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Krokoms kommuns styrdokument 
STRATEGI – avgörande vägval för att nå målen 
PROGRAM – verksamheter och metoder i riktning mot målen 
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar 
POLICY – Krokoms kommuns hållning 
RIKTLINJER – rekommenderade sätt att agera 
REGLER – absoluta gränser och ska-krav 
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Förord 

Samiska förvaltningsområde i Krokoms kommun är ett organ för samråd, 
överläggningar och ömsesidig dialog mellan företrädare för samer och kommunen, 
i frågor som särskilt rör samerna. 
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1 Syfte 

1§  
De samiska samrådet ska förstärka inflytandet i frågor som särskilt rör samerna i 
kommunen. Samrådet ska verka för de samiska frågorna beaktas i styrelser, 
nämnder och förvaltningar. 
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2 Uppgifter 

2§  
I det samiska samrådet ska kommunens styrelser och nämnder inhämta samers 
synpunkter och samråda med dem i tidigt skede av beredningsprocessen. 

Kommunen ska i samrådet informera om sin verksamhet, planerade förändringar 
samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få betydelse för kommunens 
samer. 

Det samiska samrådet har mandat att föreslå fördelning av statsbidraget som 
förslag till beslut i kommunstyrelsen. 
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3 Sammansättning 

3§  
Det Samiska förvaltingsområde är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. 

Den samiska samrådsrgruppen ska bestå av 9 ledamöter.  
En ledamot från barn-  och utbildningsförvaltningen  
En ledamot från socialförvaltningen  
En ledamot från kommunledningsförvaltning  
En politiker (en ersättare) 
Fem Samiska ledamöter (fem ersättare) varav en av dessa ska vara ordförande.  

De samiska ledamöterna väljs vid öppna informationsmöten de år som nytt 
kommunfullmäktige utses. 

Kommunen utser en ordinarie ledamot och en ersättare från förtroendevalda i 
Krokoms kommun. 

Samrådets sammansättning följer mandatperioden. 

Vid samrådet ska samiska samordnaren delta. 

Ledamot i samrådet ska vara skriven i kommunen 
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4 Arbetsformer 

4§  
Ordförande utses av samrådet. 

Samrådet ska träffas minst fyra gånger per år. Om någon fråga påkallar samråd 
eller information kan extra möte hållas då ordförande kallar. 

Skriftlig kallelse, föredragningslista med tillhörande handlingar ska delges rådet sju 
dagar innan mötet. 

Mötena protokollförs, och justeras av justeringsman jämte ordförande. 
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5 Ersättning 

5§  
Ledamöterna arvoderas enligt kommunfullmäktiges beslut med dnr 2014-000357 
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