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Plats Dorotearummet Regionens hus samt videolänk 
 

Närvarande Elmer Eriksson (M), mötets ordförande, representant 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
Veronica Kerr (KD), representant regionala 
utvecklingsnämnden 
Håkan Sandström, kulturstrateg 
Ann-Sofi Grenholm, nationell minoritetstrateg 
Pia Brinkfeldt, biblioteksutvecklare 
 
Tapio Tamminen, Sverigefinska riksförbundet norra 
Sveriges distrikt 
Sinikka Lindquist, Finska föreningen i Skellefteå 
Ulla Kiivuori, Finska klubben i Umeå 
Valter Jauhiainen, Finska pensionärssektionen 
 
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Elmer Eriksson 
 Ordförande 
 
 
 
1. Återkoppling från föregående möte 
Återkoppling från föregående möte görs. Samrådet vill få en uppdatering hur 
det går med Finnsam-projektet som regionen tidigare har beviljat bidrag till. 
Maud Wedin kommer att kontaktas för att ge information om projektet vid 
kommande samråd sverigefinnar. 
 
 
2. Ekonomisk nuläge av regionens statsbidrag nationella minoriteter  
Från årets bidrag finns det 145 639 kronor kvar av regionens statsbidrag för 
förvaltningsområde nationella minoriteter. Dessa pengar är för alla tre språk 
som regionen är förvaltningsområde för. 
 
Från tidigare år finns det 526 647 kronor kvar som är för förvaltningsområde 
för det finska språket. 
 
 
3. Samråd: Uppföljning av regionens mål och riktlinjer nationellt 

minoritetsarbete 2020-2021 
Ärendet lyfts under samrådet. Minoritetsrepresentanterna har inga 
synpunkter eller tillägg till dokumentet. 
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Vid sammanställning av de insatser som gjorts syns det att regionen, i 
samråd med de nationella minoriteterna, har gjort många bra insatser på flera 
olika plan. Ett antal av dessa insatser behöver vara återkommande insatser 
och kommer att vara kvar i mål och riktlinjer för 2022-2023. 
 
 
4. Samråd: Mål och riktlinjer nationella minoritetsarbetet 2022-2023 
Ärendet lyfts och diskussioner förs kring vilka mål och riktlinjer som ska 
prioriteras under 2022-2023. Regionen behöver fortsätta att jobba med 
flertalet av insatser som redan finns i tidigare plan för mål och riktlinjer. 
Många insatser behöver göras årligen och/eller kontinuerligt. 
 
Språkkartläggning av regionens anställda diskuteras, och syftet från 
minoritetssynpunkt är att ge möjlighet att prata finska med vården. Då en 
språkkartläggning inte skulle kunna fylla det syftet föreslås att regionen 
undersöker möjligheten att ha en hälsocentral med delvis finsktalande 
personal. Insatsen skrivs in i planen. 
 
Regionen kommer nu att sammanställa de förslag som kommit vid de samråd 
som regionen har haft. Plan för mål och riktlinjer 2022-2023 behandlas sedan 
i UFS (Utskottet för funktionshinder och samverkan) och vidare till HSN 
(Hälso- och sjukvårdsnämnden) där planen fastställs. 
 
 
5. Samråd: Finska klubben i Umeå ansöker om bidrag till hjärtstartare, 
se bifogad fil. 
Ärendet diskuteras. En av de förtroendevalda vill bordlägga ärendet till nästa 
samråd för att undersöka om det kan lösas på något annat sätt. Ärendet 
bordläggs och lyfts på kommande samråd.  
 
 
6. Samråd: Sverigefinska pensionärer norra Sveriges distrikt ansöker 
om bidrag till sommarverksamhet på Seskarö, se bifogade filer. 
Sverigefinska pensionärer norra Sveriges distrikt ansöker om 15 000 kronor i 
bidrag till sommarläger i Seskarö 9-12 augusti 2022. Samrådet diskuterar 
ansökan. Region Västerbotten föreslår föreningarna att även anordna 
evenemang för sverigefinnar generellt, så att sverigefinnar utanför 
föreningarna kan delta.  
 
Samrådet ställer sig positiv till att ansökan beviljas, för att underlätta för 
sverigefinska pensionärer från Västerbottens län att delta. 
 
Ärendet kommer nu att behandlas på kommande UFS den 10 juni 2022.  
 
 
7. Samråd: SFRF ansöker om bidrag till kulturhelg vid Kukkolaforsen 
Sverigefinska riksförbundet norra Sveriges distrikt ansöker om 25 000 kronor 
i bidrag till kulturresa Kukkolaforsen 3-4 september 2022. Samrådet 
diskuterar ansökan. Region Västerbotten föreslår föreningarna att även 
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anordna evenemang för sverigefinnar generellt, så att sverigefinnar utanför 
föreningarna kan delta.  
 
Samrådet ställer sig positiv till att ansökan beviljas, för att underlätta för 
sverigefinnar från Västerbottens län att delta. 
 
Ärendet kommer nu att behandlas på kommande UFS den 10 juni 2022.  
 
 
8. Information: Sverigefinska delegationens uttalande år 2022 
Samrådet har tagit del av skrivelsen. 
 
 
9. Övriga frågor 
I Väven pågår en utställning om när sverigefinnar flyttade till Sverige 
Finskspråkig kör kommer att uppträda. 
 
 
 
 
 


