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Plats och tid Eajra 16.00-18.00 

Beslutande Peter Egardt 
Benny Jonsson 
Erika Jonsson 
Ejvin Renhuvud 

Övriga deltagare Malin Ripa 

1. Ordförande Peter Egardt öppnar mötet och hälsar välkomna. 

2. Benny Jonsson väljs att justera dagens protokoll. 

3. Rådet godkänner dagordningen. 

4. Föregående protokoll läggs till handlingarna efter att vi påpekar punkt 
11a. angående samiska i förskola och skola där Malin och Peter får i 
uppdrag att prata med skolchefen hur man har tänkt att lösa uppgiften. 

11 c där vi på senaste mötet diskuterade uppdraget med lagstiftningen 
och hur vi ska ta nästa steg. Rådet beslutar att bjuda in de olika 
förvaltningscheferna på samiska samrådsmöten framöver för att få de 
mer delaktiga i arbetet med implementeringen av LoNM. Till nästa 
möte kallas Lars Lisspers. 

5. Information enligt lägesrapport samt planering 
Malin föredrar lägesrapporten samt hur hösten ser ut i stora drag. 

• Gielebiesie arrangeras i samarbete mellan Åre, Härjedalen 
och Älvdalens kommuner den 22-25 oktober. Oklart ännu 
var det blir. Lägret är för elever på högstadiet. 

• Samiska samrådet beslutar att teaterföreställningen 
"Fjällets siare" kommer och spelar i Idre den 13 november. 
Teatern är på turné i de samiska förvaltningskommunerna 
på sydsamiskt område under hösten. 
Föreställningen kommer till Idre och spelas 2 gånger. För 
elever på mellanstadiet dagtid samt på kvällstid för 
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allmänheten. 
Malin ansöker om 8 000 kr från Landstingets 
samrådsgrupp. 

• Kommunledningsmöte i Strömsund den 23 nov. Den här 
gången är temat skola och förskola. Riktlinjer och 
behovsinventering ska tas fram innan möte och 
presenteras där. Malin kontaktar Lars Lisspers för 
samarbete. 

• En ny remiss ska svaras på i november angående 
"Konsultation i frågor som rör det samiska folket". Praedtieh 
ska samarbeta och ge ett förslag kring remissen. 

• Kurs i traditionell kunskap i slöjd anordnas under hösten, 
en mjuk och en hårdslöjdskurs. Malin kollar kursledare och 
mailar ut till rådet när hon får offerter. 

• Länsstyrelsen har kallat till ett möte liknade det vi hade ifjol 
med ledningen på länsstyrelsen. Mötet blir den 28/11 i 
Falun. 
Malin tar kontakt med den som arbetar med 
minoritetsfrågor på Lst om eventuellt samarbete i frågor 
som vi har gemensamma. 

• Sametinget har kallat till möte i Stockholm den 29/11. Den 
här gången är temat Äldreomsorg. Malin undersöker vem 
från kommunen som kommer delta. 

6. Budgetprognos presenteras för samrådsgruppen. Vi ligger bra till 
ekonomiskt och kommer att genomföra det som är planerat och 
budgeterat under 2017. 
De extra 100 000 som vi blev lovade att täcka lönekostnader fick vi inte 
på grund av ekonomiska skäl. 

7. Yttrandet om Utredningen av Lagen om nationella minoriteter och 
nationella minoritetsspråk," Nästa Steg" har bearbetats i Praedtieh och 
skickats ut till samrådsgruppen samt Stefan Linde . Samiska samrådet 
beslutar att godkänna yttrandet och ge kommunstyrelsen i uppdrag att 
skicka in det. 

8. 6 februari 2018 är det samiskt 100 års jubileum på svensk sida. Jubileet 
kommer att genomföras i Staare (Östersund) där det första samiska 
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landsmötet ägde rum för 100 år sen. 
Samiska rådet anser eftersom att kommunen är en samisk 
förvaltningskommun bör man uppmärksamma det i hela kommunen. 
Malin tar kontakt med Stefan Linde och ett förslag bör presenteras på 
nästa möte. 

9. Samiskt samråd har fått en ansökan från Lopmenaestie om medel till att 
arrangera en fotbollscup i samband med 100 årsjubileet i Staare. 
Samiska samrådsgruppen beslutar att avslå ansökan. 

10. Nästa möte planeras den 18 dec i Idre kl 9.30 och avslutas med lunch. 
Möteskalendern inför nästa år bör sammanställas och Malin skickar ut ett 
förslag. 

11. Ordförande tackar och avslutar mötet. 
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