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Plats Videomöte 
 

Närvarande Kenneth Andersson (S), ordförande, representant 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
Elmer Eriksson (M), representant hälso- och 
sjukvårdsnämnd 
Veronica Kerr (KD), representant regionala 
utvecklingsnämnden 
Janeth Lundberg (S), representant regionstyrelsen 
Susanna Lantz, länsstyrelsen Västerbotten 
Ann-Sofi Grenholm, nationell minoritetstrateg 
 
Valter Jauhiainen, finska pensionärssektionen 
Tapio Tamminen, sverigefinska riksförbundet norra 
Sveriges distrikt 
Merja Olsson, finska klubben i Umeå,  
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
1.  Återkoppling från föregående möte 
Återkoppling från förra mötet görs. 
 
 
2.  SFRF skrivelse om littfesten 
SFRF-norra Sveriges distrikt har skickat in en skrivelse där föreningen undrar 
varför den sverigefinska minoriteten har utelämnats i Littfestivalens program i 
mars 2021. Samordnaren har undersökt frågan och fått svar från 
Regionbiblioteket Västerbotten. De försöker täcka de nationella 
minoritetsspråken/minoritetsgrupperna och brukar, på grund av utrymmesskäl 
i programmet, varje år fokusera på några av de nationella minoriteterna. I år 
lyftes samer, tornedalingar och romer. Nästa år kommer troligen fokus att 
ligga på judar och sverigefinnar. Regionbiblioteken i Norr kommer att ha med 
det i sin planering för nästa Littfestival, och att minoriteterna blir delaktiga i 
planeringen. 
 
 
3.  Skrivelse om verksamhetsbidrag till SFRF norra Sveriges  
  distrikt 
SFRF-norra Sveriges distrikt har skickat in en skrivelse till regionen. I 
skrivelsen beskriver föreningen att de får verksamhetsbidrag från Region 
Norrbotten, men inte från Region Västerbotten eller från Region 
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Västernorrland. Föreningen önskar att regionen ändrar sina rutiner för 
verksamhetsbidrag. 
 
Region Västerbotten har sedan tidigare lämnat svar på frågan på tidigare 
samråd. Det som för flera år sedan var verksamhetsbidrag är nu 
ungdomsbidrag och bidraget finns nere på regionala utvecklingsförvaltningen. 
De finska föreningarna erhåller också statsbidrag från kulturdepartementet.  
 
Representanter för distriktsföreningen lyfter att det blir knepigt på deras möte 
när de träffas från de olika geografiska områdena. Region Västerbotten 
kommer att ta kontakt med Region Norrbotten för information om hur deras 
konstruktion för verksamhetsbidrag och projektbidrag ser ut. Detta är inget 
som utskottet för funktionshinder och samverkan kan ta beslut om. Ett 
skriftligt svar kommer att lämnas på den inlämnade skrivelsen. 
 
 
4.  SFRF skrivelse om uppmaning angående information på 

finska 
SFRF-norra Sveriges distrikt har skickat in en skrivelse till bland annat 
Region Västerbotten. Där står det skrivet att informationen om covid-19 från 
regionen på det finska språket är obefintlig samt ett antal uppmaningar i att-
satser: 
Att all den informationen av vikt som regionerna ger ut på svenska även ges 
på finska. 
Att i patientregister/journalen märks om patienten vill prata finska i kontakter 
med personalen samt att skriftlig information så som kallelser, 
rehabiliteringsplan etc. finns på finska. 
Att tolken beställs per automatik utan att man behöver påminna detta vid 
varje enskilt besök. 
Att personalen informeras var man hittar information på finska t.ex. 
intranätet, internet, 1177, personaltidningar, läkemedel etc. 
Att informationen angående minoritetslagen och nationella minoriteters 
rättigheter finns tillgänglig och synlig i offentliga platser där allmänheten 
vistas t.ex. receptioner, vårdcentraler, MVC, BVC etc. 
Att regionerna kartlägger personalens språkkunskaper och att vid rekrytering 
av personal räknas finskan som merit. 
 
Skrivelsen diskuteras. Regionen påminner om att regionen gjort flertalet 
informationssatsningar på finska gällande covid-19, både skriftligt och 
inspelade informationsvideor. I övrigt berör att-satserna många skilda 
områden såsom journalanteckningar, information om nationella 
minoritetslagen och att finska ska vara meriterande vid personalrekryteringar. 
Många av uppmaningarna har tidigare lyfts muntligt och samrådet har tidigare 
vidarebefordrat frågorna till ansvarig instans. Skrivelsen kommer att skickas 
vidare till ansvarig instans och föreningen kommer att få skriftligt svar på 
skrivelsen. 
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5.  Skrivelse om förslag till projektanställning 
Finska klubben i Umeå har i en skrivelse till regionen föreslagit att regionen 
ska projektanställa en person som ska kartlägga regionens finskspråkiga 
tjänster samt sverigefinnarnas hälsosituation i länet. Projektanställningen 
skulle förslagsvis vara på 50% under ett års tid. Vissa minoritetsföreningar 
ställer sig positiv till att regionen använder det sparade statsbidraget till detta, 
andra föreningar gör inte det.  
 
Regionen har sedan tidigare en samordnare/strateg för nationella 
minoritetsfrågor. Vissa kommuner har ett stort åtagande med att kunna 
erbjuda förskola och äldreomsorg på språk, framför allt där kommunen är 
förvaltningsmyndighet. Därför ser det också olika ut i kommuner och i 
regioner. Skriftligt svar kommer att lämnas. 
 
 
6.  SFRF 50-år ansökan bidrag  
SFRF- norra Sveriges distrikt planerar att fira 50-årsjubileum den 13 
november 2021. Föreningen ansöker om 15 000 kronor till bidraget. För mer 
information, se ansökan. Samrådet ställer sig positiv till ansökan. Ärendet 
kommer att lyftas till Utskottet för funktionshinder och samverkan. 
 
 
7.  Resolution från SFRF 
Samrådet diskuterar kort om den inlämnade resolutionen. Flertalet av de 
punkter som lyfts ligger inte inom regionens ansvarsområde. Enbart två av 
punkterna, att öka allmänhetens och de offentliganställdas kunskap om 
nationella minoriteter samt att finskan bör lyftas som en merit vid 
anställningar, är något som regionen till viss del kan påverka. 
Kunskapssökande insatser finns i regionens mål och riktlinjer för nationella 
minoritetsarbete. Finskan som merit vid anställning har även lyfts i skrivelsen 
”Uppmaning angående information på finska”. Ingen mer åtgärd då 
resterande frågor ligger utanför regionens ansvarsområden. 
 
 
8.  Förbättringsområden för samrådet  
En dialog förs om hur vi tillsammans ska förbättra samrådet. Synpunkterna 
från den digitala enkäten lyfts, se föregående sammanträdesanteckning från 
samråd sverigefinnar. Minoritetsrepresentanterna lyfter att de vill vara nära 
beslut i ärenden och önskar återkoppling på de beslut som fattas. 
 
Till kommande samråd får minoritetsrepresentanterna fundera på om några 
ska jobba vidare med frågorna först i liten grupp, region och 
minoritetsrepresentanter tillsammans, och sedan lyftas till samrådet.
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9.  Översyn och revidering Mål och riktlinjer  
Läs igenom mål och riktlinjer och kom med förslag på revideringar av 
dokumentet. Synpunkter kan också skickas in till regionens samordnare. 
 
 
10.  Övriga frågor 
Information från regionen: 
- Verksamhetsplanen 2022 kommer att ha ett riktat uppdrag att jobba med 
barn och unga, även i samråden. 
- Information om språkpaket på finska, meänkieli och samiska har nu skickats 
ut till alla MVC och BVC i hela länet. Den medföljande affischen ska sättas 
upp i alla väntrum så att blivande föräldrar och föräldrar kan ta del av 
informationen. Språkpaketen beställs från regionhuset i Umeå. 
- Regionens populärversion av kulturplan har översatts till finska och ska nu 
marknadsföras. 
 
 
 
 
 
 


