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 Punkt 1-8 
 

Plats Digitalt möte samt i Regionens hus, Skellefteårummet 
 

Närvarande Kenneth Andersson (S), ordförande, representant 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
Veronica Kerr (KD), representant regionala 
utvecklingsnämnden 
Janeth Lundberg (S), representant regionstyrelsen 
Ann-Sofi Grenholm, nationell minoritetstrateg 
Ulrika Johansson, kommunikationsstrateg 
Sverigefinska minoritetsrepresentanter 
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
1. Återkoppling från föregående möte 
Återkoppling från förra mötet görs. 
 
 
2. Samråd: Ansökan från Västerbottens museum om bidrag till nationell 

minoritetsfestival, se bifogad ansökan 
Västerbottens museum har inkommit med en ansökan på 130 000 kronor till en 
urfolks- och minoritetsfestival på Gammlia 20-22 maj 2022. Festivalen kommer att 
arrangeras tillsammans med representanter från alla fem nationella 
minoritetsgrupper, Umeå kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, med flera. Vissa 
delar av festivalen planeras att sändas digitalt.  
 
Samrådet ställer sig positiv till ansökan och att beloppet, som beslutas i Utskottet för 
funktionshinder och samverkan, tas från statsbidraget för nationella minoriteter. 
 
 
3. Samråd: Revidering av mål och riktlinjer sverigefinska minoriteten. Se 

bifogad bilaga av de tidigare antagna mål och riktlinjerna (som det 
tidigare samråtts om) 

Föreningsrepresentanterna vill diskutera förslag till revidering av dokumentet med 
sina respektive föreningar. Dokumentet kommer därför att revideras vid nästa 
samråd i början av 2022. Regionen påminner föreningarna om att hålla lite höjd i 
dokumentet. 
 
När dokumentet togs fram lyssnade regionen in vad som var viktigt för varje enskild 
minoritet. Målen och riktlinjerna sattes sedan ihop till ett samlat dokument. Därför är 
vissa mål och riktlinjer ibland satta för en nationell minoritet och andra gånger för 
flera nationella minoriteter. 
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Förslag som lyfts idag under samrådet är följande:  
- Öka den finska kulturförståelsen (så som den samiska är noterad i dokumentet) 
- Utveckla samverkan med barn och unga, förslagsvis tillsammans med kommunerna 
i länet. 
 
 
4. Sammanträdestider för samråd sverigefinnar 2022 
 
Samråd sverigefinnar planeras att äga enligt följande under kommande år: 
- Måndag 14 februari, kl 15-17, representanter föreningar 
- Måndag 16 maj, kl 15-17, representanter föreningar 
- Tisdag 30 augusti, kl 15-17, representanter föreningar 
- Onsdag 16 november, kl 17, öppet möte 
 
 
5. Återkoppling av pågående uppdrag, ex språkpaket, översättning 

kulturplan 
Språkpaket: Språkpaket på finska finns nu att beställa gratis från regionen. Affischer 
med information om språkpaketet och var språkpaketet kan beställas har skickats ut 
till länets alla MVC och BVC, affischerna ska sättas upp i väntrummen. Information 
har också skickats ut till kommunernas nationella minoritetsstrateger i länet. 
Beställning görs via mail sprakpaket@regionvasterbotten.se eller via telefon till 
regionhusets reception 090-785 70 04. 
 
Översättning kulturplan: Nu finns populärversionen av kulturplanen översatt till bland 
annat finska. Även en kort presentationsfilm är framtagen. Finns på regionens 
hemsida, eller via dessa två länkar: 
https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/Populärversion%20kulturp
lanen%20finska.pdf 
Kulturplan Region Västerbotten 2020–2023 (regionvasterbotten.se) 
Länk till dessa sidor kommer också att läggas ut under så att de kan nås direkt under 
den finska flaggan. 
 
1177.se: Detta är till stor del nationella sidor, med vissa regionala inslag om vad som 
gäller just i Västerbotten. Den nationella delen styrs av Inera, de regionala inslagen 
styr respektive region över. Region Västerbotten har under pandemin tryckt på att 
Inera borde översätta den viktigaste informationen till de nationella 
minoritetsspråken. Patientnämnden kommer att bjudas in till nästkommande samråd 
sverigefinnar. 
 
 
6. Information: Ekonomi Region Västerbottens statsbidrag sverigefinnar 
Regionen har sedan tidigare år kvar drygt 548 000 kronor för finskan. Kvarvarande 
statsbidraget för i år (som omfattar språken för alla tre förvaltningsområdena) är drygt 
185 000 kronor. Annonsering för finska samrådet, en kostnad på ca 22 000, kommer 
att belasta kontot.  
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7. Sverigefinnarnas frågor 
Hjärtstartare Finska klubben: Kommer att lyftas på kommande samråd sverigefinnar, 
i februari 2022. 
 
Information på finska på regionens hemsida: Länkarna som går till minoritet.se´s 
olika sidor är uppdaterade och fungerar igen. Samrådsanteckningarna från samråden 
finns utlagda (avidentifierade) på regionens hemsida. Regionen uppskattar att 
minoritetsrepresentanterna kommer med förbättringsförslag och att vi tillsammans får 
det att fungera så bra som möjligt. 
 
Uppföljning av de inlämnade skrivelserna: Skriftligt svar kommer inom kort på 
skrivelsen om verksamhetsbidrag och på skrivelsen om projektanställning. Regionen 
kommer inte att lämna något svar på resolutionen från SFRF då de flesta av 
områdena ligger utanför regionens ansvarsområde. Svar på skrivelsen om 
information på finska lämnades till hälso- och sjukvårdens förvaltning. Svar på den 
skrivelsen kommer i början av 2022. 
  
Ersättning språktolk: Minoritetsrepresentanter lyfter att finska tolkarna nu får sämre 
betalt än tidigare. Regionen har gjort en upphandling där olika företag får lämna 
anbud, som det brukar vara vid upphandlingar. Avtal har skrivits med företaget som 
vann upphandlingen. Företaget ersätter sedan sina tolkar för deras uppdrag. 
 
 
8. Övriga frågor 
Umeå kommun arrangerar utbildning i nationella minoritetslagen och deras 
rättigheter. För mer information, kontakta Aino Dahl på Umeå kommun. 
 
Frågan om möjlighet till logoped hjälp på finska lyfts. Det ska finnas möjlighet till det, 
lösning kan behöva ske på olika sätt. 
 


