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Samiskt personalnätverk

1 Inledning 
Region Jämtland Härjedalen är samisk förvaltningsmyndighet enligt Lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724). Detta innebär att regionen är skyldig att 
främja samers rätt till språk och kultur, liksom att synliggöra samiskt språk och kultur. 
Regionen bör med andra ord göra sitt bästa för att möjliggöra möten, med både medborgare och 
patienter, som tar fasta på samiska språk och samisk kultur.

I syfte att tillmötesgå ovanstående förväntningar har Region Jämtland Härjedalen beslutat att 
inrätta ett samiskt personalnätverk. Avsikten är att tillvarata och samordna den samiska 
kompetens som finns i organisationen. Nätverket inrättades i maj 2016.

2 Formalia
Nätverket är öppet för anställda inom regionen som:

- identifierar sig som samer, eller
- har erfarenheter och annan livskunskap som lett till en god samisk kompetens , och
- vill bidra till att utveckla Region Jämtland Härjedalen utifrån vårt uppdrag som samisk 

förvaltningsmyndighet 

Nätverket träffas en gång per termin, cirka 4 timmar per gång. Vid möten förs 
minnesanteckningar.

3 Syfte
Nätverket är en arena för samiska frågor med koppling till arbetsplatsen – både den egna 
arbetsplatsen (avdelningen, enheten etc.) och Region Jämtland Härjedalen i stort. Syftet med 
nätverket är att mobilisera och samordna samisk kompetens på ett sätt som i förlängningen 
gynnar länets samiska befolkning. Detta innebär att nätverket:

- utgör en resurs för organisationen i frågor som rör samiska språk och samisk 
kulturförståelse

- synliggör samisk kompetens i organisationen
- kommer med förslag på hur befintlig samisk kompetens kan användas i organisationen
- uppmärksammar generella brister i mötet med samiska patienter och medborgare
- kommer med förslag på hur brister kan avhjälpas
- utgör en informationskanal mellan i första hand utvecklingsstrateg för nationella 

minoritetsfrågor och samisk personal
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Likväl som i resten av det svenska samhället kan en samisk identitet leda till utsatthet på 
arbetsplatsen. Nätverket har därför också till syfte att:

- verka stödjande för samisk personal
- uppmärksamma eventuella strukturella brister, i relation till samiska medarbetare, hos 

Region Jämtland Härjedalen som arbetsgivare

4 Ansvar
Nätverket ägs av dess deltagare och driver de frågor som nätverkets deltagare väljer att driva.

Ansvarig för nätverket är regionens utvecklingsstrateg för NM-frågor. Detta ansvar innebär:
- att förbereda och sammankalla till möten
- att bjuda in gästtalare efter önskemål från nätverket
- att tillvarata idéer och förbättringsförslag från nätverket och vid behov lyfta dessa till 

relevanta instanser 
- att i övrigt vara ett stöd i de frågor som nätverket väljer att driva

5 Kontakt

För att komma i kontakt med nätverket, mejla eller ring till ansvarig strateg:
Sofia Kling, ankn. 27622
Sofia.kling@regionjh.se 
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