SPRÅKNÄMNDENS
DELEGATIONSORDNING

Antagen av Språknämnden 2013-01-08
Fastställd av styrelsen 2013-01-28—30, § 8
Ändrad av styrelsen 2017-01-16—19, § 8
Ändrad av styrelsen 2018-04-11-13, § 60

SPRÅKNÄMNDENS VERKSAMHET
DELEGATIONSORDNING, STATUS OCH FUNKTION
FASTSTÄLLANDE
Styrelsen ska inför varje verksamhetsår fastställa delegationsordningar för Sametingets skilda verksamhetsområden.
Delegationen härleds från Sametingets politiska program samt från externa beslut, d.v.s. lagar, förordningar,
föreskrifter och särskilda regeringsbeslut.
Språknämndens uppgifter enligt lag och förordningar och enligt beslut av Sametingets plenum beskrivs övergripande i
Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder.

SYFTE
Delegationen är grunden för den interna verksamhetsstyrningen. De mål som uttrycks i den språkpolitiska planen och
övriga politiska program omsätts i enskilda verksamhetsgrenars och enheters planerade aktiviteter under året.

GENOMFÖRANDE
Nämnden beslutar, inom sitt verksamhetsområde och i enlighet med fastställd delegationsordning och politiskt
handlingsprogram i frågor som rör förvaltningen och Sametingets myndighetsutövning samt i andra frågor som den
enligt lag eller annan författning ska ha hand om.1
Nämnden bereder och yttrar sig i ärenden som plenum överlämnat till den och ansvarar för att Sametingets
plenumbeslut verkställs. Nämnden ska redovisa till Sametingets plenum hur de har fullgjort uppdrag som Sametingets
plenum har lämnat till den.2

SAMETINGETS FÖRVALTNINGSORGANISTION
Övriga uppgifter enligt lag eller annan författning som faller inom nämndens ansvarsområde och som inte framgår
enligt delegation nedan får beslutas av Sametingets kanslichef enligt den ordning som gäller för Sametingets
förvaltningsorganisation. Nämnden får därutöver delegera sina uppgifter till Sametingets kanslichef.
Frågor som är av principiell art eller av annan betydande vikt ska trots det nyss anförda ändå underställas Sametingets
styrelse eller berörd nämnd för beslut.

UPPFÖLJNING
Styrelsen, nämnderna och de externa organ vars styrelser utses av Sametinget (Sameskolstyrelsen och Samefondens
styrelse) ska se till att den interna kontrollen inom ansvarsområdet är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i
övrigt tillfredsställande sätt.3
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Samisk språk
Fastställa årsredovisningen

Styrelsen

Besluta om Sametingets budgetunderlag

Styrelsen

Fastställa direktiv och budget för regeringsuppdrag

Styrelsen

Yttra sig eller utforma remissyttranden med principiellt viktigt innehåll

Styrelsen

Besluta om föreskrifter

Styrelsen

Lämna förslag på föreskrifter inom de områden som faller inom nämndens ansvarsområde

Språknämnden

Besluta om riktlinjer för handläggningen inom ansvarsområdet

Språknämnden

Besluta om detaljbudget avseende anslagen 7:1 som disponeras av Sametinget: Nationellt
uppföljningsansvar(ap 12), Stadsbidrag till kommuner och landsting i förvaltningsområden
(ap 13) och Samisk språkcentrum (ap 14)
På styrelsens uppdrag yttra sig om eller utforma svar på motioner för behandling i plenum

Språknämnden

På styrelsens uppdrag yttra sig eller utforma remissyttranden med principiellt viktigt
innehåll
Lämna förslag på mål för det samiska språkarbetet i en handlingsplan2

Språknämnden

Besluta om riktlinjer för statsbidrag vid vissa studier i samiska3

Språknämnden

Ansvara för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska 4
Besluta om bidrag för att stärka samers samråd och dialog med kommunerna i
förvaltningsområdet för det samiska språket (minoritetsanslagets anslagspost 13)5
Besluta om stöd till verksamhet som bedrivs av organisationer som företräder den nationella
minoriteten samer (minoritetsanslagets anslagspost 13)6
Samråda med regeringen och länsstyrelsen i Stockholm om behov av föreskrifter gällande
redovisning av statsbidrag7
Utvärdera om förvaltningsmyndigheter tillämpar Samisk språkhandbok för
förvaltningsmyndigheter för att praktiskt kunna synliggöra samiskan, öka den samiska
språkkompetensen bland de anställda samt öka allmänhetens användning av samiska i
kontakt med kommun och övrig förvaltning 8

Språknämnden

Sametingslag (1992:1433)
Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska
4 Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
5 Regleringsbrev för nationella minoriteter
6 Regleringsbrev för nationella minoriteter
7 Språkkommitténs betänkande 2010-09-30, kap. 7.3
8 Språkkommitténs betänkande 2010-09-30, kap. 8.2
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