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SFO § 1 Dnr 2019-000289  

SFO - Fastställande av dagordning 

Samrådsgrupp för samiskt förvaltningsområde (SFO)s beslut 

Samrådsgruppen för samiskt förvaltningsområde godkänner dagordningen 

med följande ändring: 

Tillägg: Ansökan fortbildning samiska pedagoger 

_____ 
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SFO § 2 Dnr 2019-000290  

SFO - Föregående protokoll 

Genomgång av föregående protokoll från mötet 10-11 juni 2019.   

Föregående protokoll läggs till handlingarna.  

_____________________________________________________________ 
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SFO § 3 Dnr 2019-000267  

SFO - Uppföljning av förvaltningarnas aktivitetsplaner 
kopplat till strategin för samiskt förvaltningsområde  

Ingen uppföljning görs av barn- och utbildningsförvaltningens eller 

socialförvaltningens aktivitetsplaner då ingen representant från 

förvaltningarna är med på dagens möte. 

Sara går igenom kommunledningsförvaltningens aktiviteter och berättar om 

arbetet som pågår. 

Kommunledningsförvaltningens aktivitetsplan är igång inom många 

områden men det som behöver göras är att ta kontakt med HR-avdelningen 

och Näringslivsavdelningen för att de ska formulera deras ambition i år och 

nästa år. 

_____ 
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SFO § 4 Dnr 2019-000234  

SFO - Budgetuppföljning 

Susanne går igenom budgetuppföljningen och berättar om genomförda och 

planerade aktiviteter.  

Kopplat till posten synliggörande lyfter Susanne att det saknas fakturor från 

översättaren. Hon ser till att de kommer in.  

Sara informerar om planerade medborgardialoger som är den 22 oktober, 24 

oktober och 6 november 2019 och det bestäms att Sara och Susanne pratar 

med kommunikationsavdelningen om att inbjudan till medborgardialogerna 

ska översättas till samiska.  

I anslutning till punkten bestäms att förslag på ledamöter i ortsnamnsgruppen 

lyfts på nästa samrådsmöte. Susanne frågor de som var valda förra perioden 

om de vill vara med denna period. 

Underlag  

Budgetuppföljning 190918 

_____ 
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SFO § 5 Dnr 2019-000292  

SFO - Ansökan från Östersunds sameförening 

Samrådsgrupp för samiskt förvaltningsområde (SFO)s beslut 

Ärendet bordläggs till nästa möte.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Östersunds sameförening ansöker om 15 000 kronor till språkutvecklande 

aktiviteter och revitaliserande av samiska språket - Till aktiviteter för 

ungdomar i åldern 16 – 25 år.   

Ärendet bordläggs. Samrådsgruppen vill invänta nästkommande 

budgetuppföljning.    

Underlag för beslut 

Ansökan från Östersunds sameförening 

_____ 
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SFO § 6 Dnr 2019-000266  

SFO - Ansökan från FN-föreningarna  

Samrådsgrupp för samiskt förvaltningsområde (SFO)s beslut 

Ansökan från FN-föreningarna om 4 000 kronor beviljas.       

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

FN-föreningarna i Åre och Östersund, kommer att arrangera en TEMA-dag 

med föreläsning om Urfolk och ILO konventionen 169. De ansöker om stöd 

med 4 000 kronor till arrangemanget.      

Underlag för beslut 

Ansökan från FN-föreningarna 

_____ 
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SFO § 7 Dnr 2019-000300  

SFO - Ansökan fortbildning samiska pedagoger 

Samrådsgrupp för samiskt förvaltningsområde (SFO)s beslut 

Ansökan från pedagogerna beviljas.          

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Pedagoger har ansökt om medel för att delta på en fortbildning för samiska 

pedagoger i Röros 7-8 november 2019.  

_____ 

I Krokom är det fyra pedagoger som berörs och det kommer kosta ungefär 

10 000 totalt. Fortbildningen är kostnadsfri.   

Medlen kanske kan tas från posten övrigt, ortsnamnsgruppen. 

Samiska samrådsgruppen ser fortbildningen som viktig.     

Underlag för beslut 

Ansökan fortbildning 

_____ 
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SFO § 8 Dnr 2019-000293  

SFO - Bemanning samrådsfunktionen 

Sara och Susanne informerar om att de har resonerat sen före sommaren hur 

de ska tänka runt uppdraget, hur Susanne ser på sin arbetsmiljö och de 

uppdrag hon har i en ensam funktion. De har pratat om det ska vara någon 

form av uppdelningen och kommit fram till att samordnartjänsten skulle 

kunna fördelas på två personer (totalt 75 %). En arbetar med det praktiska 

och en med det strategiska.  

Sara har tittat på den annons kommunen haft tidigare då en samordnare har 

sökts och tänker att man använder den och tydliggör det strategiska och att 

den personen arbetar tillsammans med Sanna som har den praktiska 

inriktningen.  

Samrådsgruppen tycker att det låter bra och lyfter att det blir mindre sårbart 

med två personer. Samrådsgruppen har funderingar kring finansieringen.  

Sara ville stämma av med samrådsgruppen innan hon gick vidare i frågan, 

vilket hon kommer göra nu. Sara och Susanne kommer prata om 

tillvägagångssättet.  

_____ 
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SFO § 9 Dnr 2019-000294  

SFO - Samrådsmöten 2020 

Ärendet flyttas till nästa sammanträde då nämnderna bestämt sina 

sammanträdesdagar.  

_____ 
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SFO § 10 Dnr 2019-000291  

SFO - Övriga frågor 

Mötet den 29 november 2019 flyttas till den 6 december 2019.  

_____ 

Jannike informerar om ärendet avseende Trollkulan i Änge.  

_____ 

 

 


