ordförande, representant 
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Elmer Eriksson (M), representant hälso- och 
sjukvårdsnämnd 
Janeth Lundberg (S), representant regionstyrelsen 
Veronica Kerr (KD), representant regionala 
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Ann-Sofi Grenholm, strateg nationella minoriteter 
Susanna Lantz, Länsstyrelsen Västerbotten 
Håkan Sandström, kulturstrateg 
 
Ulla Barruk Sunna, Álgguogåthie 
Ella-Carin Blind, Svenska samernas riksförbund 
Laila Daerga, Vilhelmina södra sameby, 
Kunskapsnätverk samisk hälsa 
Elna Fjellström, Vilhelmina norra sameby 
Lena-Maria Fjellström, Vilhelmina norra sameby 
Karin Nutti Pilflykt, Sáminourra 
Liecelott Omma, Vapsten sameby 
Sigrid Stångberg, Vadtejen saemien sijte, Vaapsten 
Sitje 
Marcus Törngren, Vapsten sijte 
Margareta Uttjek, Álgguogåthie 
 
Mikael Vinka, Institutionen för språkstudier, Umeå 
universitet 
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
1. Samiska språk och aktuell språkforskning, Mikael Vinka 
Kort sammanfattning: Mikael Vinka föreläser om vad språk är, vad som gör 
språk möjligt och går igenom allmänna fakta om språk som system. Inlärning 
av språk som modersmål sker under en viss tidsbegränsad period. Här sker 
en överföring mellan generationer, men rik exponering av språket krävs. 
Mikael Vinka berättar vidare hur språket utvecklar sig utifrån ett barns ålder 
och om det tvåspråkiga barnet. 
 
Det är positivt att eftersträva tvåspråkighet. Det kan finnas vissa utmaningar 
om det är ett icke dominant språk i samhället. Barnet kan behärska språket 
vid 4 års ålder, men en vanlig utveckling är att det dominanta språket tar över 
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då det används mer i samhället. Det krävs insatser för att utveckla ett 
arvsspråk, ex på förskoleverksamhet m.m. 
 
Förskoleverksamheten fungerar ofta bra med samiska, men det blir svårare 
när eleverna börjar skolan. Att få ha klasser på båda språken är en 
framgångsfaktor. Det kan vara svårt att hitta pedagoger för bemanning och 
en utmaning att klasserna blir små. Då måste man hitta andra lösningar. 
 
Frågan om hur det fungerar för eleverna i sameskolan via sameskolstyrelsen. 
Mikael Vinka svarar att det ibland fungerar bra och ibland inte alls fungerar. 
Det finns problem att få det att fungera optimalt för språkinlärning även där.  
Alla i samrådet är överens om vikten av sitt språk.  
 
 
 
2.   Återkoppling till föregående möte 
Återkoppling från förra mötet görs. 
 
 
 
3.   Återkoppling digital enkät nationella minoriteter 
Region Västerbotten har tidigare skickat ut en digital enkät till samiska och 
sverigefinska minoritetsrepresentanter för att få en nulägesbild av deras 
åsikter om samråden. Svaren är sammanställda och utredaren presenterar 
en sammanställning av enkätsvaren för samrådet. Sammanfattningsvis 
fungerar vissa saker bra i samråden, vissa svar är spridda och vissa 
förbättringsområden kan ses.  
 
Följande fungerar enligt den digitala enkäten bra:  

• Samråden är lagom ofta 
• Bra mötestid, ev en timme senare 
• Flera minoritetsrepresentanter, politiker och tjänstepersoner från olika 

områden med i samråden 
• Återkopplingar ges från föregående möte 
• Bra kallelser/inbjudningar, ev samrådsärenden först. 
• Samiska möten ute i samiska miljöer då och då 

 
Inom följande områden var svaren spridda/spretiga: 

• Information, vissa tycker det är bra med information och vissa tycker att 
det är för mycket information 

• Bra kallelser/inbjudningar, ev samrådsärenden först, mer 
samrådsärenden 

 
Förbättringsområden: 

• Alla får inte komma till tals 
• För mycket informationsärenden, dåligt med samrådsärenden 
• Redovisning av statsbidrag för nationella minoriteter 
• Tas inte hänsyn till synpunkter 
• Når inte så många barn och ungdomar 
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Nästa steg är att tillsammans i samrådet arbeta med förbättringsområdena. 
 
 
 
4.   Samiska skrivelse om samråd med Region Västerbotten 
Region Västerbotten har fått en skrivelse där ett antal samiska representanter 
beskriver deras upplevelse av samråden, att samråden har en 
envägskommunikation, utvecklats till informationsmöten, att samerna inte har 
inflytande i frågor som berör dem, samt att de inte har insyn på regionens 
statsbidrag för förvaltningsområdet. 
 
Diskussion om skrivelsen förs. Regionens representanter i samrådet  
har inte samma bild av samråden. Tack vare samråden har insatser gjorts 
och vissa områden förbättrats. Mål och riktlinjer som regionen samråder med 
samerna om styr vad statsbidraget används till. 
 
Samrådet kan ändå förbättras på flera områden, vilket både skrivelsen och 
enkätundersökningen visar. Ordförande påpekar att arbetet med att förbättra 
samrådet är något regionens representanter och samiska representanter 
behöver göra tillsammans. Tillsammans sammanställer vi 
förbättringsområden gällande samrådet. Samrådet behöver också förbättra  
möteskulturen och vikten av hur vi förhåller oss till varandra samt att alla 
vågar säga vad en tycker och tänker. Regionen kommer att ge ett skriftligt 
svar på skrivelsen. 
 
 
 
5.  Aktuellt i Kunskapsnätverket för samisk hälsa  
Kunskapsnätverket har beviljats ett bidrag från socialdepartementet på 1,5 
miljoner kronor.  
 
Regionerna jobbar för att få till ett likalydande avtal med SANKS. Förhandling 
pågår, sedan ska beslut tas i respektive regionen. 
 
 


