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Ann-Sofi Grenholm
Kanslienhet

Uppföljning av mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2020-2021
HSN 533-2022
Sammanfattning
Region Västerbotten antog mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete för 2020-2021 i Hälsooch sjukvårdsnämnden i februari 2020 (HSN 1211-2019). Regionen följer nu upp de insatser som
utförts under tidsperioden. Dokumentet har samråtts i regionens samrådsgrupper nationella
minoriteter. Regionen håller på att ta fram nya mål och riktlinjer för det nationella
minoritetsuppdraget för 2022-2023.
Förslag till beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkan föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att fastställa
dokumentet.
Bedömda resultat och konsekvenser
Regionen har ansvar att informera om nationella minoriteters rättigheter samt att öka kunskapen
om de nationella minoriteterna. Regionen ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken,
främja deras möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, särskilt gällande barns
möjligheter. De nationella minoriteterna ska ges inflytande i frågor som berör dem och regionen
ska samråda med minoriteterna i sådana frågor.
Vid uppföljning av mål och riktlinjer för regionens insatser för nationella minoriteter blir det tydligt att
regionen har utfört viktiga insatser inom alla områden. Vissa uppdrag kommer regionen att behöva
utföra kontinuerligt och över tid, exempelvis insatser med information om lagen.
Resurser och finansiering
Uppdragen utförs inom befintlig ram med statsbidraget för nationella minoriteter.
Jämställdhet
Regionen har utfört riktade insatser för att stödja barn och ungdomar. Språkpaket har köpts in på
samiska, finska och meänkieli. Information om språkpaketen har gått till hälso- och
sjukvårdsförvaltningens ledning och ut till alla mödravårds- och barnavårdscentraler i länet.
Insatserna riktar sig både till kvinnor och män.
Beredningsansvariga
Samordnare för nationella minoritetsuppdraget i Region Västerbotten. Region Västerbottens
samrådsgrupp har också haft möjlighet att lämna synpunkter.
Beslutsunderlag
Uppföljning av mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete Region Västerbotten
Beslutet expedieras till
Samordnare Ann-Sofi Grenholm, Yvonne Nygren, stabschef HSF, samt Lena Plym Forsell,
planering och uppföljning
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