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Handlingsplan Finskt förvaltningsområde- Region Östergötland 
 

1. Bakgrund 

Bakgrunden till att Region Östergötland bedriver ett aktivt arbete med att värna grundskyddet för 
den finska minoriteten i länet är lagen om nationella minoriteter. I december 1999 beslutade 
riksdagen att Sverige skulle ansluta sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Riksdagen fattade också 
beslut om en minoritetspolitik och ett erkännande av fem nationella minoriteter och deras språk (alla 
varianter av dem). År 2000 fastslogs minoritetslagstiftningen i Sverige. Lagen omfattar speciellt 
bevarande av det kulturella språkkrav som samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar 
berikar den svenska kulturen med. 2010 sågs lagstiftningen över och samhällets ansvar för de 
nationella minoriteterna förtydligades. Det har i sin tur lett fram till att från 2015 ingår sammanlagt 
75 kommuner och 14 landsting/regioner i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. 
Regeringen har beslutat 2016 om att tillsätta en utredning som bland annat ska göra en översyn av 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Utredningen har redovisa sitt uppdrag hösten 
2017.1 
 

Den 1 januari 2012 blev Norrköpings kommun finskt förvaltningsområde. Det innebär att 

sverigefinländare i kommunen ska stöttas när det gäller till exempel möjligheter att tala finska, att 

behålla och utveckla sin kultur och att ha inflytande i frågor som berör dem. År 2013 blev också 

Finspång och Motala kommun finskt förvaltningsområde. I och med att Norrköping blev finskt 

förvaltningsområde så engagerades även Landstinget i Östergötland i arbetet. Landstinget bytte 2015 

namn till Region Östergötland. 

Det övergripande syftet med minoritetslagstiftningen är att stärka de nationella minoriteternas 

rättigheter i praktiken, däribland åtgärder för att: 

 • Säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets minoritetskonventioner och uppföljning av 

vidtagna åtgärder  

• Motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna  

• Stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande  

• Främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken.  

 

                                                           
1 Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik, SOU 2017:50 

http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/06/SOU-2017_60_webb.pdf 

http://www.regionostergotland.se/PageFiles/907/RO_v_cmyk.eps
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/06/SOU-2017_60_webb.pdf
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Syfte 

Sedan 2011 har Region Östergötland arbetat med att uppmärksamma de krav och de rättigheter som 

minoritetslagstiftningen innebär. Arbetet har sedan dess årligen gått framåt men saknat konkret 

målsättning och tydlig inriktning. Syftet med denna handlingsplan är därför att konkretisera de 

åtaganden som regionen tänker arbeta med, samt att lyfta fram eventuella områden som i dagsläget 

är svårare att ta sig an. Denna handlingsplan bygger på den plan som utarbetades 2014 då 

samordningsansvaret låg på landstingets kommunikationsenhet. Från 2015 övergick samordningen 

till Regionbibliotek Östergötland som har regionen som huvudman. Handlingsplanen tas även fram i 

syfte att på sikt leda till att enskilda medborgare ska kunna använda finska, muntligt eller skriftligt i 

sina kontakter med regionens verksamheter.  Handlingsplanen ska därmed lägga grunden för ett 

förbättrat och mer målinriktat arbete för att uppfylla minoritetslagens krav och i och med det 

förbättra regionens bevarande av den nationella minoriteten.  

Målgrupp 

Handlingsplanens målgrupp är främst interna intressenter inom Region Östergötland. Meningen är 

att planen ska fungera som styrdokument för arbetet med det finska förvaltningsområdet. 

Handlingsplanen kan även spridas externt för att ge andra intressenter och inte minst 

kontrollmyndigheten Länsstyrelsen i Stockholm insyn i det arbetet som görs.  

Ansvar och roller 
Projektägare: Regionbibliotek Östergötland/Elisabeth Cserhalmi 

Samordnare: Rolf Holm 

Extern regional projektgrupp Östergötland:  

 Norrköping- Raia Arwidsson- förvaltningsperson för FFO. Norrköpings kommuns samordnare 

för FFO frågan, finsktalande.  

 Finspång- Tiina Maritsell- utvecklingsansvarig FFO Finspång, finsktalande.  

 Motala- Sari Johansson - kommunsamordnare FFO, finsktalande. 

 

 

http://www.regionostergotland.se/PageFiles/907/RO_v_cmyk.eps
http://www.norrkoping.se/organisation/samverkan/finskt-forvaltningsomrade/
http://finspang.se/Kommun-och-demokrati/Nationella-minoriteter-och-minoritetssprak/
http://www.motala.se/sv/Invanare/Politik-och-forvaltning/Nationella-minoriteter-och-minoritetssprak/Finskt-forvaltningsomrade/
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Ekonomi 
Arbetet med det finska förvaltningsområdet och uppfyllelsen av Minoritetslagen bedrivs med medel 

från Länsstyrelsen i Stockholm och det statsbidrag som betalas ut till Regioner/Landsting och 

Kommuner. Region Östergötland erhåller 250.000 kr till detta arbete.  

Statsbidraget ska täcka de merkostnader som uppkommer i arbetet med finskt förvaltningsområde. 

Medlen får inte användas för att täcka kostnader för sådant som man sedan tidigare är skyldig att 

göra. Möjliga användningsområden, enligt Länsstyrelsen i Stockholm, kan vara: 

 Dialog och samråd med minoriteter 

 Kartläggning 

 Informationsinsatser och översättningar 

 Organisationsöversyn och förändringar 

 Kultur- och språkinsatser 

 Synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk 

 Initiala mobiliseringsinsatser som inköp av media och pedagogiskt material 

 Del av personalkostnader 

 Handlingsplan 

Andra förvaltningsområden i landet, som redan varit verksamma under något eller ett par år, kan ge 

många och goda exempel på hur man har använt det årliga statsbidraget. 

Medel som inte förbrukas innevarande år skjuts från 2016 inte över till nästkommande. Region 

Östergötland har som ambition att varje år förbruka hela statsbidraget för att tillgodose 

minoritetsgrupperna i så stor utsträckning som möjligt.  

2. Befintligt arbete 

Region Östergötland har fram till idag gjort en rad satsningar med hjälp av det statsbidrag, på 

250.000 kr, som erhålls för att uppfylla minoritetslagens krav. Arbetet har bedrivits inom ramen för 

den verksamhet som tidigare bedrivits på Landstinget i Östergötlands kommunikationsavdelning- 

Informationscentrum och sedan 2015 på Regionbibliotek Östergötland. Exempel på det arbetet är: 

 Översättning av textmaterial för externa webbplatser. Sjukvårdsrelaterad 

information på www.1177.se och specifikt regionrelaterad information 

på www.regionostergotland.se 

 

 I samråd med lokala minoritetsföreningar samlades synpunkter in 

kring vilken sorts information på det egna språket som saknades i 

kommunikationen med dåvarande Landstinget i Östergötland  

 

Resultatet blev produktion och distribution av en snabba-fakta-broschyr på lättläst finska.2  

                                                           
2 På grund av låg/obefintlig efterfrågan inom verksamheterna, och det faktum att det gjordes en omfattande satsning på ungefär motsvarande 

information digitalt (+ mycket mer) här: http://www.1177.se/Ostergotland/Nationella-minoritetssprak/Nationella-minoritetssprak/ ,så togs 

den bort ur sortimentet. Efter det trycktes den aldrig igen.   

http://www.regionostergotland.se/PageFiles/907/RO_v_cmyk.eps
http://www.1177.se/
http://www.regionostergotland.se/
http://www.1177.se/Ostergotland/Nationella-minoritetssprak/Nationella-minoritetssprak/


 Suomen kielen hallintoalue / Finskt förvaltningsområde  [2018-01-19] Rolf Holm 
ARBETSDOKUMENT 

 

 6 

 

 Lokal annonsproduktion för att synliggöra dåvarande Landstinget i 

Östergötlands arbete samt för att informera minoriteten. 

Annonserna trycktes bland annat i Corren, Norrköpings Tidningar, 

Folkbladet och RS- Ruotsin Suomalainen. 

 För att värna kultur och språkbevarelse beställdes och distribuerades 

barnböcker och filmer på finska internt i organisationen. Den primära 

målgruppen var avdelningar som dagligen vårdar och har kontakt med 

barn och ungdomar.  

 Stödja det finska språkets revitalisering genom regionbibliotekets 

satsning på medieinköp som tillgängliggörs genom götabiblioteken 

 Genom anslag stödja Nycirkusprojektet. 

 Annonsera i Suomen Uutisviikko för att informera om 1177 vårdguiden. 

 Lyfta fram finskt förvaltningsområde på regionbibliotekets webbplats. 

 Föra diskussion med regionens kommunikationsavdelning hur det finska synliggörs på 

Region Östergötlands startsida 

 Fört fram önskemålet av att få en 1177 sjukvårdsupplysning på finska här i Östergötland 

Exempel finns i Stockholms läns landsting. 

3. Regionens arbete nationellt 

Nationellt samarbetar alla landsting och regioner kring sjukvårdsinformation via internet. Som det 

yttersta verktyget i detta arbete utvecklas webbsidan 1177.se. På 1177.se finns i dagsläget flera 

informationstexter och artiklar om hälso- och sjukvård översatta på finska. Arbete med sidan 

utvecklas dessutom ständigt och fokus på de nationella minoriteterna intensifieras mer och mer.  

Det finns sedan tidigare information översatt till sammanlagt 19 språk på 1177.se, men 

informationen är inte heltäckande utan utvecklad i samband med olika projekt och avgränsade 

insatser. UMO (ungdomsmottagningen) använder funktionen Google Translate för att översätta 

innehållet, men minoritetsspråken saknas. 

Här i Östergötland arbetar vi för att de nationella ansträngningar som görs på bästa sätt ska komma 

den finska minoriteten i regionen till nytta.  

4. Lagstiftningen 

Den 20 maj 2009 beslutade en enhällig riksdag om en ny politik för nationella minoriteter. En politik 

som ger de nationella minoriteterna nya verktyg för att behålla och återta sina språk. Viktigt är också 

att synliggöra Sveriges nationella minoriteter och få en ökad förståelse i samhället för deras särskilda 

behov och rättigheter.   

 

 

 

 

                                                           
 

http://www.regionostergotland.se/PageFiles/907/RO_v_cmyk.eps
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Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk 

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), 

sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, 

finska och meänkieli. 

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör 

grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet 

och en vilja att behålla sin identitet. 

Minoritetslagen [SFS 2009:724] tar i praktiken upp sju huvudområden som berörda 

förvaltningsmyndigeter bör ta i beaktning vid tillämpning av minoritetslagen: 

 Samråd 

 Kartläggning 

 Information och myndighetsutövande 

 Främjande och synliggörande 

 Förskola [kommuner] 

 Äldreomsorg [kommuner] 

 Statsbidrag 

Grundskydd 

Det så kallade grundskyddet innebär bland annat att: 

 Förvaltningsmyndigheter ska informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om 

deras rättigheter när det behövs. 

 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritets-

språken och ska även främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och 

utveckla sin kultur i Sverige. 

 Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 

främjas särskilt.  

 Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor 

som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i 

sådana frågor. 

Dessutom gäller särskilda rättigheter för finsk- samisk- och meänkieli-talande inom respektive 

förvaltningsområde. Dessa rättigheter är bland annat att: 

 Enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter i 

enskilt ärende där myndigheten är beslutsfattare. 

 Myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk samt att på begäran ge en 

skriftlig översättning av beslut och motivering. Myndigheten kan bestämma särskild tid och 

plats där servicen ges på minoritetsspråk.  

 Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 

minoritetsspråken. 

http://www.regionostergotland.se/PageFiles/907/RO_v_cmyk.eps
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Konkret så innebär det att Region Östergötland ska: 

 informera sverigefinländare om deras rättigheter i enlighet med minoritetslagen 

 skydda och främja det finska språket 

 främja sverigefinländares möjligheter att behålla och utveckla sin kultur 

 främja användningen av det finska språket 

 ge sverigefinländare möjlighet till inflytande i frågor som berör dem genom samråd 

 ge den enskilde rätt att använda finska språket skriftligt och muntligt i kontakter med 

regionen 

 ge enskilde rätt att få tillgång till vård helt eller delvis på finska 

5. Handlingsplan 

Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i 4 av 7 punkter som minoritetslagen fokuserar på och som 

direkt berör regionsrelaterad verksamhet. Utifrån utgångspunkterna: Samråd, Kartläggning, 

Information och myndighetsutövande, Främjande och synliggörande kommer Region Östergötland 

arbeta för att främja den finska minoritetsgruppen och uppfylla lagens krav.  

Aktiviteter  Ansvar Tidplan Finansiering 

Samråd Region Östergötland (RÖ) Kontinuerligt Statsbidraget 

Nätverkande 
 
Planering 
Information 
Kommunikation 
 
Övriga aktiviteter 
uppkomna av samråd  
och nätverkande 
 
Möten 

RÖ + Regionala/ 
nationella partners 
RÖ  
RÖ  
RÖ  
 
RÖ 
 
 
 
Interna och externa  
partners 

Kontinuerligt 
Jan-Dec 2017 
Kontinuerligt 
Kontinuerligt 
Kontinuerligt 
 
Punktinsatser 
 
 
 
Kontinuerligt  
 

Statsbidraget 
Statsbidraget 
Statsbidraget 
Statsbidraget 
Statsbidraget 
 
Statsbidraget 
 
 
 
Statsbidraget 
 

 

http://www.regionostergotland.se/PageFiles/907/RO_v_cmyk.eps
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Nätverkande 

4 § I språklagen (2009:000) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja 

de nationella minoritetsspråken. Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas 

möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och 

användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt (Minoritetslagen). 

Under 2018 satsas en del av statsbidraget på att nätverka med kommunföreträdare och andra 

intresseorganisationer som är knutna till det finska förvaltningsområdet. Syftet med nätverkandet är 

att öka samarbetet och de fördelar som ett regionalt krafttag i dessa frågor skulle kunna medföra. 

Ambitionen är att regionen tillsammans med kommuner och föreningsföreträdare på ett effektivare 

sätt kan ringa in de problemområden som finns och gemensamt hitta vägar att lösa dem. Därutöver 

träffas olika representanter för finskt förvaltningsområde i olika nationella möten. Det viktigaste 

årliga mötet är det avstämningsmöte som uppdragsgivaren, det vill säga Länsstyrelsen i Stockholm, 

håller årligen. 

Region Östergötlands mål: 

Under nätverksmötet 3 september 2013 beslutades att deltagarna i nätverket ska träffas fyra gånger 

årligen för att stötta och driva det regionala arbetet nätverkets arbete med ambitionen att skapa 

positiva synergieffekter för regionen. Region Östergötland har därför som mål att aktivt delta i dessa 

möten även framgent och därmed även satsa en del av statsbidraget på att nätverket kan fortleva.   

Samråd  

5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 

berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor 

(Minoritetslagen). 

Information

Synliggörande

Nätverkande Samråd

Kartläggning?

http://www.regionostergotland.se/PageFiles/907/RO_v_cmyk.eps
http://www.regionostergotland.se/PageFiles/907/RO_v_cmyk.eps
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2014 lanserades www.regionostergotland.se i nytt utförande där en av huvudfunktionerna är 

responsiv design. Det innebär att regionens webb nås av såväl dator, mobil, surfplatta och smart-tv-

användare oavsett webbläsare. Detsamma gäller för regionbibliotekets nya webb som lanserades 

hösten 2016. I detta arbete skapades en särskild sida för det finska förvaltningsarbetet 

http://www.regionostergotland.se/Halsa-och-vard/Fakta-och-rad/International/Suomeksi-Finska/  

Sidan informerar också tydligt om minoritetslagen och om de rättigheter och kontaktmöjligheter som 

minoriteten har i och med lagen. 

Förutom webbplatsen regionostergotland.se så satsar regionen på samråd genom det etablerade 

nätverket med kommunerna i länet. Kommunerna har en större budget för samråd med invånarna 

och därför är det lättare för Region Östergötland att indirekt samråda via kommunen.  

Region Östergötlands mål 

Målet med detta arbete är att dels förbättra regionens kommunikationsvägar ut mot minoriteten 

både via webb och via nätverkande, dels är målsättningen att på sikt bygga upp en mer tvåvägsartad 

kommunikation.  

Informationsinsatser och myndighetsutövande 

3 § Förvaltningsmyndigheter ska när det behövs på lämpligt sätt informera de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter enligt denna lag (Minoritetslagen). 

Region Östergötlands mål  

Då Region Östergötland tidigare satsat på annonsering kring minoritetsfrågor och arbetat med 

textöversättning för webben så kommer fokus framöver vara att underhålla och utveckla 

webbplatsen. Detta tror vi är det bäst uppdaterade och mest relevanta sättet att kommunicera med 

minoritetsgruppen. Vetskap finns om att delar av den finska minoriteten i länet är i det äldre skiktet 

av Östergötlands demografi. Trots detta är webben det rimligaste och mest breda och samtidigt 

träffsäkraste kommunikationsverktyget som vi har att tillgå. Det visar både internetstatistik och 

aktuell forskning.  

Kartläggning? 

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, 

meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten 

(Minoritetslagen). Lagen säger även att behovet skall kartläggas därmed inte sagt att personer ska 

registreras.  

Region Östergötlands mål 

Enligt rådande policy och därtill lagstiftning så får vi inte etnicitet- eller språkregistrera vare sig länets 

befolkning eller medarbetare vad gäller finska behov och/eller kunskaper. Detta regleras ytterst av 

PUL [Personuppgiftslagen]. Det försvårar punkten ”Kartläggning” avsevärt. Det gör att Region  

Östergötland initialt inte kommit att kartlägga detta på ett strukturerat sätt. Vad som på sikt kan  ske 

i den här frågan är att regionen skickar ut intresseförfrågningar både inom den egna organisationen 

och till allmänheten. I PUL fastslås att namnregister som skapats på frivillig basis och med 

personernas medgivande är ett i lagens mening godkänt register.   

http://www.regionostergotland.se/PageFiles/907/RO_v_cmyk.eps
http://www.regionostergotland.se/
http://www.regionostergotland.se/Halsa-och-vard/Fakta-och-rad/International/Suomeksi-Finska/
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Främjande och synliggörande 

Region Östergötlands mål 

Övriga åtaganden och punkter som ovan nämnts och som Region Östergötland arbetar aktivt med 

syftar till att främja och synliggöra den finska minoriteten. Mot bakgrund av det så görs ingen enskild 

åtgärd med fokus på att just uppnå kriteriet: ”Främja och synliggöra”.  

I det samråd som sker mellan Region Östergötland och regionens kommuner så har en rad 

potentiella förslag tagits fram bl.a. att ge kommun och regionens anställda stöttning i sina 

språkkunskaper. Det som diskuterats är frågan om språkkurser på finska.  

Utöver rena språkkurser efterlyses önskemål och förslag på vad statsbidraget lämpligen kan gå till 

internt. Stöd till Internationella Nycirkusfestivalen ges 2017. Här går regionen in med pengar och 

stöttar Finspångs kommun i den satsningen. 

Under höstens arbete 2016 med finskt förvaltningsområde har många nya kontakter knutits både 

lokalt, regionalt och nationellt. Nätverksarbetet regionalt har intensifierats och utökats med 

ytterligare medlemmar från Länsstyrelsen i Östergötland och Linköpings kommun. Dessutom har 

Region Östergötland i ett tidigare skede tagit initiativ till att skapa en e-postlista som innefattar alla 

landstingsanställda/regionala samordnare i hela landet. Detta möjliggör ett utökat nätverkande och 

insamlande av goda exempel.  

På framtiden läggs även utökat arbete med att översätta texter och kommunikationsmaterial till 

finska. Att tillgängliggöra webbarna Regionbibliotek Östergötlands och Götabiblioteken. 

 

6. Mål 2018 

Mål Aktivitet Måttenhet 

1. Främja finsk kultur 
 

Bokstart3 Driva frågan inom 
Götabiblioteken 

2. Nätverkande 
   

Regionala nätverksträffar Minst 4 st regionsträffar. 

3. Intern förankring Studiedagar, Inköp av finska 
böcker, tidningar och 
tidskrifter 
  

35.000 kronor 

4. Översättningsarbete 
 

 
 
 

5. 1177 telefonrådgivning 
på finska 

Översättning av relevanta 
texter också på webbarna 
Regionbibliotek Östergötland 
och Götabiblioteken 
 
Fortsätta diskussionen med 
förvaltingskommunerna 

Översätta texter som är av 
konkret nytta för minoriteten. 
 
 
 
Mandat att driva frågan 

  

                                                           
3 Boksstart är en nationell satsning som riktar sig till små barn i åldern 0-3 år och vuxna i deras närhet, med syfte att tidigt stimulera 

språkutveckling.  
 

http://www.regionostergotland.se/PageFiles/907/RO_v_cmyk.eps
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7. Uppföljning 

För att utvecklas i rollen som förvaltningsmyndighet och för att på sikt främja de nationella 

minoriteterna ska uppdraget präglas av kontinuerlig uppföljning. Uppföljningen sker främst i form av 

återrapportering till Länsstyrelsen i Stockholm två gånger årligen. Dessutom sker kontinuerlig intern 

uppföljning av Regionbibliotek Östergötland inom Region Östergötland. 

8. Regionens roll 

Genom att verka som en kommunicerande och nätverkande organisation så bidrar Region 

Östergötland, tillsammans med kommunerna i länet, till ett arbetsklimat som främjar de nationella 

minoriteterna. Region Östergötland lägger stor vikt vid just samråd och nätverkande med regionala 

aktörer och tror på att synergieffekter aktörer emellan är en förutsättning för detta arbetes 

framgång.  

Region Östergötland har i dagsläget, med befintligt utbetalade medel, inte möjlighet att göra några 

organisatoriska förändringar för att gagna de nationella minoriteterna. Det arbete som görs är det 

som beskrivits ovan i handlingsplanen och arbetet leds av Regionbibliotek Östergötland. 

9. Avslutande ord 

Arbetet med att uppfylla minoritetslagens krav är en viktig del i Region Östergötlands strävan efter 

att vara en väl fungerande kommunikativ organisation. Vi anser oss fortfarande vara i ett tidigt men 

intressant skede i arbetet med det finska förvaltningsområdet. 2013 var första gången som 

Regionen/Landstinget i Östergötland kom att arbeta formellt och med dedikerad medarbetarresurs 

för just den här frågan. Ett stort fokus för det fortlöpande arbetet är att bygga broar mellan kommun 

och region och därigenom mellan regionen och kommunernas befolkning. Av naturliga skäl kommer 

därför en större del av statsbidraget gå till just nätverkande och framtidsplanering.    

  

http://www.regionostergotland.se/PageFiles/907/RO_v_cmyk.eps
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