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 Punkt 1-7 
 

Plats Norsjörummet i Regionens hus eller digitalt via Teams 
 

Närvarande Kenneth Andersson (S), ordförande, representant 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
Elmer Eriksson (M), ordförande, representant hälso- 
och sjukvårdsnämnd 
Veronica Kerr (KD), representant regionala 
utvecklingsnämnden 
Janeth Lundberg (S), representant regionstyrelsen 
Ulrika Johansson, kommunikatör 
Ann-Sofi Grenholm, nationell minoritetstrateg 
Joakim Sandberg, regionkulturchef 
Representanter för judar, romer och tornedalingar 
 

 
   
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
 
1.  Presentationer av deltagare på mötet 
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens samråd. Deltagarna presenterar 
sig för varandra.  
 
 
2. Dialog mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete 

Region Västerbotten 
Region Västerbotten skickade ut den antagna mål- och riktlinjeplanen för 
nationellt minoritetsarbete för 2022-2023 till de anmälda deltagarna innan 
mötet. Vissa delar av planen diskuteras, bland annat följande: 
 
- Frågan om regionen har samrått med judar, romer och tornedalingar i 
samband med revideringen innan att denna plan antogs, lyfts under 
samrådet. Regionen har bjudit in till samråd, både via mailkontakter och 
annonsering vid minst två olika tillfällen, men på grund av för få anmälningar 
(vid ett tillfälle var en enda person anmäld, hen jobbade också som 
samordnare i en av länets kommuner) har regionen tvingats att ställa in 
samråden. Regionen har dock tagit med sig de synpunkter som judar, romer 
och tornedalingar lämnat vid tidigare samråd. En judisk representant lyfter att 
hon har uppmärksammat att regionen verkligen försökt att bjuda in till 
samråd.  
 
- Frågan om regionen har flaggor och flaggar vid alla tre sjukhusen vid 
nationella minoriteternas högtidsdagar? En judisk representant lyfter att detta 
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med synliggörande kan vara komplicerat. För den judiska minoriteten handlar 
det mer om trygghet och säkerhet. Jobb mot antisemitism behövs. Förslag 
lämnas om att bjuda in någon föreläsare eller via annat inslag som lyfter den 
judiska minoriteten, och på så sätt nå fler judar.  
 
Utredare lyfter att frågan om flaggning återigen behöver följas upp vid de tre 
sjukhusen. 
 
 
3. Inbjudan och information om samrådsdialog kommande 

kulturplan 
Joakim Sandberg informerar. Arbetet med att ta fram en ny kulturplan 
kommer att inledas. Det är en lång process som kommer pågå under hela 
2023. En samrådsdialog planeras med nationella minoriteter den 7 december 
2022 i Lycksele. Temat för dialogen är kulturellt utbud och medverkar gör 
företrädare för de regionala kulturverksamheterna.  
 
Det kommer inte att vara möjligt att delta digitalt denna gång, dels då lokalen 
inte har tillräckligt bra förutsättning och dels då hela samrådsdialogen bygger 
på mötet mellan nationella minoriteter och kulturella utövare. 
 
Mer information om det kommande samrådet har skickats ut. Informationen 
kommer också att skickas ut tillsammans med sammanträdes-
anteckningarna. 
 
 
4. Nationella minoriteternas frågor och synpunkter 
Frågan lyfts om hur regionen ska nå fler representanter för judar, romer och 
tornedalingar att samråda med? Förutom förslaget som lyfts under punkt 2, 
om att samtidigt anordna evenemang, diskuteras tiden. Tiden, att hålla 
samråd klockan 17-19, upplevs bra, minoritetsrepresentanterna säger att det 
gör det möjligt att delta efter jobbet. Även möjligheten att både kunna delta 
både digitalt eller på plats uppskattas, digital uppkoppling medför att alla kan 
koppla upp från hemmet och inte behöver förflytta sig. En judisk representant 
tror att det kan komma att fungera bättre för den judiska minoriteten 
framöver. En tornedalsk representant kommer att lyfta behovet av deltagande 
till deras förening. Alla förslag som kan öka närvaron tar regionen tacksamt 
emot. 
 
Frågan lyfts om vilka nationella minoritetsgrupper som regionen ska samråda 
med samtidigt. Olika, inte alltid samstämmiga, synpunkter lyfts från de olika 
representanterna. En representant för tornedalingarna lyfter att de vill ha 
samråd tillsammans med samer och sverigefinnar, dvs de språk som 
regionen är förvaltningsområde för och som regionen får statsbidrag för. 
Representanter för judar och romer lyfter att de inte alls vill ha den 
uppdelningen då det än mer skulle understryka att det blir grupperingar inom 
den nationella minoritetsgruppen, de som har statsbidrag för sitt språk och de 
som inte har det. Dessa representanter skulle gärna se ett samråd per år där 
alla fem nationella minoriteter är representerade.   
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En representant för tornedalingar lyfter att hen inte uppskattar skrivningen 
”nationella minoriteter och urfolket samer”. Personen lyfter att antingen borde 
alla nationella minoriteter skrivas ut, eller ingen. Om alla nationella minoriteter 
nämns med namn blir det också tydligt för allmänheten vilka de nationella 
minoritetsgrupperna är. 
 
 
5.  Uppstart dialog skyltning 
Region Västerbotten informerar om att de ska påbörja en utredning över 
skyltning och nationella minoritetsspråk. Regionen vill ha de nationella 
minoriteternas synpunkter.  
 
Vissa minoritetsrepresentanter tycker att det är bra, att det synliggör de 
nationella minoriteterna.  
 
 
6.  Återkoppling från nationella minoritetsfestivalen på Gammlia 
Arrangemanget var väl genomarbetat, men det hade räckt att ha festivalen 
över två dagar. Minoritetsrepresentanterna är tydliga med att alla ska vara 
med och arrangera en minoritetsfestival. Det är något som ska göras 
tillsammans, minoritetsrepresentanter och offentliga verksamheter. På så sätt 
visar vi att vi är enade och tillsammans arbetar för nationella minoriteters 
rättigheter. 
 
 
7.  Övriga frågor 
En representant för romer lyfter att de önskar mer respons för romsk kultur. Precis 
som det finns en samisk vecka skulle de vilja ha en romsk vecka. Representanten 
lyfter också de olika varieteterna av romani chib. 
 
 


