
Samrådsgruppen 28 maj 2021
2021-05-28 10:00 - 12:00
Samrådsmöte

Plats
Zoom

Deltagare
Susanne Thomasson (Organisatör), Anna-Carin Svedén, Annerika78, Annika Berkö
(Frånvarande), Britapersson (Frånvarande), Carina Berggren, Hannanutti (Frånvarande), Helen
Bergkvist, Inger-Helene Graik (Frånvarande), Jannike Hillding, Mattiasfjallberg, Meerhke J

1.    Mötet öppnas

Mathias Fjällberg öppnar mötet.

Deltagare: Mattias Fjällberg, Helen Bergkvist, Ann Sparrock (slutet av mötet), Elin Klemensson,
Margaretha Jonsson, Jannike Hillding, Carina Berggren, Anna-Carin Svedén, Susanne
Thomasson

2.    Val av och justerare

Helen Bergkvist väljs till justerare.

2.1.    

3.    Förra protokollet

Föregående protokoll fastställs.

3.1.    Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.
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4.    Val av ordförande till samrådsgruppen

Ordförande Ann Sparrock har meddelat sin avgång från samrådsgruppen. Helen Bergkvist väljs
som ny ordförande.

5.    Justering budget samt budgetuppföljning

Susanne går genom förslag till ny budget. Uppföljning av nuvarande budet har inte gjorts och
bordläggs därför till nästa möte.

Beslut
Samrådsgruppen beslutar att godkänna ny budget för 2021.

Bilagor
Uppföljning samiskt fvo 210518 (1).xlsx,  Förslag budget 2021 1.xlsx

6.    Rasten Raastah 2021

6.1.    Rasten Raastah 2021
Skolan ansöker om medel för deltagande i Rasten Raastah, ansökan från 2018 bifogas.

Beslut
Samrådsgruppen beviljar medel för deltagande i Rasten Raastah men exakt summa
beviljas då sökande har återkommit med budget och sökt belopp. Beslut om exakt
summa tas den 3 september på samrådsgruppen.

Bilagor
Ansökan raasten rastah 2018 (1).docx

7.    Redovisning från förvaltningarna

Socialförvaltningen- Carina berättar att ett powerpointmaterial är framtagen utifrån policy och
strategi som har dragits i socialnämnd och ledningsgrupp. Syftet var att påminna om vad vi
faktiskt ska göra. Bifogas.
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https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=NVVDUEtKTHlWZjZvNXpKUHJ5c1BOREEvNTUxNGpnSlE5L00vTVE1SDdYTzFXejI5bTA1a2hjTDFHVHlCdWp1YVlhV25hV3BrRlRRdlEzZ0JqUXVPUnV6US9aaFI3c1BPSFpyQlpPWVlqUDQ9
https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=RVBVRVlySWg2dExkNFZlbUQyWkpqeDB5WXRmS1ZLQ1YyZ0xPV2orbTJ2ZW83enlydStJNGdRWWxmNW9CNmxhRVpwWWpDaml3YmRBcEttUnMzRFlOdnJYN0ZxYmU1TDhReGJUdkNPcjQxQ289
https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=RVNjZGZPa3dsY1lyTVRvT0tOQzhiMXhzTG9IanlWR2krSEo2MmlyK3BEM09hcHhVK2k1TDZNdllYMUM4Y2cyMm15R0hHYW04clMrZk9ZM2w3MzJEVldBd2ZXTnA0WjROeUtXZHZKKzN0SjQ9


Barn och utbildning- Jannike berättar om diskussionerna kring skolstruktur i Valsjöbyn och
Rötviken. En ny utredning ska göras kring vad som ska ske i Hotagen.

Kommunledningsförvaltningen- Anna-Carin informerar om att Inger-Helene Gråik är anställd som
samisk samordnare på 50%. Under resterande del av 2021 så arbetar både Inger-Helene och
Susanne 50% och fördelar arbetet mellan sig. Jerker från Gaaltije har haft en
utbildning/föreläsning för Kommunledningsgruppen med flera. Näringslivkontoret arbetar för att
lyfta de samiska näringarna via olika artiklar osv. Allmänkulturen vill hitta bättre
samverkansformer med de samiska samordnarna och befolkning. Kommundirektören arbetar
med en organisationsförändring vilket i huvudsak berör kommunledningsförvaltningen coh
samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
SFO.pptx

8.    Information sameskola i Krokoms Kommun

Annika deltar inte i mötet men Meerke redogör för mötet som hon deltagit i som förälder.
Sameskolestyrelsen har fått in en ansökan om förskola, fritids och sameskola vilket ska utredas
vidare. Det finns inte en klar strategi men det ska skickas ut en intresseförfrågan till
vårdnadshavare. Det behövs kartläggning kring elevunderlaget och kartlägga vilka byggnader
som finns. Vi har stora geografiska avstånd och skolans placering blir viktig. Förskola och ev
fritids kan gå fortare att lösa.

9.    Avtackning Aina Negga

Aina Negga ska avgå och Ellen Omma har fått Ainas tjänst. En gemensam avtackning planeras
och samrådgruppen är positiva till att delta.

10.    Bod till förskola

Meerke informerar om läget. Meerke har inte kommit framåt i frågan. Frågan bordlägges till nästa
möte.
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https://api.meetings.stratsys.com/api/v2/meetings/anonymous/document?data=VlRlYlZGSVBIUzVGMEtIdU5ZbjRpeWJROFpxbXROSlpjRnBqcTNGNE1rOHdmcjJXQTFGZXp3Uy9BVndmeit3dlJLVEcwTXdHeVllNzZSTFJMS1ovRDZrcEtZVjJPajh1WjhLMEJzcVdadG89


11.    Underskrifter
Vice Ordförande 

Mattias Fjällberg

Justerare

Helen Bergkvist

Sekreterare

Anna-Carin Svedén
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