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Inköp av samiska tidskrifter samt ansökan om bidrag till sverigefinsk
utbildningsdag/ årsmöte
HSN 64-2022
Sammanfattning
Prenumeration på de samiska tidskrifterna Nuorat och Samefolket, till alla hälsocentraler i länet och
till sjukhusbiblioteken, har diskuterats. Tidningarna föreslås att läggas ut i hälsocentralernas
väntrum. Då sjukhusbiblioteken sedan tidigare har tidningen Samefolket, föreslås att enbart
tidningen Nuorat beställs dit. Prenumerationen föreslås ske under ett år och insatsen ska därefter
utvärderas, innan beslut om eventuell vidare prenumeration.
Region Västerbotten har sammanlagt 38 hälsocentraler, inklusive de hälsocentraler i privat regi
som ingår i Hälsoval Västerbotten. Regionen har tre sjukhusbibliotek. En helårsprenumeration för
Nuorat kostar för organisationer 300 kronor/styck och för Samefolket 420 kronor/styck. Det innebär
en sammanlagd kostnad på cirka 29 000 kronor. Regionen har samrått ärendet i samiska samrådet
22 november och samerna är positiva till förslaget.
Sverigefinska riksförbundet norra Sveriges distrikt har lämnat in en ansökan om bidrag till
föreningens kombinerade utbildningsdag/årsmöte 26-27 mars 2022. Föreningens verksamhet
sträcker sig över Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och mötet planeras denna gång att
förläggas i Luleå. Utbildningsdagen kommer att handla om presentationsteknik och kursmaterial
kommer att införskaffas. Föreningen ansöker nu om ett bidrag på 15 000 kronor från Region
Västerbotten. Föreningen söker även bidrag från Region Norrbotten. Regionen har samrått ärendet
i sverigefinska samrådet 14 februari och sverigefinnarna är positiva till att ansökan beviljas..

Förslag till beslut
Tidskrifterna Nourat och Samefolket köps in till alla hälsocentraler under ett års tid. Tidskriften
Nuorat köps in till sjukhusbiblioteken under ett års tid. Efter ett år utvärderas insatserna. Kostnaden
för tidskrifterna bekostas av regionens statsbidrag för nationella minoriteter.
Bidrag på 15 000 kronor beviljas till sverigefinska riksförbundet norra Sveriges distrikts
kombinerade utbildningsdag/årsmöte 26-27 mars 2022. Kostnaden tas från regionens statsbidrag
för nationella minoriteter. Skriftlig redovisning ska lämnas till regionen senast 31 maj 2022. Om
arrangemanget ställs in ska pengarna återbetalas.

Bedömda resultat och konsekvenser
Samiska tidskrifter i hälsocentralernas väntrum synliggör den nationella minoriteten och urfolket
samer och kan på så sätt bidra till mer jämlikhet. Beviljande av Sverigefinska riksförbundet norra
Sveriges distrikts ansökan om bidrag stärker den sverigefinska minoritetens kultur, språk och
möjlighet att lyfta fram sina synpunkter vid samråden. Jämställdhet är inte tillämpbart i detta
beslutsunderlag.

2 (2)
Tjänsteskrivelse
2022-02-16

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Nej
Resurser och finansiering
Kostnaden av prenumerationerna och bidrag till utbildningsdag/årsmöte finansieras med
statsbidrag nationella minoriteter. Region Västerbotten får årligen ett statsbidrag på 250 000
kronor. Regionen har hittills i år enbart använt cirka 28 000 kronor.
Bilagor
Ansökan utbildningsdagar samt årsmöte 26-27 mars
Beslutet expedieras till
Region Västerbottens nationella minoritetsstrateg

