Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie
COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL2018:9

§§ 114-154
Stivra/Styrelsen
Coahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
Giron/Kiruna
2018-06-12--14

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Baiki ja åigi/Plats och

Sametingets kansli
2018-06-12; kl 09 .00 - 17.00

2018-06-13; kl 08.30-17.00
2018-06-14, kl 08.30 - 16.00
Mearrideaddjit /Beslutande/

Per Olof Nutti, ordförande
Lars Miguel Utsi, vice ordförande§§ 135.8-9
Jan Rannerud
Anders Kråik
Britt Sparrock
Marita Stinnerbom

Ieza oassevaldit/
Övriga deltagande I

Anja Taube, kanslichef
Susanne Idivuoma, kulturchef§§ 115.2, 141
Marie-Louise Allas, språkchef§§ 115.2,
Malin Mäkelä, ekonomichef§§ 116, 117, 139, 148
Ingela Nilsson, näringschef §§ 115.2, 119,
Lars-Ove Sjajn, rennäringschef§§ 115.2., 135.6-8, 137-138, 143.1, 149
Peter Engström, verksjurist §§ 135-154
Siri Persson, sekreterare
Inga-Maria Stoor, administratör
01-Johan Sikku projektledare, § 151

Paragrafer/Paragrafåt

114 -154

Darkkisteaddji /Utses att justera

Britt Sparrock

Underskrifter

calli
sekreterare

sagadoalli
ordförande

varre sagadoalli
ordförande

dårkkisteaddji
justerare

Justerarnas sign

~(.~ ..~~························
Per Olof Nutti

Lars Miguel Utsi

. .~1t. . Sp.a:.r.({)Y..4c ........... .
Britt Sparrock
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Darkkastus lea dieåihuvvon almmuhantavvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Organa /Organ

Samedikki stivra/ Sam etin gets styrelse

Coahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesd atum

2018-06-12--14

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags u ppsättande

.P.-9'.[ ~ ..9.~. ~. !~- ......

Vuollaicala /Underskrift

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Justerarnas sign

~

· ~-·· · · · · · · · · · · · · ·
Såmedikki hålddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna
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§ 114

COAHKKINBEAVDEGillJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

föredragningslistan kompletteras med följande ändringar enligt nedan;
Tillägg:

§ 141
§ 149
§ 150

Jämställdhet - jämlikhet
Revidering av Eallinbiras
Rovdjursinventering

Utgår:
§ 115.3
§ 116.3
§ 128
§ 129
§ 131
§ 135.1

Rapporter från övriga förtroendevalda
Korttidsstudiestöd i samiska
Handlingsprogram Samisk traditionell kunskap
Revidering av utbildningspolitiskt handlingsprogram
Ev. valärenden
M 479- Utformande av beslut om Sametingets föreskrifter,
allmärma råd och andra vägledande dokument
§ 135.5 M 511 - Ungdomsrådet som remissinstans
§ 143.2 Dispens för hjähn för renskötare
§ 144 Begäran om utvärdering av Sveaskogs försäljning av mark
§ 145
Skogssamerättsutredningen
§ 146
Muonio sameby
Ömprojektet
§ 148
§ 151
Giellagåldu

att

fastställa föredragningslistan enligt bilaga,

att

justera paragrafnumren därefter,

att

utse Britt Sparrock till justerare.

Justerarnas sign

Jt/
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

§ 115

Rapporter och information

§115.1

Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter
Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2018-06-11
- Styrelseledamöters rapporter2018-06-11
Föredragande: Per Olof Nutti, Lars Miguel Utsi, Marita Stinnerbom, Anders Kråik,
Jan Rannerud, Britt Sparrock

Rapporterna från styrelsens ordförande, vice styrelseordförandens samt
övriga ledamöter föredras.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlinganra.

§ 115.2 Chefsrapporter samt information från kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter 2018-06-11
Föredragande: Anja Taube, Marie Louise Allas, Susanne Idivuoma, Malin Mäkelä, Ingela Nilsson,
Lars-Ove Sjajn

Chefsrapporter samt :information från kanslichefen föredras.

Styrelsen beslutar
att

lägga rapporterna till handlingarna .

§ 115.3 Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
Ärendet utgår, se § 114

Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 115

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Rapporter och information - forts.

§ 115.4 Ordförandebeslut

./.
./.
./.

Dokument
- Ordförandebeslut 2018-05-29 Deltagande i biskopsinvigning 2018-06-03 i Uppsala Ingrid Inga
- Ordförandebeslut 2018-06-04 Färdigställande av arbetsgruppen Samisk sanningskommission
Rapport Isak Utsi
- Ordförandebeslut 2018-05-04 Deltagande i möte med Landshövding Magdalena Andersson
2018-05-04 i Umeå Marita Stinnerbom

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

lägga informationen till handlingarna.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Ekonomi - forts .

§ 116.1 Budgetuppföljning per 31 maj 2018

./.

Dokument
- Budgetuppföljning per 31 maj 2018
Föredragande: Malin Mäkelä, Anja Taube

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 116.2 Budget 2018
Dokument
Styrelseprotokoll 2017-09-12--13, 1127.2
Regeringens budgetproposition 2018, valda delar
Plenumsprotokoll 2017-10-03--05, § 26
Styrelseprotokoll 2017-10-04, § 140.1
Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 157.2
Styrelseprotokoll 2017-11-29, § 195
Styrelseprotokoll 2017-12-20-21, § 197.2
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 3.1
Plenumsprotokoll 2018-02-07-09, § 5
Styrelseprotokoll 2018-03-22, § 47
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 55 .2
Föredragande: Anja Taube, Malin Mäkelä, Per Olof Nutti

Styrelsen beslutade den 12-13 september 2017, § 127,2
att
att

inbjuda samtliga partier till budgetberedning i december 2017,
fastställa den slutliga budgeten vid styrelsesammanträdet i januari 2018.

Sametinget beslutade den 4 oktober 2017, § 26
att

Sametinget beslutar fastställa följande preliminära budgetramar för Sametinget
budgetåret 2018:

3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
ap.3 Samefonden
varav 3 000 tkr för valet 2017 avräknat

]usterarnas sign

t(
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52 401 tkr
1500 tkr

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 116

Ekonomi - forts.

§ 116.2

Budget 2018 - forts.

att

att

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
14 377 tkr
ap.5 Anslag Samisk kultur
1.22 Fämjande av rennäringen
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
36120 tkr1
ap.14 samiska språkcentrum
6000 tkr
ap.15 h em sida nationella minoriteter
1 200 tkr
styrelsen lämnar förslag till dispositioner inom de slutliga budgetramarna för
verksamhetsåret 2018 i enlighet med riksdagens beslutade budgetproposition till
Sametingets plenum i februari 2018,
slutlig budget fastställs vid plenum i februari 2018,

1

I budgetpropositionen går att läsa att med len är till för förvaltningsområden för finska, meaänkieli och
samiska. Aviserat är om utökning om 20 000 tkr vilket har inkluderats i summan.

Diskussion angående budgetarbetet med hänvisning till av plenum
beslutade preliminära budgetramar 2018.
Styrelsen beslutade den 4 oktober 2017, § 140.1
att

bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 29 november§ 195,
att

föreslå direktiv för budget 2018 till budgetberedningen i enlighet med styrelsens
förslag,

att

prioritera följande enligt nedan:
• Juridisk kompetens folkrätt och rennäring
• Förstärka samhällsplaneringen
• Utreda förutsättningar för att inrätta ume-, lule- och nordsamiska
Språkcentrum
• Fast finansiering av Giellagåldu
• Juridisk utredning om samisk språklag
• Utredning om läromedel för samisk förskola
• Inrättande av hälso, äldre- och idrottsnämnd
• Administrativt stöd till stab

Justerarnas sign
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§ 116

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Ekonomi - forts.

§ 116.2 Budget 2018 - forts .
att

uppdra till kansliet bereda underlag i enlighet ovanstående prioriteringar

att

uppdra till kansliet bereda förslag till uppdragsordning för insynsenhet.

Styrelsen beslutade den 20 - 21 december 2017, § 197.2
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare med utgångspunkter med de lämnade
budgetramarna,

att

besluta i ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2018.

Styrelsen beslutade den 15 -17 januari 2018, § 3.1
att

överlämna budget för 2018 enligt förslag.

Sametinget beslutade den 7 - 9 februari 2018, § 5
att

fastställa budget för 2018 enligt förslag.

Kanslichefen informerar om budgetläget.
Styrelsen beslutade den 22 mars 2018, § 47
att

uppdra till kansliet förbereda förslag till styrelsesammanträdet i april.

Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 55.2
att

Justerarnas sign

t\

bereda rekryteringsarbetet av följande tjänster;
• kvalificerad utredare
• jurist för sakfrågor för rennäring samt kulturområdet
• controller
• språkarbetare/översättare
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 116

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Ekonomi- forts.

§ 116.2 Budget 2018 - forts

att

föreslå plenum inrätta hälso-,omsorg- och idrottsnärnnd,

att

proritera följande utredningar;
• Samisk språklag
• Hälso- omsorg och idrottspolitik
• Pitesamiska arbetsgruppen
• Utbildningspolitisk direktiv och strategi
• Forskningspolitisk strategi
• Gulahallan. Folkmöten
• Konferenser nämnder
• Utredning - Läget i Sapmi
• Skogsstrategi

Styrelsen beslutar
att

omfördela till kultur-, näring- och rennäringsnämnden inom befintlig budget.

§ 116.3 Korttidsstudiestöd i samiska

Ärendet utgår, se§ 114

Justerarnas sign

'RS
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Ekonomi - forts .

§ 116.4 Pensionsersättningar till förtroendevalda
Dokument
- Styrelseprotokoll 2014-03-19, § 39
Styrelseprotokoll 2014-04-09--11, § 54
Styrelseprotokoll 2014-05-12, § 78
Styrelseprotokoll 2014-06-24--26, § 89.2
Styrelseprotokoll 2014-08-26--27, § 106.2
Styrelseprotokoll 2014-10-01, § 136.2
Styrelseprotokoll 2015-04-16--17, 1 78.4
Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 2
Remiss från Kulturdepartementet 2017-12-19, dnr 1.2.12018-17
Styrelseprotokoll 2018-01-15 -17, § 11.1
Från Per Mikael Utsi yrkande 2018-01-117, dnr 1.2.6-2018-117
Från Ingrid Inga yrkande 2018-04-06, dnr 1.2.6-2018-525

Föredragande: Malin Mäkelä

Information lämnas om det pågående arbetet .

Styrelsen beslutar
att

§ 117

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare .

Statens servicecenter - uppföljning
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 55.3

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 117
att

uppdra till kansliet utforma skrivelse angående problemen med Statens
Servicecentervilket bl a drabbar tredje man samt hemställa om möte med berörd
d epartement.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

~~

anta förslag till skrivelse och uppdra till styrelseordföranden underteckna
densamma.
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Arbetsordning; kansli, styrelse och nämnder
Dokument
- Styrelseprotokoll 2013-12-10-12, § 157
Kansliordning 2013-12-19
Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 35
Styrelseprotokoll 2018-05-24,§ 110

Plenumsprotokoll 2018-05-23-25, § 31
Arbetsordning för styrelse och nämnder 2018-05-23--25
Föredragande: Anja Taube

Information lämnas angående pågående arbetet.

Styrelsen beslutar
att

§ 119

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare inför styrelsens arbetsmöte.

Regeringsuppdrag
Dokument
- Kulturdepartemetnet. Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Sametinget 2017-12-21,
dnr 1.3.7-2017-1701
- Ku lturdepartementet. Regeringsbeslut 2017-05-24. Uppdrag att kartlägga rasism mot Samer i
Sverige. Dnr. 1.3.8-2017-751
- Förslag till handlingsplan för regeringsuppdraget om att utveckla traditionell småskalig
matkultur, dnr 1.3.8-2015-757
Föredragande: Anja Taube, Marita Stinnerbom, Ingela Nilsson

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

~

lägga informationen till handlingarna.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
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2018-06-12--14

Insynsrådet
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-02-07-09, § 6
Föredragande: Anders Kråik, Jan Rannerud

Bakgrund.
För budgetåret 2018 har Sametinget budgeterat 200 000 kronor till inrättande av ett
insynsråd. Styrelsens avsikt med rådet är att bereda oppositionen möjlighet att möj1iggöra
insyn i det fortlöpande politiska arbetet.
Parallellt med inrättandet av ett insynsr åd har Sametingets också beslutat att öka
partistödet med upp till 800 000 kron or vilket ska fördelas mellan partierna utifrån
partiernas erh ållna mandat i Sametingsvalet.

Bedömning:
Vad avser partistöd är det medel som partierna erhåller och kan använda fritt u tan krav om
särskild redovisning/verifiering till Sametinget av vad medlen har använts till.
När det gäller m edel som är avsatta för visst ändamål så som tanken är med ett insynsråd,
uppstår frågan om dessa m edel kan betraktas vara fria för partierna att använda så som de
själva vill.
Syftet m ed insynsrådet är att oppositionen sk a beredas möjlighet att ta del av frågor av
betydelse i det politiska arbetet, såsom budget och andra typer av frågor som ska beslutas av
plenum. Jnsynsrådet ska bestå av en representant från varje oppositionsparti.
Partirepresentanterna utses av partierna själva.
Då dessa utför ett arvodes berättigat uppdrag (oppositionsarbete) som administreras och
betalas av Sametinget bör förrättningar kunna styrkas för att de ska uppbära rese, boende,
traktamente och arvodesersättning. På så sätt torde den formella gången skilja sig åt i hur
de avsatta medlen för insynsrådet ska redovisas i förhållande till partistöden. Det blir då i
n ästa steg fråga om ett säkerställande av en formell ordning så att syftet som styrelsen
avsett med ett insynsr åd uppnås, dels hur formerna ska vara och dels vad inneh ållet i
insynsrådet är.
Det regelverk som närmast är aktuellt att reglera arvoden och ersättningar torde vara
Förordningen om resor och ersättningar för Sametingets förtroendevalda.
I§ 4 i förordningen "resor och ersättningar för Sametingets förtroendevalda" framgår· dock
att bestämmelsernas tillämpningsområde gäller end ast ersättare eller ledamot som tillsatts
av Sametinget - och i beredningar samt utskott, ersättare och ledamöter som tillsatts av
Sametingets styrelse. De företrädare som u tses att företräda respektive p arti i ett insynsråd
ska dock utses av partierna själva och därmed synes dessa inte omfattas av förordningens
bestämmelser om arvoden och ersättningar. Ändring av förordningens bestämmelser ska
beslutas av plenum enligt § 20.

Justerarnas sign

M
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Insynsrådet -forts.
Sametingets styrelse torde ändå inneha möjlighet att temporärt lösa frågan genom att införa
en arvodesbestämmelse som om fattar :insynsrådet i förordningens bilagor som reglerar
arvode och traktamente för Sametingets förtroendevalda. Föror dningens bilagor beslutas
av styrelsen enligt§ 21.
För att säkerställa att det skulle vara möjligt att lösa frågan om ersättn:ingar genom ett
tillägg i förordningens bilagor föreslår undertecknade ledamöter att frågan skickas till
kansliet för bedömning.
I det fall detta kan lösas på ovan beskrivna sätt föreslås följande organisatoriska struktur
för insynsrådet.

Styrelsen beslutar
att

oppositionen ska beredas möjlighet att med en representant p er parti delta på
insynsrådsrnöten. Möten förläggs i anslutning till styrelsen ord:inarie
sammanträden eller till annan lämplig tid i förhållande till de frågor som ska
avhandlas. Styrelsen ska därvid ombesörja inbjudan, utskick av handlingar samt
besluta om antal möten -och den tidsmässiga längden på ett :insynsrådsmöte,

att

frågor som ska avhandlas är exempelvis budget, aktuella frågor som hanteras av
styrelsen samt överlag frågor som ska behandlas av plenum,

att

i dialog med styrelsen kan företrädare för oppositionen :initiera samråd i särskilt
viktiga frågor att avhandla på ett insynsrådsmöte,

att

Justerarnas sign

~

för :insynsrådet ska arvode och ersättn:ingar för möten och förrättn:ingar till
partirepresentanterna följa Sametingets arvodesreglemente.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Nordisk samekonvention
Dokument
- Bidrag till Samiskt parlamentariskt råd, regeringsbeslu t 2012-09-12
SPR-S protokoll 2012-10-18
Plenumsprotokoll 2012-10-23, § 44
SPR-S protokoll 2012-12-09
Styrelseprotokoll 2013-04-19, § 56
PM 2013-04-14 - Arbetsdokuemnt/Nordisk samekonvention, Sara Larsson och Lars-Anders Baer
Notat 2013-04-23 Samarbeid ogforankring av arbeidet med samekonvensjonen i SPR
Styrelseprotokoll 20143-05-02, § 70
Styrelseprotokoll 2013-08-27, § 109
Styrelseprotokoll 2013-09-24--26
Styrelseprotokoll 2015-08-31, § 207
Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, §11
Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 25
- Bilaga - nordisk samekonvention
- Plenumsprotokoll 2017-02-10--11, § 10
- Remiss angående nordisk samekonvention 2017-03-03, dnr 1.2.2.2017-315
- Plenumsprotokoll 2017-08-28, - 29,-09-01, § §9
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 163
- SPR styrelseprotokoll sak SPR s 30/2017
- Styrelseprotokoll 2017-12-20-21, § 203
- Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 6
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 58
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 98
- Styrelseprotokoll 2018-05-22, § 17
- SPR s 35/2018, 2018-05-31
Föredragande: Per-Olof Nutti

Sametinget beslutade den 1 septembet 2017, § 19
att

Davviriikkalas saamikonven8uvdna återremitteras till den nyvalda styrelsen
för beredning och koordinering med Sametingen i Norge och Finland.

Diskussion med anledning av kommande sammanträde m ed SPR:s styrelse den 29
november för att planera fortsättningen av arbetet med nor disk samekonvention.

Styrelsen beslutade den 12-14november 2017, § §163
att

uppdra till kansliet sammanställa denna styrelsen s partier inlämnade
remissyttranden,

att

bereda ärendet vidare utifrån framförda synpunkter.

Justerarnas sign
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2018-06-12--14

Nordisk samekonvention- forts.
Samisk parlamentarisk råds styrelse har haft arbetsmöte den 29 november 2017 och
vid telefonsammanträde den 7 december beslutat att översända en skrivelse till respektive
lands regeringar att fortsätta förhandlingarna med nordisk samekonvention.
Styrelsen beslutade den 20 - 21 december 2017, § 203
att

varje styrelseledamot upprättar en prioriteringslista på tänkta artiklar som kan
komma i fråga vid fortsätta förhandlingar,

att

förslagen ska vara tillhanda styrelseordföranden senast den 28 december.

SPR:s styrelse ska vid sammanträde den 4 -5 februari bereda och behandla ärendet.

Styrelsen beslutade den 15-17 januari 2018, § 6
att

lägga informationen till handlingarna.

Vid SPR:s styrelsemöte den 4-5 februari utgick ärendet.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 58
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 27 april,

att

behandla ärendet vid extra plenum i maj 2018.

I Same tingen i flnland, N arge och Sverige, inom ramen för SPR, bereds för närvarande
vilka artiklar i nordisk samekonvention som kan förhandlas vidare.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Justeramas sign

16(73)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 121

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Nordisk samekonvention- forts.
Styrelsen beslutar
att

§ 122

lägga informationen till handlingarna.

Renskötselkonventionen
Dokument
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 29
Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § x
Styrelseprotokoll 2017-10-04, § 154
Styrelseprotokoll 2017-11-12 - 14, §§ 159, 188
StyrelseprotokoJJ 2017-12-20- 21, § 204
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 7
Inbjudan till första möte 2018-01-30, dnr 1.2.6-2018-179
Inbjudan till uppföljningsmöte 2018-02-07, dnr 12.6-2018-179
Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 27
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13,§ 59
Styrelseprotokoll 2018-05-24, § 113
Föredragande: Per-Olof Nutti

Diskussion med anledning av att Norge avbryter förhandlingarna angående
renskötselkonventionen.
Styrelsen beslutade den 4 oktober 2017, § 154
att

uppvakta Näringsdepartem entet i ärendet.

Styrelsen beslutade den 12 - 14november 2017, §§ 159, 188
att

ta upp frågan i samband med myndighetsdialogen med lantbruksminister
Sven-Erik Bucht den 6 december.

Sametinget i Sverige p lanerar till första inledande m öte rum med Sametingen och de
samiska riksorganisationerna fortsätta förhandlingarna.

Justerarnas sign
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Renskötselkonventionen - forts
Styrelsen beslutade den 20 - 21 december 2017, § 204
att

uppdra till styrelseordföranden sammankalla och bereda det första mötet,

att

styrelseordföranden och Anders Kråik deltar i mötet.

Paragrafen omedelbart justerad

Styrelseordföranden har inbjudit representanter från Sametinget i Norge, Norske
Reindriftsa:mers Landsforbund, Samernas Riksförbund och Renägarförbudnet till ett första
möte angående r en skötselkonventionen fortsatta process äger rum den 30 januari 2018 i Oslo.
Styrelsen beslutade den 15- 17 januari 2018, § 7
att
lägga informationen till handlingarna.

Styrelseordföranden lämnar information från det första mötet i Oslo angående
renskötselkonven tionens fortsatta process samt från uppföljningsmötet som
ägde rum den 7 februari i Staare.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 27
att
lägga informationen till handlingarna.

Styrelseordföranden informerade om gemensamma skrivelsen från Sam etingen i Norge och
Sverige, Samernas Riksförbund samt Norske Reindriftsamers Landsforbund som
överlämnades till näringsminister Sven-Erik Bucht den 9 februari i Staare m ed begäran om
gemensamt möte med ansvariga ministrar för respektive regering.
Vid överläggningar på Näringsdepartementet den 28 mars dryftades återigen ärendet.
Styrelsen beslutade den 11- 13 april 2018, § 59
att
lägga informationen till handlingarna.

Överläggningar med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht ska ske den 4 juli om
bl a renskötselkonventionen.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign
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Oddaaigåsas samepolitihka/modern samepolitik
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 103
- Plenumsprotokoll 2018-05-23-25,§ 33
Föredragande: Per-Olof Nutti, Lars Miguel Utsi

Ny samisk reformpolitk ska igångsättas.
Syfte:
Innan en utvecklingsprocess igångsätts är det viktigt att säkerställa arbetets utformning och
inriktrring och att det är förankrat i det samiska samhället.
Folkmöten/dollagaddesagastallamat/samtal vid elden ska genomföras med syfte att få en
förståelse för det samiska folkets och enskilda samers konkreta behov för utveckling och
förändring.
Direktiv:
Genomföra ett antal dollasagastallamat/hearingar för att nå samer med en
representativ spridning geografiskt, åldersmässigt, könsrnässigt, etc.
Samla in konkreta inspel från enskilda samer om deras behov för u tveckling
Bearbeta och sammanställa inspelen

Styrelsen fåreslår Sametinget besluta
att

anta förslag till direktiv och ge styrelsen i uppdrag att påbörja arbetet.

Sametinget beslutade den 23 . 25 maj 2018, § 33
att

anta förslag till direktiv och ge styrelsen i uppdrag att p åbörja arbetet.

Styrelsen beslutar
att

styrelseledamöterna Britt Sparrock, Lars-Miguel Utsi och Jan Rannerud
utarbetar förslag till plan för genomförande dollasagastallamat/hearingar,

att

Lars Miguel Utsi är sammankallande,

att

rapportera till styrelsen senast 4 juli.

Justerarnas sign
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
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2018-06-12--14

Samisk sanningskommission
Dokument
- M 417 av Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, Helena Dådring
2011-02-23, dnr 2012-415
- Plenumsprotokoll 2013-02-19--21, 110.27
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 22.15
- Plenumsprotokoll 2014-05-20--21, § 26.1
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 147
- Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 186
- Uppföljningsmöte 2017-01-18
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 29.3
- Uttalande från parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- Styrelseprotokoll 2017-04-10-12, § 78
- Styrelseprotokoll 2017-11-13-15, § 172.3
- Inbjudan 2018-01-25 till uppföljningsmöte 2018-03-06--07, dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 43
- Styrelseprotokoll per capsulam 2018-02-26, § 45
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 65
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 101

Styrelsen beslutade den 11-13 februari 2018,§ 172.3
att

upphäva styrelsebeslut 2017-04-10-12, § 78

att

utöka arbetsgruppen med Simon Wetterlund,

att

utse Simon Wetterlund till sammankallande.

Paragrafen justeras omedelbart

Uppföljningsmöte angående samiska sanningskommission är planerad till den 6-7 mars 2018.
Förfrågan har inkommit från arbetsgruppen för samiska sanningskommissionen om att
flytta uppföljningsmötet med hänvisning till att Diskriminieringsombudsmannens (DO)
rapport inte offentliggjorts och med få anmälda.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 43
att

uppdra till styrelseordföranden ta kontakt med arbetsgruppens sammankallande,

att

besluta i ärendet per capsulam.

]usterarnas sign
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Samiska sanningskommissionen - forts.
Styrelsen beslutade per capsularn den 26 februari att genomföre uppföljningsmötet
enligt planering.

Vid uppföljningsmötet den 6-7 mars presenterades arbetsgruppens SWOT-analys och
Diskussion om det framtida arbetet.
Den nuvarande arbetsgruppens mandat upphör i och med att idedokumentet färdigställts
under första halvåret 2018.
Den n ya arbetsgruppen föreslås bestå av 4 (fyra) ledamöter; en från styrelseblocket, en från
oppositionen och två ledamöter från de samiska riksorganisationerna.
Det slutliga beslutet tas av styrelsen med hänsyn bl a till budgetläget.

Efter mötet med organisationerna och partierna angående hur frågan om
sanningskornrnission ska hanteras anför Jan Rannerud ;
Det är av stor vikt att utan ytterligare dröjsmål föra frågan till kulturdepartementet så att
arbetet startar i regeringen särskilt mot bakgrund av Statråd Kunhkes uttalade om att man
väntar in Sametingets svar.
Samtinget har gemensamt med övriga Sametingen i Tråante uttalat att det är staten i nära
samverkan med sametinget som inrättar en sanningskommission.
Sametingen har i och med detta redan tagit ett beslut om att begära om inrättande av en
sanningskommission. Sametingen i Norge och Finland har följt den rekommendationen och
därför redan kommit långt före Sverige.
Värt att notera att en rekommendation som Europarådets rådgivande kommitte för
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter lämnat i sitt fjärde yttrande om
Sverige - antaget den 22 juni 2017.
Kommitten skriver, "Påbörja, i nära samverkan med samerna, en sannings- och
försoningsprocess som ingående tar upp kränkningarna av samernas mänskliga rättigheter
i d et förgångna och ökar medvetenheten om dem i samhället som h elhet."
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 65
att behandla ärendet vid sammanträdet den 27 april,
att

]usterarnas sign
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Samiska sanningskommissionen - forts.
Inget idedokument från arbetsgruppen eller rapport från DO har överlänmats till styrelsen.
Styrelsen beslutade den 27 april 2018, § x
att

bereda ärendet vidare beroende att idedokumentet från arbetsgruppen inte har
överlänmats till styrel sen.

Styrelseordföranden h ar via ordförandebeslut beslutat att Isak Utsi ska sammanställa
rapporten.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda förslag till hemställan med tidsplan för det
fortsätta arbetet,

att

styrelseordföranden och Jan Rannerud deltar vid överläggningar med
Diskrimineringsombudsmannen.

]usterarnas sign
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Utformning av forskningspolitiskt handlingsprogram
Dokument
- M 468 av Lars Wilhelm Svonni, 2015-02-27, dnr 1.1.8-2015-818
- Plenumsprotokoll 2016-05-31 - 06-02, § 26.3
- Styrelseprotokoll 2017-11-12- 14, §§ 169,170
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 64
Föredragande: Lars Miguel Utsi
Mål:
Sametinget har inflytande och delaktighet i forskning om samiska frågor.
Syfte:
Att utforma ett forskningspolitiskt h andlingsprogram för Sametinget. 1

Bakgrund:
Det samjska folket ska som urfolk ha självbestämmande i frågor som berör oss själva, bla.
genom Sametinget som ett folkvalt parlament. För närvarande saknas konsekvent
inflytande och delaktighet i forskning om samiska frågor. Sametinget har vid olika tillfällen
erbjudits möjlighet att delta i fördelning av forskningsmedel och därigenom delvis kurmat
styra forskning om samiska frågor.
Det finns ett behov för en tydlig politik från Sametinget i förhållande till forskning om
samiska frågor, bla. för att tydliggöra på vilken nivå det samiska folkets inflytande och
delaktighet förväntas ligga på, hur forskningens fokus ska utformas samt för att visa på hur
forskning inom samiska frågor ska utföras på ett för samer acceptabelt sätt.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 november 2017, § 170
att

uppdra till kansliet att bereda ärendet.

Styrelseordföranden har via ordförandebeslut 2018-01-17 uppdragit åt Lars Wilhelm Svonni
attutarbeta ett förslag till forskningspolitiskt program.

Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 64
att

bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutar
att
1

uppdra till kansliet ta fram ett förfrågningsunderlag

Vad vill vår nya styrelse arbeta för?, https://www.sametinget.se/115995.

Justerarnas sign
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Konsultationsordningen
Dokument
- Remiss från Kulturdepartementet 2017-09-21, dnr 1.2.1-2017-1209
Styrelseprotokoll 2017-10-04, § 143
Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 173.1
Remissyttrande 2017-11-27 resp 2017-11-28, dnr 1.2.1-2017-1209
Styrelseprotokoll 2018-03-22, § 49
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 66
Plenumsprotokoll 2018-05-22, § 19
Styrelseprotokoll 2018-05-24, § 111
Föredragande: Per-Olof Nutti, Peter Engström

Information och diskussion samt planering av det fortsatta arbetet från dels
den av Kulturdepartementet lämnade information den 21 maj och behandling
i plenum vid extra plenum den 22 maj .
Styrelsen beslutade den 24 ma j2018, § 111
att

lägga informationen till handlingarna.

Diskussion om pågående processen.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign
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Klimatstrategi
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-1-13, § 68
Föredragande: Marita Stinnerbom, Lars-Ove Sjajn

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 68
att

uppdra ti11 kansliet tillsammans med närnndsansvariga i styrelsen ta fram de
underlag som redan finns skyndsamt se till att en klimatstrategi tas fram i vilken
konkreta åtgärder och insatser r edovisas hur rennäringen och samiska n äringar
ska kunna hantera konsekvenserna av klimatförändringarna på kort och lång sikt.

Styrelsen uppdrog till kansliet att tillsamm ans med ansvariga i näringsnämnden och
rennäringsnämnden att utforma en klimatstrategi i vilken konkreta åtgärder och insatser
redovisas hur rennäringen och samiska näringar ska kunna h antera konsekvenserna av
klimatförändringar på kort och lång sikt.
Sam etingets h ar beviljat m edel till fem pilotarbeten kring klimatanpassning. Samebyarna
ska ta fram klimat och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner för klimatanpassning.
Kansliet har en handlingsplan för klimatanpassning och prioriterade åtgärder.
En tidsplan har upprättats för arbetet med klimatstrategi. Gruppen har även utökats med
Sametingets styrelseordförande eftersom han har det övergripande ansvaret för
klimatfrågan.
Tidsplan:
Deltagande på SSR klimatseminarie den 30 maj
Möte via skype 21 juni
Utkast till klimatstategi till styrelsen
Förankring/ inspel med organisationer i augusti efter semester.
Uppdrag till kansliet färdigställa dokumentet för behandling i nämnderna
Styrelsen behandlar ärendet i januari 2019
Ärendet behandlas i plenum 2019

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet färdigställa d okumentet för behandling i nämnderna ,

att

styrelsen behandlar ärendet i januari 2019,

att

ärendet behandlas i plenum 2019.

Justerarnas sign
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Handlingsprogram Samisk traditionell kunskap

Ärendet utgår, se § 114.

§ 129

Revidering av utbildningspolitiskt handlingsprogram

Ärendet u tgår, se§ 114.

Justerarnas sign
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Parlamentsbyggnaden
Dokument
- Motion nr 408 av Karin Vannar, 2011-11-08, dnr 2011-1505
Plenumsprotokoll 2008-05-20- 22, § 33.1
Styrelseprotokoll 2010-08-25-27, § 172
Styrelseprotokoll 2010-12-07-09, § 253
Styrelseprotokoll 2011-01-18, §
Styrelseprotokoll 2011-02-23, § 65
Skrivelse till Statens fastighetsverk 2011-03-04, dnr 2010-1605
Svar från Statens fastighetsverk 2011-04-18, dm 2010-1605
Styrelseprotokoll 2011-10-05, § 181
Styrelseprotokoll 2012-06-25-26, § 152.6
Styrelseprotokoll 2012-09-25-27, § 220.6
Plenumsprotokoll 2012-10-23-26, § 48.6
Plenumsprotokoll 2013-02-19 - 21, § 10.1
Styrelseprotokoll 2013-09-24-26, §§ 114, 125.1.1
Styrelseprotokoll 2013-10-23, §§ 145.3, 146
Styrelseprotokoll 2014-01-21-23, § 10
Styrelseprotokoll 2014-04-09-11, § 53
Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 77
Styrelseprotokoll 2014-06-24-25, § 93
Styrelseprotokoll 2014-08-26-27, § 111
Styrelseprotokoll 2014-11-07, § 149
Styrelseprotokoll 2014-12-09-11, § 166
Styrelseprotokoll 2015-01-20-21, § 6
Plenumsprotokoll 2015-02-17--19, § 13
Styrelseprotokoll 2015-09-09, § 210
Styrelseprotokoll 2015-08-31--09-02, § 221
Skrivelse från Kiruna kommun 2015-09-25
Styrelseprotokoll 2015-12-07--08, § 242
Styrelseprotokoll 2016-01-26--27, § 7
Plenumsprotokoll 2016-02-23--25, § 10
Plenumsprotokoll 2016-05-31--06-02, 24
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 108
Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 185
Utskick till de intresserade kommunerna- begäran om komplettering 2016-11-11, dnr 1.1.2-2016-1002
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 197
- Sammanställning
- Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § 10
- Plenumsprotokoll 2017-02-10--11, § 8
- Styrelseprotokoll 2017-11-12 - 13, § 135
- Skrivelse från Arvidsjaur kommun 2017-12-18, dnr 2.7.4-2015-184
- Styrelseprotokoll 2017-12-20-21, § 202
- Skrivelse från Umeå kommun 2017-12-21,
- Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 13
- Styrelseprotokoll 2018-03-22, § SO
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 61
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Dokumentforts.
-

Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 99
Plenumsprotokoll 2018-05-23-25, § 29

Föredragande: Anders Kråik. Anja Taube

Sametinget beslutade den 10-11 februari 2017, § 8, att återremittera ärendet.

Sametinget beslutade den 31 maj - 2 juni 2016, § 24
att

fortsätta utreda alternativ till Kiruna som ort för placering av
parlamentsbyggnaden,

att

redovisa resultat av utredningen till n ästa plenum,

att

avgörande beslut i pågående process med aktuell tomt i Kiruna inväntar nästa
plenum.

Styrelsen beslutade den 13-14 juni 2016, 108:
att

erbjuda alla kommuner som ansökt om placering av parlamentsbyggnaden
får m öjlighet att redovisa sina förslag vid n ästa plenum i Skellefteå,

att

kansliet tillsanunans m ed styrelseordförande utformar en mall över kommunernas
representation vid plenum i Skellefteå.

Kommuner som visat intresse för Sam etingets parlarnentsbyggnad redovisade sina förslag
till parlamentsbyggnad den 3 oktober i Skellefteå.

Styrelsen beslutade den 1 november 2016, § 185:
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 5-8 december 2016.

Ett utskick har sänts till d e kommuner som var närvarande i Skellefteå samt till
Vilhelmina kommun där kompletterande uppgifter efterfrågas. Sen aste dag att inlämna
kompletteringar är den 15 december 2016

]usterarnas sign
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Sametingets styrelse har utrett alternativ till Kiruna som ort för placering av
parlamentsbyggnaden.
Styrelsen beslutade den 16-19 januari 2017, §
att

överlämna resultatet av utredningen till plenum för beslut

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa lokaliseringsort för Sametingets parlamentsbyggnad.

Styrelsen beslutade den 20 - 21 december 2017, § 202
att

uppdra till kansliet besvara Arvidsjaurs kommuns förfrågan att
Sametinget återkommer i frågan när beredningen av parlamentsbyggnaden är
klar,

att

i övrigt bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 15 - 17 januari 2018, § 13
att

uppdra till Anders Kråik arbeta med ärendet.

Styrelsen beslutade den 22 mars 2018, § 50
att

uppdra till Anders Kråik och kansliet bereda ärendet vidare till
styrelsesammanträdet i april.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 61
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 27 april

Justerarnas sign
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Kriterierna kan ligga till grund för en komrrmade diskussion vid plenum vid val av ort
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ska vara en ort tillgänglig för flera resealternativ, tåg, buss, flyg, bil.
Ska vara en ort som har stor betydelse för samerna.
Ska vara en ort med goda utvecklingsmöjligheter
Ska vara en ort med ett brett utbud på arbetsmarknaden
Ska vara en ort i utveckling m ed goda m öjligheter till boende
Ska vara en ort med goda utbildningsmöjligheter
Ska vara en ort m ed god infrastruktur
Ska v ara en ort som är belägen i en samisk förvaltningskommun
Ska vara en ort med starka kulturbärande samiska traditioner och institutioner.
Ska vara i en kommun som respekterar samiska rättigheter och bejakar en modern
uppfattning om mänskliga rättigheter.

Genomförandeprocess, tidsplan och beslut för ortsplacering av Sametingets
parlamentsbyggnad.
Kort bakgrund:
Sametinget beslutade 1994 att Sametingets kansli ska vara beläget i Kiruna. Arbetet har de
senaste 24 åren därefter, steg för steg befäst detta beslut genom att den huvudsakliga
utvecklingen av Sametingets verksamhet h ar förlagts till Kiruna. När staten aktualiserade
frågan om uppförandet av en parlamentsbyggnad i Kiruna påbörjades en
projekteringsprocess m ed tomtplacering, förhandlingar m ed kommunen och en
arkitekttävling slutfördes av hur byggnaden skulle se ut. Detta arbete utgick då från att
parlamentsbyggnaden skulle uppföras i Kiruna och sågs vara en naturlig uppföljning av
Sametingets tidigare beslut om kansliets placering.
Kiruna h ar idag (21) h eltidstjänster och ytterligare (8) tjänster beräknas tillkomma under
inom de närmaste åren. Viss verksamhet är utlokaliserad till orterna, Jokkmokk, Tärnaby
och Östersund.
Allt sedan Sametinget öppnat upp för frågan om alternativ ortsplacering för
parlamentsbyggn aden har åtta nya orter anmält sitt intresse. De nya orterna är: Vilhelmina,
Malå, Jokkmokk, Arvidsjaur, Lycksele, Östersund, Arjeplog och Granö
Det historiska förhållandet m ed tidigare tagna beslut, en p åbörjad process för uppförande
av en p arlamentsbyggnad i Kiruna och ett väl fungerande och inarbetat kansli m edför att
Kiruna är att anse som huvudalternativ i fråga om placering av en parlamentsbyggnad i
förhållande till de åtta nytillkomna intresseanmälda orterna.
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Bedömning: Frågan om placeringsort är en omfattande fråga som kräver en fördjupad
konsekvensutredning innan ett slutgiltigt beslut bör fattas. Frågan berör Sametingets
verksamhet såsom funktion, anställningar, ekonomi osv. Att utföra en
konsekvensutredning för var och en av de orter som anmält intresse torde vara en både dyr
och omfattande process vilket även kan medföra att en onödigt lång tidsutdräkt
tillkommer.
Eftersom det är fråga om placering av en (1) parlamentsbyggnad verkar d et vara lämpligt
att i plenums beslutsprocess utse en ort bland de åtta nya orter som sedan ska utgöra
alternativ placeringsort mot huvudalternativet Kiruna. Av ovan b eskrivna bör en
konsekvensutredning omfatta enbart den ort som plenum beslutar ska vara den alternativa
placeringsorten för parlamentsbyggnaden.
Förslag till genomförandeprocess av beslut i två steg.
Steg 1.
Plenmn fattar beslut om vilken av de åtta nya alternativa placeringsorterna som ska ställas
mot Kiruna.
Efter det att plenmn utsett en alternativ ort ska en konsekvensutredning göras.
Steg 2.
När konsekvensutredningen är färdigställd kan plenum slutgiltigt ta ställning till vilken ort
som parlamentsbyggnaden ska vara placerad på.
Tidsplan:
Sametingets plenum beslutar i maj -2018 om vilken av de åtta orterna som ska utgöra den
ort som sedan ska ställas mot Kiruna.
Sametingets plenum beslutar utifrån en upprättad konsekvensutredning i november 2018
om vilken ort som parlamentsbyggnaden ska vara placerad på.

Styrelsen föreslog Sametinget besluta
att

utse en ort bland de åtta namngivna orterna enligt bilagd förteckning (1 ) som ska
utgöra en alternativ placeringsort av parlamentsbyggnaden till Kiruna,

att

styrelsen ges i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning utifrån valet av
den alternativa placeringsorten och att ett slutgiltigt beslut tas i frågan på plenum i
november 2018

Paragrafen justeras omedelbart
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Sametinget beslutade den 23 - 25 maj 2018, § 130
att

utse två orter bland de åtta nanmgivna orterna enligt bilagd förteckning som ska
utgöra en alternativ placeringsort av parlamentsbyggnaden till Kiruna,

att

styrelsen ges i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning utifrån valet av
den alternativa placeringsorten och att ett slutgiltigt beslut tas i frågan på plenum i
november 2018;

att

de två alternativa orterna är; Vilhelmina och Östersund.

Styrelsen beslutar
att

kansliet får i uppdrag att ta kontakt med Statskontoret med förfrågan
om genomförande av konsekvensutredning.
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Ev valärenden

Utgår, se§ 114.

§ 132

Remisser

§ 132.1 Remisslista
./.

Dokument
- Remisslista juni 2018

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till h andlingarna.

§ 133

Inbjudningar/Meddelanden

133.1

Inbjudnings-/meddelandelista

./.

Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutar
att

§134

lägga informationen till handlingarna.

Samisk Parlamentarisk råd (SPR)
Dokument
- SPR:s råd s protokoll 2018-05-15 sak 3/2018
- SPR:s handlingsprogram 2018-2019

- Skrivelse från från Barents Eamialbmogiid Lavdegoddi 2018-06-10, 1.6.2-2018-849
Sametinget i Sverige har tagit över ordförandeskapet från och med den 15 m aj 2018 och
16 månader framöver .
SPR:s råd beslutade om handlingsplanen för samma period.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign
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Motioner

§ 135.1 M 479- Utformande av beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna råd, och
andra vägledande dokument
Ärendet utgår, se 114.

§ 135.2 M 489 - Upptagande av personer i sameröstlängden
Dokument
- Motion nr 489 av Per-Olof N utti m fl, 2016-05-31, dnr 1.1.8-2016-870
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 103.2
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 193.8
Styrelseprotokoll 2017-01-16- 19, § 7.7
Förvaltningslag (1986:223)
Samerätt och sameting (SOU 1989:41)
Samerna och samisk kultur (prop. 1992/93:32)
Sametingslag (1992:1433)
Sametingets roll i det svenska folkstyret (SOU 2002:77)
Ändringar i sametingslagen (prop. 2003/04:86)
FN:s förklaring om urfolkens rättigheter, 13 september 2007
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 70.3
Föredragande:

Per-Olof Nutti m fl. i Såmiid Riikkabellodat har den 31 maj 2016, inlämnat en motion där de
yrkar
att

en uppdatering av Sametingets röstlängd genomförs genom att alla som är
upptagna på röstlängden förtydligare de objektiva kriterierna
(Sametingslagen 1 kap, § 2 st 1-3) för upptagande i röstlängden genom att
ange föräldrars, far-och/eller morförälderns narrm, hemort, persondata och
språk i h emmet.

Styrelsen beslutade den 13 - 14 juni 2016, § 103.2, att uppdra till kansliet bereda ärendet.
Styrelsen beslutade den 5 - 8 december 2016, § 193.8 att behandla motionen vid
styrelsesammanträdet i januari 2017. Styrelsen beslutade den 16 - 19 januari 2017, § 7.7 att
bereda ärendet vidare. Styrelsen anförde följande:

I den preliminära röstlängden som upprättats infår 2017-års val till Sametinget har upptagits 8 788
personer. Den som anmäler sig till röstlängden lämnar själv sin fårklaring (subjektivt kriterium) och
redovisar huruvida personen talar samiska i hemmet eller om någon hans eller hennes fårä ldrar, fareller mo1f6räldrar har eller haft samiska i hemmet (objektivt kriterium). I de fall en person åberopar
att en fårälder eller en far- eller morförälder har eller haft samiska som språk i hemmet ska dennes
fusteramas sign
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§ 135.2 M 489 - Upptagande av personer i sameröstlängden - f orts.

personuppgifter lämnas. Sametingets valnämnd, alternativt länsstyrelsen efter överklagande, prövar
sedan huruvida sökanden gjort uppgifterna sannolika.
Av 3 kap 5 a § sametingslagen följer att var och en som tagits upp i den preliminära röstlängden får
överklaga beslutet såvitt avser någon annan som tagits upp. Styrelsen är av den uppfattningen att i
den mån någon felaktigt upptagits på röstlängden kan det rättas till genom att beslutet avseende den
personen överklagas.
Styrelsen delade den 16-19 januari 2017 inte motionärernas uppfattning att det finns ett större antal
personer som. enligt gällande lagstiftning inte borde ha upptagits på röstlängden och att Sametingets
legitimitet som ett samiskt folkvalt organ därigenom undergrävs. Att rätta till de felaktigheter som
föreligger genom överklagandefö1farandet menar stt;relsen vore mer ändamålsenligt än att iscensätta
ett omfattande förfarande där närmare 9 000 röstberättigade personer ska ansöka på nytt till
röstlängden. Ett sådant f61farande är utan tvekan väldigt resurskrävande och riskerar att vålla
besvär får det stora flertalet röstberättigade som rätteligen upptagits på röstlängden. Ett sådant
fårfarande innebär dessutom att valnämnden fortfarande har att avgöra huruvida någons uppgifter
är sannolika - vilket är en svårighet i prövningen - och som motionärerna själva anf6r är det just det
som är motionens motiv.
Sammanfattningsvis anser styrelsen att nyttan av ett bifall till motionen är så pass begränsad att det
saknas befogad anledning att föreslå att den ska bifallas.

Motionärerna refererar betänkandet Sam etingets roll i det svenska folkstyret (SOU 2002:77).
Regeringen tog i proposition 2003/04:86 Ändringar i sarnetingslagen (1992:1433), rn.rn. upp
vissa av de förslag till ändringar i sa.rnetingslagen som behandlats i betänkand et och
föreslog bl.a. i kap. 4.2 Röstlängden:

Den som tagits upp i den preliminära röstlängden får överklaga valnämndens beslut om att ta upp
en annan person i röstlängden. Överklagande sker hos länsstyrelsen. Genom undantag från
definitionen av samebegreppet föreskrivs att om länsshjrelsen beslutat att en person inte uppfyller
kraven för att anses som same skall inte heller dennes barn kunna anses som same på den grunden
att foräldern har varit upptagen i röstlängden.
Regeringen angav följande skäl för sitt förslag:

Endast samer har enligt 3 kap. 3 § rösträtt i valen till Sametinget. Enligt 1 kap. 2 § sametingslagen
avses med same den som anser sig vara same och gör sannolikt att han har eller har haft samiska som
språk i hemmet, eller gör sannolikt att någon av hans fdräldrar, far- eller mo1f6räldrar har eller har
haft samiska som språk i hemmet, eller har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängden
till Sametinget.
Justerarnas sign
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§ 135.2 M 489 - Upptagande av personer i sameröstlängden - forts.

Sametinget har enligt utredningen ansett definitionen av begreppet same vara oklar. Detta har fått
till följd att valnämnden efter ett beslut av Sametinget i plenum tillåtit att även icke-samer som gift
sig med en samisktalande person tas upp i röstlängden. Tolkningen överensstämmer enligt
utredningen inte med avsikten med bestämmelsen. Utredningen finner dock att det inte finns skäl
att föreslå en ändring i definitionen av begreppet same. Regeringen instämmer i utredningens
bedömning. Regeringen anser emellertid att det forhållande att pmblem av det nämnda slaget kan
uppstå när det gäller att bedöma vem som skall ha rätt att upptas i röstlängden tyder på att denna i
dag omfattar personer som inte uppfyller de objektiva kriterier for upptagande som anges i
sametingslagen. Dessa kan finnas kvar i röstlängden till dess de avlider eller själva begär att bli
strukna.
I dag finns enligt 3 kap. 5 § sametingslagen en möjlighet att överklaga valnämndens beslut att inte
uppta en person i röstlängden. Överklagande skall ske hos länsstyrelsen i det län där Sametinget har
sitt säte, dvs . för närvarande Länsstyrelsen i Norrbottens län. Rätten att överklaga gäller bara den
som inte tagits upp i längden. Utredningen foreslår att lagen ändras så att även valnämndens beslut
om att ta upp en annan person i den preliminära röstlängden kan överprövas. Rätten att överklaga
bör tillkomma samer. Förslaget innebär att den som upptagits i den preliminära röstlängden skall
kunna överklaga ett beslut om att en annan person tagits upp i längden under påstående av att
denne forts upp i längden utan att vara berättigad till det. Fel av det slag som. beskrivits ovan
kommer därmed att kunna rättas till~ En liknande bestämmelse fanns i 1972 års vallag, men togs
bort eftersom den sällan kom till användning och ansågs sakna praktisk betydelse (prop. 1993194:21,
s. 45). Regeringen delar utredningens bedömning att en bestämmelse av denna typ får anses ha
betydelse for upprätthållande av Sametingets legitimitet. Risken for missbruk får anses vara
forsumbar. Lagen bör därfor ändras i enlighet med forslaget. Texten bör dock formuleras så att det
framgår att valnämndens fastställande av den preliminära röstlängden utgör ett enda beslut och att
överklagandena avser beslutet i den del det rör upptagande av en viss person i längden.
För att ett överklagande skall vara möjligt även beträffande den som vid tidigare val varit upptagen i
röstlängden måste redan den preliminära röstlängden vara fullständig och 3 kap. 5 § bör därfor
ändras i detta avseende. Se närmare i forfattningskommentaren.
Av legitimitetsskäl är det lämpligt att prövningen sker av en obemende instans. Överklagandena
skall därfor, i likhet med vad som hittills gällt for överklaganden, prövas av länsstyrelsen.
Sedan prövningen är avslutad skall enligt 3 kap. 6 § en slutlig sameröstlängd upprättas. Denna skall
enligt paragrafens nuvarande lydelse uppta samer som. enligt Sametingets valnämnds eller
länsstyrelsens beslut skall tas upp i längden. I utredningens lagforslag bibehålls denna formulering.
Bestämmelsen bör doclc, som påpekats under remissbehandlingen, omformuleras så, att det tydligt
framgår att den, som enligt länsstyrelsens beslut efter överklagande av den preliminära röstlängden
inte skall upptas i denna, inte heller skall tas upp i den slutliga röstlängden.
]usterarnas sign
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§ 135.2 M 489 - Upptagande av personer i sameröstlängden - forts.
För att det skall vara praktiskt möjligt får den samiska allmänheten att få kännedom om den
preliminära röstlängdens innehåll och därmed göra bruk av möjligheten att överklaga bör det
fåreskrivas att den preliminära röstlängden skall hållas tillgänglig får granskning. Valmyndigheten
och Sametinget bör i samråd bestämnia vid vilken tid och på vilken plats som röstlängden skall hållas
tillgänglig. Dessa uppgifter bör också kungöras.
En person skall enligt 1kap.2§3 sametingslagen betraktas som same om personen anser sig vara
same och har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängden. Endast samer har rösträtt till
sametinget. Även ett barn till den som felaktigt upptagits i röstlängden har därmed rätt att tas upp i
eller kvarstå i längden. Detta är, som utredningen framhållit, inte tillfredsställande.
Utredningen har mot denna bakgrund föreslagit att det i framtiden skall krävas att föräldern har
varit upptagen i röstlängden utan att länsstyrelsen därefter ändrat detta. Regeringen instämmer i
utredningens fårslag. Den fåreslagna bestämmelsen bör dock begränsas så att den omfattar endast de
fall där det av länsstyrelsens beslut framgår att fåräldern inte är same.
Sådana situationer där en fårälder efter länsstyrelsens beslut har tagits bort från röstlängden av
andra skäl berörs härigenom inte av bestämmelsen. Ett barn till en same som är utländsk medborgare
och har flyttat utomlands och dä1får inte längre skall finnas i röstlängden kan således tas upp i
röstlängden under åberopande av att föräldern tidigare har varit upptagen i denna.
Regeringen föreslår sammanfattningsvis att bestämmelsen i 1 kap. 2 §förses med ett tillägg, enligt
vilket ett barn till den som har varit upptagen i röstlängden inte skall betraktas som same, om
länsstyrelsen beslutat att fåräldern inte uppfyller kraven för att betraktas som same.
Riksdagen beslutade den 6 maj 2004 (Riksdagens protokoll 2003/04:110) efter föredragning
av konstitutionsutskottets betänkande 2003/04:KU18 och efterföljande debatt om ändringar i
sametingslagen, m.m. (prop. 2003/04:86).

Språkkriteriet
Samerättsutredningen (SOU 1989:41), som föreslog bestämmelser om ett sameting, föreslog
som objektivt kriterium att uppgivna personer lärt sig samiska som fårs ta språk.
Regeringen föreslog dock i sin proposition till riksdagen (prop. 1992/93:32) det nu gällande
kriteriet att uppgivna personer har eller har haft samiska som språk i hemmet. Föredragande
statsråd motiverade förslaget med att definitionen återspeglar en något generösare
inställning från statsmakternas sida till vem som bör anser som same i sametingslagens
mening. Den lägger inte avgörande vid i vilken ordning samiska och svenska har lärts i
hemmet. Det avgörande är att samiska har använts som språk i h emmet.
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§ 135.2 M 489 - Upptagande av personer i sameröstlängden - forts.
Regeringen kritiserade senare (prop. 2003/04:86) Sametinget för att ha tillåtit att även ickesamer som gift sig med en samisktalande person tas upp i röstlängden. Tolkningen
överensstämmer enligt regeringen inte med avsikten med bestämmelsen.

Förtydligande av de objektiva kriterierna
Sametingslagen kräver att man i sin anmälan till sameröstlängden ska göra sannolikt att
uppgivna personer har eller har haft samiska som språk i hemmet. Valnämnden avser
färdigställa en reviderad anmälningsblankett för detta. Den som anmäler sig måste uppge
förnamn, efternamn (före och efter giftermål), personnummer eller födelsedatum, hemort
och hemkommun, födelsekommun eller - församling och talad samiska inte bara för sig
själv utan också för minst en av föräldrarna, far- eller morföräldrarna och dess föräldrar.
Samma uppgifter ska krävas vid en digital anmälan.
En sådan blankett med förtydligande av de objektiva kriterierna beräknas tas i bruk vid
beslut om upptagande av personer i sameröstlängden för 2021.

Dokumentation av det objektiva kriteriet
Med ledning av lämnade uppgifter ska valnämnden ha möjlighet att med hänvisning till
digitaliserade folkbokföringsarkiv verifiera att det är sannolikt att uppgivna personer har
eller har haft samiska som språk i hemmet.
Digitaliserade arkiv över folkräkningar m.m. finns bl.a. sökbara hos Riksarkivet och den
demografiska databasen vid Umeå universitet. Sveriges släktforskarförbund ger ut bl.a.
"Sveriges dödbok", en databas över döda med namn, födelse- och döddatum, civilstånd
med datum, dödförsamling och adress. Släktforskaren Kjell-Åke Lundström bosatt i
Stensele, som är en av de främsta inom samisk släktforskning i Sverige, har ett omfattande
digitalt släktarkiv med cirka 50 000 namn som berör samiska släkten från Idre i söder till
Gällivare i norr och en hel del från motsvarande sida i Norge.
Valnämnden håller på att upprätta en databas för sametingsvalet 2021, där registrerade
uppgifter om tidigare upptagna personer överförs till databasen och där motsvarande
uppgifter om nyanmälda personer förs :in. Till databasen kan länkas personernas
anmälningshandlingar, arkiverade anmälningshandlingar om efterfrågad och uppgiven
förälder eller far-/morförälder och andra handlingar/uppgifter om sannolikheten att
uppgivna personer har eller har haft samiska som språk i hemmet.
Databasen ska användas av valnämnden vid beslut om upptagande i sameröstlängden för
2021 för att ha tillgång till uppgifter/handlingar om anmälda personer eller efterfrågad och
uppgiven förälder eller far-/morförälder. Enbart valnämndens ledamöter och tjänstgörande
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§ 135.2 M 489 - Upptagande av personer i sameröstlängden - forts.
ersättare och personal ska ha tillgång till databasen fram till dess att en preliminär
sameröstlängd för sametingsvalet 2021 upprättats.
Uppdatering av röstlängden
Antalet röstberättigade i sametingsvalet 2017 var 8 766 personer. Röstlängden 1993 med
5 390 personer h ar därmed ökat med 500-600 personer för varje val.
Förtydligande och dokumentation av de objektiva kriterierna för beräknade 500-600
nyanmälningar kräver en starkt ökad arbetsinsats från valnämndens sida fram till den 15
november 2020, då en preliminär sameröstlängd ska ha upprättats. En uppdatering av hela
sameröstlängden på samma sätt kräver självklart betydligt större resurser.
Rättelse av sameröstlängden
Personer som inte uppfyller de objektiva kriterierna för upptagande kan finnas kvar i
röstlängden till dess de avlider eller själva begär att bli strukna.
Riksdagens beslut om tillägg i sametingslagens 3 kap. Sa§ innebär att bara den som
upp tagits i den preliminära röstlängden ska kunna överklaga ett beslut om att en annan
person tagits upp i längden under påstående av att denne förts upp i längden utan att vara
berättigad till det.
Överklagandet prövas vid offentligt sammanträde hos länsstyrelsen i Norrbottens län och
dess beslut får därefter inte överklagas. Enligt förvaltningslagen (SFS 1986:223) ska
länsstyrelsen ändra sameröstlängden om den är uppenbart oriktig, men länsstyrelsen h ar i
tidigare fall avslagit överklaganden med hänvisning till att det handlar om s.k. gynnande
beslut. Med gynnande beslut avses sådana beslut gen om vilka den enskilde tillerkänns en
rättighet eller förmån. Gynnande beslut erhåller som huvudregel alltid s.k. negativ
rättskraft, d.v.s. att beslutet inte är överklagbart och att det således inte kan ändras av
förvalb.1ingsmyndigheten.
Gynnande beslut kan dock återkallas i fall där beslutet har blivit felaktigt genom att den
en skilde har lämnat vilseledande uppgifter. Principen om vilseled ande inkluderar
utelämnande av uppgifter såväl som lämnande av falska uppgifter.
Det är oklart om uppdagade fel vid en uppdatering av röstlängden kommer att överklagas
av n ågon person och rättas av länsstyrelsen.
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Motioner - forts.

§ 135.2 M 489 - Upptagande av personer i sameröstlängden - forts.

Upprätthållande av samernas legitima rättigheter
Motionärerna m otiverar en uppdatering m ed att det finns risk att Sametingets legitimitet
som ett samiskt folkvalt organ undergrävs om gällande lagstiftning inte upprätthålls.
Regeringen bedömer (prop. 2003/04:86) att m öjligheten att överklaga ett röstlängdsbeslut
får anses ha betydelse för upprätthållande av Sametingets legitimitet.
FN:s förklaring om urfolkens rättigheter stadgar bl.a. att urfolken har rätt att bestämma sin
egen iden titet och tillhörighet i enlighet med sina sedvänjor och traditioner och har rätt att
enligt sina egna förfaranden bestämma formerna för sina institutioner och vilka som får
tillhöra dem. FN:s förklaring tillerkänner urfolken inte bara kulturella och samhälleliga
rättigheter utan också definierade rättigheter till land och vatten.
Sametingets strävan är att FN:s stadganden ska bli gällande för samerna. Sametingens
röstlängder kan bli viktiga instrument för att definiera och avgränsa den population som
ska komma i åtnjutande av de samiska rättigheterna i vidare m ening. I denna vidare
strävan måste legitimiteten för den egna iden titeten och tillhörigheten upprätthållas i
samerös tlängd ema.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Justerarnas sign

~

motionen därmed är besvarad.
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Motioner - forts.

§ 135.3 M 502 - Inrättande av samiskt äldreråd
Dokument
- Motion nr 502 av Per Olof Nutti m fl 2017-02-10, dnr 1.1.8-2017-196
- Styrelseprotokoll 2018-09-12- 13, § 134.6
Föredragande:

Per Olof Nutti m fl h ar den 10 februari 2017, inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametinget inrättar ett samiskt äldreråd med mandat att
• bistå Sametinget vid utformningen av Sametingspolitk för äldre och vara
rådgivande organ till Sametingets styrelse
• ta initiativ till utvecklings:insatser :inom politikområdet
• initiera tillsyn i kommunal äldreomsorg

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

~

uppdra till h älso-, äldre- och idrottsnämnden för yttrande.
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Motioner - forts.

§ 135.4 M 510 - Handlingar inför plenum till ersättare
Dokument
- Motion nr 510 av Johanna Njaita 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-204
- Styrelseprotokoll 2017-09-12-1-13, § 134.14
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.12
Föredragande:

Johanna Njaita har den 11februari 2017, inlärrmat en motion där hon yrkar:
att

Sametinges ersättare delges plenumshandlingama i elektronisk form,

att

Sametingets ledamöter kan begära att delges plenurnhandlingama i elektronisk form
i tillägg till eller istället för i pappersform.

Styrelsen beslutadeden 12-14 november 2017, § 175.12
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet ytterligare m ed de synpunkter som framkommit.

§ 135.5 M 511 - Ungdomsrådet som remissinstans

Ärendet utgår, se § 114.

Justerarnas sign
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Motioner - forts .

§ 135.6 M 528 -Riktlinjer för digitalt arbete i Sametinet
Dokument
- Motion m 528 av Oscar Sedholm, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1268
- Styrelseprotokoll 2017-11-12 - 14, § 175.26
Föredragande:

Oscar Sedholrn har den 4 oktober 2017, inlänmat en motion där han yrkar
att

Sametingets presidium i samråd med Sametingets kansli får i uppdrag att upprätta
ett förslag för nya digitala arbetsformer i Sametingets plenum och nämnder samt
förslag på nödvändiga förändringar i rådande styrdokument.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 135.6
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till presidiet för yttrande,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet ytterligare.

Justerarnas sign

1-=>~

44(73)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 135

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:9
2018-06-12--14

Motioner - forts.

§ 135.7 M 527 - Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län
Dokument
- Motion nr 527 av Jan Rannerud, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1267
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-1-4, § 175.25
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.17
- Plenumsprotokoll 2018-05-23-25, § 35.13
Föredragande: Marita Stinnerbom

Jan Rannerud har den 4 oktober 2017 / inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget snarast inleder en dialog m ed länsstyrelserna i renskötsellänen för att
minska antalet björnar inom kalvningsområdet,

att

Sam etinget kontaktar berörda departement för att belysa och lösa problemen
med en för stor björnpopulation inom kalvningsområdet.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 november 2017, § 175.25
att

överlämna till rennäringsnämnden för yttrande.

Rennäringsnämnden har behandlat motionen vid möte d en 5 april 2018 och anför följande;
Skälet till yrkandet är att björnpredationen p å ren inte påverkats av de skyddsjaktsärenden
som beviljats och att antalet björnar därför är fortsatt otillfred sställande högt. Med
anledning av det beslut om toleransnivåer för rovdjursskador som riksdagen fattat finns
skäl att vidta åtgärder för att minska populationen av björnar inom renskötselområdet.
Sametingets ansvar
Sametinget h ar enligt sametingslagen (1992:1433) ett aktivt uppdrag att verka för en
levande samisk kultur. Därtill är Sametinget central förvaltningsmyndighet och
regeringens expertmyndighet med ansvar för frågor som berör rennäringen. Sametingets
uppgifter rörande renskötsel regleras främst j rennäringslagen, rennäringsförordningen och
Sametingets regleringsbrev. Uppdraget utförs genom administrativa åtgärder och
förvaltning, bland annat i samarbete med andra myndigheter.

Justerarnas sign

BS
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forts.

§ 135.7 M 527 - Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län forts .
Förvaltningsverktyg för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för
rennäringen
I Sametingets regleringsbrev för budgetåret 2018 anges att Sametinget ska samordna, i
samverkan med Naturvårdsverket, arbetet med ett förvaltningsverktyg utifrån fastställd
toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur inom rennäringen i syfte att upprätthålla
en hållbar rennäring och gynnsam bevarandestatus för stora rovdjur. Vidare ska
Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget. Sametinget ska
redogöra för hur arbetet genomförts och inriktningen för det fortsatta arbetet.
Dialog med ansvariga myndigheter och departement
Sametinget arbetar aktivt för att implementera förvaltningsverktyget och för att riksdagens
beslut om toleransnivå ska för genomslag i rovdjursförvaltningen. Inom ramen för detta
arbete träffar Sametinget regelbundet Naturvårdsverket och länsstyrelserna i
renskötsellänen. Flera gånger per år h ålls även dialogmöten där myndigheterna
gemensamt träffar näringsdepartementet för att diskutera renskötselns situation i fråga om
rovdjursförekomst, hur arbetet med förvaltningsverktyget fortskrider och vilka brister som
behöver åtgärdas för att säkerställa en h ållbar renskötsel i förhållande till gynnsam
bevarandestatus för de stora rovdjuren. De diskussioner och dialog som förs mellan
Sametinget och ansvariga myndigheter och d epartement omfattar även frågor om
skyddsjakt och björnförekomst inom kalvningsområden
Hemställan om införande av toleransnivå och förvaltningsverktyg i författning
Sametinget har i januari 2018 lämnat in en h emställan till regeringen näringsdepartementet med kopia till miljödepartementet (dnr. 6.2.6-2018-147) om förslag
på författningsändringar för att säkerställa renskötselns bedrivande i förhållande till
rovdjurens bevarande. I hemställan föreslår Sametinget att riksdagens beslut om
toleransnivå samt tillämpningen av förvaltningsverktyget införs i förordning (2009:1263)
om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn. Av regleringen ska definitionen av
toleransnivå framgå, samt hur rovdjursförvaltningen ska anpassas för att förhindra att
toleransnivån överskrids, respektive åtgärder som bör vidtas vid ett eventuellt
överskridande. Därtill föreslås att förvaltningsverktyget i den del som avser samråden
mellan länsstyrelsen och samebyarna regleras. Sametinget föreslår även vissa ändringar i
jaktförordningen (1987:905). Hemställan handläggs för närvarande av departementet.

Justeramas sign
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Motioner - forts.

§ 135.7 M 527- Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län/orts.
Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att motionen mot bakgrund av ovanstående därmed är besvarad.

Styrelsen f6reslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Sametinget beslutade den 23-25 maj 2018, § 35.13
att

återemittera ärendet.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

uppdra till kansliet att bereda ärendet ytterligare.
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Motioner - forts.

§ 135.8 M 529 - Regionarbetet - en möjlighet för ökat samiskt självbestämmande
Dokument
- Motion nr 529 av Oscar Sedholm, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1269
- Styrelseprotokoll 2017-11-12 -14, § 175.27
Föredragande:

Oscar Sedholm har den 4 oktober 2017, inlänmat en motion där han yrkar
att

Sametinget eftersträvar att delta direkt i arbetet med nya regioner, när arbetet med
nya regioner åter aktualiseras i svensk politik, med syftet att öka samiskt
självbestämmande i Sverige.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.27
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

uppdra till kansliet bereda ärendet ytterligare.
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Motioner - forts .

§ 135.9 M 533 - Redaktionellt utskott
Dokument
- Motion nr 533 av Daniel Holst, 2018-02-08, dnr 1.1.8-2018-249
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.21
- Presidieprotokoll 2018-05-04, § 12.1
Föredragande:

Daniel Holst har inlänmat en motion där han yrkar:
att

Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att ser över möjligheten att införa
ett redaktionellt utskott,

att

Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att införa ett redaktionellt utskott.

Styrelsen beslutade den 11-13 april 2018, § 74.21
att

överlämna till presididet för yttrande,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Presidiet beslutade den 4 maj2018, § 12.1
att

ställa sig positivt till att utreda införande av ett eventuellt redaktionellt utskott.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

uppdra till kansliet bereda ärendet ytterligare.
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Motioner - forts .

§ 135.10 M 534 - Revidering av bestämmelserna om barntillsyn
Dokument
- Motion nr 534 av Krihke Nordling, 2018-02-08, dnr 1.1.8-2018-250
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.22

Krihke N ordling h ar inlämnat en motion där hon yrkar:
att

Sametingets styrelse skyndsamt reviderar bestämmelserna om barnomsorg med
syfte att säkerställa alla ledamöters möjlighet till täckning av kostnader för
barnomsorg i samband med förtroendevalda uppdrag i Sametinget,

att

styrelsen skickar ut förslag till reviderigne mailledes på snabbremiss till samtliga
partier om så är möjligt,

att

Sametinget bifaller m otionen .

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 74.22
att

uppdra till kansliet bereda ärend et.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

\3S

uppdra till kansliet bereda ärendet ytterligare.
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Motioner - forts.

§ 135.11 M 535 - Tillgänglighet till talastolen
Dokument
- Motion nr 535 av Daniel Holst, 2018-02-08, dnr 1.1.8-2018-251
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.23
- Presidieprotokoll 2018-05-04, § 12.2

Daniel Holst har inlämnat en motion där han yrkar:
att

Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att finna lämpliga mätinstrument
för jämlikhet, där inkluderat men inte begränsat till: antal kvinnliga respektive
manliga talar, antalet :inlägg från kvinnliga respektive manliga talare samt antalet
minuter n yttjade av de två grupperna,

att

Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att vid varje plenums slut r edovisa
ett jämställdhetsindex baserat p å valda mätinstrument,

att

Sametinget i arbetsordningen inrättar ett system för talarlistan där varje talares
första inlägg går före andra talares andre eller senare inlägg/anförande.

Styrelsen beslutade den 11-13 april 2018, § 74.23
att

överlämna till presidiet för yttrande.

Presidiet beslutade den 4 maj 2018, § 12.2
att

de två första att-satserna i motionen omfattas av Sametingets beslutade
jämställdhetsprogram och uppmanar Sametingets styrelse att vidta lämpliga
å tgärder för att driva det fortsatta jämställdhetsarbetet,

att

presidiet har för avsikt att lämna förslag på revidering av Sametingsordningen
och att m otionens tredje att-sats beaktas i samband m ed detta.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

-~~

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
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Motioner - forts.

§ 135.12 M 536 - Årliga temadagar för psykisk ohälsa och beroendeproblematik
Dokument
- Motion nr 536 av Marie Persson Njajta, Lars-Jonas Johansson, Torkel Stångberg,
Carola Fjällström, Erik-Oscar Oscarsson, Marie-Louise Bohman, 2018-05-23, dnra 1.1.8-2018-766

Marie Persson Njajta m fl har inlämnat en motion där de yrkar;
att

Sametinget skyndsamt upprättar årliga temadagar med fokus på psykisk ohälsa,
anhörig- och beroendeproblametik och dit alla samer är välkomna.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till hälso-, äldre- och idrottsnämnd för yttrande.

§ 135.13 M 537 - Oppositionsråd
Dokument
- Motion nr 537 av Christina Åhren, Josefina Skerk, Lars-Jonas Johansson, Lars-Paul Kroik
2018-05-24, dnr 1.1.8-2018-768

Christina Åhren, Josefina Skerk, Lars-Jonas Johansson och Lars-Paul Kroik har inlämnat
en motion där de yrkar;
att

ett oppositionsråd skall inrättas omgående,

att

oppositionsrådet endast skall innehålla oppositionens representanter,

att

en ledamot och ersättare väljs från varje oppositionsparti eller efter varje
oppositionspartis önskan.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

ns

uppdra till kansliet bereda ärendet.
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Motioner - forts.

§ 135.14 M 538 - Utbildning av Sametingets ledmaöter i lagstiftningsförfarandet enligt svensk
rätt, samt folkrättsliga begrepp och principer
Dokument
- Motion nr 538 av Torkel Stångberg 2018-05-24, dnra 1.1.8-2018-771

Torkel Stångberg har inlämnat en motion där han yrkar;
att

Sametinget beslutar att samtliga ledamöter och ersättare, vid 2 tillfällen under
varje mandatperiod utbildas gemensamt i hur lagstiftningsförfarandet enligt
svensk rätt fungerar,

att

Sametinget beslutar att samtliga ledmaöter och ersättare, vid 2 tillfällen under
varje mandatperiod utibldas gemensamt om tillämpning, begrepp och principer
enligt folkrätt och urfolksrätt.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

13S.

uppdra till presidiet för yttrande.
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Motioner - forts.

§ 135.15 M 539 - Dokumentationsstöd av samiska berättelser och vittnesmål inköp av diktafoner
Dokument
- Motion nr 539 av Marie Persson Njajta, 2018-05-24, dnra 1.1.8-2018-773

Marie Persson Njajta har inlämnat en motion där hon yrkar;
att

Sametinget skyndsamt ser över möjligheten att köpa in diktafoner till Sametingets
kontor i hela Sapmi och ska lånas ut till det samiska folket,

att

vid avsaknad av medel för detta ändamål, yrkar jag på att Sametingets styrelse
skyndsamt för fram behovet till regering/departemetn, för att säkerställa att
motionen kan förverkligas så fort som möjligt.

Styrelsen beslutar
att

Justeramas sign

it

uppdra till kultur-, närings-, och språk.nämnden för yttrande.
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Uppföljning av plenumsbeslut av antagna motioner

§ 136.1 Renskötselpoliser
Dokument
- Motion nr 516 av Johan Skogsfeldt 2017-02-11, dm 1.1.8-2017-210
Styrelseprotokoll 2017-09-12-1-13, § 134.20
Styrelsep rotokoll 2017-11-12 - 14, § 175.15
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 17.12
Plenumsprotokoll 2018-02-07-09, § 8.14
Plenumsprotokoll 2018-05-23- 25,§ 26.3
Föredragande:

Johan Skogsfeldt har den 11februari2017 , inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget verkar för att hos Polismyndigheten begära en utökad utbildning om
renskötsel och renar som kan inför as hos en grupp poliser som verkar inom
renskötselområdet enligt norsk förebild. Utbildningen ska vara m eriterande men
frivillig.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 november 201 7, § 175.15
att

överlämna till rennäringsnämnden för yttrande.

Sametingets styrelse är varse om det djurplågeri och hot mot renskötare som förekommer.
Styrelsen framförde vid möte m ed Polismyndigheten region nord den 7 november 2017,
behovet av en utbildning hos polisen om renskötsel och samisk kultur. Polismyndigheten
ställde sig positiv till en sådan utökad kompetens hos deras tjänstemän och kommer nu att
gå vidare med frågan i samverkan m ed Sametinget.
Rennäringsnämnden beslutar att
föreslå styrelsen att motionen m ot bakgrund av ovan är besvarad.

Sl:rj relsen fåres lår Sametinget besluta
att

Justeramas sign

~

motionen mot bakgrund av ovan är besvarad.
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Uppföljning av plenumsbeslut av antagna motioner - forts.

§ 136.1 Renskötselpoliser - forts.

Sametinget beslutade den 7 -9 februari 2018, § 8.14, att bordlägga ärendet.

Sametinget beslutade den 23 - 25 maj 2018, § 26.3
att

motionen antas.

Styrelsen beslutar
att

]usterarnas sign

~~

uppdra till kansliet arbeta vidare med ärendet.
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Uppföljning av plenumsbeslut av antagna motioner - forts.

§ 136.2 Den skogssamiska assimilieringsprocessen
Dokument
- Motion nr 503 av Katarina Sevä 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-197
- Styrelseprotokoll 2017-09-12-1-13, § 134.7
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.5
- Plenumsprotokoll 2018-02-07-09, § 8.15
Föredragande:

Katarina Sevä har den 11 februari 2017 , inlämnat en m otion där hon yrkar:
att

Sametinget initererar en utredning om hur assimileringsprocessen har
påverkat skogssamemas situation fram till idag, rättsligt, socialt och kulturellt.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 november 2017, § 175.5
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen instämmer i motionärens beskrivning och att det finns behov av att utreda hur
assimileringsprocessen har påverkat skogssamemas situation, så väl ur ett historiskt
perspektiv, som ur ett nutida p erspektiv. Styrelsen anser att frågan ur ett rättsligt, socialt
och kulturellt perspektiv ryms inom arbetet med en samisk sannin gskommission och att ett
arbete med att fullgöra motionärens yrkanden därför lämpligen bör utföras inom ramen för
den processen .

Styrelsen fåres lår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad .

Sametinget beslutade den 7 - 9 februari 2018, § 8.15 att bordlägga ärendet.

Sametinget beslutade den 23 - 25 maj 2018, § 26.4
att

Justerarnas sign

'P>')

motionen antas.
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Uppföljning av plenumsbeslut av antagna motioner - forts.

§ 136.2 Den skogssamiska assimilieringsprocessen - forts.

Styrelsen beslutar
att

fusterarnas sign

~s

arbeta vidare m ed ärendet i enligt med motionärens yrkande
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Uppföljning av plenumsbeslut av antagna motioner ~ forts .

§ 136.3 Naturens rättigheter
Dokument
- Motion nr 531 av Marie Persson Njajta, Mona Persson, Erik-Oscar Oscarsson, Carola
Fjällström, Torkel Stångberg, Veronika Håkansson, Daniel Holst, Kristina Nordling, Agneta
Rimpi, Christina Åhren, Stefan Mikaelsson, Lars-Paul Kroik, 2017-10-04, dm 1.1.8-2017-1271
- Styrelseprotokoll 2017-11-12- 14, § 175.29
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-04-05
- Styrelseprotokoll 2018-04-11 -13, § 74.19
- Plenumsprotokoll 2018-05-23-25, § 35.15
Föredragande: Marita Stinnerbom

Mona Persson. Marie Persson Njajta m fl har den 4 oktober 2017, .inlänmat en motion där
de yrkar
att

Sametingets plenum stödjer en plattform för samverk an kring naturens rättigheter,

att

Sametinget uttalar stöd för deklarationen om Moder Jords rättigheter.

Styrelsen fåreslår Sametinget besluta
att

motionens första att-sats avslås,

att

motionens andra att-sats bifalls.

Sametinget beslutade den 23 - 25 maj 2018, § 35.15
att

motionens första att-sats avslås,

att

motionens andra att-sats bifalls.

Styrelsen beslutar
att

fusterarnas sign

överlämna till SPR att arbeta vidare med ärendet.
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§ 137

Uppföljning av plenumsbeslut av motioner som är besvarade

./.

Dokument
- Lista

Styrelsen beslutar
att

styrelseledamöters vars ansvarsomrdåen är bifogad på listan följer upp dessa,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Justerarnas sign
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§ 138

Alkohol- och drogpolicy

./.

Dokument
- Motion nr 519 av Daniel Holst, 2017-09-02, dm 1.1.8-2017-1107
Styrelseprotokoll 2017-11-12 - 14, § 175.17
Presidieprotokoll 2017-12-04, § 5.6
Presidieprotokoll 2017-12-18, § 3.6
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 17.6
Plenumsprotokoll 2018-02-07 - 09, § 8.8
Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13,§ 75.1
Förslag
Föredragande:

Daniel Holst har den 2 september 2017, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget inrättar en alkoholpolicy som gäller dess tjänstgörande ledamöter
och ersättare,

att

Sametinget inrättar en all<oholpolicy som gäller dess inbjudna gäster,

att

Sametinget inrättar en alkoholpolicy som gäller dess representanter på
officiella sammanhang,

att

Sametinget bifaller motionen.

Sametinget beslutade d en 7 - 9 februari 2018 , § 8.8 att bifalla motionen,
attpolicyn även ska innefatta droger.

Jakt- och fiskesamerna lämnar skriftlig reservation mot beslutet enligt bilaga.

Styrelsen beslutade den 11-13 november 2018,§ 75.1
att

uppdra till kansliet att utforma förslag till alkohol- och dragpolicy.

Styrelsen beslutar
att

remittera förslaget till Sametingets partier, n ämnder och ungdomsråd,

att

remisstiden är till och med den 20 september 2018 ..

Justeramas sign
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Tolkning på plenum via media
Dokument
- Motion nr 521 av Marita Granström, 2017-10-03, 1.1.8-2017-1256
Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.19
Presidieprotokoll 2017-12-04, § 5.7
Presidieprotokoll 2017-12-18, § 3.7
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, 17.7
Plenumsprotokoll 2018-02-07-09, § 8.9
Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 75.2
Föredragande:

.

Marita Granström har den 3 oktober 2017, inlämnat en motion där hon yrkar
att

Sametinget måste planera och diskutera med medierna och tolkarna för att så snart
som möjligt se till att tolkning från plenum sker både till svenska och samiska så att
alla samer känner att de kan ta del av vad som sker i plenum.

Sametinget beslutade den 7 -9 februari 2018, § 8.9, att bifalla motionen.

Jakt- och fiskesamerna lämnar skriftlig reservation mot beslutet enligt bilaga.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 75.2
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

uppdra till kansliet utreda andra alternativa förslag än SVT till streaming av
plenum.
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Laponiatjuottjudus
Dokument
- Remiss från Länsstyrelsen Norrbotten 2010-06-17, dnr 2010-934
- Styrelseprotokoll 2010-08-15, § 173.1
- Jokkmokks kommuns yttrande 2017-09-08
- Skrivelse från Mija Ednam 2018-06-03, dnr 1.2.6-2018-817

Laponiatjuottjudus är det samiska namnet för Laponiaförvaltnigen. Den drivs som en ideell
förening med representanter för samebyarna i Laponia; Sirges, Jåhkågåska tjiellde,
Tuorpon, Baste cearru, Luokta Mavas, Unna Tjerusj, Slakka, Udtja, Gällivare skogssameby,
länsstyrelsen i Norrbotten, Naturvårdsverket samt Gällivare och Jokkmokks kommuner.
Laponiatjuottjuds övertog ansvaret för världsarvet från länsstyrelsen i Norrbotten den
1 januar 2013 med en prövotid till och med den 31 december 2018.

Diskussion angående Jokkmokks kommuns yttrande, daterad 2017-09-08, till Miljö-och
Energidepartemenet angående Laponiatjuottjudus..
Styrelsen beslutadeden 12-13 septembr 2017, § 138
att

lägga informationen till handlingarna.

Mija ednam, Laponiasamebyarnas samarbetsorganisation, informerar i skrivelse
om situationen i Laponiatjuottjudus och anmodar Sametinget
att

arbeta för att säkerställa Laponiatjuottjudus framtid, med ett starkt samiskt
inflytande, i enlighet med de skrivna överenskommelser som gjordes under
Laponiaprocessen och undertecknades av alla parter,

att

arbeta för att d et samiska inflytandet i världsarvsförvaltningen inte försvagas i en
eventuell ombildning av Laponiatjuottjudus eller upprättande av en n y
förvaltning.

Styrelsen. beslutar

att

stödja Mija Ednams anmodan,

att

fortsätta arbetet och kontakta relevanta d epartement i ärendet.

Justerarnas sign
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Jämställdhet- jämlikhet
Dokument
- Öppet brev till Sametingets ledamöter

Styrelsen beslutar
att

§ 142

uppdra till kansliet och presidiet utreda om möjlighet att genomföra utbildning
under plenum.

Utredningen Samernas bibliotek
Dokument
- Från Kultudepartementet. Regeringsbeslut 2017-09-28, dm 1.3.8-2017-1304
- Rapport: Samernas bibliotek - en dold resurs 2018-04-05, dm 1.3.8-2017-1304
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13,§ 83
Föredragande: Susanne Idivuoma

Kulturdepartementet beslutade den 28 september att ge Sametinget i uppdrag
Att utvärdera och analysera Sametingets biblioteksverksamhet och lämna förslag på
åtgärder för att vidareutveckla bibliotektet.
Redovisning och rapport överlämnades till Kulturdepartementet den 5 april 2018.
Styrelsen beslutade den 11 - 14 maj 2018, § 83
att

uppdra till kansliet att ta fram förslag till åtgärder utifrån biblioteksutredningens
slutsatser.

Information lämnas om pågående arbete med att ta fram förslag till åtgärder utifrån
utvärderingens slutsatser.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign
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lägga informationen till handlingarna.
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Terrängkörning

§ 143.1 Förbättrad tillsyn av regleringsområden för terrängkörning
Dokument
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 189
- Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 14, § 84.1
Föredragande: Lars Miguel Utsi, Lars-Ove Sjajn

Alhnänhetens markutnyttjande inom det samiska området har ökat markant under de
sen aste årtiondena. Turismen h ar ökat markant och det finns uttalade satsningar på att
ytterligare öka turism en med särskilda satsningar på naturnära turism inom samiska
områden.
Användningen av skotrar och terrängfordon för rekreationellt syfte har också ökat
markant, där vi bl.a. ser en stadig ökning av registrerade skotrar och terrängfordon.
Inom renskötseln har m an observerat en ökande belastning på markerna och en ökad
störning av naturlivet.
Styrelsen beslutade den 12 - 14 n ovember 2017, § 189
att

överlärrma till rennärings- och näringsnärrmden för yttrande.

Styrelsen b eslutade den 11 - 13 april 2018, § 84.1
att

prioritera framställan,

att

uppdra till kansliet arbeta vidare med ärendet.

Information lämnas om pågående arbetet.

Styrelsen beslutar
att

Justeramas sign
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lägga informationen till handlingarna.
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Terrängkörning-forts.

§ 143.2 Dispens för hjälm för renskötare
Ärendet utgår, se§ 114.

§ 144

Begäran om utvärdering av Sveaskogs försäljning av mark

Ärendet utgår, se§ 114.

§ 145

Skogssamerättsutredningen

Ärendet utgår, se § 114.

§ 146

Muonio sameby

Ärendet utgår, se§ 114.

Justerarnas sign
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Inlandsbanan
Dokument
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 88
Föredragande: Jan Rannerud

Jan Rannerudföreslår att Sametinget slår fast att ett samråd oavsett funne ska ske i god tid
innan åtgärden sker och att vara tydlig med att alla intrång ska ersättas. Inlandsbanan är inte
undantagen detta faktum. Finns ett riksintresse där Inlandsbanan planerar en förändring ska
den förändringen prövas av regeringen.
Jan Rannerud, som ansvarig för näringsfrågor i styrelsen, begär att Sametinget
kommunicerar med särskilt de samebyar om har inlandsbanan i sina åretruntmarke och
andra berörda samer som kommer att drabbas hårt av den planerade utbyggnaden och
avsaknad av skadeförebyggande åtgärder.
Det är även av stor vikt att Sametinget agerar skyndsamt då Näringsdepartementet har för
avsikt att fatta beslut under våren 2018 och att åtgärderna planeras starta under hösten 2018.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 88
att

uppdra till kansliet snarast begära överläggningar med berört departement,

Styrelsen beslutar
att

]usteramas sign

l \

uppdra till kansliet begära m öten med Inlandsbanan s ägarkommuner.
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Möte med Kiruna kommunangående skoterturism, skoterförbud, turismnäring,
heliskiing, Esrange
Föredragande: Marita Stirmerbom
Dokument
Förslag till skrivelse

Under hösten, vintern samt våren 2017/2018 har Sametingets styrelse uppmärksammat ett
allt hårdare klimat för samer inom Kiruna kommun. Med anledning av detta vill
Sametinget styrelse föra en dialog inom sakområden som berör samer och renägare med
ändamålet att förbättra samverkan inför framtiden . De sakområden som bör finnas med är
bland annat upplevelseturism och skoterförbud.
Styrelsen beslutar
att

§ 149

skicka inbjudan till dialogmöte.

Eallinbiras - revidering
Dokument
- Plenumsprotokoll 2009-02-19--21, § 11
- Styrelseprotokoll 2017-11-12- 14, § 185
Föredragande: Marita Stinnerbom, Lars-Ove Sjajn

Styrelsen beslutade den 12- 14 november 2017, § 185
att

uppdra til1 kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutar
att

]usterarnas sign

fil

uppdra till kansliet utvärdera och revidera livsmiljöprogrammet Eallinbiras.

68(73)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOll 2018:9
2018-06-12--14

Lars Miguel Utsi deltar ej i ärendet och beslutet i ärendet

§ 150

Rovdjursinventering Norrbotten
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2017-10-12-13, § 49
- Rennäringsnämndens protokoll 2017-12-15, § 66
- Styrelseprotokoll 2017-12-20-21§216
- Rennäringsnämndens protokoll, 9-10 januari 2018, § 7, 18
- Slutgiltig inventeringsredovisning Norrbotten
- Sametingets skrivelse inventering Norrbotten 2017
- Respons från Länsstyrelsen på Sametingets skrivelse
- Föreskrifter, ändring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och ersättning för
rovdjursförekomst i samebyar
- Sametingets begäran till Lst den 12 februari 2018
- Länsstyrelsens svar på Sametingets frågor, 28 februari 2018
- Rennäringens protokoll 2018-03-12- 13, § 31
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 89
Föredragande: Lars-Ove Sjajn, Stefan Forsmark

Mot bakgrund av att motstridiga uppgifter råder mellan samebyarna och Länsstyrelsen vad
gäller inventeringsförhållanden under 2017, finner Sametinget det problematiskt inte bara
sett till rovdjursutbetalningar och eventuella överklagningar utan även till hanteringen av
förvaltningsverktyget för förekomst av stora rovdjur baserat på en toleransnivå för
rennäringen.

Sametinget har valt att hittills utbetala rovdjursersättningen preliminärt till de
samebyar som hävdar dåliga inventeringsförhållanden för järv.
Flera samebyar anser att det finns oklarheter och brister i länsstyrelsens
inventeringsredovisning. Sametinget finner därför att myndigheten har att utreda och
värdera inventeringsresultat som ligger till grund för rovdjursersättningen samt se till att
tillräckligt underlag inhämtas för att ett riktigt beslut ska kunna fattas om utbetalning av
rovdjursersä ttningar.
Sametinget har tidigare begärt vissa klarlägganden av länsstyrelsen och ett möte hölls
mellan myndigheterna den 29 januari. Sametinget har därefter förtydligat sina
frågeställningar skriftligen till länsstyrelsen. Svar har inkommit från länsstyrelsen den 28
februari. Sametinget anser att svaren inte är tillräckliga.

Rennäringsnämnden beslutar
att lyfta ärenden till styrelsen

Justerarnas sign
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Rovdjursinventering Norrbotten- forts.
Information lämnas att utifrån gällande reglerverk och rättsprinciper är det svårt motivera
och hitta stöd för att Sametinget betalar ut ersättning som frångår länsstyrelsens
inventeringsrapport. Bedömningen är därför att Sametinget bör betala ut ersättning enligt
länsstyrelsens resultat.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 89
att

lägga informationen till handlingarna.

Information och diskussion av årets preliminära rovdjursinventeringsrapport. Kansliet
uppger att det preliminära resultatet kan beaktas i den fortsatta handläggningen av ärendena.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

lägga informationen till handlingarna.
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Utredning om läroplan för samisk förskola
Dokument
- Styrelseprotokoll 2017-11-12 - 14, § 192
- Styrelseprotokoll 2017-11-29,§ 195
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 91

Föredragande: Lars Miguel Utsi

Mål:
Samisk förskola är ti1lgänglig för alla samiska barn oavsett var i Sverige de bor. 2
Syfte:
Att utreda behovet och förutsättningarna för att etablera en läroplan för samisk förskola.
Bakgrund:

Sametinget uttalar i sitt handlingsprogram för samisk utbildning att rätten till
förskola på samiska inte ska vara begränsad till de samiska
förvaltningskommunerna, utan gälla i hela landet. Regeringen anser att förskolan
har en viktig uppgift i att stödja och bejaka flerkulturella identiteter och att stödet
till barn i förskola med ett annat modersmål än svenska behöver prioriteras. Samisk
förskola är viktig inte minst mot bakgrund av Barnkonventionen som stadgar att ett
barn som tillhör ett urfolk har rätt att tillsammans med andra i sin grupp ha ett eget
kulturliv och använda sitt eget språk. Den samiska förskolan lägger i stor
utsträckning grunden för samiska barns språkinlärning, stärkt samisk identitet och
känsla av tillhörighet till det samiska samhället. Med samisk förskola avses
förskoleverksamhet där h ela eller d elar av verksamheten bedrivs på samiska samt i
övrigt har en mer eller mindre utvecklad samisk profil, oberoende av
huvudmannaskap.
Skolverket genomför för närvarande en översyn av läroplanen för förskola på
uppdrag (dnr: U2016/05591/S, U2017/01929/S) av Utbildningsdepartementet.
Direktiven för översynen är att endast se över den befintliga läroplanen. En
läroplan för samisk förskola kan därmed inte ingå i översynen, det kräver en statlig
utredning eftersom det skulle innebära ändringar i förordningar, etc.
En läroplan för samisk förskola skulle innebära ett stärkt stöd för huvudmän som
driver eller vill etablera samiska förskolor samt säkra att samiska barn får bättre
tillgång till samisk förskoleverksamhet. Behovet för en läroplan för samisk förskola
kan öka allteftersom förvaltningskommunerna ökar i antal och Lagen (2009:724) om
nationella minoriteter och minoritetsspråk stärks.

2

Samisk utbildningspolitik, handlingsprogram, antagen av Sametingets plenum 2012-10-23-26, § 47.

Justerarnas sign
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Utredning om läroplan för samisk förskola - forts.
Styrelsen beslutade den 12-14§175
att

behandla ärendet i samband med budgetberedning i december 2017,

att

uppdra till kansliet bereda yttranden till remisserna;
översyn av förskolans läroplan,
stadieindelade timplaner och kursplaner för grundskolan, specialskolan och
sameskolan,

Styrelsen beslutade den 29 november§ 195,
att

föreslå direktiv för budget 2018 till budgetberedningen i enlighet med styrelsens
förslag,

att

prioritera följande enligt nedan:
• Juridisk kompetens folkrätt och rennäring
• Förstärka samhällsplaneringen
• Utreda förutsättningar för att inrätta ume-, lule- och nordsamiska
Språkcentrum
• Fast finansiering av Giellaga.ldu
• Juridisk utredning om samisk språklag
• Utredning om läromedel för samisk förskola
• Inrättande av hälso, äldre- och idrottsnänmd
• Administrativt stöd till stab

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 13 - 11 april2018, § 91

Styrelsen beslutar
att

]usterarnas sign
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avsluta ärendet.
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Förprojekt- utveckling av de samiska förskolorna
Dokument
- Projektplan 2018-03-31 Sametinget i Norge
- SPR handlingsplan sak 3/2018, 2018-05-15
Föredragande: 01-Johan Sikku

Projektledare 01-Johan Sikku informerade om förprojektet fram till 2018.

Styrelsen beslutar
att

§ 153

uppdra till kansliet arbeta med ärendet.

Giellagaldu

Ärendet utgår, se§ 114.

§ 154

Uppdrag att utreda samiskt språkcentrum

Ärendet utgår, se§ 114.

Justerarnas sign
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