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Samråd sverigefinnar 2021-05-03 

 Punkt 1-9 
 

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 
Joakim Sandberg, regionkulturchef 
 
 
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 
 
Maud Wedin, Finnsam, punkt 1 
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
 
1.   Information om skogsfinska filmprojekt, Maud Wedin 
Maud Wedin informerar om skogsfinnar i Sverige och om FINNSAMs olika 
projekt. FINNSAM har också skickat in en ansökan om bidrag till 
informationsfilmen Skogsfinnarna – Kulturarvet i Västerbotten, se punkt 4. 
 
Hon ger information om migrationsorsaker, utbredningsområdet i Sverige och 
Västerbotten, svedjebruk, boskapsskötsel, åkerbruk. Hon beskriver 
karaktärsbyggnaderna utan skorsten (rökstuga, rökbastu, ria), samt hur 
skogsfinska ortsnamn och släktnamn användes. Gällande svedjebruket sökte 
man orörda granskogar, fällde samt brände skogen och sådde sedan 
svedjeråg. På en liter råg fick man ca 100 liter råg tillbaka. Man hässjade 
rågen för att ta hand om den. Varje svedjeområde användes en eller två 
gånger, blev sedan till hemman. Jakt och fiske förekom och var viktigt, men 
man vet inte så mycket om metoderna. Dock skarjakt på älg.  
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Västerbottens läns finnmarker: Nybyggare fick inte slå sig ned på 
lappskatteland förrän lite senare. Örträsk är en central finnbygd, men även 
Agnäs. Mjösjö, härbret i Rusele, Knaften, Gafsele, och Svanabyn. 
 
2.   Återkoppling från föregående möte 
Återkoppling från föregående möte görs. 
 
3.   Digitala enkäten 
Region Västerbotten har tidigare skickat ut en digital enkät till samiska och 
sverigefinska minoritetsrepresentanter för att få en nulägesbild av deras 
åsikter om samråden. Svaren är sammanställda och utredaren presenterar 
en sammanställning av enkätsvaren för samrådet. Sammanfattningsvis 
fungerar vissa saker bra i samråden, vissa svar är spridda och vissa 
förbättringsområden kan ses.  
 
Följande fungerar enligt den digitala enkäten bra:  

• Samråden är lagom ofta 
• Bra mötestid, ev en timme senare 
• Flera minoritetsrepresentanter, politiker och tjänstepersoner från olika 

områden med i samråden 
• Återkopplingar ges från föregående möte 
• Bra kallelser/inbjudningar, ev samrådsärenden först. 
• Samiska möten ute i samiska miljöer då och då 

 
Inom följande områden var svaren spridda/spretiga: 

• Information, vissa tycker det är bra med information och vissa tycker att 
det är för mycket information 

• Bra kallelser/inbjudningar, ev samrådsärenden först, mer 
samrådsärenden 

 
Förbättringsområden: 

• Alla får inte komma till tals 
• För mycket informationsärenden, dåligt med samrådsärenden 
• Redovisning av statsbidrag för nationella minoriteter 
• Tas inte hänsyn till synpunkter 
• Når inte så många barn och ungdomar 

 
Nästa steg är att arbeta med förbättringsområdena. 
 
 
4.   Ansökan skogsfinska filmprojektet 
  HSN 105-2021 
 
Sammanfattning 
FINNSAM (Finnbygder i samverkan) planerar för ett projekt med syfte att ta 
fram en faktabaserad informationsfilm om de olika finnskogsområdena i 
Västerbotten. Skogsfinnarna och finnskogsområdena är viktiga kulturarv för 
länet.  
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Likande filmer har tidigare producerats om andra län, exempelvis Dalarna 
och Gävleborg. Regionerna i länet har beviljat bidrag till filmerna. 
Producerade filmer finns på FINNSAMS hemsida under videoarkiv, öppen för 
alla intresserade. 
 
FiINNSAM planerar att påbörja uppdraget att filma i Västerbotten i sommar. 
De ansöker om ett bidrag på 50 000 kronor från Region Västerbotten. 
Länsstyrelsen i Västerbotten kommer att bidra med 50 000 kronor under 
2021. För mer information, se den inskickade ansökan.  
 
Samrådet sverigefinnar diskuterar och samråder om ansökan. De 
sverigefinska representanterna är eniga och positiva till projektet. 
Minoritetsrepresentanterna vill att filmen ska räknas som kulturarv och vill inte 
att statsbidraget ska bekosta produktion av filmen. I dagsläget dock tveksamt 
om regionala utvecklingsförvaltningen har några medel för att kunna stödja 
projektet, då ärendet kommer från den förvaltningen. 
 
Samrådets beslut 
 
Ärendet skickas tillbaka till regionala utvecklingsförvaltningen. 
 
 
 
5.   Skrivelse om littfesten 
Samrådet hinner inte lyfta skrivelsen vid mötet. Ärendet kommer att lyftas vid 
nästa samråd. 
  
 
6.  Skrivelse om verksamhetsbidrag till SFRF Norra Sveriges 

distrikt 
Samrådet hinner inte lyfta skrivelsen vid mötet. Ärendet kommer att lyftas vid 
nästa samråd. 
 
 
7.  Skrivelser om översättning till finska 
Samrådet hinner inte lyfta skrivelsen vid mötet. Ärendet kommer att lyftas vid 
nästa samråd. 
 
 
8.  Skrivelse om förslag till projektanställning 
Samrådet hinner inte lyfta skrivelsen vid mötet. Ärendet kommer att lyftas vid 
nästa samråd. 
 
 
9.   Översatt information om vaccinering och covid-19 samt 

pågående arbete med översättning av regionala kulturplanen 
Samrådet hinner inte lyfta ärendet vid mötet. Ärendet kommer att lyftas vid nästa 
samråd. 
 
 


