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 Punkt 1-7 
 

Plats Videomöte 
 

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 
Ann-Sofi Grenholm, strateg nationella minoriteter 
Ulrika Johansson, kommunikatör 
Susanna Lantz, Länsstyrelsen Västerbotten 
 
Ella-Carin Blind, Svenska samernas riksförbund 
Mikael Jakobsson, Lycksele sameförening 
Carina Olofsson, Vilhelmina sameförening 
Liecelott Omma, Vapsten sameby 
Monica Sandström, Malå sameförening 
Marcus Törngren, Vapsten sijte 
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
 
 
1. Utveckling av samråd samer 
Samrådets ordförande lyfter behovet att strukturera samrådet. Samrådet 
kommer att behöva arbeta med att ta fram både en arbetsordning (vilken 
nivå på frågor som det ska samrådas om, hur mycket information som 
behövs för att kunna samråda, struktur m.m.) och en mötesordning (att alla 
får komma till tals, att vi behandlar varandra respektfullt även om det finns 
olika åsikter m.m.). Samrådet är överens om att en mindre grupp av samiska 
representanter och representanter från regionen får i uppdrag att arbeta fram 
förslag till en arbetsordning och förslag till en mötesordning. Förslagen 
kommer senare att diskuteras på ett kommande samråd. 
 
Samrådet enas om att det ska vara 3-4 samiska representanter. De samiska 
representanterna ska vara spridda inom den samiska gruppen, en från en 
sameby, en från sameförening, en från sameförbund och en 
ungdomsrepresentant (från Saminourra eller från annan förening). Samrådet 
lyfter också vikten av att de samiska representanterna är spridda mellan norr 
och söder i länet. Regionens representanter kommer att vara minst två 
stycken. Utredaren kommer att skicka ut förfrågan och information om 
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uppdraget till alla representanter i samrådsgruppen så att alla har möjlighet 
att anmäla intresse. Idag på mötet anmäler representant för SSR och Malå 
sameförening att de är intresserade av att delta i arbetsgruppen. 
 
 
 
2. Representant från Länsstyrelsen Västerbotten 
Susanna Lantz informerar att hon byter uppdrag på Länsstyrelsen. Hon 
kommer därför inte längre att arbeta med uppdraget kring nationella 
minoriteter. Efterträdare är i dagsläget inte klart. 
 
 
3. Regionstyrelsens verksamhetsplan 2022 
Regionstyrelsen har i sin verksamhetsplan ett förslag till mål inom området 
med nationella minoriteter. Målet är att regionförvaltningens anställda ska 
delta i utbildning om nationella minoriteter. Målet har satts utifrån det tidigare 
dokumentet Mål och riktlinjer nationella minoriteter i Region Västerbotten 
(som regionen har samrått om med de nationella minoriteterna). 
 
 
4. Utskott för funktionshinder och samverkans 

verksamhetsplan 2022 
Ett riktat uppdrag i utskottets verksamhetsplan är att jobba för ökade 
kontaktytor gällande barn och unga. Detta gäller både i nationella 
minoritetsuppdraget och andra uppdrag. 
 
 
5. Förfrågan från LT Media group 
LT Media group håller på att producera en tidning på uppdrag av Sametinget. 
Tidningen kommer att ges ut som bilaga i Dagens Nyheter i oktober 2021. 
Region Västerbotten har fått en förfrågan om annonsering om regionens 
arbete och insatser för att förbättra för samerna och samiskan. Vid samråd 
om ärendet kommer samrådet fram till att inte köpa någon plats i denna 
tidning. Samrådsrepresentant föreslår att regionen istället prenumererar på 
Samefolket och/eller ungdomstidningen Nourat till några utvalda 
mottagningar och primärvårdsväntrum i länet. Till nästa samråd behöver 
kostnaden för prenumeration av dessa tidskrifter kontrolleras. Samrådet tar 
upp detta som ett specifikt ärende vid nästa samråd. 
 
 
6 Kommande samrådsmöte samer 22 november 
Det sista samrådsmötet för året var egentligen sedan tidigare planerat att 
vara ett öppet samrådsmöte där regionen annonserar om samrådet. Då en 
arbetsgrupp ska arbeta fram förslag på arbetsordning och mötesordning 
kommer samrådet överens om att det sista samrådsmötet för året får bli ett 
samråd med representanter för sameföreningar, sameförbund och 
samebyar. Samrådet kommer att hållas digitalt. Förhoppningsvis kan 
samrådet nästa år förlägga ett av samråden ute i länet. Tärnaby var 
föreslaget innan pandemin kom. 
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7 Region Västerbottens statsbidrag NM 
Statsbidraget för samer som ligger kvar sedan tidigvarande år är 457 162 
kronor. 
 
Kvarvarande statsbidraget för 2021 som alltså är för alla tre 
förvaltningsområden, dvs finska, samiska och meänkieli är 162 667 kronor. 
Här kan det komma att minska då alla fakturor för översättning av 
populärversionen av kulturplanen (som vi har tagit beslut på i samrådet) inte 
har kommit. 
 


