
Samrådsgruppen 1 oktober kl 9
2021-10-01 09:00 - 12:00
Samrådsmöte

Plats
Zoom

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

1.    Mötet öppnas
Ordförande Helen öppnar mötet.

Åtgärder

Deltagare: Susanne Thomassson, Inger-Helene Gråik, Brita Persson, Helen
Bergkvist, Margareta Jonsson, Anna-Carin Svedén, Carina Bergren, Annika Berkö,
Jannike Hilding

Ej angivet Ej angivet

2.    Val av och justerare

Beslut
Anna-Carin Svedén väljs till justerare

3.    Förra protokollet

Åtgärder

Inger-Helene läser föregående protokoll. Och den läggs till handlingarna. Justeringen
är dock inte klar ännu.

Ej angivet Ej angivet
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3.1.    Fastställande av dagordning

Beslut
Annika har en informationspunkt. Den frågan tas upp under övrigt.

Dagordningen fastställes med ändring från Annika.

4.    Budgetuppföljning

Åtgärder

Susanne föredrar budgetuppföljning. Budgetprognos för hela året visar ett överskott
på  327 tusen, trots att samordningstjänsten är 100%. Dock planeras språkbad för
småbarnsföräldrar på Frösö Park och julbord för seniorerna. Annika lyfter frågan om
de aktiviteter som blivit inställda för skolbarn kommer att kunna genomföras under
hösten.  Samordnare kollar om barnens rajd går att boka under hösten. Annika
berättar om att de filmat filmsnuttar för samisk vägvisning till gagn för förskolorna.
Men det behövs medel för redigering, Annika kollar pris och återkommer till
samrådsgruppen. Samordnare kollar upp vad man kan bidra till Hällebo och Solbacka
för att främja den samiska miljön.

Ej angivet Ej angivet

Budget bifogas

Ej angivet Ej angivet

Beslut
Att flytta 50 tusen kr från samisk språk och kultur till samordningstjänsten.

Att söka om överföring av en del av statsbidraget till 2022. Då restriktionerna lättat
först i septeber 2021.

5.    Rasten Raastah 2021
Rasten raastah ställdes in för Krokoms eleverna och pengarna användes till en slöjdvecka i

Rötviken. Under slöjdveckan syddes koltar, mössor knivbälten nitades mm. en mycket lyckad

vecka.

information
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6.    Redovisning från förvaltningarna

Åtgärder

Socialförvaltningen: Carina berättar om att socialstyrelsen skickat ut en enkät till
äldreboenden. På Hällebo finns ett rum med samisk kultur. Viktigt att komma ihåg att
sakerna finns och att de används där de behövs. Tyvärr ingen personal som talar
samiska. Hällebo funderar på att inrättar ett samiskt ombud som ansvarar för de
samiska frågorna. I övrigt har året bestått av att hålla undan pandemi från boenden.
Ann Sparrock kommer att besöka Hällebo i slutet på oktober för att prata om samisk
mat.  Barn och utbildning: Jannike berättar om Hotagen, planerat en medborgardialog
i november. Det finns i dagsläget tre olika alternativ. Annika berättar om slöjdvecka,
inom förskolan är Annika kontaktad av vårdnadshavare om vilka möjligheter och
rättigheter som finns. Biblioteket har fått bidrag om att lyfta minoriteterna. Ny
verksamhetschef inom förskola heter Annika Löv Sjölund. Margareta har sökt
tjänstledigt för att prova ett nytt jobb. Ännu är det inte helt klart vem som ska vikariera
för henne på Naestie. Naestie har flyttat in i Månens gamla lokaler.
Kommunledningsförvaltning: Anna-Carin meddelar att nu släpps restriktioner om
hemarbete. Arbete pågår att jobba med riktlinjer angående hemarbete.
allnmänkulturen och samiska samordnarna har inlett ett samarbete och det är ett
givande medel. Näringsliv pågår arbete att synliggöra de samiska näringarna i
kommunen. 8 oktober blir det en träff om skoterreglering inom Ansätten.

Ej angivet Ej angivet

7.    Redovisning arbete med strategi samisk FVO

Åtgärder

Susanne berättar att arbetet är i slutskedet av arbete. Mari Hagsgård kommer att
bistå i arbetet med revidering av strategin.

Ej angivet Ej angivet

8.    Information sameskola

Åtgärder

Sameskolstyrelsen anser att elevunderlaget är lite lågt. De vill ha information om
antalet födda per år för att kunna beräkna underlaget. Samt förslag på placering.
Annika jobbar vidare med frågan.

Ej angivet Ej angivet
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9.    Underskrifter
Ordförande 

Helene Bergkvist

Anna-Carin Svedén

Justerare

Sekreterare

Inger-Helene Gråik
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