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Plats och tid

Regionenshus, Styrelserummet kl. 10:00-15:00

Protokollet omfattar

§§25-33

Beslutande ledamöter

Kenneth Andersson (S) (ordförande)
Elmer Eriksson (M) (1:e vice ordförande)
Margaretha Löfgren (V) (2:e vice ordförande)
Urban Larsson (C)
Marianne Normark (L)
Margareta Gustavsson (S) ((del av))

Ej tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande

Maria Sterner (sekreterare)
Ann-Sofi Grenholm (utredare) §26
Tina Lundvik (avdelningschef) §26
Marie Omgren (avdelningschef) §26
Mattias Schenkel (Verksamhetschef) §26
Karin Åberg (projektledare) §26

Justeringens plats och tid

genom digital justering , 2022-06-16

Sekreterare

Maria Sterner

Ordförande

Kenneth Andersson (S)

Justerande

Elmer Eriksson (M)

Anslag/Bevis
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ÄRENDELISTA
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§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33

Justering
Informationer 2022
Fastställande av föredragningslista 2022
Ansökningar och åtgärder statsbidrag nationella minoriteter 2022-Ansökan om bidrag
till kulturhelg vid Kukkolaforsen.
Ansökningar och åtgärder statsbidrag nationella minoriteter 2022-Ansökan om bidrag
till sommarläger i Seskarö
Mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2022-2023
Uppföljning av mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete för 2020-2021
Kurser och konferenser 2022
Handlingar för kännedom
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Justering

Förslag till beslut
Elmer Eriksson (M) justerar protokollet tillsamman med ordförande Kenneth
Andersson (S). Justering sker digitalt den 15 juni.
Beslut
Elmer Eriksson (M) justerar protokollet tillsamman med ordförande Kenneth
Andersson (S). Justering sker digitalt den 15 juni.
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Informationer 2022
HSN 61-2022

Sammanfattning
Nationella minoriteter
Ann-Sofi Grenholm, utredare informerar utskottet att den nationella
minoritetsfestivalen där region Västerbotten var medarrangör och som genomförds
den 20-22 maj på Gammlia i Umeå blev lyckad för regionens del. Under festivalen
delades språkpaketen med barnböcker ut vid regionens bokbord. Barnbokspaketen
var populära och många bokpaket är nu nästan slut. Under festivalen varierade
besöksintensiteten med flest besökare under lördag och söndag. Utvärdering av
festivalen genomförs och resultat återkopplas till utskottet i höst.
Utvärdering av mål och riktlinjer 2020-2021 för minoriteterna har genomförts.
Uppföljningen visar att regionen genomfört många aktiviteter med insatser inom alla
områden så som språk och kultur, samordning och kommunikation.
Ärendet återkommer i § 31.
Förslag till mål och aktiviteter inom minoritetsområdet för perioden 2022-2023 har
upprättats. Flera av aktiviteterna är återkommande från tidigare plan med några
tillägg. Bland annat lyfts att avtalet med SANKS som rör samisk hälsa ska följas upp
och att utreda möjlighet till en finsktalande Hälsocentral i regionen.
Ärendet återkommer i § 30.
Två ansökningar har inkommit med äskan om medel för aktiviteter.
Ärendena återkommer i § 28 och § 29.
Utredning och klargörande av rådande lagstiftning har genomförts som visar på när
regionen har skyldighet att kommunicera på minoritetsspråken i sin information. Det är
olika krav beroende på om regionerna förvaltningsområde eller inte men utredningens
visar att det i de fall kommunikationen rör myndighetsutövning är myndigheten skyldig
att kommunicera på minoritetsspråken. Utredningen och dess resultat kommer tas upp
vid samråden med de olika minoritetsföreträdarna till hösten.
Resultatuppföljning efter delår 1
Karin Åberg, projektledare vid habilitering centrum, informerar utskottet om uppföljning
efter delår 2 rörande verksamheten inom habiliteringscentrum avseende
 Tillgänglighet
 Ekonomi
 Patientnöjdhet
 Digitalisering
 Kompetensförsörjning
 Samverkan
Inom Habilitering centrum Västerbotten pågår utvecklingsarbete med omställning till
nära våd, utveckling av digitala utbildningar till bland annat föräldrar via 1177.se,
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studiecirklar och seminarier kring nya kunskaper rörande aktuell forskning och samt
har ansökt om projektmedel för att utvärdera effekter av pandemi för personer med
funktionsnedsättning.
En stor utmaning för verksamheten är kompetensförsörjningen som är problematisk.
Mattias Schenkel, verksamhetschef för Hjälpmedel Västerbotten, informerar utskottet
om uppföljning efter delår 2 rörande verksamheten avseende
 Tillgänglighet och måluppfyllelse
 Ekonomi
 Andel utlämnade hjälpmedel
 Digitalisering
 Kompetensförsörjning
Inom hjälpmedelvästerbotten pågår avtalsförhandlingar med kommunerna vilka
beräknas vara klara till juli 2023. Vidare har en avisering om prishöjningar utifrån KPI
index med 8,2% meddelats kommunerna och regionen vilken orsakas av den höga
inflationen. Hjälpmedel Västerbotten bistår beredningen av en ny hjälpmedelsstrategi.
En utmaning framöver för verksamheten är lokalsituationen då behovet av större
lokaler finns. Volymerna ökar md ungefär 5 % per år och det kräver mer yta på sikt
dessutom ställs nya krav på höjd krisberedskap som kräver ytterligare lagerutrymme.
Den 23 september firas nationella hjälpmedelsdagen och Hjälpmedel Västerbotten
firar 50 år.
Studiebesök vid syn och hörselrehabiliteringen
Tina Lundvik, avdelningschef och Marie Omgren, avdelningschef informerar utskottet
om verksamheten vid syn- och hörselrehabiliteringen som är två grenar av fyra inom
habiliteringscentrum Västerbotten. Gemensamt för verksamheterna är att de är

Länsverksamheter
 Har mottagningar på flera orter
 Vänder sig till alla åldrar 0-110 år
 gemensamt uppdrag-Dövblindteam
 Samarbete kombinerad syn- och hörselnedsättning för alla åldrar
Syn- och Hörselrehabiliteringens uppdrag är att bidra till god hälsa och bästa möjliga
funktionsförmåga samt skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt
deltagande i samhällslivet. Inom verksamheterna finns många olika kompetenser så
som optiker, audionom, logoped, kurator, psykolog hörsel- och IT-pedagoger och
administratörer.
Verksamheterna arbetar med stöd till barn, unga, vuxna och äldre som remitterats till
verksamheten och erbjuder utbildningsinsatser, utredningar stöd till närstående och
familjer och samverkar med skola och omsorg och introducerar teckenspråk och
tecken som stöd vid behov.
Verksamheten erbjuder strategier och stöd för att hjälpa till att få vardag att fungera
och att klara kommunicera med tekniska hjälpmedel. Vidare genomförs stödsamtal,
arbetsplatsbesök, introduktion till teckenspråk eller tecken som stöd. Föräldrastöd hur
föräldrar kan hjälpa sitt barn och syskon till döva barn. Viktigt att göra det enkelt för
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familjer och barn att få exempelvis psykologstöd och att kunna bistå i den digitala
utvecklingen.
Synrehabiliteringen finns till för den som upplever att sina möjligheter till delaktighet
och samspel med omgivningen minskar till följd av sin synnedsättning.
Synrehabilitering arbetar bland annat med utprovning och förskrivning av hjälpmedel,
alternativ telefoni, information om samhällets stöd och rättigheter, anpassningar i
miljön och stöd och rådgivning till brukare och närstående. De verkar också för
samordning och samverkan kring insatser och erbjuder krisinsatser.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
 Nära vård och nationell anhörigstrategi 220607 (002)
 Utskottsmöte 220610
 Utskottet Habiliteringscentrum delår 220610

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 41817SE

6 (13)

Protokoll

Utskott för funktionshinder och
samverkan

§ 27

Sammanträdesdatum
2022-06-10

Fastställande av föredragningslista 2022
HSN 60-2022

Sammanfattning
Förslag till föredragningslista har upprättats.
Förslag till beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
Beslut
Föredragningslista fastställs enligt upprättat förslag.
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Ansökningar och åtgärder statsbidrag nationella minoriteter
2022-Ansökan om bidrag till kulturhelg vid Kukkolaforsen.
HSN 64-2022

Sammanfattning
SFRF, sverigefinska riksförbundet norra Sveriges distrikt, kommer att anordna en
kulturhelg förlagd vid Kukkolaforsen 3-4 september 2022. Olika kulturella evenemang
som musik, teater och bastu planeras under helgen. Föreningen ansöker nu om
25 000 kronor i bidrag från Region Västerbotten. Föreningen söker likalydande
summa i bidrag från Region Norrbotten.
Regionen har samrått med sverigefinnarna 16 maj 2022. Samrådet ställer sig positiv
till ansökan om bidrag till kulturhelgen vid Kukkolaforsen.
Förslag till beslut
Ansökan beviljas med 25 000 kronor.
En skriftlig redovisning ska lämnas till regionen senast tre månader efter
evenemanget. Om evenemanget ställs in ska pengarna återbetalas.
Beslut
Ansökan beviljas med 25 000 kronor.
En skriftlig redovisning ska lämnas till regionen senast tre månader efter
evenemanget. Om evenemanget ställs in ska pengarna återbetalas.
Beslutsunderlag
 Ansökningar och åtgärder från statsbidrag nationella minoriteter 2022- Ansökan
om bidrag till kulturhelg vid Kukkolaforsen
 Ansökan, Bidrag till kulturarrangemang
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Ansökningar och åtgärder statsbidrag nationella minoriteter
2022-Ansökan om bidrag till sommarläger i Seskarö
HSN 64-2022

Sammanfattning
SPF (Sverigefinska pensionärer) norra Sveriges distrikt planerar ett sommarläger för
sverigefinska pensionärer 9-12 augusti 2022. Sommarlägret kommer att äga rum på
församlingens ställe i Seskarö, med tema hälsa, motion och kultur. Föreningen
ansöker nu om 15 000 kronor i bidrag från Region Västerbotten. Föreningen söker
likalydande summa i bidrag från Region Norrbotten.
Regionen har samrått med sverigefinnarna 16 maj 2022. Samrådet ställer sig positiv
till ansökan om bidrag till sommarlägret i Seskarö.
Förslag till beslut
Ansökan beviljas med 15 000 kronor.
En skriftlig redovisning ska lämnas till regionen senast tre månader efter
evenemanget. Om evenemanget ställs in ska pengarna återbetalas.
Beslut
Ansökan beviljas med 15 000 kronor.
En skriftlig redovisning ska lämnas till regionen senast tre månader efter
evenemanget. Om evenemanget ställs in ska pengarna återbetalas.
Beslutsunderlag
 Ansökningar och åtgärder statsbidrag nationella minoriteter 2022-Ansökan om
bidrag till sommarläger på Seskarö
 SPF Norra Sveriges distrikt (Sverigefinskapensionärer), Ansökan om
statsbidrag nationella minoriteter
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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.
Beslut
Utskott för funktionshinder och samverkan föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att
anta mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2022-2023.
Beslutsunderlag
 Mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2022-2023
 Mål och riktlinjer nationella minoriteter 2022-2023
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Sammanträdesdatum
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Uppföljning av mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete
för 2020-2021
HSN 533-2022

Sammanfattning
Region Västerbotten antog mål och riktlinjer för nationellt minoritetsarbete för 20202021 i Hälso- och 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 att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
Uppföljning av mål och riktlinjer fastställs.
Beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkan föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutar
Uppföljning av mål och riktlinjer fastställs.
Beslutsunderlag
 Uppföljning av mål och riktlinjer nationellt minoritetsarbete 2020-2021
 Uppföljning av mål och riktlinjer nationella minoritetsarbete 2020-2021
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Kurser och konferenser 2022
HSN 62-2022

Sammanfattning
Förtroendevalda som utses att delta i kurs eller konferens har rätt till ersättning i
enlighet med bestämmelser om arvode till förtroendevalda.
Förslag på kommande kurser/konferenser


Åldras och må bra

När: Fredag 23 september kl. 09.00-12.00
Var: Digitalt
Pris: Kostnadsfritt

Förslag till beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkan föreslår att arbetsutskottet beslutar
Ledamöter i utskottet för funktionshinder och samverkan bereds möjlighet att delta vid
följande aktiviteter
Beslut
Utskottet för funktionshinder och samverkan föreslår att arbetsutskottet beslutar
Ledamöter i utskottet för funktionshinder och samverkan bereds möjlighet att delta vid
följande aktiviteter
Beslutsunderlag
 inbjudan koferens psykisk hälsa 23 sept
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Sammanträdesdatum
2022-06-10

Handlingar för kännedom

Anteckningar, skrivelser, handlingar och beslut från andra organ och instanser för
kännedom.
Förslag till beslut
Informationen är delgiven.
Beslut
Informationen är delgiven.
Beslutsunderlag
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