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Ann-Sofi Grenholm
Kanslienhet

Mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2022-2023
HSN 543-2022
Sammanfattning

Regionen ska, enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk, anta mål och
riktlinjer för sitt nationella minoritetsarbete.
Lagen bygger på Europarådets konventioner i området. I Sverige finns fem nationella
minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, samt fem nationella
minoritetsspråk: jiddish, romani chib, samiska, finska och meänkieli.
Minoritetslagen består av allmänna bestämmelser som gäller i hela landet och omfattar
samtliga fem nationella minoriteter, samt bestämmelser om förstärkt skydd för finska,
meänkieli och samiska i de så kallade förvaltningsområdena. Region Västerbotten är
förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska.
Lagens allmänna bestämmelser innebär att regionen ska informera om de nationella
minoriteternas rättigheter, skydda och främja deras språk och kultur, särskilt främja barn
och ungas språk och kultur. Regionen ska ge nationella minoriteter inflytande i frågor som
berör dem och samråda med dem. Regionen ska också, som tidigare nämnts, anta mål
och riktlinjer för sitt nationella minoritetspolitiska arbete.
Region Västerbotten har i samråd med regionens samrådsgrupper nationella minoriteter
tagit fram ett reviderat förslag till mål och riktlinjer för regionens nationella minoritetsarbete
för åren 2022-2023.
Mål och riktlinjer för arbetet behöver nu fastställas.
Förslag till beslut
Utskott för funktionshinder och samverkan föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att anta mål och
riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2022-2023.
Bedömda resultat och konsekvenser
Genom att anta dessa mål och riktlinjer har regionen fastställt en plan för sitt nationella
minoritetsarbete över två år. Regionen kan då jobba utifrån genomförande av antagna insatser och
på så sätt förbättra för de nationella minoriteterna.
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Resurser och finansiering
Kostnader för insatser kommer att finansieras av statsbidraget för nationella minoriteter.
Regionen erhåller varje år 250 000 kronor för riktade insatser.
Jämställdhet
Insatserna ska stärka både kvinnor och män bland nationella minoriteter, särskilt barn och ungas
nationella minoritetsspråk och kultur.
Beredningsansvariga
Ann-Sofi Grenholm, Samordnare nationella minoriteter Region Västerbotten
Sofia Jonsson, samråd samer
Samråd har skett med regionens nuvarande samrådsgrupper.
Beslutsunderlag
Mål och riktlinjer nationella minoriteter 2022-2023

Tjänsteskrivelse
Beslutet expedieras till
Samordnare nationella minoriteter Region Västerbotten
Tjänstemannaledningen hälso- och sjukvårdsförvaltningen

