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 Punkt 1-8 
 

Plats Videomöte, kl 15.00-17.00 
 

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 
Ulrika Johansson, kommunikatör Region Västerbotten 
Håkan Sandström, kulturstrateg Region Västerbotten 
Sofia Jonsson, sekreterare  
Ella-Carin Blind, Svenska samernas riksförbund 
Anna Cederlund, Vadtejen Samien Sijte 
Aana Edmonsson, Saminourra 
Nicklas Danielsen, Såhkie 
Margareta Påve, Same Ätnam 
Sagka Stångberg, Landsförbundet Svenska Samer 
Margaretha Uttjek, representant för samiska delegationen 
Ulla Barruk Sunna, Álgguogåthie Umesamisk språkförening 
Malin Blind, Vilhelmina Södra sameby 
Carina Olofsson, Vualtjeren saemien siebrie 
Christina Wiklund, verksamhetsutvecklare Försäkringsmedicin, punkt 3 
 

 
 
Sekreterare Sofia Jonsson 
 
 
Ordförande Kenneth Andersson 
 
 
Justerare Margaretha Uttjek 
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1. Information: Återkoppling kring pågående ärenden 
 
Vid samrådet ges en kort återkoppling i pågående ärenden; 
 

- Arbetet med genomförande av Nationell Minoritetsfestival 
Information lämnas om att planeringen nu pågår kring den nationella 
minoritetsfestivalen.  
 
- Inköp av tidskrifter till länets hälsocentraler och sjukhus 
Ärendet kommer tas upp för beslut vid kommande utskott för 
funktionshinder och samverkan, och regionen kommer även undersöka hur 
tillgången till aktuella tidskrifter ser ut vid sjukhusens bibliotek.  
 
- Insatser i verksamhetsplan regionstyrelsen, utbildning 
Utbildning om lagstiftning gällande Nationella minoriteter samt samisk hälsa 
finns nu att tillgå för regionens medarbetare. 

 
 
 
2.  Aktuell information 
  
Ella-Carin Blind informerar om att SSRs Landsmöte 2022 äger rum den 1-2 juni 
i Syöldahte/Skellefteå. Mer information om mötet finns på www.sapmi.se 
 
Veronica Kerr informerar om utbildningsserien ”Att leda och styra för ett jämlikt 
Västerbotten” som genomförs under mars/april och som arrangeras av 
Funktionsrätt Umeå och region Västerbotten.  
 
 
 

3. Information: information på samiska kring sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsprocessen 

 
Christina Wiklund, verksamhetsutvecklare inom Försäkringsmedicin, Hälso- 
och sjukvårdsstaben, informerar om den satsning som gjorts på information på 
olika språk kring sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. 
 
Upprinnelsen till satsningen är en kvalitetsuppföljning som genomförts av 
sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, i vilken det konstaterades att det 
inte finns något material översatt på andra språk.    
 
En broschyr har nu tagits fram som är tänkt att kunna användas vid läkarbesök, 
i vilken patienten kan skriva in olika insatser som planeras, och det som 
beslutas.    
 
Läkare inom primärvården kommer att erbjuda broschyren på patientens 
önskade språk och är nu bland annat översatt till syd- och nordsamiska. I 
broschyren finns länkar till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  
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I mars-april kommer en pilot genomföras kring det framtagna materialet i 
Tärnaby/Hemavan, Storuman, Lövånger och Backen.  
 
På samrådet påtalas behov av att broschyren även översätts till Ume-, Pite- 
och Lulesamiska, vilket Christina Wiklund tar med sig i det fortsatta arbetet.  
 
 
 
4. Samråd: Förslag till arbetsordning för samråd samer 
 
Vid samrådet den 22 november 2021 beslutades att utse en arbetsgrupp, 
bestående av  Ellacarin Blind, Monica Harr Sandström, Margareta Uttjek, Ulla 
Barruk Sunna, Aana Edmondson, Kenneth Andersson och Sofia Jonsson, för 
att ta fram ett förslag till arbetsordning. Gruppen har träffats ett antal gånger 
och ett förslag till arbetsordning finns nu framtaget.  
 
Förslaget gås igenom och möjlighet ges att lämna synpunkter.  
 
Vid samrådet redogörs för de formuleringar som diskuterats och där olika 
synpunkter funnits, och under ”Mål och riktlinjer” beslutar samrådet att tillägget 
”så långt det är möjligt” i första stycket ska utgå och att meningen får följande 
lydelse; 
 
”Samrådet mellan Regionen och urfolket samerna är ett forum och en 
arbetsprocess, med syfte att tillgodose samernas rätt till betydande inflytande 
och delaktighet i frågor som berör dem. 
 
Målet är att nå överenskommelser som urfolket samerna kan ställa sig bakom.” 
 
Under stycket ”Rådets sammansättning”, ändras ”Utskott för funktionshinder 
och samverkan” till ”hälso- och sjukvårdsnämnden”.  
 
Under samma avsnitt ändras ”sameförbund” till ”samiska riksorganisationer, 
som är verksamma inom regionen.” 
 
Underlag 
 

- Förslag till arbetsordning för samråd samer 
 
Beslut 
 
Upprättat förslag till arbetsordning för samråd samer skickas till Utskott för 
funktionshinder och samverkan för beslut.  
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5. Ekonomisk uppföljning per 31 december av statsbidrag för 
nationella minoriteter 

 
En ekonomisk redovisning görs av de statsbidrag som finns inom regionen för 
arbetet med nationella minoriteter. 
 
Av redovisningen framgår att det för arbetet med samer finns medel kvar från 
2020 som uppgår till 457 162,13 kr.  
 
Av 2021 års statsbidrag, som uppgår till 250 tkr, återstår 4 056 kr.  
 
Underlag 
 

- Ekonomisk rapport per 31 december 2021 
 

Beslut 
 
Informationen är delgiven.  
 
 
 
6. Uppstart: Revidering av mål och riktlinjer  
 
Nuvarande ”Mål och riktlinjer” gäller för åren 2020-2021 och behov finns av att 
starta upp arbetet med att revidera dokumentet inför perioden 2022-2023.  
 
En sammanställning/redovisning har gjorts av hur statsbidragen har nyttjats 
2020-2021 och utvärderingen kommer att skickas ut inför revideringen  av mål- 
och riktlinjer.  
 
Ordförande föreslår att ett extra samråd hålls i slutet av mars för att behandla 
förslag till mål- och riktlinjer för 2022-2023, vilket samrådet bifaller.  
 
I dokumentet mål och riktlinjer ingår aktiviteter för samerna, sverigefinnarna och 
tornedalingar. Processen att ta fram mål och riktlinjer synkas med arbetet inom  
övriga samråd i regionen.  
 
Underlag 
 

- Utvärdering av mål och riktlinjer 2020-2021 
 
Beslut 
 
Ett extra samråd hålls torsdag den 31 mars mellan kl 15-17, vid vilket de 
samiska representanterna har möjlighet att lämna sina synpunkter och förslag 
till revidering av mål och riktlinjer inför kommande period 2022-2023. 
 
Inför det extra samrådet skickas utvärdering av mål och riktlinjer ut som grund 
för revideringen.  
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7.     Planering av öppet samråd i 10-11 maj 2022 i Tärnaby 
 
Enligt den sammanträdesplanering som antogs i november ska ett öppet 
samråd hållas i Tärnaby den 10-11 maj.  
 
En första planering sker vid samrådets möte, och förslag på tänkbara lokaler, 
besök och olika aktiviteter diskuteras. De lokala samebyarna från området ska 
engageras i planeringen av samrådet.  
Ordförande föreslår att en arbetsgrupp sätt ihop för att sköta planeringen och 
att det öppna samrådet blir en heldagsaktivitet i Tärnaby, vilket samrådet 
bifaller. 
 
Beslut 
 
En arbetsgrupp bestående av Sagka Stångberg, Anna Cederholm, Ulla Barruk 
Sunna, Aana Edmondsson samt sekreterare Sofia Jonsson utses, för att 
planera det öppna samrådet i Tärnaby. 
 
 
 
8.  Övriga frågor 
 
En fråga som lyfts är önskemål om en fortsatt diskussion vid kommande 
samråd kring hur det statliga bidraget framöver ska hanteras inom regionen. 
För närvarande hanteras medlen i en gemensam pott för regionens arbete med 
Sverigefinnar, Samer och Tornedalingar.   
 
Vidare önskas ett förtydligande kring posten arbetsgivaravgifter i den 
ekonomiska redovisningen. 
 
Beslut 
 
Frågorna tas upp vid kommande samråd.  
 
 


