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Plats Videokonferens 
 

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 
Håkan Sandström, kulturstrateg, deltar via telefon 
Susanne Lantz, länsstyrelsen, deltar via telefon 
Ann-Sofi Grenholm, nationell minoritetstrateg 
 
Valter Jauhiainen, finska pensionärssektionen 
Tarja Backman, finskspråkiga församlingen 
Tapio Tamminen, sverigefinska riksförbundet norra 
Sveriges distrikt 
Sinikka Lindquist, finska föreningen i Skellefteå 
Merja Olsson, finska klubben i Umeå, deltar via 
telefon 
 

 
 
Sekreterare Ann-Sofi Grenholm 
 
 
 
Justerat Kenneth Andersson 
 Ordförande 
 
 
 

1.   Återkoppling från föregående möte 
Återkoppling från förra mötet görs. 
- Stabschefen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen var inbjuden till förra 
dialogmötet för dialog, bland annat om möjligheten för en hälsocentral att 
profilera sig genom finskspråkig personal samt blanketter på finska. 
Stabschefen skulle återkoppla till samrådet, vilket inte har gjorts ännu. 
Minoritetsstrateg följer upp frågan med stabschefen. 
 
- Vid förra mötet föreslogs det att vid detta samråd ge information om vilka 
sparåtgärder som planeras i regionen. Ordförande för samrådet föreslår att 
samrådet skjuter på informationen till nästa samråd, dels då covid-19 
utbrottet har påverkat situationen och då de förtroendevalda har bättre 
överblick längre fram. 
 
- Önskemål om att lägga ut sammanträdesanteckningarna med 
avidentifierade deltagarnamn har lyfts. Minoritetsstrategen har lyft det och 
kommunikationsstrategen som brukar delta vid samråden kommer att 
publicera anteckningarna på regionens hemsida. 
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2. Information från Länsstyrelsen Västerbotten 
Susanna från länsstyrelsen jobbar nu i länsstyrelsens krisorganisation i och 
med covid-19 pandemin. Länsstyrelsen skickar lägesrapporter varje vecka till 
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Länsstyrelsen vill 
gärna ha mer information från civilsamhället och nationella 
minoritetsgrupperna i lägesrapporterna. Vill någon sverigefinsk 
minoritetsgrupp bidra vore det önskvärt. Initialt krävs en lite fylligare rapport 
som sedan uppdateras med nulägesbilder och skickas till länsstyrelsen. 
Utskick om erbjudan att delta har gjorts till sverigefinska föreningar. Om 
någon förening inte fått utskicket men vill delta, kontakta Susanna på 
länsstyrelsen. 
 
 
3. Sverigefinnarnas frågor 
Biblioteksplanen har skickats ut på remiss, bland annat till de nationella 
minoritetsgrupper som regionen samråder med. Sverigefinska representanter 
lyfter att den sverigefinska minoriteten behöver lyftas tydligare och på ett 
bättre sätt i biblioteksplanen. Remissvar med synpunkter på planen har 
skickats in.  
 
Minoritetsrepresentanterna lyfter att informationsblad om covid-19 finns på 
flera olika språk finns ute på hälsocentralerna, men inte på de nationella 
minoritetsspråken. Vidare lyfts frågan hur informationen når de sverigefinnar 
som inte kan svenska och inte använder digital media. Den finska radion är 
ett bra kommunikationsmedel att nå många sverigefinnar med aktuell 
information. Att informera på ett bra men ändå tydligt sätt är en utmaning. 
 
Broschyrställ med broschyrer om nationella minoriteter finns inte alltid 
framme i väntsalarna på hälsocentralerna trots att påminnelse är utskickad.   
 
Region Västerbottens långsiktiga arbete med de nationella 
minoritetsuppdraget diskuteras. En mål- och aktivitetsplan har tagits fram via 
samråd och har antagits i hälso- och sjukvårdsnämnden. Planen kommer att 
skickas ut tillsammans med sammanträdesanteckningarna för att alla nya 
minoritetsrepresentanter ska kunna ta del av den. 
 
En ansökan om bidrag till sverigefinsk pensionärsträff i Seskarö (15 000 
kronor) har inkommit från sverigefinska pensionärsföreningen. Ansökan 
korrigeras så att det framgår att föreningen söker bidrag för medlemmar från 
Västerbottens län. Samrådet ställer sig positiv till ansökan under förutsättning 
att det går att genomföra pga. covid-19 pandemin.  
 
 
4. Aktuella ärenden/samrådsärenden från RS, HSN och RUN 
- Fördelning av statsbidrag för förvaltningsområden i Region Västerbotten. 
Tidigare har regionen varit förvaltningsområde för samiska och finska. Från 1 
januari 2020 är regionen även förvaltningsområde för meänkieli. För att 
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kunna få ut så mycket som möjligt av statsbidraget som regionen erhåller är 
förslaget att regionen från och med 2020 lägger pengarna i en samlad pott, 
vilket ger bättre samverkanssynergier. Förslaget att lägga potten gemensamt 
är positivt för den sverigefinska minoriteten. De pengar som sedan tidigare år 
varit öronmärkta för finska kommer att fortsätta att vara det. 
 
- Uppdatering och förtydligande av ersättningsbeslut.  
Ett gammalt beslut om ersättning för arvode, resa och utlägg för 
parkeringsavgifter vid samråd finns sedan tidigare. Beslutet är något otydligt 
och antaget under förra mandatperioden och behöver förnyas. Ersättning för 
arvode, resa och parkeringsavgifter för minoritetsrepresentanter när man 
representerar en förening kommer att vara som tidigare. 
 
- Översättning av information till finska. 
Hur når regionen ut med information till äldre sverigefinnar som inte kan 
språket och som inte använder digitala hjälpmedel, exempelvis om covid-19? 
Information har getts på finska på radion, vilket är en mycket bra 
informationskanal. Finskspråkiga nyheter i tv är ett annat bra sätt. 
Minoritetsrepresentanter poängterar att tiden för finska nyheter inte får 
minskas ned. Ett utskick från länsstyrelsen är planerat till alla 70+ i länet och 
det kommer också att vara på finska. Minoritetsrepresentanter påpekar att 
det inte finns information på finska om aktuellt smittläge på regionens 
hemsida. De stora nationella myndigheterna (Socialstyrelsen, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap) publicerar sådan information nationellt, då 
når informationen hela landet på en gång. Region Västerbotten har spelat in 
en kort video om covid-19 på finska som kommer att publiceras inom kort. 
  
- Uppdatering av digital information om nationella minoriteter. 
Region Västerbotten håller på att utveckla informationen om nationella 
minoriteter, både på regionens hemsida och på den interna hemsidan. 
 
- Finska språkpaket 
Den finska språkpaketet för barn är ännu inte uppdaterat och kan inte 
beställas i dagsläget. En informativ affisch med beställningsinformation 
kommer att tryckas och sättas upp på barnavårdscentralerna i länet. Förslag 
lämnas att det finns ett läsexemplar på varje BVC i länet så att föräldrarna 
kan se vad paketen innehåller.  
 
- Minoritetsrepresentanterna frågar hur det går med ansökan om 
hälsofrämjande aktiviteter genom bidrag till hyra av simbassäng och bastu vid 
Hemgården. Minoritetsstratgen följer upp ärendet.  
 
 
5. Övriga frågor 
Region Västerbottens hantering av underskott lyfts vid nästa tillfälle.  
 


