
 

 1 (8) 

Protokoll fört vid Vård- och 
omsorgsnämndens samråd med den 
samiska befolkningen 2022-11-17 Kl. 14.00-
16.00 
Plats och tid Sollidenvägen 64 B, ”Framtiden” samt digitalt via Teams, 2022-11-
17 kl. 14.00-16.00 

Paragrafer: §§ 14 - 20 

Beslutande: Lise Hjemgaard Svensson, (M), Vård- och omsorgsnämnden,  
Robert Brandt, förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen, 
Sylvia Sparrock, samrådsrepresentant, 
Silje Thomasson, samrådsrepresentant 

Frånvarande: Kia Flykt, samrådsrepresentant, 
Annelie Johnsson Jernunger, samrådsrepresentant, 
Anton Waara, (S), Vård- och omsorgsnämnden 

Övriga närvarande: Camilla Olofsson, samisk uppdragsstrateg, Östersunds 
kommun, Magnus Eriksson, sekreterare, Vård- och omsorgsförvaltningen 

Utses att justera: Silje Thomasson  

Justering   

Underskrifter 

Sekreterare  

Ordförande: Lise Hjemgaard Svensson 

Justerare: Silje Thomasson   

Sekreterare: Magnus Eriksson  

Justeringen av protokoll fört vid Vård- och omsorgsnämndens samråd med den 
samiska befolkningen från den 17 november 2022 har tillkännagivits genom 
publicering på Östersunds kommuns hemsida. 

Förvaringsplats: Vård- och omsorgsförvaltningen   

 



 

 2 (8) 

 

 

Ärendelista 
§ 14. Nytt från kommunen och förvaltningen 4 

§ 15. Information från samisk utvecklingsstrateg 5 

§ 16. Handlingsplan för att säkerställa urfolket samernas rättigheter 6 

§ 17. Samisk mat och matkultur 7 

§ 18. Samiska samrådets funktion, mötestider m.m. 8 

§ 19. Samrådstider 2023 10 

§ 20. Övriga frågor 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 (8) 

§ 14. Nytt från kommunen och förvaltningen 
 

Förvaltningschef Robert Brandt informerar om vad som är på gång i kommunen 
och förvaltningen.   

 

Nuläge och på gång i kommunen 

 

• Riktlinje för äldreomsorg. Arbetet med för att genomföra riktlinjen 
fortsätter. Riktlinje för Funktionshinderområdet kommer också att tas fram och 
beslutas i Kommunfullmäktige. 

 

• Verksamhetsplan för Vård- och omsorgsnämnden kommer att tas 
fram och beslutas av Kommunfullmäktige i november. 

Uppdrag kopplade till detta forum är att arbeta för suicidförebyggande åtgärder 
samt arbeta mot psykisk ohälsa. Vård- och omsorgsnämnden kommer att yrka på 
att detta lyft till fler delar av kommunen inte enbart Vård- och omsorgsnämnden. 

 

• Utökning av platser för anhörigavlösning. Bedömning görs att 8 
platser till behövs. Bedömning görs att detta kommer kunna genomföras första 
halvan av 2023. 

 

• En ny nämnd from januari 2023. Margaretha Winberg är ordförande 
för Vård- och omsorgsnämnden. Övriga ledamöter kommer att beslutas i december 
2022. 

 

• Fokus på hälsofrämjande arbete. Ny satsning på fler perspektiv när 
man söker stöd för första gången. Projekt där fysioterapeut och arbetsterapeut är 
tillsatt för att arbeta när biståndshandläggare. 

 

• Träff med Kommunrevisionen har genomförts i november 2022. 
Resultat redovisas för samrådet senare. 

 

 

 

.  
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§ 15. Information från samisk utvecklingsstrateg 
Camilla Olofsson, samisk utvecklingsstrateg, informerar kort om vad som är på 
gång i kommunen när det gäller arbetet för nationella minoriteter, eventuellt 
kommande utbildningar och aktiviteter. 

 

Camilla berättar om att de på Område Strategi och styrning håller på att utarbeta 
kommungemensamma utbildningsfilmer till Kompetensportalen under rubriken 
Agenda 2030, Social hållbarhet. Hittills har de gjort en, med Marie B Hagsgård, 
om minoritetslagens grundskydd. De fyller på med utbildningar allt eftersom. 
Camilla tar till sig förslaget att göra en film om vad det innebär specifikt att 
Östersund är en samisk förvaltningskommun, även om det förklaras även i denna 
som hon länkat till från Kompetensportalen: Sametingets och Länsstyrelsen 
Stockholms grundutbildning i minoritetsrätt, www.minoritetsutbildning.se 

Dessutom har de beställt en animering som visar de fyra horisontella riktlinjerna 
(för arbete med nationella minoriteter; god hälsa och välbefinnande; minskad 
ojämlikhet; jämställdhet). 

Ledamot önskar information om vad det innebär med ”Samisk 
förvaltningskommun”, och att samtliga som arbetar inom Vård- och 
omsorgsförvaltningen ska ta del av kort information om detta.  

  

  

§ 16. Handlingsplan för att säkerställa urfolket 
samernas rättigheter 
20 december 2021 antog Kommunfullmäktige Riktlinjen för arbetet med nationella 
minoriteteter. Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan för att säkerställa 
urfolket samernas rättigheter behöver därför uppdateras så att aktiviteterna 
överensstämmer med riktlinjen.  
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Riktlinjen innehåller ställningstaganden som gäller för Östersunds kommuns 
övergripande arbete med nationella minoriteter.  

Nationella minoriteter - Östersund.se (ostersund.se) 

 

Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan för att säkerställa urfolket samernas 
rättigheter ska utgå från de ställningstaganden som berör nämndens 
ansvarsområden. Här nedan följer samtliga ställningstaganden i riktlinjen. 

 

• Samiska och övriga nationella minoritetsbarn och -ungdomar ska 
ges likvärdiga förutsättningar som majoritetsbefolkningen att tillägna sig och 
utveckla sitt språk, sin kultur och identitet.  

• Samer ska få sociala insatser, vård och omsorg av samiskspråkig 
personal med kompetens i och lyhördhet för samisk kultur.  

• Östersund ska vara en attraktiv kommun för samer att leva i där 
samer och samisk kultur lyfts fram som en självklar och berikande del av 
samhället.  

• Samers möjlighet att använda mark och vatten som en grund för sin 
urfolkskultur ska främjas i kommunal verksamhet.  

• Samer ska ha reellt inflytande i kommunala frågor som berör dem.  

• Medborgarna ska informeras om sina rättigheter till 
myndighetskontakter på samiska, finska och meänkieli.  

• Kommunen ska vara en föredömlig arbetsgivare för arbetstagare 
med kompetens i nationella minoritetsspråk och nationella minoritetskulturer.  

 

Vård- och omsorgsnämnden har ett eget samråd för den samiska befolkningen. 
Samrådet har tagit fram en treårig handlingsplan för perioden 2021–2024 med 
aktiviteter som ska säkerställa urfolket samernas rättigheter inom Vård- och 
omsorgsnämndens specifika ansvarsområde.  

Den 20 december 2021 antog Kommunfullmäktige Riktlinjen för arbete med 
nationella minoriteter. Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan ligger väl i linje 
med de ställningstaganden som riktlinjen innehåller.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har en arbetsgrupp som arbetar för att verkställa 
de aktiviteter som beslutats i Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan för att 
säkerställa urfolket samernas rättigheter. 
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Det samiska samrådet behöver nu ta ställning till förslag på uppdatering av 
handlingsplanen innan Vård- och omsorgsnämnden kan besluta om uppdateringen 
den 27 oktober.  

Förslag till uppdatering skickades som separat bilaga till kallelsen. 

Det samiska samrådet godkänner den handlingsplan som tagits fram. 

§ 17. Samisk mat och matkultur 
Magnus Eriksson informerar om att Måltidsservice sektorchef Åsa Othfors och 
några av hennes medarbetare, besöker nästa samråd för en dialog kring behoven 
och önskemålen kring samisk mat och matkultur.  

 

Vilka frågor önskar samrådet skicka med till Åsa inför mötet? 

 

Frågor från ledamöter kommer skickas till Ulrika Paulsson senare. 

 

Samrådet informeras om att Eventuellt kommer Måltidsservice delta på 
kvällsaktivitet vid Mötesplatsen Prästgatan 58. 

 

 

 

 

  

 

  

§ 18. Samiska samrådets funktion, mötestider m.m. 
Mötestiderna för samrådet är beslutade i samrådet, inför varje nytt år. Trots detta 
har det varit svårt med närvaron. Samrådet behöver nu diskutera hur kommunen 
kan skapa ytterligare förutsättningar för deltagande under kommande år. Behöver 
vi ändra veckodagar eller tidpunkt? Samrådet behöver också diskutera hur 
meddelande om frånvaro ska ske och om det är aktuellt med frånvaroersättare. 

Frågor som diskuterades vid samrådet: 

Temamöten med andra förvaltningar som idag inte har samråd? 

Utöka antalet ledamöter för att lättare kunna ha högre deltagande samt ha ersättare 
vid frånvaro.  
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Eventuellt ha öppna samråd/medborgardialoger i vissa frågor där andra än de som 
ingår i samrådet deltar. 

Fortsätta arbetet med att hitta former för samrådet. 

Behålla tidpunkt för sammanträden som idag. 

Diskussion om samrådets former och så vidare behöver lyftas igen under våren 
2023. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§ 19. Samrådstider 2023 
 

Samrådet behöver fastställa datum för sammanträdestider för 2023. 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår följande mötesdatum: 

• 9 februari 

• 27 april 

• 14 september 

• 16 november 

Sammanträden mellan klockan 14.00 – 16.00 

Det samiska samrådet beslutar att ha sammanträden vid ovanstående datum och tid. 
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§ 20. Övriga frågor   

Justerare 
Till justerare utsågs Silje Thomasson och justering kommer att ske den 8 
december..  

Information 
Magnus Eriksson informerar om att Region Jämtland Härjedalen visat intresse av 
att föra en medborgardialog med samrådet gällande omställning mot Nära vård. Då 
det var med kort varsel ser ledamöter inte att det finns möjlighet till detta nu. 

 


	Protokoll fört vid Vård- och omsorgsnämndens samråd med den samiska befolkningen 2022-11-17 Kl. 14.00-16.00
	Ärendelista
	§ 14. Nytt från kommunen och förvaltningen
	§ 15. Information från samisk utvecklingsstrateg
	§ 16. Handlingsplan för att säkerställa urfolket samernas rättigheter
	§ 17. Samisk mat och matkultur
	§ 18. Samiska samrådets funktion, mötestider m.m.
	§ 19. Samrådstider 2023
	§ 20. Övriga frågor
	Justerare
	Information



