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Styrelseordförande har ordet

Årsredovisningen är styrelsens rapport och myndighetens årliga rapportering till plenum och
regering. Nytt för i år är att även jag som styrelseordförande lämnar en kort sammanfattning av den
politiska verksamheten.

Den 25-27 augusti 2015 stod svenska
Sametinget värd för Samiskt
Parlamentariskt Råds möte med FN:s
specialrapportör Victoria Tauli-Corpuz
i Hemavan. Arrangemanget löpte under
tre dagar och även representanter från
Sveriges, Norges och Finlands regering
deltog. Förutom diskussioner och
samtal genomfördes en exkursion till
området vid Rönnbäcken där en
nickelgruva planeras.
Foto: Siri Persson

Några andra särskilt viktiga händelser under året som jag vill nämna är:


Att Sametinget beslutat att inleda ett arbete med framtida samepolitik med målet att
utarbeta förslag på hur nordiska samekonventionen och urfolksdeklarationen ska
implementeras i svensk lagstiftning för att beskriva samernas rätt till land och vatten.



Att arbetet med Nordisk samekonvention (NSK) fortsätter och under 2015 inneburit ett
intensivt arbete för de ledamöter som Sametinget utsett. Ambitionen är hög och målet är att
bli färdig till mandattidens slut i mars 2016.



Att vi tillsammans med Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen och
Norrbottens läns landsting samarbetar i ett nätverk med målet att förbättra den samiska
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hälsan och etablera någon form av samiskt nationellt hälsocenter.


Att vi tillsammans med diskrimineringsombudsmannen (DO) initierat ett gemensamt arbete
för att det i framtiden ska etableras en samisk sanningskommission. Kommissionen ska lyfta
fram de oförrätter som drabbat det samiska folket fram till idag och föreslå en rad åtgärder
för att få till stånd en förändring.



Att Sametinget i Sverige skulle ha lämnat över klubban för SPR till det finska Sametinget den
3 februari men ordförandeskapet förlängdes till den 1 juni, vilket förbrukade mer resurser
än planerat .

Sedan valet 2013 har styrelsen varit proportionellt vald - de flesta sametingspartierna har haft direkt
eller indirekt inflytande i styrelsearbetet. Styrelsen bestod av sju ledamöter och inget eller inga
partier har haft egen majoritet. Under plenum i oktober 2015 valde tre partier att lämna styrelsen.
Under den senare delen av 2015 har styrelsen därför endast bestått av fyra ledamöter.
Sametinget kämpar med de ekonomiska förutsättningarna. Vi går in i nästa verksamhetsår med ett
underskott – vilket kommer att ställa höga krav på både politiker och kanslipersonal. Styrelsen har
beslutat om en rad åtgärder för att försöka få budgeten i balans. Bland åtgärderna kan nämnas att
begränsa styrelsemötenas omfattning, att ge direktiv om ekonomisk återhållsamhet till såväl
förvaltning som politiker och att tjänstledigheter inte ersätts med vikarier utan fördelas inom
befintliga resurser.
Sametingets verksamhet är stor och bred. Förutom det politiska arbetet som politikerna utför så
arbetar kansliet med ett stort antal arbetsuppgifter som berör det samiska och det svenska samhället.
Här redovisas vad som gjorts under 2015. Trevlig läsning!

Håkan Jonsson
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SAMETINGET
Sametinget är både samernas folkvalda
parlament och förvaltningsmyndighet inom
rennäringens område och för samisk kultur.
Sametingsval har hållits vart fjärde år sedan
1993. Sametingslagen (1992:1433) definierar
Sametingets uppgifter och reglerar Sametingets
sammansättning, ärendenas handläggning samt
hur valet till Sametinget går till. Plenum består
av 31 folkvalda politiker som samlas tre gånger
per år på olika platser i Sápmi. Presidiet leder
plenums möten. Styrelsen är verkställande
organ och ytterst ansvarig för den löpande
verksamheten. Styrelsen utser en kanslichef.
Sametingets kansli består av ett femtiotal
statliga tjänstemän. Sametinget har sedan 2012
en nämndsorganisation med kultur-, närings-,
rennärings- och språknämnd för beredning och
verkställighet. En valnämnd ansvarar för
sametingsvalet.
Denna redovisning avser framför allt myndighetens arbete eftersom prestationerna utgår
från regleringsbrevets återrapporteringskrav,
uppgifterna i sametingslagen och instruktionen
för Sametinget.

UPPGIFTER
Sametingets främsta uppgift är att bevaka frågor
som rör samisk kultur i Sverige. Sametinget ska
verka för en levande samisk kultur och ta
initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder
som främjar denna kultur.
Till Sametingets uppgifter hör enligt lag att:






besluta om fördelningen av statens bidrag
och av medel ur Samefonden till samisk
kultur och samiska organisationer samt av
andra medel som ställs till samernas
gemensamma förfogande
utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen
fastställa mål för och leda det samiska
språkarbetet
medverka i samhällsplaneringen och bevaka
att samiska behov beaktas, däribland
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rennäringens intressen vid utnyttjande av
mark och vatten
informera om samiska förhållanden
utföra de övriga uppgifter som ankommer på
Sametinget enligt lag eller annan författning

Enligt förordning (2009:1395) med instruktion
för Sametinget ska Sametinget:






följa, utvärdera och hålla regeringen
informerad om utvecklingen inom
rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och
samisk kultur, samt
följa, utvärdera och hålla regeringen
informerad om utvecklingen inom
minoritetspolitiken och tillämpningen av
lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk när det gäller samer och
samiska.
integrera ett jämställdhetsperspektiv i
myndighetens verksamhet. Myndigheten ska i
beslut som rör individen utgå från kvinnors
respektive mäns villkor och behov samt aktivt
analysera konsekvenserna för kvinnor
respektive män av de beslut som fattas.

ORGANISATION
Sametinget är en myndighet under regeringen.
Kulturdepartementet är samordnande
departement. Den politiska nivån består av
plenum, styrelse och nämnder. Ersättningar till
styrelsens ordförande, styrelsens ordinarie
ledamöter och ersättare samt Sametingets
ordförande redovisas i noter till årsredovisningen. Styrelsens ordförande är arvoderad
på heltid och vice ordförande på deltid.
Sametingets kansli med tjänstemän är
organiserat i tre avdelningar samt en stab:





Kanslichefens stab
Ekonomi & administration
Språk & kultur - med informationscentrum
(SIC) och det minoritetspolitiska uppdraget
Samiska näringar, miljö &
samhällsplanering
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Kanslichefens ansvar återges i kansliordningen,
med hänvisning till Sametingets instruktion och
myndighetsförordningen (2007:515).
Kansliordningen innehåller interna föreskrifter
om organisation, arbetsfördelning, ansvar,
befogenhet, handläggning och föredragning.

Sametinget har fyra placeringsorter; Kiruna,
Jokkmokk, Tärnaby och Östersund. Den tillsvidareanställda personalen fördelade sig år
2015 enligt nedan:
Kontor

Antal anställda

VERKSAMHET

Kiruna

24

Sametingets breda verksamhet spänner över
stora områden som samiskt näringsliv,
rennäring, rovdjursfrågor, landsbygdsutveckling, samhällsplanering, miljö och klimat,
utbildning och forskning, främjande av samiska
kulturyttringar och traditionell kunskap,
kulturarvsfrågor, litteraturfrågor, språklig
rådgivning, språklig revitalisering, metodutveckling, gränslöst samiskt samarbete,
mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor och
internationella urfolksfrågor. Ansvaret att
informera om myndighetens arbete, om samer
och samiska förhållanden, samt om Sveriges fem
nationella minoriteter har resulterat i tre
webbplatser: sametinget.se, samer.se och
minoritet.se.

Jokkmokk
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Tärnaby
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Östersund
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Personalstruktur
Sametingets kansli hade 53 medarbetare den 31
december 2015; 32 kvinnor och 21 män.
Personalstruktur

Tabell 1.2 Tillsvidareanställda per placeringsort 2015

Tillgänglig kompetens
Kärnkompetensen omfattar de medarbetare
som har kompetens inom näring, kultur, språk
och information. Stödkompetensen omfattar de
medarbetare som har kompetens inom
administration, ekonomi, intern information,
personal och juridik.
Under större delen av 2015 har bland annat en
avdelningschefstjänst varit vakant och arbetsuppgifterna fördelats på befintlig personal. I
övrigt har konsulttjänster och projektanställningar använts. Förvaltningsbudgeten
täcker inte nuvarande organisation för
myndigheten. Tack vare tjänstledigheter och
vakanthållna tjänster har Sametinget de senaste
åren klarat av att hålla budgetramarna eller
redovisat endast ett mindre underskott.

2013

2014

2015

Medelantal anställda (st)

48

56

52

Antal årsarbetskrafter (st)

46

47

46

Antal kvinnor (st)

28

32

31

58,5

57

60

Under 2015 har en förvaltningschef och en
ekonomichef anställts, en person har fått en
tillsvidareanställning och 16 personer har varit
anställda på vikariat eller haft projektanställning.

20

24

21

Utveckla, anskaffa och behålla kompetens

Andel män (%)

41,5

43

40

Andel anställda -29 år (%)

11,3

12,5

13

Andel anställda 30-49 år
(%)

43,4

48,2

29,8

Andel anställda 50+ (%)

45,3

39,3

34,6

Andel kvinnor (%)
Antal män (st)

Tabell 1.1 Personalstruktur för Sametinget 2013-2015

Sametinget arbetar mot det interna målet ”att
vara en attraktiv arbetsgivare”, både för nya och
befintliga medarbetare. Ett digitalt rekryteringssystem används från och med 2015 för att
uppnå högre kvalitet och effektivitet i
handläggningen.
En personalkonferens med ett utbildningsprogram genomfördes i Jokkmokk i november
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med temat internationell folkrätt och det
samiska köket. I samband med personalkonferensen gjordes ett studiebesök på Laponia
i Stora Sjöfallet med föredrag om förvaltningen
Laponiatjuottjudus.
En konsult från Ekonomistyrningsverket har i
november hållit en utbildningsdag för all
personal om målstyrning, måluppföljning och
årsredovisning.
Avveckla kompetens
2014 blev två medarbetare uppsagda inom
landsbygdsprogrammet på grund av arbetsbrist
och anställningarna avslutades 2015. En person
har gått i pension. I samband med
pensioneringen av en ekonomihandläggare
beslutade Sametinget att dra in tjänsten och
istället köpa tjänster från Statens servicecenter
(SSC). Från och med september är Sametinget
fullservicekund hos SSC. Inom en tioårsperiod
kommer tretton personer (cirka 29 % av
Sametingets anställda) att gå i pension om
pensionsavgång sker vid 65 års ålder. Inom de
närmaste fem åren kommer tre personer att
uppnå pensionsålder.

Sjukfrånvaro
Under 2015 har Sametinget haft en sjukfrånvaro
på 4,2 % vilket är en ökning med 0,6 procentenheter och något högre än den genomsnittliga
sjukfrånvaron i staten. Andelen långtidssjukskrivningar av den totala sjukfrånvaron har
minskat sedan 2014. Eftersom Sametinget är
liten myndighet kan få individer påverka utfallet
i procent kraftigt.
Sjukfrånvaro

2013

2014

2015

3,4

3,6

4,2

Andel 60 dagar eller
mer i %

37,1

77,3

49,7

Sjukfrånvaro av total
arbetstid i %

2013

2014

2015

Kvinnor

4,4

4,5

5,5

Män

2,1

2,3

2,0

-

-

-

Anställda 30 – 49 år

5,8

6,3

7,4

Anställda 50 år-

1,5

1,4

1,7

Totalt i %

Anställda -29 år1

Personalomsättning
Myndighetens personalomsättning är låg.
2013

2014

2015

Medelantal

48

56

52

Antal avslut

4

0

4

8,3 %

0%

7,7 %

Personalomsättning

Alla medarbetare har möjlighet att nyttja ett
friskvårdsbidrag på maximalt 3 tkr och får
använda två timmar i veckan till friskvård.

Tabell 1.3 Personalomsättning 2013-2015

Arbetsmiljö
Sametinget arbetar kontinuerligt för att granska
och förbättra arbetsmiljön. En medarbetarenkät
från 2015 visar att den psykosociala arbetsmiljön förbättrats jämfört med tidigare enkäter.
Bland annat känner sig medarbetarna mer
delaktiga i beslut, kommunikationen har ökat
och stressen har minskat, även om det
fortfarande finns negativa faktorer som skapar
stress.

Tabell 1.4 Sjukfrånvaro personal 2013-2015

Semesterlöneskuld och personalsociala
åtgärder
Semesterlöneskulden den 31 december 2015
uppgick till 2 703 tkr (inklusive sociala avgifter)
vilket är en ökning från 2014 med 131 tkr.
Antalet sparade semesterdagar var 778 stycken,
cirka 15 dagar per anställd.

Personalsociala
åtgärder

2013

2014

2015

191

176

271

Tabell 1.5 Personalsociala åtgärder 2013-2015 (tkr)

Sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas inte om
antalet i gruppen understiger 10.
1
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Arbetsmiljörelaterade åtgärder har vidtagits
under 2015. Bland annat erbjöds alla tillsvidareanställda en hälsoundersökning under 2015
med syfte att förebygga ohälsa. Kostnader för
personalsociala åtgärder som företagshälsovård,
ersättning för sjukvårdskostnader, läkemedel
och rekreation och motion har uppgått till 271
tkr under 2015.

eventuella jämställdhetsplaner. I mars 2015
anordnade Sametinget en näringslivskonferens i
Umeå dit en kvinna och en man från respektive
sameby och näringsorganisation inbjöds.

Jämställdhetsintegrering



Sametinget har som en del i projektet
Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM)
tagit fram en ny handlingsplan för 2015-2018.
Sametinget kommer att fortsätta det redan
påbörjade arbetet med att se över de interna
styrprocesserna och beslutsvägarna. Hela
organisationen ska arbeta med att agera ur ett
genusperspektiv i sin myndighetsutövning samt
jämställdhetsintegrera styrdokument och
rutiner.
Sökande av kulturbidrag ska beskriva hur de
arbetar med att öka jämställdheten och bifoga

Sametingets två effektmål är:


Verksamheten är likvärdig och bra för alla
medborgare oavsett deras kön
Fler medborgare tar del av Sametingets
verksamhet

Bedömning
Utbildningsinsatser har genomförts för att öka
kompetensen. Vi har ökat användningen av
intranätet för bättre informationsspridning. Vi
har fördelat arbetsuppgifter internt och i vissa
fall köpt in konsulttjänster.
Sametinget bedömer att de åtgärder som
vidtagits har varit ändamålsenliga och
tillräckliga för att säkerställa att vi har tillräcklig
kompetens för att fullgöra våra uppgifter enligt
instruktion och regleringsbrev.
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OM ÅRSREDOVISNINGEN
Sametingets årsredovisning ska ge en rättvisande
bild av årets resultat. Redovisningen ska vara
tillförlitlig, relevant, begriplig, jämförbar och
transparent. Modellen för utvärdering av verksamhetsresultatet är måluppfyllelseanalys, och
därför innehåller årsredovisningen bedömningar
av hur väl myndigheten har uppfyllt sina mål.

Indelning
Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning
och budgetunderlag ska Sametinget redovisa
och kommentera verksamhetens resultat i
förhållande till de mål och uppgifter som
framgår av myndighetens instruktion,
regeringens regleringsbrev eller i något annat
beslut. Resultatredovisningen ska lämnas enligt
en indelning som myndigheten bestämmer. I
årsredovisningen för år 2015 har vi denna
indelning:






Information
Språk
Kultur
Samiska näringar och samhällsplanering
Viltvård, ersättning och inventering

Prestationer
Sametinget har avsett att redovisa volymer och
tillhörande kostnader avseende myndighetens
mest relevanta prestationer för år 2015. När det
gäller redovisning av kostnaderna prioriteras
redovisningen av totalkostnaden för
prestationen. Vi gör bedömningen att i flera av
Sametingets verksamheter är komplexitetens
inverkan avseende ärendenas kostnad en så stor
faktor att det inte blir relevant att kommentera
styckkostnaden. I dessa fall har vi valt att inte
redovisa och/eller analysera denna. Redovisning av styckkostnaden kan dessutom ge
alltför stort fokus på redovisning av produktivitet i stället för kvalitet i verksamheten.
Beräkningar av prestationers kostnader har
förbättrats genom att en mer verklighetsanpassad årsarbetstid använts. Värdena för
2013 och 2014 har omarbetats.
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I likhet med föregående års redovisning, baseras
beräkningen av de kostnader som redovisas för
utförda prestationer på handläggarnas uppskattningar/beräkningar av nedlagd tid. Dessa
granskas, rimlighetsbedöms och jämförs mot
tidigare år. I vissa fall har handläggare utfört
tidsredovisningen i Excel. I den metod som
använts för beräkning av prestationers
kostnader används summan av ”direkt lön” som
fördelningsbas. De gemensamma kostnaderna
fördelas ut på fördelningsbasen i form av ett
påslag. Modellen kan beskrivas enligt följande:
Direkt lön (fördelningsbas)
+ Direkt material och övriga direkta
kostnader
+ Påslag för OH-kostnader
= Kostnad för prestation
För beräkning av direkt lön har antalet utförda
arbetstimmar avseende prestationen multiplicerats med timlönen, inklusive sociala
avgifter. Kostnader för direkt material och
övriga direkta kostnader kan utgöras
exempelvis av inköpta konsulttjänster.
Vid beräkning av påslaget för OH-kostnader på
vald kostnadsdrivare (lönekostnader) har
Sametinget försökt identifiera de gemensamma
kostnaderna. Påslaget ska motsvara förhållandet
mellan de gemensamma kostnaderna och lönekostnaderna. OH-påslaget för 2015 uppgår till
52,9 % (föregående år 52,5 %).

Bedömning
Sametinget rapporterar resultatet dels i
förhållande till mål som är härledda från våra
uppgifter enligt sametingslagen och dels i
relation till de mål och återrapporteringskrav
som regeringen definierat i regleringsbrevet. I
de flesta fall tangerar regeringens mål de mål
som härletts från Sametingets uppgifter.
Återrapporteringskraven är avdelningsspecifika
och redovisas på avdelningsnivå. Den generella
återrapporteringen kommenteras i kapitlet för
den sammanfattande resultatredovisningen.
Resultaten av indikatorerna utgör underlag för
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bedömningen av måluppfyllelsen. För
bedömning av måluppfyllelsen använder vi
följande skala:
1.
2.
3.
4.

Målet är inte uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt
Målet är i huvudsak uppfyllt
Målet är uppfyllt

En kombination av fackmässiga bedömningar av
tillstånd och insatser samt indikatorernas
utveckling över tiden, avgör ”betyget”.
Ett mål kan kopplas till en eller flera indikatorer.
Minst 2/3 av indikatorerna ska uppnå en
specifik betygnivå för att den aggregerade
måluppfyllelsen ska erhålla motsvarande
bedömning. Alla indikatorer till ett specifikt mål
har samma vikt. Sametinget strävar efter att
välja indikatorer som är relevanta och stabila
över tiden. Varje år prövas föregående års
indikatorers aktualitet och relevans.

Tillförlitlighet
Sametinget bedömer att tillförlitligheten i
bedömningen av måluppfyllelsen är god, då
bedömningsprocessen är ändamålsenligt
strukturerad, noggrann och logisk. Processen för
”fackmässiga bedömningar” kan beskrivas enligt
följande:
1.

De möjliga hot- och felkällor som identifierats är
att målen har karaktären av utfalls-/effektmål
samt kvalitetsmål. I dessa fall kan problem
uppstå vid bedömningen av måluppfyllelse.
1) Vid bedömningen av utfalls-/effektmål (på
basis av utfalls/effektindikatorer) är det stor
fördel om det finns tillgång till relevant och
tillförlitlig statistik.
Då det externa tillgängliga statistikutbudet
avseende samiska frågor är relativt magert,
måste Sametinget producera statistik av god
kvalitet. Med status som statistikansvarig
myndighet (SAM) skulle Sametinget kunna få
åtkomst till extern statistik. Det krävs bland
annat för att få tillgång till statistikunderlag från
Skatteverket.
2) Vid bedömning av kvalitetsmål (på basis av
kvalitetsindikatorer) kan det ingå en hög grad
av självbedömning. Då finns en risk att man
värderar sig själv och det arbete man utfört
2
för högt.
Sametinget är medvetet om detta. Ett stort
ansvar läggs på avdelningscheferna, som är de
som bäst känner till verksamheten på sina
respektive avdelningar.

Interna dialoger utförs på olika nivåer i
organisationen. Den enskilde skribenten
bedömer först tillsammans med sin
avdelningschef avdelningens måluppfyllelse
genom att analysera resultatet för
avdelningens indikatorer.

2. När en sammanfattande bedömning av
måluppfyllelsen har utförts på avdelningsnivå, ska bedömningen godkännas av
Sametingets ledningsgrupp.
3.

Den tredje och slutliga instansen för
godkännande är Sametingets styrelse.
Denna nivå är av mer formell karaktär och
godkännandet sker genom att årsredovisningen skrivs under.

ESV:s handledning för Resultatredovisning 2012-4,
sid. 26
2
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Område

Mål

Indikatorer

Måluppfyllelse

Sametinget verkar för en
levande samisk kultur,
stärker och utvecklar
samernas och de samiska
näringarnas ställning i
samhället samt en
samhällsplanering där
samiska behov beaktas.

Sammanlagd
bedömning av
måluppfyllelse för
enskilda
verksamheter.

Målet är delvis
uppfyllt.

Information om
Sametinget och
Sametingets verksamhet,
både som myndighet och
folkvalt organ, samerna
som urfolk, samiska
förhållanden och kultur
finns tillgänglig och sprids
i samhället.

Statistik för
besöksfrekvensen på
webbplatsen
sametinget.se.

Målet är delvis
uppfyllt.

Samlad bedömning

Information

Statistik över
besöksfrekvensen på
webbplatsen
www.samer.se.
Nyhetsbevakning
om samer och
samiska
förhållanden.

Språk
Sametinget ska bidra till
utvecklingen av de
samiska språkens
användning och ställning i
samhället, framför allt i
det traditionella samiska
området.

Språkavdelningens
insatser under året i
förhållande till
språkmålen.

Målet är delvis
uppfyllt.

Språkcentrums
insatser under året i
förhållande till
språkmålen.

Sametingets årsredovisning 2015 | SAMMANFATTNING AV MÅLUPPFYLLELSE

15

Kultur
Sametinget ska bidra till
utvecklingen av ett starkt
och mångfaldigt konstoch kulturliv.

Antal inkomna och
beviljade ansökningar och deras fördelning i förhållande
till målet.

Målet är delvis
uppfyllt.

Giron Sámi Teáhters
verksamhet utifrån
antalet produktioner
och besökare avseende målet: ”Vi
har en samiskspråkig teater med
hög konstnärlig
kvalitet som är
ledande inom
samisk scenkonst
och är nationalscen
för samisk teater i
Sverige”.

Samiska näringar och samhällsplanering
Ett starkt och utvecklat
samiskt näringsliv samt
en samhällsplanering där
samiska behov beaktas,
särskilt rennäringens
behov av mark och vatten.

Näringsavdelningens
insatser för att
utveckla och stärka
det samiska
näringslivet.

Målet är delvis
uppfyllt.

Näringsavdelningens
insatser för en
samhällsplanering
där samiska behov
beaktas.

Viltvård, ersättning och inventering
De skador som rovdjuren
orsakar rennäringen ska
vara acceptabla.

Fastställda
toleransnivåer för
alla samebyar som
fungerar i praktiken.

Målet är inte
uppfyllt.

Medel till
skadeförebyggande
åtgärder finns.
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Generell återrapportering
Enligt regleringsbrevet för 2015 ska Sametinget
i sin generella återrapportering:
Redogöra för hur Sametingets verksamhet
bidragit till att uppfylla det av riksdagen
fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel att insatserna
ska bidra till goda förutsättningar för arbete,
tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De
gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra
till klimatomställningen och att naturresurserna
används hållbart.


Avrapporteras i kapitlet Samiska näringar och
samhällsplanering.

Göra en bedömning av hur resultaten och
effekterna bidragit till att nå målet för
utgiftsområdet med hjälp av de redovisade
indikatorerna.


Avrapporteras i kapitlet Samiska näringar och
samhällsplanering, sid 52.

Göra en samlad bedömning av hur Sametingets
verksamhet bidragit till en levande samisk
kultur, stärkt och utvecklat samernas och de
samiska näringarnas ställning i samhället samt
en samhällsplanering där samiska behov
beaktas.


Avrapporteras i den sammanfattande
resultatredovisningen.
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EKONOMI
Sametingets totala intäkter och kostnader (tkr)
Intäkter

2013

2014

2015

Språk

15 801

15 453

15 832

Kultur

6 601

7 942

7 182

Information

4 047

4 614

4 576

40 101

42 336

41 877

1 336

2 051

1 437

67 886

72 396

70 905

Erhållna medel för finansiering av
bidrag och ersättningar (Transfereringar)

131 572

130 503

130 417

Totala intäkter

199 458

202 899

201 322

2013

2014

2015

Språk – Verksamhetskostnader

15 801

15 453

15 832

Språk – Lämnade bidrag

17 819

17 201

16 325

6 601

7 942

7 182

20 887

20 783

20 995

4 047

4 614

4 576

Samiska näringar – Verksamhetskostnader

41 811

43 449

41 877

Samiska näringar – Lämnade bidrag

34 469

38 445

34 439

1 336

2 051

0

Samiska näringar och samhällsplanering
Viltvård, ersättning och inventering
Summa Verksamhetsintäkter

Kostnader

Kultur - Verksamhetskostnader
Kultur – Lämnade bidrag
Information – Verksamhetskostnader

Viltvård - Verksamhetskostnader
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Viltvård, - Lämnade bidrag

58 397

54 074

58 658

Summa Verksamhetskostnader

69 596

73 509

71 543

Summa Lämnade bidrag

131 572

130 503

130 417

Totala kostnader

201 168

204 012

201 960

Kommentar
Beräkningsmodell
Sametingets gemensamma verksamhetskostnader inklusive kostnader för det folkvalda
organet har fördelats ut på de ”prestationsgenererande” verksamheterna. Fördelningen
bestäms av relationen mellan den enskilda
verksamhetens direkta kostnader och de totala
direkta kostnaderna. Den del av årets kapitalförändring, 638 tkr, som påverkar anslagsutfallet, justerar därefter verksamhetsintäkterna. Den specifika verksamhet som
kapitalförändringen med avseende på
intäkterna, korrigeras med årets belopp. För
åren 2013-2015 avser kapitalförändringen
verksamheten Samiska näringar.
I modellen hanteras relativt stora gemensamma
kostnader (OH-kostnader) som fördelas på de
direkta kostnaderna. De gemensamma
kostnaderna utgör år 2015 53 % av de direkta
kostnaderna, vilket är en ”riskfaktor”.
Exempelvis kan förändringar för en enskild
verksamhet mellan åren ge intryck av att de är
större än vad de egentligen är. Sametinget är en
myndighet med en stor gemensam sektor i form
av stab, administration samt det politiska
organet. Dessa verksamheter har bedömts vara
icke-prestationsgenererande, med avseende på
prestationer som utgår från myndighetens
uppgifter och regleringsbrev.
Lämnade och erhållna bidrag har redovisats per
verksamhet. Detta för att följa bestämmelserna i
förordningen om årsredovisning och budgetunderlag, 3 kap. 2§ .
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Observera att siffrorna avseende 2013 och 2014
har arbetats om. Dels för att kunna redovisa
transfereringar per verksamhet och dels för att
få en rättvisande fördelning av kapitalförändringen, så att den påverkar verksamhetsintäkterna på ett rättvisande sätt.
Verksamhetsintäkter
Årets verksamhetsintäkter uppgår till 70 905
tkr, en minskning med 1 491 tkr jämfört med
2014. Sametinget verksamhet finansieras i
huvudsak via anslag. 93.2 % av verksamhetens
intäkter härrör från anslag. Bidragsintäkter
utgör 6,7 % medan intäkter från avgifter och
andra ersättningar står för 0,1 %.
Anslagsintäkterna har ökat med 999 tkr. Detta
beror främst på ökade anslagsavräknade
kostnader avseende Sametingets förvaltningsanslag, 3:1 ap 1. Bidragsintäkterna har minskat
med 2 136 tkr. Under 2015 har upplupna
bidragsintäkter från justerats, eftersom de varit
för högt upptagna i föregående års bokslut.
Denna korrigering á 843 tkr genererar
anslagsavräknade kostnader på förvaltningsanslaget samt reducerar bidragsintäkterna för
2015. Minskningen av avgiftsintäkterna uppgår
till 234 tkr. År 2014 gjordes en retroaktiv
fakturering som bidragit till denna differens.
Verksamhetskostnader
Sametingets verksamhetskostnader för år 2015
uppgår till 71 543 tkr, vilket innebär en
minskning med 1 966 tkr i jämförelse med
föregående år. Den huvudsakliga ökningen beror
på ökade anslagsavräknade kostnader för
förvaltningsanslaget. 3:1 ap. 1.
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Förvaltningsanslaget har under året finansierat
underskott i budgeten 2015 för EU-programmet
Landsbygdsprogrammet genom att belastas med
kostnader á 487 tkr. Korrigering av upplupna
bidragsintäkter härrörande från föregående år
har avräknat anslaget med 843 tkr.

utgörs dels av verksamhetsårets avskrivningar
på anslagsfinansierade anläggningstillgångar
(anslag 1:23 ap.2, Främjande av rennäringen) á
638 tkr och dels av periodiseringsposter i form
av upplupna transfereringar á 1 133 tkr.
(anslagsavräknas år 2016)

Transfereringar

Anslagsredovisning

Årets lämnade bidrag uppgick till 130 417 tkr,
vilket innebär en högst marginell minskning
med 86 tkr.

Sametinget har i sin anslagsredovisning erhållit
ett negativt utgående överföringsbelopp á -5 662
tkr. Det negativa utfallet beror på att anslagskredit nyttjats för anslagen 3:1 ap. 1 á 1 832 tkr
och 1:23 ap. 2 á 5 011 tkr. Beträffande anslag
1:23 ap.2 är det främst utbetalningar avseende
katastrofskadeskydd som gett upphov till
behovet av att använda anslagskrediten.

Kapitalförändring
Årets kapitalförändring uppgick till -1 771 tkr.
År 2014 var den -1 113 tkr och år 2013 uppgick
den till -1 710 tkr. Kapitalförändringen för 2015

Sametingets årsredovisning 2015 | EKONOMI
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INFORMATION
Information om myndighetens verksamhet är ett
övergripande ansvar. Sametinget har enligt
sametingslagen (1992:1433 1§) till uppgift att
informera om samiska förhållanden.
Denna redovisning är uppdelad på information
om myndighetens verksamhet och allmän
information om samer utförd av enheten Samiskt
informationscentrum (SIC). Myndighetens
målgrupper är framför allt samer, andra
myndigheter, organisationer, journalister och
studenter. SIC:s verksamhet riktar sig med sin
information om samer och det samiska samhället
främst till det svenska samhället, med skolor
(barn och ungdomar) och journalister som viktiga
målgrupper.
Kostnaderna för SIC särredovisas enligt särskilt
villkor för anslag 3.1 ap 1.

VÅRT MÅL
Information om Sametinget och
Sametingets verksamhet, både som
myndighet och folkvalt organ, samerna
som urfolk, samiska förhållanden och
kultur finns tillgänglig och sprids i
samhället.

MYNDIGHETENS INFORMATION
Information från Sametinget sker via hemsidan,
mejl och telefon, trycksaker, annonser och
pressmeddelanden. Informatören utgör ett stöd
vid informationsaktiviteter för myndigheten och
Sametingets politiska ledning.

Verksamheten under året
Landsbygdsprogrammet
Informationsinsatser för att göra nya
landsbygdsprogrammet känt görs enligt Landsbygdsprogrammets kommunikationsplan.
Anpassad information för samiska målgrupper

har publicerats på vår hemsida3. Vi har tagit
fram egna informationsblad med tydlig
information som svarar på de vanligaste
frågorna och klargör vilka som enligt Jordbruksverkets regler har möjlighet att söka EU-stöd.
Kommunikation om ekosystemtjänster
Sametinget deltar i Naturvårdsverkets
regeringsuppdrag om kommunikation av
ekosystemtjänster. Information om ekosystemtjänster i fjäll och skog har publicerats på
hemsidan. En broschyr håller på att utarbetas
som beskriver ekosystemtjänster som den
samiska kulturen är beroende av.
Samiskt språkcentrum
Samiskt språkcentrum sprider kunskap om
bland annat revitalisering av samiska språk, flerspråkighet, samiska i utbildning och undervisning. Hemsidan, rapporter, föredrag och
sociala medier används för att sprida aktuell,
språkrelaterad information. Språkcentrums
Facebook-konto har 761 följare vilket är en
ökning från år 2014 med 414 personer.
Hemsidan
Besöksfrekvensen på hemsidan sametinget.se
analyseras årligen med statistikverktyget Google
Analytics. 2015 har hemsidan besökts 176 874
gånger av 94 600 unika besökare. Antal unika
besök har ökat med 27 % sedan förra året.
Jämfört med 2013 har antalet unika besök ökat
med 66 %. De mest besökta sidorna är i tur och
ordning: Startsidan, Lättläst, Renmärkesregistret
och entrésidan för Rennäring. Sökfunktionen
används flitigt och därefter kommer entrésidan
för avdelningen Sametinget som innehåller
allmän information om Sametinget.
Kontaktformuläret på hemsidan genererade 211
frågor till informatören under 2015 jämfört med
157 frågor året innan.
Användningen av nordsamiska på webbplatsen
har ökat markant sedan 2014, då vår nya

3
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https://www.sametinget.se/EUstod
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översättare började jobba aktivt med webben.
De flesta artiklar översätts numera till
nordsamiska.

var styrelsens pressmeddelande: Naturvårdsverket äventyrar arbetet med toleransnivåer för
rennäringen som lästes 489 gånger.

Sociala medier

Studiebesök

Twitterkontot sametinget_sve har 501 följare i
slutet av 2015. Vid behov finns även möjlighet
att sprida information via Samiskt informationscentrums facebook-sida.

Sametinget tar regelbundet emot studiebesök.
Under 2015 har vi exempelvis haft besök av LO:s
ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, näringsdepartementets rättssekretariat, Gränsälvskommissionen och Kommissionen mot Antiziganism, förutom ett flertal studenter,
skolelever och utländska gäster. Fortfarande är
de flesta frågor basala och svenska besökare
kommenterar ofta att de inte fått lära sig något
om samer i skolan. I fler fall än tidigare noteras
bättre förkunskaper och att de frågor som ställs
är djupare, vilket indikerar att kunskapsnivån
sakta är på väg uppåt.

Samernas bibliotek har 429 följare på Twitter.
Biblioteket medverkar i en blogg och har en
gemensam facebook-sida med Sametingets
bibliotek i Karasjok och Samisk bibliotekstjeneste i Troms i Norge. Den har 711 följare.
Pressmeddelanden
PR-tjänsten MyNewsdesk används för utskick av
pressmeddelanden till media. 17 pressmeddelanden har gått ut under 2015 vilket är samma
nivå som 2014. Det mest läsa pressmeddelandet

529 personer har besökt huvudkontoret i Kiruna
under året.

Besök Sametingets hemsida
2013

2014

2015

Skillnad
jämfört med
2014

126 178

144 312

176 874

23 %

56 813

74 533

94 600

27 %

Sidvisningar

440 170

479 880

510 821

6%

Genomsnittlig
sessionslängd

3:28 min

3:26 min

3:07 min

Besök
Unika besökare

Tabell 2.1 Besök på sametinget.se enligt statistik från Google Analytics
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SAMISKT INFORMATIONSCENTRUM
På enheten Samiskt informationscentrum (SIC) i
Östersund arbetar två informatörer med
uppdraget att informera allmänheten om samer
och samiska förhållanden med syfte att öka
kunskapen om samer i det svenska samhället.

Verksamheten under året
Webbproduktion och webbutveckling
SIC:s huvudsakliga kanal är webbplatsen
samer.se där aktuella reportage och faktaartiklar
om samer som urfolk och om samiska förhållanden publiceras. Omsättningshastigheten
på förstasidesreportagen är ca 14 dagar. Under
året har 27 nya artikar/reportage publicerats.
En verklighetstrogen bild av ett differentierat
Sápmi eftersträvas. Reportagen och artiklarna
som publiceras ska vara intressanta, relevanta
och aktuella.
SO-rummet, Facebook , Wikipedia och
Sametingets hemsida leder mycket trafik till
samer.se. Flest besök uppnås i februari, det vill
säga den månad som Samefolkets dag infaller. I
februari 2015 hade samer.se 48 615 besök vilket
är en ökning med 50 % jämfört med 2014.

Sametinget köper omvärldsbevakning. Under
året har vi bytt medieagent till ett mer ändamålsenligt alternativ. Det som skrivs i media om
samer presenteras med daglig uppdatering på
Sametingets samtliga webbplatser.
Sociala medier
SIC finns på sociala medier som Facebook,
Twitter, YouTube och Instagram. Sociala medier
används för att puffa för de artiklar som
publiceras på webben och för att tipsa om andra
artiklar, nyheter eller arrangemang som är
intressanta och relevanta för vår målgrupp. De
sociala medierna leder till ett ökat flöde av
besökare till hemsidan och förbättrar möjligheten till kommunikation. Uppdatering på
sociala medier sker kontinuerligt och antalet
följare och gillare ökar stadigt. Många
journalister och svenska politiker på nationell
nivå följer SIC på de sociala medierna. På
Facebook ökar våra inlägg i räckvidd.
2013

2014

Instagramföljare

0

137

321

+ 134 %

Informationsproduktion

Facebook gillare

2 939

3 523

4 344

+ 23 %

SIC producerar eget informationsmaterial om
samer. En 16-sidig publikation Fördomar och
förklaringar beskriver och bemöter de tolv
vanligaste fördomarna på ett lättsamt och
humoristiskt sätt i serieform. Broschyren har
tryckts upp två gånger under 2015 i en total
upplaga av 40 000 exemplar. Vi har använt oss
av en leverantör av gratis skolmaterial, för
marknadsföring, distribuering och lagerhållning.
Broschyren har sammanlagt gått ut i 51 845 ex
till skolor i Sverige och tog slut i oktober.

Twitterföljare

400

610

805

+ 32 %

6 500

9286

14 961

+ 61 %

En enklare broschyr Sápmi - landet och folket
innehåller kort och allmän information som är
anpassad för turistbyråer och liknande
sammanhang. Den finns på både svenska och
engelska och har under året översatts till tyska.
Broschyren har trycks upp i 10 000 ex på
svenska, 1000 ex på engelska och 500 ex på
tyska. Samtliga broschyrer tog slut i november.
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Antal
följare
/gillare

Youtube
visningar
av filmer

2015

Skillnad
jämfört
med
2014

Tabell 2.2 Antal följare av SIC i sociala medier20132015

Projektet #mittsápmi
Under året genomfördes en informationskampanj kallad #mittsápmi via sociala medier
och vår egen hemsida. Den var främst riktad till
ungdomar mellan 15-25 år med målet att möta
den efterfrågan som finns, främst från
skolelever, om att intervjua en same, och för att
öka medvetenheten och kunskapen om unga
samers liv idag. Kampanjen #mittsápmi
introducerades på Instagram, Facebook, Twitter
under kontot @mittsápmi efter att först ha
förankrats hos samiska ungdomar, både tjejer
och killar med olika samisk bakgrund, som blev
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informanter via Instagram. Marknadsföring
skedde via annonsering på Facebook och
utdelning av vykort på gymnasieskolor.
Kampanjen fick omedelbart många följare på
sociala medier. I starten av projektet (31 mars
2015) hade #mittsápmi 2 092 följare på sidan
Mitt Sápmi på Facebook och 464 följare på
Instagram. I slutet av projektet (18 aug. 2015)
fanns 3 320 följare på Facebook och 2 344
följare på Instagram. Projektledaren avslutade
sitt åtagande i augusti men de samiska
informanterna på Instagram fortsatte året ut.
På samer.se skapades en egen sida för projektet
#mittsápmi som lever vidare. Där kan besökare
ta del av en fördomsbank, skolmaterial i olika
ämnen samt intervjuer med tio fiktiva samiska
identiteter.

MÅLUPPFYLLELSE
Bedömning av måluppfyllelsen sker utifrån
följande indikatorer:


Statistik för besöksfrekvensen på
webbplatsen www.sametinget.se



Statistik över besöksfrekvensen på
webbplatsen www.samer.se



Nyhetsbevakning om samer och
samiska förhållanden



Kunskap hos besökare av samer.se

Bedömning
Sametingets webbplatser, muntlig och skriftlig
kommunikation, informationsproduktion,
pressutskick, närvaro på sociala medier med
mera bidrar till att information om samer finns
tillgänglig och sprids i samhället. På ett
lättillgängligt sätt kan människors kunskap om
Sametinget, samer och samiska förhållanden
förbättras.
Antalet besökare på våra webbplatser ökar för
varje år. På samer.se publiceras aktuella
reportage med regelbundenhet vilket gör den
ständigt aktuell och intressant, även för samer.
Sametinget.se är en sida med myndighetsinformation som inte har samma nyhetsvärde.

I alla sociala medier har både antalet gillare/följare och visningar ökat. Efterfrågan på tryckta
broschyrer är betydligt större än vad Sametinget
har resurser att producera och distribuera.
I slutet av 2015 gjordes två undersökningar för
att verifiera om nyhetsbevakningen av samiska
frågor har ökat de senaste åren samt vilken
kunskap och attityd besökare på webbplatsen
samer.se har.
Den första undersökningen är en medieanalys
utförd av ett mediebevakningsföretag.
Mediebevakningen för åren 2013- 2015
analyserades i tre kategorier: Sametinget,
samiskt näringsliv och samer i allmänhet.
Under de tre åren har totalt 29 143 artiklar
skrivits om Sametinget, samisk näring och samer
i allmänhet. 2013 var exponeringen störst för
alla tre områden för att sedan sjunka under
2014 och öka på nytt under 2015. 2013 var ett
valår och detta generar alltid fler artiklar. Antal
artiklar ligger ändå på en ganska jämn nivå. Den
stora skillnaden finns i räckvidden: Antalet
läsare som tar del av en artikel har ökat från
2013 till 2015. Annonsvärdet, baserat på bland
annat räckvidden, tonalitet och mediekvalitet,
har ökat väsentligt för alla tre områden under de
uppmätta åren. Ett ökat värde beror främst på
att de publicerade artiklarnas räckvidd har ökat
under åren.
En pop-up enkät på samer.se under två veckor i
slutet av 2015 gav 760 svar. Vid bedömning av
svaren måste vägas in att besökaren av eget
intresse sökt sig till samer.se och troligen redan
har vissa förkunskaper. 30 % av respondenterna är under 25 år, 46 % känner ingen same,
nästan 40 % har en universitetsutbildning
längre än 3 år.
Kunskapsfrågorna behandlade bland annat
Sametinget och dess ställning. Förvånansvärt
många tror att Sametinget har större makt än
det egentligen har. Endast 33 % vet att
Sametinget är ett folkvalt organ och en
myndighet.
Frågor om attityden till samer och samiska
frågor ställdes som påståenden. Nästan 95 %
anser att det är viktigt att bevara den samiska
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kulturen. 86 % anser att Sverige skulle bli ett
tråkigare land utan samisk kultur. Våra
respondenter har med andra ord en mycket
positiv attityd till samisk kultur.
Påståendet att samer värnar om naturen och
miljön höll ca 80 % med om. Att samerna ska ha
oinskränkt äganderätt till marker som de i
århundraden bedrivit sina traditionella näringar
håller 65 % med om. Nästan 70 % anser att
samerna genom sitt folkvalda parlament måste
få ett ökat självbestämmande.

Webbstatistik

De båda undersökningar ger en inblick om läget
när det gäller kunskap, attityder och mediebevakning kring samer och samiska frågor. Vi
konstaterar att det skett en långsam positiv
förändring över tid.

Samlad bedömning
En aggregerad bedömning för verksamhetsområdet Information är att målet delvis är
uppfyllt.

2013

20144

2015

Skillnad i % jämfört
med 2014

Besök

207 763

244 570

313 937

+28 %

Unika besökare

129 897

161 346

207 426

+28 %

Sidvisningar

589 163

713 298

926 677

+30 %

2,84

2,92

2,95

+1 %

3.07 min

3.29 min

3,42 min

+6 %

Återkommande
besökare

39,2 %

35,8%

35,6 %

Besökare 1 feb-28 feb

24 682

32 261

48 615

Sidor per besök
Gen. sessionslängd

Tabell 2.3 Besökare på samer.se 2013-2015. Källa: Google Analytics

4

Korrigerade siffror för 2014 jämfört med ÅR 2014.
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51 %

Särredovisning av kostnader för SIC

Kostnader SIC

2013

2014

2015

Personal

664,9

964,3

1 149,6

Lokaler

31,4

21,4

0

Resor

20,6

68,6

30,5

Trycksaksproduktion

311,3

285,7

453, 6

Köpta tjänster

439,4

635,7

309,7

Övrigt

294,3

393,4

278,8

Totalt

1 761,9

2 369,1

2 222,2

Tabell 2.4 Kostnader i tkr för Samiskt informationscentrum 2013-2015

Verksamhetskostnaderna för Samiskt
informationscentrum uppgick år 2015 till 2 222
tkr, vilket är en minskning med 6 % relaterat till
år 2014.

Behovet av tjänster avseende trycksaksproduktion (inklusive distribution) har varit
större än föregående år och kostnaden för denna
kategori har ökat med 59 %.

Personalkostnaderna har ökat med 19 % och
behovet av köpta tjänster (förutom
trycksaksproduktion) har minskat med 51 %.
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SPRÅK
Sametingets språkarbete är organiserat i två
funktioner:




Språkavdelning för rådgivning, korrekturläsning, terminologiarbete och expertkunskap
samt handläggning av bidrag till
korttidsstudier i samiska
Språkcentrum med ansvar för utåtriktade
aktiviteter och språkrevitalisering

Språknämnden med mandattid 2013-2017 arbetar
med att utforma ett språkpolitiskt handlingsprogram och se över språkmålen.

VÅRT MÅL
Sametinget ska bidra till utvecklingen
av de samiska språkens användning
och ställning i samhället, framför allt i
det traditionellt samiska området.

Återrapportering enligt regleringsbrev
Sametinget ska redovisa fördelningen av
medel till kortare studier i samiska.

4.
5.

samhällsområden, framförallt i det
traditionella samiska området, och ska få
lagenlig service på samiska av förvaltningsmyndigheter och domstolar.
De samiska språken ska vara synliga i
samhället.
Det samiska språket i offentlig verksamhet
ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

SPRÅKAVDELNINGEN
Verksamheten under året
Bidrag till korttidsstudier
Sametinget handlägger bidrag för vissa studier i
samiska (alfabetisering). Föreskrifterna för
korttidsstudiebidrag (STFS 2008:1) utgår från
förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa
studier i samiska och är fastställda av Sametinget. År 2015 har 163 tkr utbetalats i bidrag,
vilket är en ökning med 25 % jämfört med 2014.

Summa
utbetalda
studiebidrag

2013

2014

2015

202,0

130,7

163,0

Tabell 3.1 Utbetalda korttidsstudiebidrag i tkr 2013-15

Språkcentrum och det minoritetspolitiska
uppdraget lämnar en gemensam rapport
tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm i
särskild ordning. Här ges en kortfattad
redovisning av arbetet eftersom det rör en
väsentlig del av Sametingets verksamhet och
bidrar till avdelningens måluppfyllelse.
Enligt sametingslagen (1992:1433) ska
Sametinget fastställa mål för det samiska
språkarbetet. De politiskt fastställda målen är:
1.
2.
3.

Alla samer ska kunna tala, läsa och skriva
samiska.
De samiska språken ska vara levande språk
som används och värdesätts i samhället.
Alla samer ska ha tillgång till och ska kunna
använda samiska inom alla
28
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2013

2014

2015

Antal inkomna
ansökningar

89

64

47

Antal avslagna
ansökningar

24

15

6

Tabell 3.2 Antal ansökningar om studiebidrag 2013-15

Antalet inkomna ansökningar har minskat med
17 stycken jämfört med år 2014. Av 47 inkomna
ansökningar avslogs sex. Liksom tidigare är det
fler kvinnor än män som söker och erhåller
studiebidrag.

20155

Antal

%

2015

Belopp

%

Kvinnor

22

59%

Kvinnor

106,3

65%

Män

15

41%

Män

56,7

35%

Totalt

37

163,0

Tabell 3.3 Fördelning av medel 2015, antal kvinnor och
män samt belopp (tkr) avseende kortare studier i
samiska

SAMISKT SPRÅKCENTRUM
Uppdraget
Språkcentrums uppdrag är att tillgodose
samiska mäns och kvinnors – unga och äldres –
behov av att återta sitt språk. Språkcentrum ska:




Volym och kostnad för prestationer6
Kostnaden för handläggning av 43 ärenden
avseende kortare studier i samiska har
beräknats till 53 tkr. Antalet ärenden har
minskat med 33 % jämfört med 2014. Jämfört
med 2013 är minskningen hela 52 %.



2013

2014

2015

Antal
ärenden

89

64

43

Total
kostnad

81,0

60,0

52,7

Främja och stimulera ökad användning av
samiska i samhället
Bistå med sakkunskap
Utveckla metoder för att stärka enskildas
förutsättning att bruka och återta sitt språk,
samt
Sprida kunskaper om revitalisering

Barn och ungdomar ska prioriteras särskilt.
Arbetet ska utgå från samernas behov. Språkcentrum ska samverka med andra samiska
institutioner och organisationer.

Främjande av samiska
Produktioner


De tre nordiska sametingen har under andra
halvåret 2015 åter startat interreg-projektet
Giellagáldu på samnordisk basis. Sametinget i
Sverige finansierar 55 % av kostnaden.

Tillsammans med Alfabeta Bokförlag har en
app för de yngsta barnen utarbetats. Appen
bygger på bilderboken Sápmi Knacka på! och
finns på nord-, lule- och sydsamiska. Appen
släpptes på Apple Store i december 2015
och laddades ned 140 gånger under den
första dagen, vilket gav den en 13:e plats på
bästsäljarlistan.



Giellagáldu är ett kunskaps- och expertorgan
som arbetar med språkvårds- och
utvecklingsarbete över nationsgränserna i syfte
att utveckla det nordiska språksamarbetet och
stärka det samiska språkets ställning i Norge,
Finland och Sverige.

I samarbete med Driva produktion har
inspelning av Tjågkoe, sydsamisk animerad
saga producerats för förskola till åk 3.
Materialet finns på Utbildningsradion (UR)
webbsida. Nordsamiska versionen finns som
Cugo och på lulesamiska som Tjutju.



Vår ordboksapp med lulesamiska och sydsamiska har under år 2015 laddats ner 668
gånger på Apple Store och 546 gånger på
Google Play. Under år 2014 laddades den
ned 968 gånger på Apple Store och 280
gånger på Google Play.



Sametingets sydsamiska ordbok har utökats
och tryckts upp på nytt.

Tabell 3.4 Volym och kostnad i tkr för prestationer
2013-15

Projektet Giellagáldu

Det samnordiska språkarbetet innefattar ett
gemensamt terminologiarbete så att de samiska
språken ska utvecklas åt samma håll i de olika
länderna, oberoende av landgränser, och med en
begränsad påverkan från respektive
majoritetsspråk.

Fr.o.m. 2014 redovisas antalet sökande, inte antalet
studerande.
5

66

För beräkningsmetod, se Inledning.
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Språkcentrum har påbörjat ett arbete med
en språkparlör med fraser för olika
situationer avsedd för föräldrar och
personal inom förskola och hemtjänst.

100
90
80
70
60



Språkcentrum har påbörjat ett arbete med
en nordsamisk mötesparlör för att stimulera
och underlätta samisk språkanvändning vid
möten och sammanträden.

Mötesplatser


Språkcentrum har arrangerat ett flertal
språkcaféer under 2015 i samverkan med
lokala sameföreningar.



I samarbete med tre norska sydsamiska
språkcentrum Snåsa, Røyrvik och Röros
arrangerades språkkonferensen
Gïeleviermie i Snåsa med tema Vitalisering
av språk. Antal deltagare var 61. 46 av dem
var kvinnor och 15 var män.



En lulesamisk språkkonferens arrangerades
i Drag i Norge. Språkcentrum ordnade en
buss för lulesamiska språkarbetare och
studenter. Arrangemanget resulterade i nya
språknätverk och kunskapsutbyte.



Tillsammans med Lycksele kommuns
samiska samordnare arrangerades en
konferens i Lycksele med syfte att diskutera
samiska barns förutsättningar att behålla
och utveckla samiskan som vardagsspråk i
en svensktalande miljö. 86 personer kom
varav 67 kvinnor och 19 män.

50
40
30
20

Män
Kvinnor

10
0

Diagram 3.1 Antal konferensdeltagare 2015 uppdelat
på kvinnor och män

Metodutveckling
Mentorprogram
Under 2015 har ett lulesamiskt mentorprogram
Bagádiddje startat med Sámij åhpadusguovdásj
som samverkanspartner. I det lulesamiska
mentorprogrammet deltar 20 kvinnor och fyra
män. Metoden med mentorprogram och språköverföring mellan generationer påbörjades år
2012 i det sydsamiska språkområdet. År 2014
startade ett umesamiskt mentorprogram
Bahkadijjá i samverkan med föreningen
Álgguogåhtie.
Språkbadsläger
Tillsammans med Sameskolstyrelsen har vi
anordnat språkbadsläger för årskurserna 5 och
6 inom sameskolans verksamhetsområde. Målet
är att utveckla och stärka elevernas muntliga
samiska språkfärdigheter samt att utöka
elevernas språkliga nätverk. Totalt har 87 elever
deltagit i språkbadsläger på nordsamiska,
lulesamiska och sydsamiska.
Intensiv nybörjarkurs

Foto: Anders Östergren
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Språkcentrum har initierat en intensiv
nybörjarkurs i samiska som tillhandahålls av
Sámi allaskuvla i Guovdageaidnu, Norge, och
genomförs i samarbete med Sámij
åhpadusguovdásj - Samernas utbildningscenter.
(Elever kan inte söka korttidsstudiebidrag till
detta eftersom kursen är längre än två veckor.)

Skrivartävling

MÅLUPPFYLLELSE

I samarbete med Bágo Cálliid Searvi, skribentoch författarförening, och tidningen Nuorat har
vi haft en skrivartävling Giellamiella för
målgruppen 18-35 år. Vinnarna presenterades
under Jokkmokks marknad 2016 och bidragen
publiceras i tidningen Nuorat.

Bedömningen av måluppfyllelse görs utifrån
följande indikatorer:


Sprida kunskap
Handbok för förskolan
Samiskt språkcentrum håller på med att
sammanställa en handbok som vägledning och
inspirationskälla för förskolor vid mötet med
samiska förskolebarn. Den innehåller artiklar
som beskriver metoder vid det pedagogiska
arbetet med språkrevitalisering i förskolan
eftersom föräldrar, förskolor och förvaltningskommuner har efterfrågat ytterligare material i
ämnet. Arbetet med denna handbok har
avstannat eftersom vi har svårt att hitta
översättare och korrekturgranskare.
Lars Thomasson-symposium
I samverkan med Centrum för samisk forskning
(Vaartoe/Cesam) och Institutionen för
språkstudier vid Umeå universitet genomfördes
ett Lars Thomasson-symposium i Umeå med
revitalisering av språk och kultur som tema. 38
deltagare, 25 kvinnor och 13 män, fick bland
annat lyssna på professor Leanne Hinton från
University of California i Berkeley och Nancy
Steele, från Karuke Nation, som inviterats till
Sverige av Språkcentrum. De föreläste utifrån
sina erfarenheter av arbete med språklig
revitalisering bland andra urfolk. Vi fick
bekräftelse på att generationsöverskridande
metoder och mentorprogram använts med
lyckat resultat hos andra urfolk.
Andra urfolk
Samiskt språkcentrums samarbete med First
Peoples Language and Culture Centre har
resulterat i att boken Jag tar tillbaka mitt språk,
av Jane Juuso och Sylvia Sparrock har översatts
till engelska och att språkspärrs-metoden prövas
bland urfolk i Kanada.



Språkavdelningens insatser under året för
att bidra till de samiska språkens
användning och ställning i samhället,
framför allt i det traditionellt samiska
området
Språkcentrums insatser under året i
förhållande till språkmålet

Språkavdelningens insatser
Vi bedömer att bidraget till korttidsstudier i
samiska är ett bra instrument i det arbete som
syftar till uppfyllandet av såväl övergripande
mål som Sametingets egna politiskt fastställda
mål för språkarbetet. Trots informationsinsatser
har antalet ansökningar inte ökat. Vi tror att det
låga antalet sökande till korttidskurser beror på
att det inte finns någon utbildningsinstitution
som har det övergripande ansvaret för att
arrangera alfabetiseringskurser. Ett stort ansvar
ligger på de studerande själva att ordna
kortkurser. Sametinget föreslår att Sámij
åhpadusguovdásj i Jokkmokk får huvudansvaret
att ansvara för korttidsstudier i samiska för den
samiska befolkningen.
Det samnordiska arbetet Giellagáldu har åter
startat upp sin verksamhet. Samnordiskt
språkarbete är nödvändigt för att stärka de
samiska språkens ställning i samhället. Det är en
svårighet att upparbeta språkanvändarnas
medverkan och skapa kontinuitet i arbetet när
terminologiarbete bedrivs i tillfälliga projekt.
Under projekttiden arbetar sametingen för att
hitta permanenta finansieringslösningar för
Giellagáldu.
Språkavdelningens insatser bidrar till utveckling
av de samiska språkens användning av samiska i
samhället, framför allt i det traditionellt samiska
området. Vi skapar förutsättningar för att de
språkpolitiska målen ska nås. Målet är delvis
uppnått.

Språkcentrums insatser
Språkcentrum fortsätter att utveckla metoder
som möter samernas behov av språklig
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utveckling och revitalisering. Digitala verktyg
främjar språkintresset och har kapacitet att nå
många användare.
Trycket av den omarbetade sydsamiska
ordboken är ett basmaterial som har stor
betydelse för språkanvändarna. Behovet av
samisk skönlitteratur, facklitteratur och
läromedel är stort men utgivningen är i princip
obefintlig. Det finns en brist på översättare och
korrekturläsare. Utgivning av samisk litteratur
är nödvändigt för att uppfylla de språkpolitiska
målen.
Skapandet av fler mötesplatser synliggör och
engagerar människor i revitaliseringen av de
samiska språken. Språkkonferenser fyller en
viktig funktion som berikande mötesplats.
Revitalisering av de samiska språken är en
långsam process som behöver många ansvariga
aktörer. En återkommande utmaning är att få
fler män aktiva i språkrevitaliseringen.
Språkcentrums insatser har bidragit till att de
samiska språkens användning och ställning i
samhället ökar. Insatserna är inte tillräckliga
med tanke på de stora behov som finns och att
revitaliseringen av de samiska språken i skola
och förskola går sakta. Våra aktiviteter skapar
förutsättningar för att uppfylla de språkpolitiska
målen.
Målet är delvis uppnått.

SAMLAD BEDÖMNING
En aggregerad bedömning för verksamhetsområdet Språk ger det samlade betyget att målet
delvis är uppfyllt.

MINORITETSPOLITISKA UPPDRAGET
Nationella minoriteter
Statsbidrag
Sametinget fördelar tillsammans med
Länsstyrelsen i Stockholms län statsbidrag
(2009:1299) till kommuner, landsting och
regioner i förvaltningsområdena. 2015 fördelade
Sametinget 16 310 tkr till 19 kommuner, tre
landsting och en region som ingår i förvaltningsområdet för samiska.
Uppföljning
Sametinget och Länsstyrelsen följer upp hur
kommuner och landsting samt andra
myndigheter lever upp till sina åtaganden i
enlighet med lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och deras språk. Sametinget har
särskilt ansvar för det som rör samer och det
samiska språket.
Kunskapshöjande insatser
En särskild utbildningsdag om minoritetsspråkslagen och minoritetspolitiken har
anordnats för nya samordnare i förvaltningskommunerna. Samtliga kommuner och landsting
i förvaltningsområdena inbjöds till en träff för
aktuell information och erfarenhetsutbyte. Vi
har genomfört ett flertal kommunbesök och
medverkat i olika informationsmöten och
konferenser.
Samtliga länsstyrelser har fått ett regeringsuppdrag att redovisa till Sametinget och
Länsstyrelsen i Stockholm hur de arbetar med
implementeringen av minoritetspolitiken. Dessa
har inbjudits till en uppstartskonferens och
erbjudits utbildning för personalen samt särskilt
utpekade kontaktpersoner.
Vi har fortsatt samordningen av nätverket för
statliga myndigheter som bedömts vara särskilt
relevanta för implementeringen av minoritetspolitiken. Vid årets nätverksträff deltog
representanter för 14 myndigheter. Samråd
diskuterades som ett utvecklingsområde.
Sametinget och Länsstyrelsen har i samarbete
med Språkrådet genomfört en SIFO-
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undersökning om allmänhetens kunskap och
attityd till de nationella minoriteterna och
minoritetsspråken. Resultatet har redovisats i
rapporten Nationella minoriteter 2015 allmänhetens kunskap om och attityd till de
nationella minoriteterna och de nationella
minoritetsspråken.
Sametinget och Länsstyrelsen har hållit ett
samrådsmöte med företrädare för samerna och
de nationella minoriteterna. Sametinget har
hållit samrådsmöte med företrädare för
samebyar, sameföreningar och organisationer
angående minoritetspolitiska frågor.
Utbildning har anordnats för de samiska
representanterna i kommuners och landstings
samrådsgrupper med syftet att inspirera och
utveckla samrådsformerna.
Informationsmaterial
Fyra digitala nyhetsbrev har producerats.
Annonsinsatser har gjorts för att informera om
minoritetspolitiken och Sametingets och
Länsstyrelsens uppdrag. En ny inspirationsskrift
om arbetet med barns rätt till modersmål inom
förskolan har tagits fram. Vårt informationsmaterial är mycket efterfrågat och tidigare
framtagna informationsmaterial har tryckts i
nya upplagor. Allt informationsmaterial som
produceras finns på hemsidan minoritet.se.
Vår bedömning är att det fortsatt finns stort
behov av informations- och utbildningsinsatser
som täcker olika verksamhetsområden både
inom och utanför förvaltningsområdena.
Utvärdering av statsbidrag
Regeringen gav den 26 juni 2015 Länsstyrelsen i
Stockholms län i samarbete med Sametinget i
uppdrag att utvärdera och analysera
användningen av statsbidrag för förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. En
redovisning lämnas till regeringskansliet
(Kulturdepartementet) den 1 februari 2016.

Hemsidan minoritet.se
Redaktionellt arbete
Redaktören ansvarar för reportage, bilder och
texter på minoritet.se. Ett 10-tal frilansare,
fotografer och skribenter, levererar material.
Frilansarna kommer från hela landet och många
har nationell minoritetsbakgrund. En teknisk
och designmässig utveckling av hemsidan har
ägt rum under 2015.
Marknadsföring
Webbplatsen är den huvudsakliga kanalen för
spridning av kunskap. Hemsidan uppmärksammas på konferenser om nationella
minoriteter och minoritetsspråk och genom
annonser i skolforum och i minoritetsmedier.
Facebookgruppen minoritet.se har i dag cirka
1 200 följare. Med hjälp av Facebook får artiklar
på hemsidan större spridning.
Statistik
Hemsidan har haft cirka 147 000 besök under
2015, jämfört med 104 000 besök år 2014. Ju
fler artiklar som publiceras på hemsidan desto
fler besök får webbplatsen. 2015 har cirka 40
fler reportage och notiser publicerats. Antalet
besök har i snitt ökat med 3 800 besök per
månad under 2015. Cirka 30 procent av
besökarna går in via mobil eller surfplatta.
Webbplatsen har fått fler besök sedan
omgörningen i augusti, vilket tyder på att den
nya responsiva designen fått fler att upptäcka
minoritet.se.
Dialogmöte
Ett dialogmöte om innehållet hölls med de
nationella minoriteterna i december 2015.
Inbjudan gick till de minoritetsorganisationer
som Länsstyrelsen i Stockholm för år 2015
beviljat statsbidrag, till Sametingets folkvalda
samt till ungdomsförbunden. Deltagarna
önskade en fortsättning med krönikor på
webbplatsen och gav förslag på nya reportage.
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KULTUR
Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk
kultur enligt förordning (2009:1395, 1 §) med
instruktion för Sametinget.
Sametinget ska enligt sametingslagen (1992:1433)
besluta om fördelningen av statens bidrag och av
medel ur Samefonden till samisk kultur och
samiska organisationer samt av andra medel som
ställs till samernas gemensamma förfogande.
Kulturavdelningen handlägger ärenden till
kulturnämnden, bevakar samiska kulturfrågor och
samverkar med övriga aktörer och myndigheter
inom kulturområdet.

VÅRT MÅL
Sametinget ska bidra till utvecklingen av
ett starkt och mångfaldigt konst- och
kulturliv.
Återrapportering enligt regleringsbrev
Sametinget ska redovisa hur anslaget 1:2 Bidrag
till allmän kulturverksamhet, internationell
verksamhet och minoritetsspråk och kultur, ap. 5
Bidrag till samisk kultur under utgiftsområde 17
samt medel ur Samefonden har använts genom
att ange




antalet bidragssökande,
antalet som beviljats bidragsmedel
beviljade bidragsmedel.

Sametinget ska redovisa


den samiska bibliotekskonsulentens
verksamhet och kostnader

Sametinget ska redovisa


hur anslaget har använts för att utveckla en
samiskspråkig teater med hög konstnärlig
kvalitet som är ledande inom samisk
scenkonst.

Av redovisningen ska bl.a. framgå antalet
samiskspråkiga produktioner, produktioner som
turnerat och antal besökare samt beviljade
bidragsmedel till Giron Sámi Teáhter. En
jämförelse ska kunna göras mellan åren.

Verksamheten under året
Under 2015 har regeringsuppdraget med
UNESCO-konventionen om skydd av det
immateriella kulturarvet kommit igång.
Sametinget deltar i den nationella arbetsgruppen tillsammans med nodansvariga
myndigheter och har utsett en arbetsgrupp med
företrädare för samiska institutioner och
organisationer, tillika representanter i de fyra
nationella arbetsgrupperna, de s k noderna.
Institutet för språk och folkminnen är
samordnande myndighet.

Redogörelsen ska vara könsuppdelad samt delas
upp på olika kulturyttringar såsom duodji (slöjd),
bild- och formkonst, musik och jojk samt
litteratur.

Sametingets styrelse har beslutat att tydliggöra
samernas urfolksstatus. Det har påverkat
Sametingets arbete inom kultursamverkansmodellen. Vi har begärt egna samråd med
Statens kulturråd, Norrbottens läns landsting
och Region Västerbotten, utöver deras samråd
med andra nationella minoriteter.

Redovisningen ska även delas upp i bidrag till
media, forskning och utbildning samt bidrag till
organisationer. En jämförelse ska kunna göras
mellan åren.

Sametinget har arbetat med frågan om
repatriering av samiska mänskliga kvarlevor
samt lämnat synpunkter till Medieutredningen
och regeringens forskningspolitiska proposition.
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BIDRAG TILL SAMISK KULTUR7

Antal inkomna ansökningar har ökat med 3 % i
relation till 2014.

För verksamhetsåret 2015 erhöll Sametinget
14 397 tkr i anslag till samisk kultur. Beviljade
medel från anslaget uppgick till 21 334 tkr.
Avseende Samfonden erhöll Sametinget 5 200
tkr för 2015 samt att 47 tkr överfördes från
2014. Beviljade medel uppgick till 5 973 tkr.
Kulturnämnden har sammanlagt under 2015
beviljat 102 ansökningar till ett belopp av
27 308 tkr.
Inkomna och
beviljade
ansökningar
Ansökta
medel
Antal
inkomna
ansökningar

2013

2014

Det totala antalet inkomna projektansökningar
har ökat med 7 % jämfört med år 2014. 28 % av
sökta bidrag har beviljats under 2014. De
beviljade projektansökningarna har ökat med
4 %. 41 % av sökta bidrag beviljades 2015.
Inkomna och beviljade projektansökningar
per kulturyttring i tkr och antal

2015

34 742

25 161

38 976

144

147

15 442

8 568

21 334

71

69

77

5 371

4 840

5 973

26

20

25

Totalt beviljat

20 814

13 408

27 308

Totalt beviljat
antal

97

89

102

Beviljat antal
Beviljat ur
Samefonden
Beviljat antal

Tabell 4.1 Inkomna och beviljade ansökningar, tkr och
antal, 2013-2015

Summan av sökta bidragsmedel har ökat med
12 % från 2013 till 2015. Summan beviljade
bidrag har under samma period ökat med 38 %
ur anslag och 11 % ur Samefonden. Ökningen av
beviljade bidrag är totalt 31 %. Skillnaden mot
2014 är ännu större, beroende dels på att alla
verksamhetsbidrag inte beviljades under 2014
utan lades på ytterligare beredning, och dels på
att det under 2015 även beviljades bidrag i
förskott, med utökat anslag år 2016 som
förutsättning. I och med att det även 2013
beviljades bidrag för två verksamhetsår, är 2013
i vissa fall ett mer rättvisade jämförelseår.
Enligt regleringsbrevet för 2015 ska Sametinget redovisa
antalet bidragssökande och antalet som beviljas bidragsmedel.
Sametinget har valt att redovisa antalet inkomna och
beviljade ansökningar. Dels för att detta efterfrågas i
regleringsbrevet för 2016 och dels för att vi anser att detta ger
en mer rättvisande bild av verksamheten.

7

2013

2014

2015

644,8

35,0

229,6

289,5

0

103,6

6

2

6

4

0

3

133,4

358,8

602,1

108,4

102,3

169,0

3

7

8

2

3

3

2 055,9

1 049,6

1 727,0

1 175,0

488,6

1 150,5

15

13

16

10

8

12

1 017,5

918,1

526,4

420,0

390,9

140,5

7

15

14

3

5

7

1 434,5

2 174,4

1 379,2

460,0

445,0

634,4

10

14

11

5

5

7

Duodji/slöjd

132

Beviljat ur
anslag

År
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Bild/formkonst
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Musik/jojk
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Litteratur
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Media
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade
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År

2013

2015

2 143,8

92,2

195,0

155,9

55,0

35,0

6

3

5

3

1

2

677,0

973,0

458,0

223,4

42,5

0

6

6

2

2 500 000

4

1

0

2 000 000

Forskning/utbildning
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Språk
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

325,0

0

0

257,0

0

0

2

0

0

2

0

0

745,0

0

85,0

420,0

0

0

3

0

2

2

0

0

Inkomna

3 000 000

1 000 000

0

Graf 4.1 Ansökta och beviljade bidragsmedel (kr)
avseende projektbidrag, uppdelade på kulturyttringar
2015

Ansökningar om
verksamhetsbidrag 2015 (kr)
16 000 000

Övrigt
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Beviljade

500 000

Teater
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Ansökningar projektbidrag 2015
(kr)

1 500 000

Dans
Ansökta
medel

De projekt som har beviljats mest bidrag under
perioden finns inom kategorierna musik/jojk,
media, bild/formkonst och övrigt. Inom
kategorin övrigt finns festivaler, seminarier och
konferenser. De som beviljats minst bidrag
under treårsperioden är duodji/slöjd, litteratur,
forskning/utbildning, språk, dans och teater.
Detta beror dels på resursbrist, dels på få eller
inga ansökningar inom dessa kategorier.

2014

2 837,2

3 852,1

2 415,6

14 000 000

597,0

1 152 4

920,0

10 000 000

Beviljade
Inkomna

12 000 000

8 000 000

18

29

22

7

14

12

6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

Totalt
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

12 014,0

9 453,2

7 617,9

4 106,2

2 676,7

3 153,0

76

89

86

41

35

46

Tabell 4.2 Inkomna och beviljade projektansökningar
per kulturyttring i tkr och antal, 2013-2015
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Graf 4.2 Ansökta och beviljade bidragsmedel (kr)
avseende verksamhetsbidrag, uppdelade på
mottagarkategorier 2015

Verksamhetsbidrag: Inkomna ansökningar
och beviljade ansökningar per bidragsmottagare i tkr och antal
2013

2014

2015

800,0

0

1 700,0

800,0

0

1 600,0

1

0

2

1

0

2

Samernas bibliotek
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Giron sámi teáhter
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

7 000,0

0

13 500,0

5 300,0

0

11 200,0

1

1

2

1

0

2

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

1

1

1

1

1

1

2 850,0

3 160,0

2 750,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

2

2

2

2

2

2

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Tidskrifter
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Samiska kulturcentra och samegårdar
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

845,0

915,0

1 283,0

430,0

461,0

769,0

6

7

7

6

6

7

8 538,0

8 679,7

9 105,6

5 013,3

5 340,6

5 758,6

17

17

19

15

16

17

930,2

952,6

992,8

Organisationer
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

497,5

499,4

469,2

27

28

28

27

28

26

22 963,3

15 707,4

31 331,4

16 440,8

10 701,0

24 187,8

55

55

59

53

53

55

Totalt
Ansökta
medel
Beviljade
medel
Antal
inkomna
Antal
beviljade

Tabell 4.3 Inkomna och beviljade verksamhetsansökningar per bidragsmottagare i tkr och antal,
2013-2015

Jämställdhet
Kulturnämnden arbetar enligt Sametingets
jämställdhetsprogram (2004:4) och handlingsplanen för jämställdhetsintegrering för att öka
jämställdheten i det samiska samhället. Sökande
ska uppge antal män och kvinnor i projektet
samt beskriva sitt jämställdhetsarbete.
Inkomna och beviljade projektansökningar
uppvisar en relativt jämn könsfördelning, med
något fler kvinnor än män.
Antal inkomna
och beviljade
ansökningar
Kvinnor

Män

2013

2014

2015

Inkomna

376

426

340

Beviljade

206

190

181

Inkomna

365

369

305

Beviljade

190

165

172

Tabell 4.4 Antal berörda män och kvinnor i inkomna
och beviljade projektansökningar2013-2015

Föreningar
Ansökta
medel
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Ansökta och beviljade verksamhetsbidrag 2013-2015 (kr)

40 000 000

31 331 389

22 963 343
15 707 353

30 000 000

Beviljade

20 000 000
10 000 000

16 440 775
10 701 000

0

2013

2014

24 187 814

Inkomna

2015

Graf 4.3 Inkomna och beviljade ansökningar om verksamhetsbidrag 2013-2015

Ansökta och beviljade projektbidrag 2013-2015 (kr)
12 014 043
15 000 000

9 453 245
7 617 878

10 000 000

Beviljade
5 000 000

4 106 183
2 676 687

0

2013

2014

Inkomna
3 152 997
2015

Graf 4.4 Inkomna och beviljade ansökningar om projektbidrag 2013-2015

Volym och kostnad för prestationer
Kulturavdelningen har under året handlagt 147
ansökningar och besvarat fem remisser.
Kostnaden för handläggningen av 147
bidragsansökningar beräknas till 1 044 tkr.
Kulturavdelningen har under året besvarat fem
remisser till en beräknad kostnad av 24 tkr.
Remisser kan vara av olika komplexitet och vara
olika resurskrävande, varför det finns en
variation i kostnaden över åren trots ett relativt
konstant utfall avseende ärenden.
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Antal
ärenden
Total
kostnad,
ärenden
Antal
remisser
Total
kostnad,
remisser

2013

2014

2015

132

144

147

878,7

844,8

1 043,7

1

1

5

13,2

8,7

24,3

Tabell 4.5 Volym och kostnad (tkr) för prestationer,
2013-2015. Värdena för 2013-2014 har omräknats.

Produktion

Giron Sámi Teáhter
Alla verksamhetsbidrag fördelas vid
kulturnämndens sista möte i december (för
nästa verksamhetsår). Beviljat bidrag till Giron
Sámi Teáhter under 2013 avsåg 2014 års
verksamhetsår. Under 2015 beviljades bidrag
både för 2015 och 2016.
År

Beviljat bidrag i tkr

2013

5 300

2014

0

2015

11 200

Antal
besökare

Antal
föreställningar

Under asfalten ett
fjäll (svenska)

290

2

Buollá – min bästa
ren (barnföreställning, svenska,
samiska)

1 108

38

Reáktor
(nordsamiska)

493

9

Klemetspelen
(sydsamiska)

2920

4

Totalt

4811

53

Tabell 4.8 Föreställningsstatistik 2015

( 2015: 5 500 tkr, 2016: 5 700 tkr)
Tabell 4.6 Beviljade medel i tkr 2013-2015

Giron Sámi Teáhter har under 2015 genomfört
fyra produktioner. Det sammanlagda publikantalet har uppgått till 4 811 personer. De
största produktionerna var Klemetspelen, som
stod för 61 % av det totala antalet besökare och
Buollá - min bästa ren som stod för 23 %.
Av produktionerna har två varit helt samiskspråkiga, en har varit på både samiska och
svenska och en har varit helt svenskspråkig. Tre
av fyra produktioner har turnerat. Antalet
besökare per föreställning år 2015 var i
genomsnitt 91 personer vilket är en minskning
med 22 % jämfört med 2014.

Antal
produktioner
Varav
samiskspråkiga
produktioner
Totalt antal
besökare
Produktioner
som turnerat

2013

2014

2015

3

5

4

3

4

(delvis)

(delvis)

(2 helt, 1
delvis)

6 734

9 597

4 811

2

4

3

Foto: Anders Alm/Pressbild Giron Sámi Teáhter

Utvecklingsarbete
Sametingets styrelse har efter begäran från
teatern tillsatt en arbetsgrupp med syftet att se
över teaterns framtida organisation och
finansiering, med det långsiktiga målet att
utveckla teatern till en samisk nationalscen i
Sverige. I gruppen ingår kulturhandläggarna,
kulturnämndens ordförande, styrelsens
ordförande, Giron sámi teáhters styrelseordförande och teaterchef.

3

Tabell 4.7 Produktioner 2013-2015

Sametingets årsredovisning 2015 | KULTUR

39

Samernas bibliotek

Antal utlån

De totala kostnaderna för den samiska
bibliotekskonsulentverksamheten uppgick år
2015 till 796 tkr. Personalkostnaderna utgör
91 % . De totala kostnaderna har under de tre
senaste åren varierat mellan 701 och 804 tkr.

Antal

2014

2015

221,48

663,1

723, 8

45,1

29, 6

16,0

Resor

1,3

11,4

6,4

Övrigt

433, 6

100,0

50,3

Totalt

701,4

804,1

796,5

Lokaler

2014

2015

1 409

977

1 032

Tabell 4.11 Utlån av böcker 2013-2015

2013
Personal

2013

Antal utlånbara objekt (bestånd):

Antal
böcker

13-12-31

14-12-31

15-12-31

13 474

15 881

17 696

Tabell 4.12 Antal registrerade objekt 2013-2015

Besök webbkatalog
2013

2014

2015

Antal unika
besökare

5903

5277

4 279

Antal besök

210 578

168 016

130 561

Verksamheten på Samernas bibliotek handlar i
stor utsträckning om att registrera nytt material,
i bibliotekets lokala katalog Girjegilkor.

Antal sidvisningar

440 258

432 143

297 147

Totalt har 81 böcker köpts in, varav 33 på
samiska. Biblioteket har fått 108 böcker i gåva.

Nationell biblioteksstrategi

Tabell 4.9 Kostnader i tkr för biblioteksverksamheten
2013-2015

1 032 utlån har gjorts under 2015. Beståndet
den 31 december 2015 var 17 696 utlånbara
objekt.
Samernas biblioteks webbkatalog har haft 4 279
förstagångsbesökare under 2015, totalt antal
besök har varit 130 561. Dessa besökare har
tittat på tillsammans 297 147 sidor i katalogen.
Förvärv av böcker
2013

2014

2015

Inköp

657

104

81

Gåvor

298

174

108

Totalt

955

278

189

Varav böcker
på samiska

636

192

93

Tabell 4.10 Förvärv av böcker 2013-2015

8

2013 var bibliotekskonsulenten tjänstledig och tjänster köptes
in från Ájtte.
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Tabell 4.13 Antal besök i webbkatalog 2013-2015

Kungliga biblioteket har i juni 2015 fått ett
regeringsuppdrag att lämna förslag till en
nationell biblioteksstrategi. Uppdraget ska
genomföras efter samråd med bland annat
Sametinget.

MÅLUPPFYLLELSE
Bedömningen av måluppfyllelsen görs utifrån
följande indikatorer:




Antal inkomna och beviljade ansökningar
och deras fördelning i relation till målet: Vi
har ett starkt och mångfaldigt konst- och
kulturliv.
Giron Sámi Teáhters verksamhet utifrån
antalet produktioner och besökare i relation
till målet: Vi har en samiskspråkig teater
med hög konstnärlig kvalitet som är ledande
inom samisk scenkonst och är nationalscen
för samisk teater i Sverige.

Bedömning
Fördelning av bidrag till samisk kultur och
samiska organisationer
Antal inkomna och beviljade ansökningar och
deras fördelning ligger till grund för bedömningen av styrkan och mångfalden i det samiska
konst- och kulturlivet. Ett starkt och mångfaldigt
konst- och kulturliv stärker även den samiska
identiteten. Kulturnämnden fördelar medlen i
enlighet med Sametingets kulturpolitiska
handlingsprogram och andra antagna riktlinjer
för bidrag till verksamheter som främjar den
samiska kulturen. Till grund för kulturnämndens
bedömning av vilka verksamheter som främjar
den samiska kulturen ligger sökandes syften och
organisationernas stadgar.
Kulturnämnden har under året beviljat 69 % av
ansökningarna vilket är 7 % fler än 2014 (tabell
4.1). Under 2015 var 56 % av beviljade
ansökningar verksamhetsbidrag. Motsvarande
siffror för 2014 var 60 %.
Under 2015 beviljades 24 188 tkr till verksamhetsbidrag (89 %) och 3 120 tkr (11 %) till
projektbidrag. 2014 utgjordes 80 % av beviljade
medel av verksamhetsbidrag och 20 % av
projektbidrag. Den totala summan verksamhetsbidrag ökade med 47 % från 2013 till 2015.
Förklaringen är att alla verksamhetsbidrag inte
beviljades under 2014, utan under 2015. Under
2015 beviljades även verksamhetsbidrag i
förskott inför nästa verksamhetsår, inräknat ett
förväntat utökat anslag. Sametinget har fått en
höjning av kulturanslaget med 1 000 tkr årligen
från och med 2016, i syfte att verka för en
levande samisk kultur och skapa bättre
förutsättningar för det samiska konst- och
kulturlivet.
Fler organisationer och föreningar än tidigare
ansöker om verksamhetsbidrag och fler ska då
dela på det totala anslaget. Under de senaste tre
åren har i genomsnitt 73 % av sökta verksamhetsbidrag beviljats. Föreningar har i genomsnitt
beviljats 51 % av sökt bidrag. Samiska kulturcentra och samegårdar har beviljats 54 %,
organisationer 61 % och tidskrifter 82 % av sökt
bidrag.

Det innebär att storleken på verksamhetsbidraget till varje bidragsmottagare minskar
från år till år, vilket begränsar möjligheterna för
föreningarna att utveckla eller bibehålla sin
verksamhet på samma nivå som tidigare. Om
verksamhetsbidragen ökar, sker det på
bekostnad av projektbidragen. Den totala
summan projektbidrag har minskat under
perioden 2013-2015 med 23 %.
Utifrån den valda indikatorn ”antal inkomna och
beviljade ansökningar” och deras fördelning,
bedömer vi att målet en levande samisk kultur
och ett starkt och mångfaldigt samiskt konstoch kulturliv endast delvis är uppfyllt.
Giron Sámi Teáhters verksamhet
Giron Sámi Teáhter är enligt sina stadgar det
samiska folkets teater. Teatern ska vara den
ledande institutionen inom den samiska scenkonsten vad gäller utveckling, förnyelse och
konstnärlig kvalitet. Den ska även vårda och
främja det samiska språkets alla varieteter och
det samiska kulturarvet (ur teaterns stadgar,
1§). Teatern bedrivs idag som en ideell förening
med för närvarande tolv medlemmar, bland
annat finansiärerna Kiruna kommun, Storumans
kommuner, Norrbottens läns landsting och
Region Västerbotten, men även ett antal samiska
organisationer och föreningar. Teatern har ett
välfungerande arrangörsnätverk och samarbetar
även med andra teatrar, bland annat Dramaten,
Beaivvás Sámi Teáhter (Norge) och Tornedalsteatern. En språkstrategi för hur teatern ska
kunna utvecklas till en helt samiskspråkig teater,
har utarbetats.
Teatern har i genomsnitt beviljats 80 % av sökta
verksamhetsbidrag de senaste tre åren. Vi
bedömer att målet en samiskspråkig teater med
hög konstnärlig kvalitet som är ledande inom
samisk scenkonst och är nationalscen för samisk
teater i Sverige endast delvis är uppfyllt. Dels för
att produktionerna bara delvis har spelats på de
samiska språken, dels för att det saknas resurser
för att utveckla teatern till en nationalscen.

Samlad bedömning
En aggregerad bedömning för verksamhetsområdet Kultur är att målet delvis är uppfyllt.
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SAMISKA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSPLANERING
Enligt sametingslagen ska Sametinget medverka i
samhällsplaneringen och bevaka att samiska
behov beaktas.
Enligt förordning (2009:1395) med instruktion för
Sametinget, ska regeringen hållas informerad om
utvecklingen inom rennäringen och övrigt samiskt
näringsliv.
Politiska styrdokument är livsmiljöprogrammet
Eallinbiras, det näringspolitiska handlingsprogrammet som antogs av plenum i maj 2014
och det rennäringspolitiska handlingsprogrammet
som antogs i oktober 2015.

VÅRT MÅL
Ett starkt och utvecklat samiskt näringsliv samt en samhällsplanering där
samiska behov beaktas, särskilt rennäringens behov av mark och vatten.

Återrapportering enligt regleringsbrev
Utvecklingen av rennäringen och andra
samiska näringar
Sametinget ska redogöra för utvecklingen av
rennäringen och andra samiska näringar.
Redovisningen ska innehålla resultat för de tre
föregående åren samt en bedömning om framtida
utvecklingen för de samiska näringarna.






Sametinget ska i samverkan med Naturvårdsverket fortsatt samordna arbetet med ett
förvaltningsverktyg utifrån fastställd toleransnivå
för skador orsakade av stora rovdjur inom
rennäringen. Sametinget ska redogöra för hur
uppdraget genomförts och inriktningen för det
fortsatta arbetet.

SAMHÄLLSPLANERING
Verksamheten under året
Remisser, samråd och regeringsuppdrag
Under 2015 har Sametinget fortsatt arbeta aktivt
med insatser och projekt som underlättar för
samiska företag, renskötselföretag och samebyar
att bedriva näringsverksamhet och få utrymme i
samhällsplaneringen. All näringsutveckling har
sin utgångspunkt i traditionell samisk kunskap
och en långsiktigt hållbar utveckling.
Sametinget har ingen myndighetsutövning inom
samhällsplanering, men medverkar med sin
expertkunskap i olika forum. Vi lyfter ständigt
fram de samiska näringarnas och den samiska
kulturens betydelse i våra remissvar och i de
samråd vi har med andra myndigheter. Sametinget har under 2015 deltagit i följande
regeringsuppdrag:



antalet under säsongen slaktade renar där
prisstöd har lämnats,
genomsnittligt avräkningspris,
antalet renar per renskötselföretag,
resultatet av rovdjursinventeringen inom
renskötselområdet, samt
utvecklingen av övriga näringar såsom duodji
(slöjd) och turism.

Sametinget ska redovisa hur myndigheten arbetar
med samisk traditionell kunskap samt dess
betydelse för bevarande och hållbart nyttjande av
biologisk mångfald.




Riksintresseutredningen (M 2014:01)
Två regeringsuppdrag inom
mineralstrategin;
- ökad samverkan mellan ren- och
gruvnäring under
tillståndsprocessen
- handbok för kommuner som står
inför stora gruvetableringar eller
expansion av befintliga gruv- och
täktverksamheter
Regeringsuppdraget Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster
Regeringsuppdraget Riktlinjer och
genomförandeplan om regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur
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Regeringsuppdraget Arbete med biologisk
mångfald i ett förändrat klimat

Under året har Sametinget påbörjat ett arbete
med att utveckla en strategi utifrån Sametingets
gruvpolicy.
Sammanlagt 234 remisser och inbjudningar till
samråd har inkommit under 2015. Samtliga
remisser har besvarats. Antalet besvarade
remisser har ökat med 16 % (33 st.) jämfört med
föregående år. De flesta remisser behandlar
undersökningstillstånd, vägar, vindkraftsetableringar och kommunernas planarbete. Den
totala kostnaden för dessa prestationer uppgick
till 1 080 tkr.

Rennäringens markanvändning
Enligt miljöbalken (1998:808) är det länsstyrelsens ansvar att sammanställa, tillhandahålla och distribuera de planeringsunderlag som
behövs för samhällsplanering. Det är Sametingets ansvar att främja rennäringens intressen.
Sametinget producerar och uppdaterar
planeringsunderlag genom att upprätthålla en
geografisk databas samt färdiga GIS-kartor som
kan laddas ner på vår hemsida.
Producerade kartor över riksintressen,
strategiska platser, renens viktiga områden och
årstidsland visar samebyarnas markanvändning
under ett normalt renskötselår. Underlagen som
Sametinget inhämtar baseras på samebyarnas
traditionella kunskaper. Kartorna kan användas
för enklare tillståndspliktiga ärenden.

renskötsel. Förenklat kan man säga att RBP visar
hur viktig marken är, medan iRenmark
översiktligt visar vad marken används till.
I regeringsuppdraget att i samverkan med
Skogsstyrelsen och samebyarna fortsatt arbeta
med att upprätta och ajourhålla renbruksplaner
ingår också kompetens-, system- och verksamhetsutveckling. Sametinget har under året i samarbete med samebyarna och skogsstyrelsen
utarbetat ett verksamhetsdirektiv. Det anger
inriktning och struktur för hur verksamheten
ska fungera och ger övergripande riktlinjer och
ramar för en verksamhetsledares planering och
genomförande av verksamheten. Det är både en
vision och ett instrument för långsiktigt hållbar
styrning och inkluderar en översiktlig femårig
handlingsplan för den nya verksamheten. En
effektiv förvaltning av upparbetad kompetens
och lösningar kring RBP och iRenmark innebär
även utveckling av ny organisation samt metod
och teknik för nya systemlösningar.
Verksamhetsdirektivet syftar till att uppfylla
specifika verksamhetsbehov och uppnå
långsiktiga effektmål såsom förenkling av
samråd och samhällsplanering, förbättrad
affärsutveckling inom renskötseln och ökad
kunskap hos samhällsplaneringsaktörer. Andra
verksamhetsbehov utgörs av kostnadsoptimering och strategiska prioriteringar för en
effektiv budgetanvändning med hög utväxling av
insatserna och därmed mer nytta för många
under längre tid. Organisationsutvecklingen
inom verksamheten har utformats för att aktivt
kunna upprätthålla en dialog mellan så väl
myndigheter som andra intressenter.

Renbruksplaner och iRenmark
Enligt internationell lag ska urfolks traditionella
kunskap beaktas. Både Renbruksplaner (RBP)
och iRenmark är markanvändningsdatabaser
som beskriver den samiska traditionella
kunskap som rör renskötsel. Databaserna
behövs för att stärka den traditionella berättade
kunskapen vid frågor relaterade till renskötseln
så att förståelsen ökar och renskötselns företrädare på ett aktivt sätt kan delta i samhällsplaneringen. Samebyarnas renbruksplaner och
Sametingets databas iRenmark används ofta
tillsammans i redovisningssammanhang. De
båda databaserna visar olika aspekter av

SAMISKA NÄRINGAR
Árbediehtu – traditionell kunskap
Sametinget arbetar med att synliggöra
betydelsen av árbediehtu – samisk traditionell
kunskap - exempelvis när det gäller långsiktig
ekologisk hållbarhet och biologisk mångfald.
Árbediehtu är centralt i förvaltningen av
landskapet och för bevarande och hållbart
nyttjande av biologisk mångfald.
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Árbediehtu genomsyrar vår handläggning och
ärendenas karaktär, som till exempel
renmärkeshantering och startstöd, och är
avgörande för många av våra bedömningar.
Detta bidrar till en levande samisk kultur och en
samhällsplanering där samiska behov beaktas,
det stärker och utvecklar samernas och de
samiska näringarnas ställning samt berikar
samhällsdebatten. Under 2015 har vi gjort
följande insatser:


Samverkan med Naptek9 vid Centrum för
biologisk mångfald (CBM) vid Sveriges
lantbruksuniversitet som under 2015 haft i
uppdrag av Naturvårdsverket att utveckla
ett separat projekt i syfte att utreda på vilket
sätt urfolks- och lokal kunskap ska kunna
komma in och inkluderas i den nordiska
utvärderingen av situationen för biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.



Deltagande i den svenska delegationen
under det nionde mötet med arbetsgruppen
för artikel 8 (j) och relaterade artiklar i
konventionen om biologisk mångfald.



Deltagande i processen för bildande av en
nationalpark med arbetsnamnet ”VålådalenSylarna-Helags” i Jämtlands län. Samerna i
området har kunskaper som förmedlats
genom generationer.

Statistik renägare
Enligt den senaste renräkningen finns det
4 65710 renägare. 39 % av renägarna är kvinnor
som tillsammans äger ca 52 000 renar. 61 % av
renägarna är män som tillsammans äger ca
194 000 renar. Det finns 1 010 gruppansvariga
renskötare11 (renskötselföretag). Av dessa är
18 % kvinnor och 82 % män. 80 % av de
kvinnliga renskötarna och 75 % av de manliga
renskötarna bor i Norrbottens län.
Antal
renägare

Antal
renar

Kvinnor

1 829

177

52 000

Män

2 813

833

194 000

Tabell 5.1 Antal renägare m.m. i svenska Sápmi
uppdelat på kön.

Antalet renar per renägare i landet som helhet är
53. Antal renar per gruppansvarig renskötare12
(renskötselföretag) är i 241 i riket totalt. Det är
stora skillnader mellan länen. I Norrbottens län
finns de flesta renägarna och de flesta
renskötarna, men antalet renar per gruppansvariga renskötare är lägre.
Län

Sametinget arbetar för att kunna ta ett överordnande ansvar för árbediehtu.

Norrbotten

Rennäringen
Antalet renar i Sverige varierar i cykler mellan
225 000 och 280 000 i vinterhjord (1996-2015).
Säsongen 2014/2015 består vinterrenhjorden
av cirka 247 000 djur. Svängningar i renhjordens
storlek beror till största delen på variationer i
naturbetet och förändringar i rovdjursförekomst.

Antal
gruppansv.

Antal gruppansvariga
renskötare

Antal
renägare

Antal ren
per
gruppansvarig

779

3 139

180

Koncessionsomr. (BD)

30

808

342

Västerbotten

106

337

476

Jämtland

110

373

414

1 02513

4 657

241

Totalt riket

Tabell 5.2 Renskötare och renägare 2014/15

10

4 642 personer och 15 samebyar

Statistiken visar 1 025 gruppansvariga. 15 av dessa är
samebyar och inte individer.

11
9Naptek

= Nationellt program för lokal och traditionell kunskap
relaterad till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk
mångfald, grundat ett initiativ som grundar sig på
regeringsbesluten M2005/6488/Na och M2011/3884/Nm).
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12En

gruppansvarig renskötare sköter renar åt andra
renägare som inte själva arbetar aktivt inom renskötseln.
13

Inklusive 15 samebyar. Se not 8.
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2014

2015

248 000

256 000

247 000

997

1 011

1 02513

249

254

241

Antal gruppansvariga
renskötare
Antal renar
per gruppansvarig
(renskötselföretag)

Tabell 5.3 Antal renar per renskötselföretag 2013-2015

Riksgränsstängsel
Staten är underhållsansvarig av riksgränsstängsel och vissa renskötselanläggningar.
Underhållsansvaret har överlåtits på Sametinget.
Samråd med Fylkesmännen i Norge om
ansvarsfördelning för underhåll av vissa
riksgränsstängsel har visat på oklarheter
angående ansvarsfördelning då inte det finns en
gällande renskötselkonvention. Dessutom
kompliceras underhållet på norsk sida av att
Sametingets personal och entreprenörer enligt
norsk lag inte har rätt att framföra terrängfordon. År 2015 utfördes underhållsarbete på
685 km stängsel. Det var en ökning med 5 %
jämfört med 2014 då 654 km underhölls.
Renmärkeshantering
Det är Sametingets ansvar att registrera och
avregistrera renmärken. Alla renar i Sverige ägs
av privatpersoner som innehar egna
registrerade så kallade renmärken. Ett renmärke
består av en unik kombination av snitt på renens
högra och vänstra öra. Omärkta renar ägs av
samebyn i området. Alla renmärken finns
samlade i ett renmärkesregister. Registret är
sökbart på Sametingets webbplats och kan
laddas ner i mobiltelefon. Samebyar och
sameföreningar kan begära en sammanställning
av renmärken i olika filformat för tryck av
renmärkesböcker.
335 ärenden har handlagts under 2015 till en
kostnad av 1 076 tkr. Detta utgör en ökning med
6 % jämfört med föregående år. Antalet ärenden
har ökat med 14 %.

Katastrofskadeskydd
Samebyar kan ansöka om bidrag till kostnader
för utfodring som uppstått på grund av
synnerligen svåra betesförhållanden. År 2015
har 30 samebyar sammanlagt fått 8 757 tkr i
bidrag. Det var fler än det brukar vara. Milda
höstar i kombination med omväxlande regn och
snö skapar isbildning på marken så att renarna
inte kommer åt laven. Betesförhållandena ska
bedömas medföra ett utfodringsbehov om minst
60 dagar. Bidrag lämnas med högst 50 % av
verifierade kostnader. 30 ärenden har handlagts
till en totalkostnad av 110 tkr.
Renslakt14
Under säsongen 2014/2015 kontrollslaktades
56 333 renar där prisstöd utbetaldes, vilket är
en ökning med 1 890 renar eller 3,5 % jämfört
med säsongen 2013/2014. Medelvikten har ökat
med 3,5 % till 26 kg jämfört med 2013/2014,
medan medelpriset per kilo har ökat med 8,1 %
till 57 kr/kg.
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Diagram 5.1 Antal kontrollslaktade renar 2000/01 –
2014/15

Kvantiteten kontrollslaktat renkött, 1 458 ton,
har ökat något jämfört med föregående år. I
diagrammet redovisas utvecklingen av renslakten i Sverige från 2000/01 till 2014/15.
Slakten varierar och ligger fortfarande lågt
jämfört med 2006/07. Statistiken visar en
marginell ökning för 2014/15 jämfört med
2013/14. Nedgången i antalet slaktade djur
förklaras till stor del av ett ökat antal rovdjur (se

14Renägare

slaktar utöver kontrollslakt renar för eget behov, så
kallad husbehovsslakt. I Norrbottens län där det finns många
renägare kan denna slakt vara av betydande omfattning.
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vidare kapitel Viltvård, ersättning och
inventering) som gör att en mindre mängd
renkött når ut på marknaden än vad som hade
skett vid ett lägre rovdjurstryck.
Pristillägg
Det statliga stödet till rennäringen består av ett
pristillägg på renkött. Särskilt pristillägg lämnas
för renar som godkänts vid köttbesiktning och
som klassificerats enligt Jordbruksverkets
föreskrifter om klassificering av slaktkroppar.
Stödet är 9 kr per kilo för vuxna djur och 14,50
kr per kilo för renkalv enligt Förordning
(1986:255)om pristillägg på renkött. Pristillägget
beräknas på slaktkroppens vikt. Pristillägg går
till renägarna och utbetalas av Sametinget.
Slaktintäkterna ökade med 12 % för 2014/15
och var totalt 83 311 tkr. 17 768 tkr har
utbetalats i pristillägg (+ 4 %). Slaktintäkterna
för 2013/14 var 74 056 tkr och pristillägget
16 997 tkr.
6 201 ärenden har handlagts under 2015 till en
kostnad av 628 tkr. Antal ärenden har minskat
med 7 %, medan de totala kostnaderna är
oförändrade i jämförelse med föregående år.

kroppar sker under överinseende av officiella
veterinärer. Kontroll sker inom områden och
under perioder där det, baserat på tidigare års
mätningar, anses finnas risk att renar ligger över
gränsvärdet . Staten kompenserar renägarna för
förlusterna.
Totalt slaktades 56 333 renar under säsongen
2014/2015. Av dessa kasserades två renar (33
renar 2013/2014). Utöver de köttprov som togs
på grund av larm, togs 1 711 stickprov för analys
på laboratorium. Inget av dessa låg över
gränsvärdet som är 1 500 becquerel cesium.
Variationen mellan olika år beror främst på när
man slaktar och var renarna har betat.
Tidigarelagd slakt och utfodring av ren på
vintern15 bidrar till att antalet kasserade
slaktkroppar har minskat. Becquerelkasseringen är av obetydlig storlek i jämförelse
med år 1986 då 27 000 renar kasserades.
112 ärenden har handlagts under året till en
kostnad av 435 tkr. Den totala kostnaden har
ökat med 69 %. Antal ärenden har ökat med 81
%. Under 2015 har fler ärenden avseende
mindre ansökningsbelopp behandlats.

Genomsnittliga avräkningspriser

Toleransnivåer

Medelpriset på renkött exklusive moms är 57,11
kr/kg för 2014/2015 vilket ger en indikation på
återigen ökande priser.

Vi har i samarbete med Naturvårdsverket,
länsstyrelsen samt samebyarna fortsatt arbetet
med förvaltningsverktyg under 2015. Samråd
med berörda länsstyrelser har hållits. Ett
beräkningsunderlag för renförluster har
utarbetats och förankrats med både samebyar,
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.
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Diagram 5.2 Genomsnittligt avräkningspris för renkött
i kr/kg, exklusive prisstöd och moms. Redovisningen
sker för riket som helhet, 2000/01 – 2014/2015

Vi har haft flera uppföljningsmöten med Svenska
Samernas Riksförbund (SSR) för att diskutera
förbättringsåtgärder i förvaltningsverktyget.
Tillsammans med SLU försöker vi förbättra
underlagen till förvaltningsverktygen.
Tillsammans med Naturvårdsverket har vi inlett
arbetet med att utveckla en särskild riskmodell
för att förbättra samrådsunderlaget för
samebyarna och länsstyrelserna.

Tjernobyl
Kontrollprogram för cesium i slaktad ren
infördes som en följd av Tjernobylkatastrofen
1986. Mätning och provtagning av renslakt46

15Renens

vinterföda (lav) innehåller mer cesium än gräs, örter

och löv.
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Övriga samiska näringar

Samisk matproduktion

Samisk turism och mat samt duodji (slöjd och
konsthantverk) är en del av det traditionella
samiska näringslivet. Andra samiska näringar
är till exempel jakt och fiske, IT-tjänster, medieproduktion och samisk design.

För budgetåret 2015 uppdrog regeringen
Sametinget att arbeta för Synliggörande av
samisk mat och matkultur samt Traditionell
småskalig matkultur. Dessa uppdrag görs i
samverkan med Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet och Institutet för språk och
folkminnen.

Sametingets senaste kartläggning16 av samisk
upplevelseturism är sex år gammal. Den visade
på en fördubbling av det samiska turistföretagandet mellan åren 2001-2008. I dagsläget
bedöms tillskottet av ytterligare nyföretagande
vara litet. Fortsatt strategisk marknadsföring
och fokusering på samisk hållbarhetsturism
skulle kunna höja lönsamheten för verksamma
samiska turistföretag och bidra till att nya turistföretag kan etableras. Den samiska turismorganisationen Visit Sápmi har tvingats lägga
ner 2015 på grund av bristen på offentlig
finansiering. Små samiska turismentreprenörer
klarar inte av att själva bära kostnaden för en
turismorganisation.
Duodji (samisk slöjd & konsthantverk) är ett
annat utpekat område i den näringspolitiska
strategin. Traditionell duodji är etablerad sedan
länge. Design av kläder och smycken är ett
område som inspirerar till nyföretagande.
Utvecklingsmöjligheter för duodji finns också
genom samarbete och samverkan med andra
samiska näringar som till exempel samisk
turism.
Antalet näringsverksamma företag inom
Sameslöjdstiftelsens nätverk för duodji är ca 180
stycken. Stiftelsens bedömning är att det inte går
att ta fram tillförlitlig statistik när det inte finns
en specifik SNI-kod eller andra tillgängliga data.
Sameslöjdstiftelsen delfinansieras via
Sametingets kulturnämnd och genomför
branschträffar för slöjdföretagare varje år.
Stiftelsen bedriver en relativt omfattande
projektverksamhet inriktad på företagsamhet.

från Sametinget: ”Samisk upplevelseturism.
Definition, kartläggning och förutsättningar för utveckling av
samisk turism”. Inlämnad till departementet 2010-06-01 (Dnr
2009-1627).

Hösten 2015 tillsattes en tjänst som projektsamordnare för samisk mat. I tjänsten ingår att
analysera och diskutera tidigare genomförda
projekt inom samisk mat tillsammans med
etablerade mataktörer och företagare, för att
finna nya infallsvinklar och utveckla möjligheterna att främja samisk mat och matkultur.
Sametinget arbetar med att formulera lämpliga
insatser inom regeringsuppdraget.
Inom uppdraget för traditionell småskalig
matkultur ingår Sametinget i en arbetsgrupp
med representanter från respektive myndighet.
Myndigheterna har lämnat en gemensam
rapport Förslag till handlingsplan för regeringsuppdraget om att utveckla traditionell småskalig
matkultur17 som beskriver gemensamma målbilder för att främja ett levande och dynamiskt
kulturarv kopplat till mat och livsmedelsframställning.
Indigenous Terra Madre
Sametinget deltog med tre representanter på
matmässan Indigenous Terra Madre, som
anordnades för andra gången den 3-7 november
2015 i Shillong, Meghalaya i nordöstra Indien.
Den första Indigenous Terra Madre-mässan
arrangerades Jokkmokk 2011 då Sametinget var
en av medfinansiärerna.
Resultat
Intresset för samiskt matföretagande,
traditionell kunskap, natursyn och turism har
väckt intresse i både det samiska och det
svenska samhället. Omtanke om djur och natur
samt att tänka klimatsmart ligger rätt i tiden och
passar samiskt tankesätt och samisk matproduktion. Råvaror som renkött, älgkött, fisk,
örter och bär används i den traditionella maten

16Rapport

17

https://www.sametinget.se/99191?file_id=1
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men också för att utveckla samisk gourmetmat
av hög kvalitet. Småskalig samisk matkultur och
matproduktion revitaliserar den traditionella
kunskapen och bidrar till att bevara och höja
statusen på samisk kultur och samiska näringar.
Även utvecklingen av samisk turism främjar
samisk matproduktion.
För att kunna utveckla och utbilda marknaden
och samer inom traditionell kunskap, samisk
mat och matkultur har det varit nödvändigt med
samarbete och satsningar riktade mot specifika
målgrupper. Sametingets arbete med att främja
samisk mat har bidragit till att öka efterfrågan
på samisk mat. Antalet samiska förädlare och
matproducenter förväntas öka bland annat
eftersom klimatsmarta och ekologiska produkter
ligger i tiden och det finns särskilda medel att
söka för förädlingsföretag i nya landsbygdsprogrammet.

Statistiksystem
Det finns en efterfrågan både från det samiska
och övriga samhället på statistik om samer och
de samiska näringarna. I dagsläget presenteras
statistik om renslakt och rennäring på hemsidan
med grafer, tabeller och möjlighet att välja
variabler.
Det finns även en efterfrågan på statistik som
idag inte existerar. För att skapa förutsättningar
för bättre beslutsunderlag och möjligheter till
uppföljning och analyser av det samiska
näringslivets utveckling, fortsätter utvecklingen
av statistiksystem för rennäringen och andra
samiska näringar. Framtagande av ny statistik
om samiskt näringsliv skulle kunna
kvalitetssäkras och effektiviseras genom
samarbete med andra myndigheter. Det kräver
emellertid att Sametinget erhåller status som
statistikansvarig myndighet.

EU-PROGRAM MED SAMISKA
INSATSER
Interreg Nord – delprogram Sápmi
Interreg Nord är ett EU-program för samarbete
över nationsgränser med avsikt att stärka
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programområdets konkurrenskraft och
attraktivitet under perioden 2014-2020.
Programmet har tilldelats ungefär 39 MEUR
från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Denna summa ska medfinansieras med
nationella medel från Finland och Sverige. För
norskt deltagande finns det norske Interregmidler och nationella medel. Detta innebär att
den totala programbudgeten omfattar nästan 76
MEUR.
Det nya programmet är uppdelat i två
geografiska områden, delområde Sápmi och
delområde Nord. Det geografiska delområdet
Sápmi omfattar Norrbottens, Västerbottens,
Jämtlands, Västernorrlands län samt delar av
Dalarnas län (Idre samebys område) i Sverige,
Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta
Österbottens landskap i Finland samt
Finnmarks, Troms, Nordlands, Nord-Tröndelags,
Sör- Tröndelags fylken samt del av Hedmarks
fylke (Elgå Reinbetesdistrikt) i Norge.
Programmet innehåller fyra insatsområden som
regionerna vill satsa på:
1.
2.
3.
4.

Forskning och innovation
Entreprenörskap
Kultur och miljö
Gemensam arbetsmarknad

Den första ansökningsomgången var öppen 15
januari till 9 mars 2015. 42 projektansökningar,
varav 4 stycken inom delområde Sápmi, kom in
med anspråk på 80 % av programmets budget.
Interreg Nord och Sápmis styrkommittéer hade
prioriteringsmöte i Luleå den 11 juni 2015. Där
prioriterades totalt 16 projekt. 14 för delområde
Nord och två för delområde Sápmi. Sápmiprojekten var inom insatsområde 3. Kultur och
miljö och 4. Gemensam arbetsmarknad.
Till andra ansökningsomgången, som var öppen
1 juni till 31 augusti 2015, kom 23 ansökningar,
varav två Sápmi-ansökningar. Styrkommittérna
hade möte den 10 december i Tromsö. Där
prioriterades ett projekt i delområde Sápmi
inom insatsområde 3. Kultur och miljö och fem
projekt i delområde Nord. Efter prioriteringen
återstår 63 % av programmets budget.
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Ansökningsomgång 3 har öppnats 1 december
2015 och stänger 1 februari 2016. Under året
har 13 informationsinsatser om programmet
genomförts i Sápmi, från Muonio i norr till
Östersund i söder.

Landsbygdsprogrammet 2007-2013
samt nya programmet 2014-2020
Landsbygdsprogrammet 2007 - 2013 är formellt
avslutat vad gäller nya ansökningar, men på
grund av stor andel av återförda medel från
avslutade projekt öppnades några åtgärder för
ytterligare beslut 2015, bland annat startstöden
för unga renskötare. Sametinget beslutade om
18 etableringsstöd till en kostnad av 4,5 miljoner
kronor.
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har totalt 286 personer haft miljöersättning.
Ersättningsformen att bevara renvallar och
traditionella renstängsel håller på att fasas ut
och ingår inte i det nya landsbygdsprogrammet.
Sametinget har aktivt bistått Jordbruksverket i
arbetet med att förbereda Sveriges landsbygdsprogram 2014-2020. Arbetet med den nya
programperioden är i full gång. Sametingets
regionala handlingsplan samt en revidering inför
öppnande av nya åtgärder 2016 är godkänd av
Jordbruksverket. Jordbruksverket öppnade
programmet för ansökningar i nästan alla
åtgärder i slutet av september. Handläggningen
startar 2016.
Arbetet med att utbilda det partnerskap som är
knutet till programmet är en viktig del av
programmets genomförande. Sametinget har
hållit en stor genomgång av programmet och
dess åtgärder samt en första utbildning i
jämställdhet för partnerskapet.
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Diagram 5.3 Antal enskilda företag som erhållit EUstöd inom landsbygdsprogrammet 2007-2013

Antalet enskilda företagare som erhöll stöd inom
landsbygdsprogrammet 2007-2013 (inklusive
de startstöd som beviljades 2014 och 2015) är
149 stycken. Av dessa var 19 % kvinnor.
Därutöver har 16 samebyar fått stöd inom
åtgärden modernisering av rennäringen.
Ytterligare 19 samiska företag har erhållit stöd,
varav 9 inom förädling och 5 inom turism.
Möjligheten till EU-stöd har stor betydelse för
små samiska företag.
De brukare inom insatsen miljöersättning till
natur- och kulturmiljöer i renskötselområdet
som fortfarande har kvar ett femårigt åtagande
får fullgöra sin beslutade period. Under 2015 har
sammanlagt 6 364 tkr utbetalats till 104
brukare. Under hela programperioden 2007-13
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SAMMANSTÄLLNING AV
PRESTATIONER

År 2013

Tabellerna redovisar avdelningens prestationer
för år 2015, med avseende på antal ärenden och
tillhörande kostnader. En jämförelse görs mot
2013 och 2014 års utfall.
År 2015

Antal
ärenden

Kostnad
per
ärende

Total
kostnad

Pristillägg

6 661

0,1

674,4

Tjernobyl

68

3,9

265,8

Katastrofskadeskydd

15

3,2

108,6

267

3,5

927,3

3

8,6

25,9

82

3,8

315,5

4 624

0,05

208,3

Renmärkesregister

Antal
ärenden

Kostnad
per
ärende

Total
kostnad

Pristillägg

6201

0,1

627,6

Remisser

Tjernobyl

112

3,9

434,7

Företagsregister

30

3,7

110,3

335

3,2

1 076,1

Tabell 5.6 Volymer och kostnader för prestationer 2013,
Samiska näringar och samhällsplanering

3

3,4

10,2

234

4,6

1 080

5 113

0,04

215,4

Katastrofskadeskydd
Renmärkesregister

Bidrag
(enl. 35 b §)

Tabell 5.4 Volymer och kostnader för prestationer 2015
Samiska näringar och samhällsplanering

Generellt uppvisar 2015 års volymer och
kostnader för ovanstående prestationer rimliga
och acceptabla värden. En del prestationer har
tidigare behandlats i detta kapitel. Nedan
kommenteras prestationsområdena företagsregister och bidrag enligt § 35b rennäringsförordningen.

År 2014

Bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen
(1993:384)”Främjande av rennäringen”

Bidrag
(enl. 35 b §)
Remisser
Företagsregister

Antal
ärenden

Kostnad
per
ärende

Total
kostnad

Pristillägg

6 682

0,1

672,9

Tjernobyl

62

4,2

257,3

Företagsregister

Katastrofskadeskydd

40

4,2

163,2

295

3,5

1 018,3

3

4,3

13,0

Antalet ärenden är i stort sett oförändrat jämfört
med 2014. Den totala kostnaden för 5 113
ärenden beräknas till 215,4 tkr vilket är en
minskning med 4 % jämfört med 2014.

201

3,4

689,5

5 100

0,04

224,8

Renmärkesregister
Bidrag
(enl. 35 b §)
Remisser
Företagsregister

Under året har tre ärenden avslutats. Kostnaden
för dessa har beräknats till 10,2 tkr. I jämförelse
med 2014 är det en minskning med 22 %.

Tabell 5.5 Volymer och kostnader för prestationer 2014,
Samiska näringar och samhällsplanering
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MÅLUPPFYLLELSE
För att mäta graden av måluppfyllelse används
följande indikatorer:



Näringsavdelningens insatser för att
utveckla och stärka det samiska näringslivet.
Näringsavdelningens insatser för en
samhällsplanering där samiska behov
beaktas, särskilt rennäringens behov av
mark och vatten.

Insatser för samiskt näringsliv och
samhällsplanering
Sametingets verksamhet bidrar till en levande
samisk kultur, och stärker och utvecklar
samernas och de samiska näringarnas ställning i
samhället. De samiska näringarna skapar tillväxt
och arbetstillfällen främst i inlandskommunerna
i norra Sverige.
Sametingets skyldighet att medverka i samhällsplanering och bevaka att samiska behov beaktas
innebär kontakt med flera centrala förvaltningsmyndigheter, fem länsstyrelser och ett stort
antal norrlandskommuner. Vår uppfattning är
att det finns stor okunskap bland beslutsfattare,
tjänstemän och exploatörer när det gäller
renskötselns behov av renbetesmarker och de
folkrättsliga aspekterna av samernas
traditionellt använda marker.
Ett flertal samråd har under året genomförts
med andra myndigheter i olika regeringsuppdrag. Naturvårdsverket har föreslagit att
Sametinget ska bli en av de ansvariga
förvaltningsmyndigheterna för miljökvalitetsmålen. Förutom de av regeringen beslutade
samrådsuppdragen till andra myndigheter
efterfrågar också länsstyrelser, kommuner,
universitet, intresseföreningar och privata
företag Sametingets medverkan i olika samråd,
projekt eller konferenser. Eftersom pressen från
olika aktörer som önskar nyttja och ändra
användningen av naturresurserna i Sápmi är
större än någonsin tidigare, ökar också pressen
på Sametinget.
Vi har tagit Árbediehtu – traditionell kunskap ett
steg vidare genom att delta i olika samråd med
myndigheter för att lyfta frågan och att delta i

arbetet med konventionen för biologisk
mångfald.
Som förvaltningsmyndighet för rennäringen har
Sametinget under året i samarbete med
samebyarna och skogsstyrelsen utarbetat ett
verksamhetsdirektiv som syftar till att uppnå
långsiktiga effektmål såsom förenkling av
samråd och samhällsplanering, förbättrad
affärsutveckling inom renskötseln och ökad
kunskap hos samhällsplaneringsaktörer.
De resurser som vi lägger på besvarande av
remisser om undersökningstillstånd enligt
mineralförordningen används inte effektivt. Vår
uppfattning är att våra synpunkter inte gör
någon skillnad för Bergsstatens bedömning.
Villkoret för beviljandet av undersökningstillstånd är att arbetet ska kunna genomföras
med minsta möjliga skada på både natur- och
kulturmiljön. Samebyarnas erfarenheter är att
mer omfattande prospekteringsarbeten alltid
medför störningar för renskötseln och andra
samiska näringar. Sametinget menar att frågan
om den samiska kulturens förutsättningar ska
sättas in i sitt sammanhang när det gäller
marker som ursprungsfolket traditionellt brukat
och brukar. Enligt folkrättsliga principer borde
samerna ha rätt att avgöra om mineralutvinning
ska ske eller inte.

Utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel
Målet för utgiftsområde 23 är att bidra till goda
förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i
alla delar av landet. De gröna näringarna ska
vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen. Naturresurserna ska användas
hållbart.
Sametinget verkar för en långsiktigt bättre
livsmiljö, en utveckling som värnar naturen och
mänsklig rättvisa och skapar framtidstro hos
samiska näringsidkare. Samernas näringar har
alltid anpassats för att balansera mellan vad
naturen kan ge och vad människan kan bruka
utan att förbruka naturen. Andras brukande av
naturresurser påverkar kraftigt de samiska
näringarnas möjligheter att överleva och
utvecklas.
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Renskötseln ger ett viktigt bidrag till svenskt
miljö- och klimatarbete bland annat genom att
vara en värdemätare på det sammanhållna
landskapets tillstånd. Ett välmående sammanhållet och ekologiskt stabilt landskap är en
förutsättning för en välmående och fungerande
renskötsel. Grön infrastruktur har i alla år
bundit samman människans och djurens
färdvägar och är nödvändiga för en fungerande
renskötsel. Sametinget har gått med i
myndighetsnätverket för klimatanpassning.
Nätverket samlar klimatanpassningsrelaterade
frågor i portalen klimatanpassning.se.
Det samiska samhället har ett helhetsperspektiv
som berikar omvärlden. Sametinget och de
samiska näringarna bidrar till Sveriges strategi
för hållbar utveckling – Generationsmålet. Den
bygger på insikten att naturen har ett
skyddsvärde och att människans rätt att
förändra och bruka naturen är förenad med ett
ansvar för att förvalta naturen väl. De samiska
kunskaperna är värdefulla för hur miljöbalken
ska tillämpas för Sveriges hållbara utveckling.

Vår bedömning är att resultaten och effekterna av
Sametingets och de samiska näringarnas
verksamhet bidrar till arbete, tillväxt och välfärd
och till klimatomställningen (mål Uo 23).

Samlad bedömning
Vår bedömning är att insatserna under 2015 för
ett starkt och utvecklat näringsliv, för en
samhällsplanering där samiska behov beaktas,
och för klimatomställningen, har varit
nödvändiga.
Den kraftiga ökningen av exploateringar i det
samiska området, klimat- förändringar och
andra aktörers bristande kunskap om de
folkrättsliga aspekterna av samisk markanvändning, begränsar emellertid Sametingets
möjligheter att påverka.
En aggregerad bedömning för verksamhetsområdet Samiska näringar och samhällsplanering
ger det samlade betyget att målet delvis är
uppfyllt.

De samiska traditionella kunskaperna och
renskötselns framtid är avgörande för att nå
miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö samt
bidrar till att nå målen Levande skogar,
Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och
djurliv.
Rennäringen och andra samiska näringar har
stor regionalekonomisk betydelse eftersom de
skapar sysselsättning i glesbygden, främst i
inlandskommunerna. Med rennäringen följer
dessutom ett behov av tjänster från
transportföretag, motorfirmor, bensinstationer
och verkstäder. Det i sin tur ger upphov till ett
ökat behov av kommunal service.
Den samiska kulturen har stor betydelse för
regionernas kulturella profil och är en tillgång
för turistnäringen.
Sametinget bidrar genom regeringsuppdragen
Synliggörande av samisk mat och matkultur samt
Traditionell småskalig matkultur att synliggöra
den samiska matproduktionen.
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VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH INVENTERING
Sametinget är enligt viltskadeförordningen
(2001:724) ansvarig myndighet för att betala ut
rovdjursersättningar och ersättningar för samebyarnas kostnader för rovdjursinventering.
Sametinget ska verka för att de skador rovdjuren
orsakar ska vara acceptabla, det vill säga att
skadorna i möjlig mån ska reduceras genom att
myndigheten agerar för att förebygga skador
orsakade av rovdjur, samt i mån av medelstillgång
utbetalar ersättningar för de viltskador som
inträffar.

MÅL
De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen ska vara acceptabla.

Återrapporteringskrav enligt regleringsbrev
Sametinget ska till regeringen redovisa
-

Resultatet av rovdjursinventeringen inom
renskötselområdet

Verksamheten under året
Baserat på inventeringsresultaten inkl. § 5
förhållande i enlighet med Sametingets
föreskrifter (STFS 2007:9) för år 2015, har
ersättning lämnats för rovdjursförekomst för
sammanlagt 28 572 tkr för 142,86 järvföryngringar. På grund av svåra inventeringsförhållanden har § 518 tillämpats i totalt tretton
samebyar för järv. Ersättning för två regelbundna förekomster av järv har utbetalats med
18

Om en sameby ska få tillämpa § 5 i Viltskadeförordningen,

innebär det att större delen av samebyn ej kunnat inventeras.
Beslut om att kunna få tillämpa § 5 i en sameby sker i samråd

140 tkr. Åtta tillfälliga järvförekomster har
utbetalats med 280 tkr.
För 98 loföryngringar har totalt 19 600 tkr
utbetalats år 2015 inkl. § 5 förhållande i enlighet
med Sametingets föreskrifter. På grund av svåra
inventeringsförhållanden har § 5 tillämpats i
totalt två samebyar för lo. Ersättning för sex
regelbundna lodjursförekomster har lämnats
med 420 tkr. Ersättning för två tillfälliga
förekomster av lo har lämnats med 70 tkr.
Ersättning för två vargföryngringar har lämnats
med 1000 tkr. För fyra regelbundna vargförekomster har ersättning lämnats med 320 tkr
till fyra samebyar. För 18 tillfälliga vargförekomster har ersättning lämnats med 630 tkr
till 16 samebyar. Förekomst av björn har ersatts
med 1 615 tkr och förekomst av kungsörn har
ersatts med 1 075 tkr.
Statens Naturopsyn i Norge har intygat att en
sameby i Norrbottens län är berättigad
ersättning för ytterligare del av järvföryngring
på norsk mark under 2014, samt regelbunden
loförekomst 2013 och 2015. Ersättningen
utbetalas retroaktivt eftersom de bevisligen
befunnit sig med sina renar i känt område samt
lidit skada av detta. Därför har ersättning
lämnats med totalt 240 tkr.
Inventeringsresultatet per föryngring/förekomst
på länsnivå är inte jämförbart med den
utbetalning som sker på samebynivå. Orsaken är
att länen kan redovisa samma föryngring/ förekomst fler än en gång eftersom den kan förekomma i olika län. På samebynivå förekommer
samma föryngring/förekomst endast en gång.
Det slutgiltiga inventeringsresultatet i renskötselområdet 2015 har redovisats av
länsstyrelsen.
Ersättning för skadeförebyggande åtgärder vid
rovdjursförekomst enligt 3 § viltskadeförordningen (2001:724) har lämnats för
sammanlagt 298,6 tkr till totalt nio samebyar.

mellan länsstyrelsen och samebyn. Då används ett genomsnittligt inventeringsresultat för samebyn för de tre närmast
bakomvarande åren, när det gått att genomföra inventering för

Ersättning för viltskador 2015 enligt 4 §
viltskadeförordningen (2001:724) samt övriga

den specifika arten.
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viltskador, härrörande från domstolsärenden
etc, som belastar anslaget för 2015 uppgår totalt
till 53 219 tkr. Tre utbetalningar på sammanlagt
1 133 tkr har utbetalats i januari/februari 2016.
Detta för att undvika ett eventuellt anslagsöverskridande. Rovdjursinventeringen 2015 har
inte gått att genomföra med ett fullgott resultat,
vilket inneburit att sammanlagt 15 samebyar,
varav tolv i Norrbottens län, en i Västerbottens
län och två i Jämtlands län som haft så kallade §
5-fall
Under 2015 visar trenden en fortsatt ökning av
rovdjur i renskötselområdet, trots att
inventeringsförhållanden varit fortsatt svår
under 2015. Utifrån de siffror som framkommit
finns inget som tyder på en sjunkande
rovdjurspopulation i renskötselområdet.
Nivåerna anses fortfarande höga i förhållande
till rennäringens acceptans.
Ersättning om 3 187 tkr har lämnats för
samebyarnas rovdjursinventeringsarbete. Fyra
samebyar har inte redovisat kostnader för
inventering och därmed inte fått ersättning.
Ersättning för massdödade renar enligt 10 §
viltskadeförordningen, har lämnats med 820 tkr
till 13 samebyar. I sex fall har järv orsakat
massdöd, i två fall har lodjur orsakat massdöd.
Volym och kostnad för prestationer19
217 ärenden som rör rovdjursersättningar har
handlagts. Kostnaden för beräkning och
utbetalning av rovdjursersättningar och
inventering under 2015 beräknas till 1 001 tkr.

2013

2014

2015

Antal
ärenden

214

213

217

Total
kostnad

1 046,8

1 038,4

1 000,9

Tabell 6.1. Volymer(st) och kostnad (tkr) för
prestationer avseende Viltvård, 2013-2015.

19

MÅLUPPFYLLELSE
Sammantaget visar siffrorna en ökande
rovdjurspopulation. I förhållande till 2014 har
rovdjurspopulationen generellt ökat (tabell 6.2).
På grund av svåra inventeringsförhållanden
vilket inneburit många § 5-fall speciellt i
Norrbottens län, bör dock slutsatser dras med
viss försiktighet. Rennäringen anser fortfarande
att antalet rovdjur är för högt. Renslakten har
ökat något men ligger på en förhållandevis låg
nivå. Marknadsmässiga faktorer samt
rovdjurstrycket är viktiga faktorer som har stor
påverkan på rennäringens resultat.
Toleransnivåarbetet har stagnerat under den
senare delen av 2015. En viktig orsak är Naturvårdsverkets inhibition av länsstyrelsens beslut
om skyddsjakt på järv i Jämtlands län, samt på lo
i Västernorrlands län i slutet av 2015. Naturvårdsverket ansåg att det inte fanns tillräckliga
skäl för att utföra skyddsjakt. Därför krävs nu
viss utredning om hur och på vilket sätt
toleransnivåarbetet ska fortgå.
I övrigt har Sametinget bidragit till att ett
förvaltningsverktyg har införts. Förvaltningsverktyget används i samråd mellan länsstyrelsen
och samebyarna och är en förutsättning för att
de skador rovdjuren orsakar rennäringen ska
vara acceptabla. Arbetet förväntas pågå tills
samtliga samebyar fastställt sin toleransnivå.
Tiden för uppdraget är osäker, men förväntas
fortgå i 3-4 år. Det har fortfarande inte skett
någon indexbaserad höjning av rovdjursersättningarna individuellt per rovdjur.
Ersättning till samebyarna för viltrelaterade
skador har utbetalats. Fortfarande saknas
resurser för att kunna ersätta samebyarnas
kostnader för inventering fullt ut.

BEDÖMNING
Eftersom toleransnivåerna för samtliga samebyar
inte är fastställda och det saknas resurser, t ex ett
eget anslag för skadeförebyggande åtgärder samt
en ”indexbaserad höjning av rovdjursersättningarna”, bedömer vi att målet
”acceptabla skador” inte är uppfyllt.

För beräkningsmetod, se Inledning
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201520

Järvföryngringar

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

34

2

8

32

2

2

0

7

5

0

0

0

0

0

0

0

22,5

0

1

13,5

4

1

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

31,75

0

0

33

0

0

424

8

Norge (Z)

1,5

0

0

0

0

0

0

0

Västernorrl. (Y)

1

5

0

17

0

0

2

0

5

0

0

1

0

0

1

1

101,75

7

9

96,5

6

3

7

18

21

säker +
sannolik

Norrbotten
(BD)
Norge (BD)23
Finland
Västerbotten
(AC)
Norge (AC)
Jämtland (Z)

Dalarna (W)
0,5 delas Norge
SUMMA

Lodjursföryngringar
22

Tabell 6.1 Resultat av länsstyrelsernas rovdjursinventering i renskötselområdet 2015

20 Observera att inventeringsresultatet per föryngring/förekomst på länsnivå inte är jämförbart med den utbetalning som sker på
samebynivå. Länen kan redovisa samma föryngring/förekomst fler än en gång eftersom denna kan förekomma i olika län, medan på
samebynivå förekommer samma föryngring/förekomst endast en gång.

53,33 järvföryngringar (13 samebyar) redovisas inte i tabell 6.1 (=ett uppskattat genomsnitt i enlighet med 5 § STFS 2007:9).
3,33 loföryngringar (2 samebyar) i Norrbottens län redovisas inte i tabell 6.1 (=ett uppskattat genomsnitt i enlighet med 5 § STFS
2007:9).
23 Antal rovdjur utanför den yttre gränsen för vinterbetesmarkerna = rapportering för Norge
21
22

24

2 vargföryngringar finns inom renskötselområdet i Jämtlands län. Två samebyar berörs och ersätts för detta.
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201425

Norrbotten
(BD)
Norge (BD)28

Järvföryngringar26
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

25

2

5

1,25

0

0,5

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

17

8

0

0

22

0

0,5

0

0

0

0

0

0

1,5

0

0

0

0

29

1

0

14

5

0

6

13

1

0

0

0

0

0

0

0

27

Finland

Västerbotten
(AC)
Norge (AC)
Jämtland (Z)

29,5

0

0

21

0

0

4

33

Västernorrl. (Y)

0,5

0

0

0

0

0

0

0

Norge (Z)

1

0

0

17

0

0

4

3

Dalarna (W)

4

0

0

0

2

0

0

2

91,75

3

5

71

15

0

14

73

0,5 delas Norge
SUMMA

Tabell 6.2 Resultat av länsstyrelsernas rovdjursinventering i renskötselområdet 2014.
2013

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

46

2

10

32

1

2

2

7

0

0

0,5

0

0

0

0

28,3

1

2

23

1

0

2

4

1

0

0

0

0

0

0

0

23

1

0

15

0

0

4

16

Norge (Z)

0

0

0

0

0

0

0

Västern (Y)

0

6

1

16

0

0

2

3

Dalarna (W)

2

0

0

2

0

0

4

6

0,5

0

0

0

0

0

0

0

110,8

10

13

88,5

2

2

14

36

Norrbotten
(BD)29
Norge (BD)30

9

Finland

1

Västerbotten
(AC)
Norge (AC)
Jämtland (Z)

Norge (W)
SUMMA

Tabell 6.3 Resultat av länsstyrelsens rovdjursinventering i renskötselområdet 2013. Siffror från Viltskadecenter.

25 Observera att inventeringsresultatet per föryngring/förekomst på länsnivå inte är jämförbart med den utbetalning som sker på
samebynivå. Länen kan redovisa samma föryngring/förekomst fler än en gång eftersom denna kan förekomma i olika län, medan på
samebynivå förekommer samma föryngring/förekomst endast en gång.

45,23 järvföryngringar (12 samebyar) redovisas inte i tabell 6.2 (=ett uppskattat genomsnitt i enlighet med 5 § STFS 2007:9).
7,11 loföryngringar (2 samebyar) i Norrbottens län redovisas inte i tabell 6.2 (=ett uppskattat genomsnitt i enlighet med 5 § STFS
2007:9).
28 Antal rovdjur utanför den yttre gränsen för vinterbetesmarkerna = rapportering för Norge
29 5 § STFS 2007:9. 22,16 järvföryngringar till 5 samebyar i Norrbottens län
30 Antal rovdjur utanför den yttre gränsen för vinterbetesmarkerna = rapportering för Norge
26
27

Sametingets årsredovisning 2015 | VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH INVENTERING

56

UPPDRAG
Förteckning över avrapporterade Uppdrag

Diarienummer vid
rapportering

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

7.2.1-2014-1160 /

s. 49

7.2.1-2014-1709
En märkbar positiv förändring i företagens
vardag, förenklingsarbete

1.3.7-2014-613

s.58

Samiskt språkcentrum

8.2.9-2014-1461

s. 29

Hemsida om nationella minoriteter

1.3.8-2014-1790

s. 33

Synliggörande av samisk mat

1.3.8-2013-536

s. 47

1.3.8-2015-757

s.47

Utvecklingsarbete för jämställdhetsintegrering

1.4.1-2015-1254

s. 11

Effektiv intern styrning och kontroll

1.2.2-2015-445

Traditionell småskalig matkultur

Sametingets årsredovisning 2015 | UPPDRAGUPPDRAG

57

ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING
Prognoser
Utgiftsprognoser för 2015-2019 för samtliga
anslag har lämnats i statsredovisningssystemet
Hermes enligt fastställd tidsplan. Prognoserna
har kommenterats i förhållande till föregående
prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Statsstödsrapportering
Sametinget har enligt fastställd tidsplan till
regeringskansliet (Kulturdepartementet)
redovisat utfallet av de statliga stöd som lämnats
inom myndighetens verksamhetsområde i
enlighet med instruktionen i regleringsbrevet.

Förenklingsarbete
Vi har gjort det tydligare för de samiska
företagare som vill söka EU-stöd från
landsbygdsprogrammet genom att göra
specialanpassat informationsmaterial och bjuda
in till regionala informationsträffar.

58

Under 2015 har kulturavdelningens rutiner för
ansökningar, redovisningar och uppföljning
förbättrats. Blanketter och instruktioner har
reviderats i syfte att förenkla och förtydliga.
Kontaktformulär på hemsidan har gjort det
enkelt att kontakta handläggarna alla tider på
dygnet.
Ett projekt med samlad förvaltning av
handläggarsystemen på näringssidan har
påbörjats och tanken är att detta ska införlivas
med en framtida e-förvaltning. Vi har inte haft
resurser att upphandla och sjösätta ett system
för e-förvaltning men har gjort en inventering av
behoven.
Någon verksamhetsanpassad uppföljning av
arbetet har inte gjorts eftersom vi inte kunnat
fortsätta arbetet mot e-förvaltning på grund av
begränsade resurser.
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RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter
Summa
Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

2015

2014

1
2
3
4

66 091
61
4 739
14
70 905

65 092
295
6 875
134
72 396

5

-38 711
-2 994
-28 254
-57
-1 528
-71 543

-39 587
-2 366
-29 412
-89
-2 055
-73 509

-638

-1 113

123 438
619
5 227
-130 417
-1 133

123 026
2 317
5 159
-130 503
0

-1 771

-1 113

6
7

Verksamhetsutfall
Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag och ersättningar
Saldo
Årets kapitalförändring

8
9

10
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BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Summa
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

2015-12-31 2014-12-31

11
12

146
1 759
1 905

513
2 205
2 718

13
14

26
1 435
1 461

56
1 843
1 899

106
850
751
1 707

113
807
315
1 235

15
16

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter
Övriga upplupna intäkter
Summa

17
18
19

953
3 844
56
4 854

1 664
3 319
140
5 122

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

20

7 228
7 228

5 243
5 243

17 154

16 218

2 295
0
-1 771
524

3 132
19
-1 113
2 038

23

433
433

430
430

24
25
26

1 690
3 093
1 184
3 286
766
10 020

2 239
198
1 872
3 163
789
8 259

SUMMA TILLGÅNGAR
KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
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21
22
10

27

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

28
29

4 679
1 499
6 178

3 777
1 714
5 491

17 154

16 218
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Ing.
överföringsbelopp

Anslag
(tkr)

Årets
tillOmdispo- Indrag- Totalt
delning
nerade
ning
disponienl. regl. anslagsbelt
brev
belopp
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Not
Uo 1 3:1 Ramanslag
Sametinget
ap. 1 Sametinget
ap. 3 Samfonden
Uo 1 7:1 Ramanslag
Åtgärder för nationella
minoriteter
ap.12 Nationellt
uppföljningsansvar
ap. 13 Statsbidrag till
kommuner och
landsting i
förvaltningsområden,
m.m.
ap. 14 Samiska
språkcentrum
ap. 15 Hemsida om
nationella minoriteter

31

-612
0

37 011
1 500

0
0

0
0

36 399
1 500

-38 231
-1 500

-1 832
0

32

7

2 200

0

-7

2 200

-2 058

142

33

359

17 290

-380

-359

16 910

-16 743

167

34

124

6 000

0

-124

6 000

-5 234

766

35

7

1 200

0

-7

1 200

-1 120

80

36

0

14 397

0

0

14 397

-14 393

4

37

-2 202

104 705

0

0

102 503

-107 514

-5 011

38

52

3 210

0

-52

3 210

-3 187

23

-2 265

187 513

-380

-549

184 319

-189 981

-5 662

30

Uo 17 1:2 Ramanslag
Bidrag till allmän
kulturverksamhet,
utveckling samt
internationellt
kulturutbyte och
samarbete
ap. 5 Bidrag till samisk
kultur
Uo 23 1:23 Ramanslag
Främjande av
rennäringen m.m.
ap. 2 Främjande av
rennäringen
ap. 3 Kostnader för
samebyarnas
inventering av rovdjur
Summa
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser
förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Sametingets bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt
Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i
enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna
råd till denna förordning.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar myndigheten
brytdagen den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Motsvarande beloppsgräns föregående år var 10 tkr.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2014, 581 tkr, har år 2015 minskat med 175 tkr.
Upplysningar om avvikelser
Avvikelser från ekonomiadministrativa regler
Bestämmelser i 2 kap. 1 § Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) gällande finansiering av anläggningstillgångar
med lån i Riksgäldskontoret, har inte tillämpats vid finansiering av anläggningstillgångar under anslaget 1:23
Främjande av rennäringen m m. Sådana investeringar har finansierats från anslaget. Avvikelsen är i enlighet med
Sametingets regleringsbrev.
Sametinget har i år minskat det ingående balansen avseende upplupna bidragsintäkter med 843 tkr. Anledningen till
detta är att posterna har varit för högt värderade i och med att förväntad reglering ej skett. Denna korrigering har
belastat förvaltningsanslaget, 3:1 ap 1, samt reducerat bidragsintäkterna för 2015.
Ett underskott i EU-programmet, Landsbygdsprogrammet, avseende år 2015 á 487 tkr har finansierats genom
Sametingets förvaltningsanslag, anslag 3:1 ap 1. Sametinget har i bokslutet gjort korrigeringar så att förändringen av
löneskulden konsekvent påverkar den verksamhet och anslagspost där bruttolönen bokförs löpande. Detta gav under
2015 den effekten att 537 tkr har anslagsavräknats anslag 1:23 ap.2 Främjande av rennäringen. Denna kostnad har
tidigare finansierats från förvaltningsanslaget, anslag 3 ap.1 "Sametinget".
Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Enligt ESV:s allmänna råd till 5 kap. 1 § FÅB bör gränsen för mindre värde sättas med utgångspunkt i ett
anskaffningsvärde som understiger ett halvt prisbasbelopp. Sametingets styrelse har fastställt beloppsgränsen för
anläggningstillgångar till 21 tkr, vilket har gällt fr.o.m. räkenskapsåret 2010.
Större anskaffningar av likartade tillgångar redovisas som anläggningstillgångar även om respektive tillgång är av
mindre värde.
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter samt maskiner,
fordon och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 21 tkr och en beräknad livslängd som uppgår till lägst
tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 21 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter
på annans fastighet uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. Avskrivning
sker enligt linjär avskrivningsmetod. Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.

Sametingets årsredovisning 2015 | TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

65

Tillämpade avskrivningstider
3 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Datorer och kringutrustning
Maskiner och tekniska anläggningar
Bilar och transportmedel
Övriga inventarier

5 år

Immateriella anläggningstillgångar
Inredningsinventarier t o m 2005-12-31

10 år

Inredningsinventarier

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas. Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
Ersättningar och andra förmåner
I ersättning ingår totala ersättningar för styrelseledamöter och ersättare, dvs även ersättning för möten vid plenum.
Styrelseledamöter /andra styrelseuppdrag

Förmån

Ersättning

Håkan Jonsson, ordförande

1

704

Josefina Skerk, ledamot/vice ordförande

1

389

Lars Jonas Johansson, ledamot

1

116

Ol-Johan Sikku, vice ordförande (1 januari-16 april)

0
1

93
90

1

119

1

81

1

98

Christina Åhren, ledamot
Ingrid Inga, ledamot (1 januari - 1 oktober)
Ledamot i regionala partnerskapet, strukturpartnerskapet,
Samiska rådet Svenska kyrkan, Samernas Utbildningscenter
Marita Stinnerbom, ledamot (1 januari - 1 oktober)
Jan Rannerud, ledamot (1 januari - 1 oktober)
JCR Rennäring AB, eget bolag
Ersättare

Förmån

Ersättning

Oscar Sedholm

1

147

Sara Larsson

1

14

Sofia Mörtlund

2

121

Lars Paul Kroik

1

28

Britt Sparrock (1 januari - 1 oktober)

1

25

Per Mikael Utsi (1 januari - 1 oktober)

1

49

Katarina Sevä (1 januari - 1 oktober)

1

32

Förmån

Lön/Ersättning

Stefan Mikaelsson, Ordförande

1

205

Inez Svonni-Fjällström, kanslichef (1 januari - 14 februari)

0

427

Anja Taube, kanslichef (15 februari - 31 december)

1

728

Ledande befattningshavare/styrelseuppdrag
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Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifter om sjukfrånvaro, se sid 10 i resultatredovisningen. I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till
den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60
dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda
ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent.
Sjukfrånvaro

2015

2014

Totalt

4,2%

3,6%

Andel 60 dagar eller mer

49,7%

77,3%

Kvinnor

5,5%

4,5%

Män

2.0%

2,3%

-

-

Anställda 30 år - 49 år

7,4%

6,3%

Anställda 50 år -

1,7%

1,4%

Anställda - 29 år

Sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas inte om antalet anställda är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild
individ. Antalet anställda - 29 år understiger tio personer.

NOTER
(tkr)

Resultaträkning
Not

1

2015

2014

Intäkter av anslag

66 091

65 092

Summa

66 091

65 092

22

220

Intäkter av anslag

Summa "Intäkter av anslag" och "Medel som erhållits från statens budget för
finansiering av bidrag" (189 529 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" (189
981 tkr) på anslagen. Skillnaden på (452 tkr) beror på minskning av
semesterlöneskuld (175 tkr) som intjänats före år 2009 och årets anskaffade
anläggningar (277 tkr) som inte lånefinansieras. Dessa poster har belastat
anslagen, men inte bokförts som kostnad i resultaträkningen.
Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Intäkter av offentligrättsliga avgifter
Realisationsintäkt vid försäljning av maskiner, inventarier och fordon
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa

8

7

32

0

0

68

61

295

180

230

10

4

251
0

598
74

Skillnaden mellan åren beror på en retroaktiv fakturering år 2014 avseende
intäkter enligt 4§ avgiftsförordningen.
Not

3

Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter
Regeringen - Kartläggning språk
FORMAS - Forskningsinformation Klimat och Ren
Länsstyrelsen - Interreg IV A Nord/Sápmi
Länsstyrelsen – Renräkning
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2015-12-31
Statens Jordbruksverk - Landsbygdsprogrammet
Sveriges Lantbruksuniversitet - Boulvas Buolvvai

2 500

2014-12-31
2 002

0

66

Regeringen - Jämställdhetsintegrering

169

474

Statens Jordbruksverk - Projekt Samisk Mat

494

735

75

889

-128

837

314

330

0

178

Regeringen - Samiskt parlamentariskt råd
Länsstyrelsen - Interregprojekt SÁFA 2
Trafikverket – Vägföreningar
Regeringen - Utveckling minoritet.se
Arbetsförmedlingen - Stöd nystartsjobb

58

2

0

228

Naturvårdsverket - Kartläggning av samers ohälsa

350

0

Länsstyrelsen - Interregprojekt Giellagaldu

350

0

Statens Fastighetsverk, andel i vägförening

40

0

Länstyrelsen, andel i vägförening

83

0

-7

228

4 739

6 875

Tillväxtverket – Näringslivsutveckling

Bidrag från icke-statliga myndigheter
Region Jämtland – Näringslivsutveckling
Summa

Utfallet 2015 inkluderar en reducering av upplupna bidragsintäkter med 843 tkr. Rättelsen
minskar årets intäkter av bidrag och förklarar de negativa utfallen.
Not

4

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret

4

9

Ränta på lån i Riksgäldskontoret

5

0

Övriga finansiella intäkter

5

125

14

134

25 196

25 579

Summa
Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit
negativ. Skillnaden mellan åren förklaras av de ränteintäkter, 123 tkr, som avsåg en
retroaktiv kreditering av pensionspremier år 2014.
Not

5

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra
avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal

4 400

4 309

11 199

9 914

2 316

4 095

38 711

39 587

Övriga driftkostnader
Kostnader för resor, annonsering mm

6 621

6 284

Inöp av varor

2 966

4 164

Inköp av tjänster (exkl. IT)

8 823

7 781

IT-tjänster

4 159

3 106

Reparation och underhåll

1 057
1 047

4 073
1 032

Summa
Beloppet på "Lönekostnader" 2014 har justerats.
Not

6

Kostnader för telekommunikation och post
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2014
Övrigt
Summa

2015

3 582

2 972

28 254

29 412

Inköpen av tjänster har ökat med 19 %. Detta kan delvis härledas till de konsultinköp,
exempelvis inom IT, som behövts i syfte för att på kort sikt upprätthålla ändamålsenlig
kompetens.
Differenserna avseende "Inköp av varor" och Rep och underhåll" beror på lägre
verksamhetskostnader för år 2015 avseende verksamheten för "Riksgränsstängsel".
Omklassificering av poster har gjorts mellan åren.
Not

7

Finansiella kostnader
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Ränta på lån i Riksgäldskontoret

2

9

0

11

Övriga finansiella kostnader

55

69

Summa

57

89

Samefonden - Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer

5 227

5 159

Summa

5 227

5 159

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2015-02-18 varit
negativ.
Övriga finansiella kostnader avser främst förseningsavgifter samt kostnader för
banktjänster.

Not

Not

8

9

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

Lämnade bidrag
Statliga myndigheter (exklusive affärsverken)

-4 300

-5 184

Organisationer och ideella föreningar

-38 643

-39 674

Samebyar

-68 999

-67 022

Enskilda personer

Not

-18 475

-18 622

-130 417

-130 503

tillgångar (anslag 1:23 ap. 2, Främjande av rennäringen)

-638

-1 113

Upplupna bidrag (transfereringar), ej anslagsavräknade

-1 133

0

Summa

-1 771

-1 113

10 Årets kapitalförändring
Årets avskrivningar på anslagsfinansierade anläggnings-

Sametinget ska enligt 6 § viltskadeförordningen betala ut ersättning för föryngring,
regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur till berörd sameby. Totala medel som
betalats ut och som avser 2015 uppgår till 54 352 tkr. 1 133 tkr av dessa medel har dock
betalats ut under januari samt februari månad. Eftersom bidrag redovisas kassamässigt
mot anslaget kommer denna del av utbetald ersättning belasta 2016 års anslag, trots att
dessa avser 2015.
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Balansräkning

Not

2015-12-31

2014-12-31

1 835

1 517

0

318

Summa anskaffningsvärde

1 835

1 835

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 322

-965

-367

-357

-1 689

-1 322

146

513

11 676

11 388

0

288

11 676

11 676

-9 472

-8 495

-446

-977

-9 918

-9 472

1 759

2 205

626

626

11 Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

12 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not

13 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde

626

626

Ingående ackumulerade avskrivningar

-571

-538

Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar

-30

-32

-600

-571

26

56

10 915

10 915

Utgående bokfört värde
Not

14

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

276

0

-2 039

0

Summa anskaffningsvärde

9 152

10 915

Ingående ackumulerade avskrivningar

-9 071

-8 381

-685

-690

Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

2 039

0

-7 717

-9 071

1 435

1 843

722

726

Belopp "Ingående anskaffningsvärde" och "Årets anskaffningar" 2014 har justerats.
Not

15

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt

70

Kundfordringar hos andra myndigheter

127

80

Summa

850

807
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2015-12-31
Not

Not

Not

16 Övriga kortfristiga fordringar

17

18

Fordringar hos anställda
Kontantkassa
Övrigt

26
9
716

17
9
288

Summa
Skillnaden mellan åren beror på ett större beloppssaldo år 2015 á 716 tkr
för utbetalda förskott avseende tidigarelagd slakt enligt Sametingets
föreskrift (STFS) 2009:1 (Transfereringsverksamhet)

751

315

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader

438

415

Övriga förutbetalda kostnader

515

1 249

Summa
Beloppet för år 2014 inkluderade förutbetalda kostnader á 586 tkr avseende
materialinköp till Riksgränsstängselverksamheten.

953

1 664

897

869

Upplupna bidragsintäkter
Länsstyrelsen - Interreg IV Sápmi
Länsstyrelsen - Interreg Sáfa 2 (Giellagáldu)

0

807

2 500

1 043

447

600

3 844

3 319

Upplupna avgiftsintäkter utomstatliga

56

140

Summa

56

140

Statens Jordbruksverk - Landsbygdsprogrammet
Övriga
Summa

Not

2014-12-31

19

Övriga upplupna intäkter

Skillnaden mellan åren beror på att 2014 års kostnader avser kostnader
även för 2013. 2015 års kostnader avser bara årets kostnader.
Not

20

Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke
räntebärande flöde
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde

4 033

4 617

150 250

150 486

-149 213

-151 070

5 069

4 033

612

-123

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Fordringar avseende anslag i räntebärande flöde

39 731

38 907

-38 511

-38 319

0

147

1 832

612
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2015-12-31

2014-12-31

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot
anslag
Ingående balans

581

581

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln

-175

0

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot
anslag

406

581

17

-440

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde

4 396

6 537

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-153 705

-157 150

149 213

151 070

-79

17

7 228

5 243

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Summa Avräkning med statsverket

Not

21

Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapitalet
Statskapital

Ingående balans 2015
Rättelser
Föregående års kapitalförändring
Årets anskaffning av anläggningstillgångar

Kapitalförändring
enl resultaträkningen

Summa

3 132

Balanserad
kapitalförändring,
anslagsfinansierad
verksamhet
19

-1 113

2 038

0

-19

0

-19

-1 113

0

1 113

277

0

Årets kapitalförändring
Summa årets förändring
Utgående balans 2015

Not 22

Not 23

0
277

0

-1 771

-1 771

-836

-19

-658

-1 513

2 295

0

-1 771

524

Statskapital
Varav statskapital utan avkastningskrav

2 295

3 132

Utgående balans

2 295

3 132

430

418

Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete
Ingående balans
Årets förändring

62

62

Årets upplösning

-60

-50

Utgående balans

433

430

Efter överenskommelse med de fackliga organisationerna har 60 tkr använts för
delfinansiering av personalkonferensen i Jokkmokk, oktober 2015. Sametinget gör
bedömningen att det kommer att nyttjas cirka 50 tkr av avsättningsmedlen under år 2016.
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Not 24

2015-12-31

2014-12-31

2 239

2 382

289

722

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån

-839

-866

Utgående balans

1 690

2 239

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

2 600

2 800

Utnyttjad låneram

1 690

2 239

5 000

5 000

Årets amorteringar

Not 25

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret
Beviljad räntekontokredit i Riksgäldskontoret enligt regleringsbrevet

Not 26

Utgående skuld på räntekontot

3 093

198

Summa

3 093

198

Kortfristiga skulder till andra myndigheter
38

0

Arbetsgivaravgifter

753

743

Leverantörsskulder andra myndigheter

392

1 129

Utgående mervärdesskatt

Övrigt
Summa
Not 27

1

0

1 184

1 872

723

700

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt

43

89

766

789

2 703

2 572

191

193

Övriga upplupna kostnader

1 785

1 013

Summa

4 679

3 777

Övrigt
Summa
Beloppet på "Övrigt" 2014 har justerats.
Not 28

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter

I beloppet för "övriga upplupna kostnader" 2015 ingår periodiserade transfereringar á 1 133
tkr. Detta avser rovdjursersättningar som tagits upp som en upplupen kostnad i bokslutet,
men utbetalts år 2016. Sametinget har i detta fall följt ESV:s handledning "Transfereringar att redovisa lämnade bidrag" (ESV 2011:23).
Anslagsavräkning sker därmed år 2016.
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Not 29

2015-12-31

2014-12-31

1 408

1 496

39

39

0

76

52

52

FORMAS, Forskningsinformation - Klimat och Ren

326

87

Statens Jordbruksverk -Projekt samisk mat

441

555

Regeringen - Kartläggning Språk

0

180

Regeringen - Jämställdhetsintegrering

0

509

Sametigets kulturnämnd - SPR/Ungdomskonferens

250

0

Naturvårdsverket - Renskötselbaserad riskmodell för rovdjursförvaltning

300

0

90

217

Specifikation
Nordiskt Språkråd - Projekt Samisk orddatabas

42

42

Övrigt bidrag - Renbete

28

128

Samefonden

20

47

1 499

1 714

441

0

1 058

1 496

mer än ett år till tre år

0

0

mer än tre år

0

0

1 499

1 496

Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Specifikation
Statens kulturråd - Projekt Lulesamisk ordbok
Regeringen - Samiskt Parlamentariskt Råd
Sveriges Lantbruksuniversitet - Projekt Buolvas buolvvai

Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller privatpersoner

Summa
varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:
inom tre månader
mer än tre månader till ett år

Summa

Anslagsredovisning
Not 30

Uo 1 3:1 ap.1
Sametinget
Enligt regeringsbeslutet 2015-12-17 (Ku2015/02184/DISK) har Sametinget
tilldelats ytterligare 2 400 tkr i anslagskredit.
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit på 3 615 tkr.
Under 2015 har myndigheten utnyttjat 1 832 tkr av krediten.
Sametinget har under 2015 inte gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra
stycket anslagsförordningen.
Anslaget har i år belastats med 843 tkr i och med att en korrigering av det
ingående beloppet avseende upplupna bidragsintäkter utförts. Anslaget har
finansierat underskott avseende EU-programs verksamhet för 2015 med 487
tkr.
Anslaget är räntebärande.
Enligt villkor i regleringsbrevet skall kostnaderna för Nationellt samiskt
informationscentrum särredovisas. Sametinget redovisar ett utfall på 2 222
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tkr. En mer detaljerad kostnadsredovisning finns i resultatredovisningen (se
kapitlet " Information")
Not 31

Uo 1 3:1 ap 3
Samefonden
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för
anslaget.
Sametinget har under 2015 inte gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra
stycket anslagsförordningen.
Anslaget är räntebärande.

Not 32

Uo 1 7:1 ap.12
Nationellt uppföljningsansvar
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för
anslaget.
Sametinget har under 2015 inte gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra
stycket anslagsförordningen.
Sametinget får enligt regleringsbrevet inte disponera något av det ingående
överföringsbeloppet. Under året har myndigheten haft en indragning på 7 tkr
enligt regeringens beslut Ku2014/4438/DISK.
Anslaget är icke-räntebärande.

Not 33

Uo 1 7:1 ap.13
Statsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden
m.m
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för
anslaget.
Sametinget har under 2015 inte gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra
stycket anslagsförordningen.
En omdisponering av anslagsbeloppet har utförts under året, där anslaget har
reducerats med 380 tkr. (Regeringsbeslut Ku2015/03083/DISK)
Sametinget får enligt regleringsbrevet inte disponera något av det ingående
överföringsbeloppet. Under året har myndigheten haft en indragning på 359
tkr enligt regeringsbeslut Ku2014/4438/DISK.
Anslaget är icke-räntebärande.
Av regleringbrevet framgår att Sametinget ska redovisa hur medlen har
använts under 2015. 16 310 tkr har utbetalts i bidrag till kommuner och
landsting. 312 tkr har använts till att stärka samers samråd och dialog med
kommunerna i förvaltningsområdet för det samiska språket. 121 tkr har
använts för stöd till verksamhet som bedrivs av organisationer som är
verksamma inom det minoritetspolitiska området och som företräder samer.
Bokförda verksamhetskostnader har bokförs på anslaget, enligt följande:
Resekostnader uppgick till 226 tkr. Tjänster inhandlades till ett belopp av 127
tkr. Arvoden och andra ersättningar uppgick till 52 tkr, medan övriga
kostnader uppgick till 28 tkr.

Not 34

Uo 1 7:1 ap.14
Samiska språkcentrum
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för
anslaget.
Sametinget har under 2015 inte gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra
stycket anslagsförordningen.
Anslaget är icke-räntebärande.
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Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för
anslaget.
Enligt regleringsbrevet: Av medlen från anslagsposten ska minst 1 500 tkr
finansiera utveckling av metoder för att stärka enskildas förutsättningar att
bruka och återta det samiska språket. Sametinget redovisar här ett utfall á 1
137 tkr.
Enligt regleringsbrevet: Av medlen från anslagsposten ska minst 4 500 tkr
finansiera arbets- och informationsinsatser relaterade till att främja och
stimulera ökad användning av samiska, bistå med sakkunskap, öka kunskapen
om revitalisering, dokumentera arbetet med metodutveckling och sprida
kunskap om nya metoder samt samordna myndigheten med andra samiska
institutioner och organisationer i arbetet med revitalisering av det samiska
språket. Sametinget redovisar här ett utfall á 4 097 tkr.
Enligt regleringsbrevet ska Sametinget redovisa hur medlen har använts
under 2015. (5 234 tkr)
Personalkostnader 3 065 tkr
Lokalkostnader
145 tkr
Resekostnader
634 tkr
Inköp av varor
50 tkr
Inköp av tjänster 1 273 tkr
Övrigt
67 tkr
Sametinget redovisar ett utgående överföringsbelopp för denna anslagspost á
766 tkr. Detta beror på att Samiska Språkcentrum under 2015 inte haft
fulltalig personalstyrka. Rekryteringsarbete pågår, men det har hittills varit
svårt att finna rätt kompetens.
Not 35

Uo 1 7:1 ap.15
Hemsida om nationella minoriteter
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för
anslaget.
Sametinget har under 2015 inte gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra
stycket anslagsförordningen.
Anslaget är icke-räntebärande.

Not 36

Uo 17 1:2 ap.5
Bidrag till samisk kultur
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit på 432 tkr.
Under 2015 har myndigheten inte utnyttjat krediten.
Sametinget har under 2015 inte gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra
stycket anslagsförordningen.
Anslaget är icke-räntebärande.
Anslagsposten ska bl.a. användas för verksamhet med en samisk
bibliotekskonsulent och för bidrag till Sámi Teáhter (Giron Sámi Teáhter).
Bidrag kan lämnas till teatern om medfinansiering sker från berörda
kommuner och landsting. Sametinget har uppfyllt detta villkor.

Not 37

Uo 23 1:23 ap.2
Främjande av rennäringen
Enligt regeringsbeslutet 2015-12-17 (N/2015/2200/FJR) har Sametinget
tilldelats 5 400 tkr ytterligare i anslagskredit.

76

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER | Sametingets årsredovisning 2015

Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit på 5 400 tkr.
Under 2015 har myndigheten utnyttjat 5 011 tkr av krediten. En bidragande
orsak till att krediten utnyttjats är att utbetalade medel avseende katastrofskadeskydd varit betydligt högre än budgeterat pga ogynnsamma
betesförhållanden.
Sametinget har under 2015 gjort åtaganden med stöd av 17 § andra stycket
anslagsförordningen för 293 tkr.
Anslaget är icke-räntebärande.
Av regleringsbrevet för budgetåret 2015 framgår att Sametinget ska ersätta
förekomst av björn med högst 1 615 tkr och förekomst av örn med högst
1 075 tkr. Dessutom får myndigheten högst använda 4 000 tkr för ersättning
enligt 10 § viltskadeförordningen och högst 4 000 tkr för studie av
förebyggande åtgärder till skydd för renar i enlighet med regeringsbeslut
2012/2817. Vidare får Sametinget använda högst 2 000 tkr för arbetet med
förvaltningsverktyg för toleransnivåer inom rennäringen. Samtliga villkor har
uppfyllts av Sametinget.
Not 38

Uo 23 1:23 ap.3
Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för
anslaget.
Sametinget har under 2015 inte gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra
stycket anslagsförordningen.
Anslaget är icke-räntebärande.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
2015

2014

2013

2012

2011

Beviljad

2 600

2 800

2 600

2 600

2 600

Utnyttjad

1 690

2 239

2 382

1 412

1 412

Beviljad

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Maximalt utnyttjad*

3 443

2 552

6 029

0

3 298

Ränteintäkter

4

9

30

69

64

Räntekostnader

2

9

10

0

0

61

295

167

433

692

Beviljad

3 615

1 150

1 189

1 041

1 030

Utnyttjad

1 832

612

24

19

933

432

432

433

433

267

0

0

0

0

0

Beviljad

-

-

-

Avslutat

165

Utnyttjad

-

-

-

Avslutat

0

Beviljad

-

-

Avslutat

150

150

Utnyttjad

-

-

Avslutat

0

0

Beviljad

5 400

6 475

0

3 141

3 441

Utnyttjad

5 011

2 202

0

2 039

0

Beviljad

0

0

0

96

96

Utnyttjad

0

0

0

0

0

1 182

549

292

82

5 380

Tilldelade

-

-

-

-

8 300

Summa gjorda åtaganden

-

-

-

-

1 466

(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret

Kontokrediter Riksgäldskontoret

Räntekonto Riksgäldskontoret

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Avgiftsintäkter
Anslagskredit
Uo 1 3:1 ap. 1

Uo 17 1:2 ap. 5
Beviljad
Utnyttjad
Uo 17 1:2 ap. 9

Uo 23 1:7 ap. 2

Uo 23 1:23 ap. 2

Uo 23 1:23 ap. 3

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande**
Bemyndiganden
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Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)

46

47

46

44

49

Medelantalet anställda (st)

52

56

48

48

52

Driftkostnad per årsarbetskraft

1 521

1 518

1 465

1 441

1 387

Exklusive kostnader för folkvalt organ

1 315

1 321

1 225

1 247

1 194

-1 771

-1 113

-1 710

-1 901

-2 153

0

19

19

19

46

Kapitalförändring
Årets
Balanserad

*Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten 2014 har justerats enligt engagemangsbeskedet.
**Anslagssparande tidigare år har justerats då utnyttjande av anslagskrediten felaktigt har inkluderats.
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Underskrift
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Gällivare den 22 februari 2016

Håkan Jonsson, styrelseordförande

Josefina Skerk, vice styrelseordförande

Lars-Jonas Johansson, styrelseledamot

Christina Åhrén, styrelseledamot
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