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Minnesanteckningar från samiskt
samråd, 200213
Närvarande: Karin Thomasson (ordf.), Lena Fjällgren, Kia Flykt, Jerker Bexelius, Sylvia
Sparrock, Anna Omberg (observatör), Anna Frisk (punkt 6), Sofia Kling (sekr.).
1. Mötet öppnas.
Karin hälsade alla välkomna. Anna Omberg presenterade sig och berättade att hon
deltar i samrådet som observatör. Anna jobbar på Regional utveckling, som just nu
ser över sina samverkansarenor för att identifiera glapp. Hon deltar i samrådet för
att få kunskap om vad samrådet är och hur det fungerar. Övriga deltagare
presenterade sig också.
2. Val av justerare.
Till justerare valdes Jerker.
3. Fastställande av dagordning.
Punkterna Fastställande av dagordning och Kommande möten lades till
dagordningen. Dagordningen fastställdes.
4. Föregående mötes minnesanteckningar.
En övrig fråga lyftes under förra mötet som handlade om vilken vård som regionen
kan erbjuda samer med psykisk ohälsa som inte kan resa till Sanks. Frågan kommer
att behandlas på samrådet den 13/5, då också primärvårdschef Anna Granevärn och
chefen för vuxenpsykiatrin, Ylva Drevstad, deltar. Minnesanteckningarna lades till
handlingarna.
5. Samisk mat på sjukhuset.
Anna-Lena Lindholm, som är menyansvarig på Kostenheten, var inbjuden för att
prata under denna punkt. Tyvärr hade Anna-Lena fått förhinder. Sofia redogjorde
kort för ämnet: Kostenheten har inlett ett samarbete med Ann Sparrock, samisk
matambassadör på Torsta, och kommer inom kort att kunna erbjuda inneliggande
patienter samisk mat. Två rätter planeras: blodpannkaka och renköttsoppa.
Rätterna kommer att finnas som specialkost, dvs inte på den ordinarie menyn.
En fråga som Kostenheten väckt är hur man ska veta vem som ska erbjudas samisk
mat, i och med att denna enbart finns som specialkost. Samrådet föreslår att alla
menyblad förses med en samisk flagga och en text, t.ex. samisk mat finns på menyn
för specialkost.
Samrådet beslöt att bjuda in Anna-Lena Lindholm till ett senare tillfälle.
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6. Rekrytering av ny strateg.
Anna Frisk är rekryterande chef och presenterade ett utkast på platsannons.
Följande synpunkter framkom:
• För stort fokus på hälsa (på bekostnad av regional utveckling)
• Nämna att remissyttranden ingår
• Förtydliga både samrådets funktion och att även annan typ av dialog med
samer ingår
• Inte avgränsa till särskilda högskoleutbildningar
• En person som kan skapa förtroende, vara lyhörd, vara förankrad i det
samiska samhället
• Ändra längd på vikariatet
Annonsen skickas ut till samrådet en gång till efter genomförd revidering, för snabb
återkoppling. Vi pratade om möjligheten att samrådet kunde vara mer delaktig i
rekryteringen, men det var inte möjligt.
Sofia informerade också om skälen till att anställningen till att börja med blir ett
vikariat (med möjlighet till förlängning).
7. Presentation av Gaaltijes arbete med den regionala
utvecklingsstrategin.
Jerker presenterade den analys som Gaaltije genomfört av den regionala
utvecklingsstrategin. Rapporten redovisades den 31 januari. Jerker konstaterade av
arbetet med strategin har väckt intresse för frågan bland samebyarna och att det
finns ett engagemang för att fortsätta arbetet. Samrådet konstaterade att rapporten
var mycket välgjord.
Sammanlagt har 14 organisationer lämnat inspel till RUS-arbetet. En reviderad
strategi ska presenteras för regionala utvecklingsnämnden i mars, strategin skickas
därefter på remiss i maj. Den beslutas i slutet av året.
Rapporten har tidigare skickats ut till samrådets deltagare.
Anna Omberg inflikade att Regional utveckling kommer att lämna som förslag till
regeringen att Region Jämtland Härjedalen utses som pilotregion i att integrera
samiska perspektiv i tillväxtarbetet.
8. Samarbete med samiskt råd i Trøndelag
Karin informerade om att Regionen har bjudits in som observatörer till samiska
rådet i Trøndelag. Rådet träffas två gånger per år, varav det ena tillfället sträcker sig
över två dagar. Rådet omfattar 10 politiker, 8 intresseorganisationer, 3 institutioner
och en mängd observatörer. Vi får utse en ordinarie observatör och en ersättare.
Samrådet föreslog att regionen utser en politiker och en representant från samrådet.
Frågan ska diskuteras i regionala utvecklingsnämnden.
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9. Ekonomisk redovisning 2019
Sofia gick igenom den ekonomiska redovisningen för 2019. Bifogas
minnesanteckningarna.
10. Budget 2020
Sofia presenterade förslag på budget för 2020. Budgeten utgår från handlingsplanen
men kan betraktas som preliminär, dels eftersom Kunskapsnätverket för samisk
hälsa söker externa medel för bland annat MHFA-utbildningar och dels eftersom
kostnaderna kan påverkas av vad den nya strategen har för kompetenser.
Det klargjordes att översättningar till nordsamiska rör redan påbörjat arbete.
Budgeten kompletteras med denna information. Budgeten godkändes med denna
ändring. Bifogas minnesanteckningarna.
11. Övriga frågor
Tre övriga frågor hade anmälts.
Blir det någon nätverksträff i Stjørdal i år? Ja, enligt Toini Bergström blir det i
oktober.
Problemen för renskötare med listning/hälsovalet. Apropå tidigare samråd har
regiondirektören uppdragit åt Maria Carlund att utreda tillgängligheten till
primärvård för samer. Detta omfattar listningsproblematiken. Maria har precis fått
uppdraget. Förmodligen kommer hon att vilja prata med ett antal samer för att
samla in erfarenheter.
Bjuda in Marie Hagsgård? Karin har varit i kontakt med Marie Hagsgård, som är
jurist och expert på Europarådets ramkonvention och Lagen om nationella
minoriteter. Det finns ett förslag om att i samarbete med Länsstyrelsen bjuda hit
Marie för till exempel två halvdagar med politiker och tjänstemän. Samrådet biföll
förslaget och Karin tar frågan vidare.
12. Kommande möten
Nästa möte är den 13 maj, kl.9-12 på Gaalitje.
Därefter är mötestiderna 10/9, kl.13-16, och 3/12, kl. 13-16.
13. Mötet avslutades.
Staare, 200218

Sofia Kling
sekreterare

Jerker Bexelius
justerare
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