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Samråd sverigefinnar 2021-02-01 

 Punkt 1-8 
 

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 
Ulrika Johansson, kommunikationsstrateg 
Håkan Sandström, kulturstrateg, via telefon 
Susanna Lantz, länsstyrelsen 
Ann-Sofi Grenholm, nationell minoritetstrateg 
Sofia Breimo, Västerbottens museum 
 
Valter Jauhiainen, finska pensionärssektionen 
Tapio Tamminen, sverigefinska riksförbundet norra 
Sveriges distrikt 
Sinikka Lindquist, finska föreningen i Skellefteå 
Merja Olsson, finska klubben i Umeå,  
Tarja Backman, finskspråkiga församlingen 
Jonathan Bentinen, sverigefinska ungdomsförbundet 
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
1. Återkoppling från föregående möte 
Återkoppling från förra mötet görs. 
 
 
2. Aktuellt från Länsstyrelsen Västerbotten 
Susanna informerar att Länsstyrelsen Västerbotten kommer att 
uppmärksamma sverigefinnarnas dag på finska. Sverigefinska flaggan 
kommer att hissas. Dagen kommer också att uppmärksammas i sociala 
medier. 
 
Länsstyrelsens arbetsgrupp inom mänskliga rättigheter har som mål att 
under 2021 öka målgruppens delaktighet i arbetet. Nationella minoriteter 
ingår i målgruppen. Detta kommer bland annat göras genom en 
referensgrupp. Planen är att använda referensgruppen i planeringen av 
uppmärksammandet av att demokratin fyller 100 år samt delaktighetsveckan 
2021.  
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Delaktighetsveckan v 46, länsstyrelsen vill ha mer inspel/medverkan. 
 
Projektledaren vill lyfta in nationella minoriteternas perspektiv i på ett större 
sätt i folkhälsoprojektet.  
 
Synpunkter från minoriteten: Det är viktigt att diskutera jämlikheten i 
folkhälsan hos minoriteten sverigefinnar. Även viktigt med tanke på pågående 
covidpandemin. I landet är det fler sverigefinnar sjuka i covid-19, dock oklart 
hur det ser ut i länet.  
 

 
3. Sverigefinnarnas ärenden/frågor 
Minoriteternas fråga: Sverigefinska barn som är svårt sjuka, har de möjlighet 
att få undervisning på finska? 
 
Minoritetens synpunkt: Ny grupp sverigefinnar är de sverigefinska 
ungdomarna. Ha gärna fler böcker på biblioteket på finska.  
 
Det är svårt för föreningarna att klara sig bra under pandemin. Föreningarna 
fungerar någorlunda bra, men medlemmarna behöver mer stimulans. 
Skellefteås sverigefinska förening fyllde 50 år i höstas. 
 
Det borde vara lättare att hitta den finska informationen på regionens 
hemsida. Lagtexten finns på finska och bör vara under finska länken. Länk till 
samrådets sammanträdesanteckningar behöver finnas på finska sidan så att 
de är lätt att hitta anteckningarna. Första ingången gällande sjukdomar är 
1177.se. Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina sidor hela tiden, vilket kan 
göra det svårt att hålla allt uppdaterat, då regionen länkar till vissa sidor. 
Kommunikationsstaben tar emot synpunkterna och sidorna kommer att ses 
över igen. 
 
Kommunikationsstaben gör många insatser när det gäller översättning av 
information om den pågående pandemin. Nu aktuellt med information om 
vaccination, vilket planeras vecka för vecka. Inom kort kommer personer över 
70 år att erbjudas vaccination, information kommer att finnas på finska.  
Kommunikationsstaben jobbar tillsammans med kommunerna för att få ut 
information på andra offentliga platser. Hur vaccineringen av allmänheten ska 
gå till är i dagsläget inte klart, därför är det svårt att ha framförhållning, men 
även den informationen kommer att finnas på finska.  
 
Hälsodeklarationer på finska och information efter ex operation på finska. 
Kan det läggas på intranätet? 
 

 
4. Aktuella ärenden/samrådsärenden från RS, HSN och RUN 
Aktuellt från regionstyrelsen: En tilläggsbudget kommer att antas i 
regionfullmäktige i februari. Ekonomin ser bra ut trots pandemin, 
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statsbidragen har hjälpt. Dock finns det uppskjuten vård som regionen måste 
hantera. 
 
Aktuellt från regionala utvecklingsnämnden: Nämnden har haft två 
sammanträden, ett i december och ett i januari med tanke på 
tilläggsbudgeten. Kulturplanens populärversion kommer att översättas på 
finska med hjälp av statsbidraget.  
 
Fråga från minoriteten: Kulturbidraget, gäller det enbart etablerade 
institutioner? De statliga medlen som kommit med tanke på pandemin är 
knuten och styrd till kultursamverkansmodellen, de är öronmärkta. 
Kulturutskottet sammanträder på onsdag denna vecka. Minoriteterna önskar 
att lyfta kulturområdet som en särskild punkt på kommande samråd.  
 
Aktuellt från hälso- och sjukvårdsnämnden: Nämnden har arbetat med 
tilläggsbudgeten. De planerade operationerna har inte berörts nämnvärt. 
Ansträngningen har varit att klara alla annan sjukvård trots pandemin och 
även om det varit ansträngt har det klarats på ett bra sätt. Vaccinationerna 
mod covid-19 är i full gång. Diskussionerna har handlat om vaccinleveransen, 
regionen är väl rustad för att vaccinera och prioriteringsordningen från 
folkhälsomyndigheten kommer att följas. I Västerbotten vaccineras 
personalen som jobbar närmast covid-19 patienterna. 

 
 

5. Genomgång av plan för mål och riktlinjer nationella minoriteter 
De antagna mål och riktlinjerna för nationellt minoritetsarbete kommer att 
uppdateras i samråd med de nationella minoriteterna. Se över den antagna 
planen fram till nästa samråd, planen kommer att justeras vid nästa möte. 
 
Kom också gärna med förslag vad de sparade pengarna ska användas till.  

 
 

6. Språkpaket på finska, meänkieli och samiska 
De beställda finska språkpaketen har kommit. Regionen förbereder ett 
utskick av affischer som kommer att sättas upp i BVC-väntrum runt om i 
länet. Affischerna kommer också att spridas via länets bibliotek. 
Språkpaketen beställs gratis från regionen (inköpta för statsbidraget) och 
kommer att skickas ut från regionhuset. 

 
 

7. Nationell minoritetsfestival hösten 2021 
Planering av en tredagars nationell minoritetsfestival i Umeå är på gång. 
Festivalen planeras till 10-12 september 2021, under förutsättning att läget 
med pandemin tillåter, annars eventuellt digital festival. Alla fem nationella 
minoriteter deltar i planeringen, samt Umeå kommun, Region Västerbotten 
och Länsstyrelsen Västerbotten. Vissa aktiviteter kommer troligtvis att sändas 
digitalt även om festivalen kan äga rum på Gammlia-området. 
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Förslag finns att Region Västerbotten stöder festivalen med 100 000 kronor, 
från statsbidraget. Samrådet är positivt till förslaget och förslaget följer 
regionens antagna plan för det nationella minoritetspolitiska arbetet. 

 
 

8. Övriga frågor 
 

Information om covidläget och sverigefinnar, dialog/ information inom 
kulturområdet, samt samråd om mål och riktlinjer för regionens nationella 
minoritetsarbete planeras till nästa möte. 
 
 


