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Valter Jauhiainen, finska pensionärssektionen 
Tapio Tamminen, sverigefinska riksförbundet norra 
Sveriges distrikt 
Sinikka Lindquist, finska föreningen i Skellefteå 
Merja Olsson, finska klubben i Umeå,  
Ella Meriläinen, Unga sverigefinnar i Umeå 
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
1. Återkoppling från föregående möte 
Återkoppling från förra mötet görs. 
 
Vid ett tidigare samråd förslog några representanter en information om vilka 
sparåtgärder som planeras i regionen. En controller är inbjuden senare idag 
för att ge en överblick av regionens ekonomiska läge. 
 
Minoritetsrepresentanter informerar att det sverigefinska pensionärsmötet på 
Seskarö är inställt på grund av pandemin. Beviljat bidrag för aktiviteten 
kommer att återbetalas till regionen. 
 
Återkoppling om hälsocentraler och finska 
Minoritetsstrategen har följt upp frågan med hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens stabschef. Dialog har förts med områdescheferna 
som i dagsläget ser förslaget med finska på hälsocentraler svårt att utföra. 
Vissa hälsocentraler har idag till och med svårt att rekrytera personal till fasta 
tjänster och regionen har stora kostnader för hyrpersonal. 
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Avidentifierade sammanträdesanteckningar på regionens hemsida 
Avidentifierade sammanträdesanteckningar finns nu på regionens hemsida. 
 
 
2.  Information Länsstyrelsen Västerbotten 
Länsstyrelsen har skickat ut en informationsbroschyr om covid-19 till 
personer över 70 år. Efter utskicket fick de många samtal med frågor om var 
den finska flaggan var, fast länsstyrelsen hade lagt ut den sverigefinska 
flaggan.  
 
Länsstyrelsen tackar för föreningarnas bidrag till lägesrapporter i och med 
covid-19 pandemin. 
 
 
3.   Sverigefinnarnas frågor 
Hälsodeklaration finns på vissa mottagningar på finska, vilket är jättebra. 
Vore bra om det kan finnas på alla enheter. Ett sätt att lösa det vore om 
hälsodeklarationen på finska läggs ut på intranätet så att alla instanser kan 
skriva ut den.  
 
Föreningsrepresentanter lyfter att samrådet tidigare kunde ta beslut om 
åtgärder gällande statsbidraget direkt, men inte nu längre och undrar varför. 
Det beror på hur delegationsordningen ser ut. Under nuvarande 
mandatperiod har de förtroendevalda beslutat att alla beslut om bidrag från 
statsbidraget för förvaltningsområden ska fattas i utskottet, efter samråd med 
minoritetsrepresentanterna.  
 
Vad ska regionen göra för de sverigefinska öronmärkta pengarna? 
Ordförande förklarar att det är ett ömsesidigt ansvar från samrådsgruppen, 
inte minst från minoritetsrepresentanter vilka frågor som är viktigast. Det är 
viktigt att alla representanter lyfter det i sina egna föreningar och återkopplar 
vad föreningarna föreslår. Regionens kvarvarande statsbidrag från tidigare 
år, dvs från årsskiftet 2019/2020, är drygt 560 000 kronor. Vad anser 
minoriteten vara viktigast att förbättra med hjälp av statsbidraget? Förslag om 
extramöte lyfts, för vidare planering av åtgärder utifrån de fastställda mål- och 
riktlinjerna.   
 
Regionen kommer också såsom det har planerats i samråd, att ha ett till 
öppet möte för alla tre förvaltningsområdena tillsammans.  
Borde de öppna samrådsmötena vara fler? 
 
Betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken, stärkt samordning och 
uppföljning har gått ut på remiss till ett flertal instanser, bland annat 
kommuner, regioner och minoritetsföreningar.  
 
 
 



 SAMMANTRÄDESANTECKNINGAR 3 (4) 
 Sammanträdesdatum 
 
 
Samråd sverigefinnar 2020-09-08 

 

 
 
4. Aktuella ärenden/samrådsärenden från RS, HSN och RUN 
Ekonomi Region Västerbotten: Per Sehlin informerar 
Efter juli månad finns det ett underskott på 291 miljoner. Coronaeffekten har 
påverkat finanserna negativt. Nettokostnaderna har även tidigare gått med 
underskott, men har då kunnat rätats med upp med finanser/placeringar. 
 
På grund av den ekonomiska situationen togs en besparingsplan fram för 
2020. Planen innehöll ett stort antal insatser på många olika områden, 
exempelvis omstrukturering av vården, omhändertagande av patient i tidigare 
skede för att försöka undvika dyr slutenvård, allmän anpassning till 
verksamheternas budgeterade mål (dvs att verksamheterna ska hålla sig 
inom den budget som erhållits), minskning av beroendet av hyrpersonal, 
bättre läkemedelsförskrivning, effektiva inköpskanaler, mindre sortimentet av 
material, bra avtal till leverantörer, tätt och utvecklat samarbete. Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen har nått ca 47 procent av vad man hoppades på, dock 
beror detta till viss del på pandemin. Regionen jobbar vidare med planen för 
att få balans på ekonomin. Regionens ekonomi påverkar alla som bor i länet. 
 
Information från kulturenheten RUN 
Regeringen har tillskjutit medel till Kultursamverkansmodellen med anledning 
av pandemin. Dessa medel är öronmärka och riktade till institutioner och 
kulturområden som omfattas av Kultursamverkansmodellen (förordning 
2010:2012). Stödet kommer därför inte allmänt utgå till 
föreningar/organisationer. 
 
Översättning av information till finska  
Regionen har utvecklat informationen om nationella minoriteter både på 
regionens hemsida och på regionens intranät. På regionens hemsida finns 
information om nationella minoriteter: 
https://www.regionvasterbotten.se/informationsmaterial-och-
riktlinjer/nationella-minoriteter 
 Information om vad som ska finnas med vid ansökningar från statsbidraget 
och möjlighet att beställa språkpaket: 
https://www.regionvasterbotten.se/informationsmaterial-och-
riktlinjer/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter-i-vasterbotten 
Möjlighet att påverka och lämna synpunkter: 
https://www.regionvasterbotten.se/informationsmaterial-och-
riktlinjer/nationella-minoriteter/sa-kan-nationella-minoriteter-paverka-region-
vasterbotten 
 
Regionen har också gjort ett flertal insatser på finska med information kopplat 
till covid-19 pandemin. Nedan följer några exempel på vad som gjorts: 
https://www.regionvasterbotten.se/coronavirus/informationsmaterial-om-
covid-19-pa-olika-sprak 
https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-
luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--
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coronavirus/covid-19-coronavirus/advice-for-slowing-the-spread-of-covid-19--
in-other-languages/ 
 
Kommunikationsstaben har spridit informationsfilmerna på finska på sociala 
medier, nätverk, kommuner och webb. Staben har dessutom gjort affischer, 
entréskyltar anslag om besöksförbud med mera, på finska.  
 
För att sprida kunskap om nationella minoriteter internt ibland regionens 
medarbetare har en artikel lagts ut på regionens intranät. Artikeln kommer att 
skickas ut till samrådet via e-post. 
 
Minoritetsrepresentanter föreslår att allt som finns på finska ska finnas 
tillgängligt via den finska sidan på regionens hemsida, exempelvis genom 
länkar. Nationella minoritetsstrategen tar med sig förslaget till 
Kommunikationsstaben. 
 
Finska språkpaket 
Nationella minoritetsstrategen har vid flera tillfällen försökt att beställa finska 
språkpaket, men det är fortfarande inte helt uppdaterat och klart för 
beställning. 
 
 
 
. 


