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Plats Dorotearummet samt via videokonferens 
 

Närvarande Kenneth Andersson (S), ordförande, representant 
hälso- och sjukvårdsnämnd 
Elmer Eriksson (M), ordförande, representant hälso- 
och sjukvårdsnämnd 
Janeth Lundberg (S), representant regionstyrelsen 
Håkan Sandström, kulturstrateg 
Ulrika Johansson, kommunikatör 
Ann-Sofi Grenholm, nationell minoritetstrateg 
Henna Harinen, Länsstyrelsen Västerbotten 
Carl-Axel Persson, regionjurist, punkt 1 
Linn Berggren, juriststudent, punkt 1 
 
Tapio Tamminen, Sverigefinska riksförbundet norra 
Sveriges distrikt 
Emmi Kirjonen, Finska klubben i Umeå 
Valter Jauhiainen, Finska pensionärssektionen 
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 
 
1. Regionen som myndighetsutövare 
Bakgrund i ärendet: Paragraf 8 i nationella minoritetslagen är ganska otydligt 
formulerad. Marie B Hagsgård, vice president i Europarådets rådgivande 
kommitté för Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter, har på 
samordnares förfrågan tidigare svarat att § 8 enbart gäller när regionen är 
myndighetsutövare. På önskemål från minoritetsrepresentanterna har vi 
därför idag bjudit in en av regionens jurister för att försöka förtydliga när en 
region är myndighetsutövare,  
 
Kort sammanfattning av juristens information: Juristen berättar att 
formuleringen om myndighetsutövning mot enskilde togs bort 
2009/2010. År 2018 togs begreppet myndighetsutövning också bort från 
förvaltningslagen. Avsikten med lagändringarna var att undvika 
gränsdragningsproblem och även att höja rättssäkerheten och öka 
allmänhetens förtroende för myndigheter. Begreppet finns dock fortfarande 
kvar i andra lagstiftningar, exempelvis kommunallagen.  
 
I regionen är exempelvis instanserna regionstyrelsen, hälso- och 
sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, patientnämnden, 
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kollektivtrafikmyndigheten och smittskydd, förvaltningsmyndigheter när de 
utför uppgifter inom ramarna för ett regelverk. Fullmäktige anses inte vara en 
förvaltningsmyndighet.  
 
En förvaltningsmyndighet kan alltså hålla på med både myndighetsutövning 
och andra obligatoriska uppgifter som inte är myndighetsutövning såsom 
service, stöd och råd samt det som brukar kallas ”faktisk verksamhet”, dvs. 
att praktiskt utföra myndighetens arbete. En tredje skepnad är när en 
förvaltningsmyndighet ingår avtal om t.ex. köp eller hyra. Då är myndigheten 
i praktiken detsamma som en privatperson.  
 
Det gäller alltså mer att förstå vad lagstiftaren menar. Det står ”när enskilde 
är part”, dvs när myndighetsutövning sker mot den enskilde och den är i 
beroendeställning, kanske med tvångsmedel. Då är det tydligt att lagen 
gäller, som exempelvis vid tvångsvård och när smittskyddslagen träder in.  
Sedan finns det gråzoner i en regions verksamhet, där det är mer otydligt om 
det är myndighetsutövning, dvs det är inte alltid helt svart eller vitt vad som är 
myndighetsutövning.  
 
Juristen delar uppfattningen att frågan bör utredas vidare, exempelvis genom 
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget.  
 
 
2. Redovisning från FINNSAM 
Maud Wedin informerar om det pågående projektet att filma hur skogsfinnar 
kom till Västerbottens län och historik om skogsfinnar i länet. Filmen om 
Västerbotten är nästan klar, slutredigering ska göras. Hon visar också korta 
episoder ur filmen. 
 
 
3. Information: Ny kulturplan Region Västerbotten 
Håkan Sandström 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 och urfolket 
samerna den 7 december 2022 i Lycksele. Temat för dialogen är kulturellt 
utbud och medverkar gör företrädare för de regionala kulturverksamheterna. 
Mer information om det kommande samrådet kommer att skickas ut inom 
kort. 
 
4. Återkoppling från förra samrådet 
Minoritetsrepresentanterna vill, efter förra mötesanteckningarna, förtydliga att 
de fortfarande vill att en språkkartläggning av alla anställa på Region 
Västerbotten utförs.  
 
Regionens representanter har, sedan tidigare, informerat om sin tveksamhet 
till den sortens kartläggning. Det beror på att det är på gränsen till vad som 
får registreras och även mycket tveksamt hur regionen ska kunna ha 
användning av en sådan kartläggning. Regionen vill gärna se en annan 
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lösning. Syftet med minoriteternas önskan med språkkartläggning får utredas 
ännu mer. 
 
 
5. Återkoppling från Nationella minoritetsfestivalen 20-22 maj. 

Gammlia 
Den nationella minoritetsfestivalen diskuteras och utvärderas. 
Minoritetsrepresentanterna är helt överens om att festivalen borde varit riktad 
till allmänheten. Viktigt med en bättre marknadsföring till just allmänheten om 
festivalen kommer att anordnas igen.  
 
Vi är överens om att festivalen är något vi ska göra tillsammans, både 
minoritetsrepresentanter och offentliga verksamheter. Ordföranden lyfter att 
arrangören inte var så intresserad av att öppna upp för offentliga 
verksamheter att vara med på festivalen.  
 
 
6. Ekonomi statsbidrag nationella minoriteter 
Från årets bidrag finns det drygt 1 083 000 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 förvaltningsområdet 
för det finska språket. 
 
 
7. Samråd: Finska klubben i Umeå ansöker om bidrag till 

hjärtstartare, se bifogad fil. 
Finska klubben informerar samrådet att de har fått bidrag från annat håll så 
hjärtstartaren är redan inköpt. 
 
8.  Övriga frågor 
 
Nästa samråd sverigefinnar är planerat till onsdag den 16 november. 
Samrådet kommer att annonseras då det kommer att vara ett öppet 
samrådsmöte. 
 
 


