Samediggi
Samedigge
Samiediggie
Saemiedigkie
COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16

§§ 211- 238
Stivra/Styrelsen
Coahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
Giron/Kiruna
2018-12-12--14

SÅMEDIGG I/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Baiki ja aigi /Plats och

Sametingets kansli, Kiruna
2018-12-12; kl 08.30 -17.00
2018-12-13; kl 08.30 - 16.30
2018-12-14; kl 08.00 - 14.30

Mearrideaddjit /Beslutande/

Per Olof Nutti, ordförande,
Lars-Migul Utsi, vice ordförande
Jan Rannerud
Anders Kråik §§ 211-225, 228-231, 233-238
Britt Sparrock §§ 211-225, 228-231, 233-238
Marita Stinnerbom

Ieza oassevåldit/
Övriga deltagande I

Anja Taube, kanslichef
Malin Mäkelä, avdelningschef ekonomi och administration§§ 212.2, 213
Susanne Jdivuoma, kulturchef§§ 212.2, 213
Marie-Louise Allas, språkchef§§ 212.2, 222.1, 238
Ingela Nilsson, näringschef §§ 212.2, 235
Lars-Ove Sjajn, rennäringschef§§ 212.2, 233, 235, 237
Peter Engström, verksjurist §§ 225.1-225.4
Inga-Maria Stoor, administratör
Siri Persson, sekreterare

Paragrafer/Paragrafät

211 - 238

Darkkisteaddji /Utses att justera

Marita Stinnerbom

Underskrifter

calli
sekreterare

sagadoalli
ordförande

darkkisteaddji
justerare

]usterarnas sign
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Per Olof Nutti

Marita Stinnerbom
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SÅMEDIGGI/SAMETIN GET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

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

Samedikki stivra/ Sametingets styrelse

Coahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2018-12-12--14

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande

.~ .O . \ ~ .j .f ..~.1.1........

Vuollåicala /Underskrift

· 0 t-·· ·· · · · · · · ·· ·

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Samedikki halddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

Justerarnas sign

Jl,<l
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 211

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

fastställa föredragningslistan med följande enligt nedan:
Tillkommer:
§ 234 Uppdrag till kansliet
Utgår:
§ 214
§229
§ 231

Politiskt uttalande från styrelsen till kommande regering
Ratificering av ILO 169
Översyn av förvaltningsorganisationer

att

justera paragrafnumren därefter,

att

utse Marita Stinnerbom till justerare.

]usterarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET

Stivra/Styrelsen

§ 212

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Rapporter och information

§ 212.1 Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter
Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2018-12-06
- Styrelseledamöters rapporter 2018-12-12
Föredragande: Per Olof Nutti, Lars Miguel Utsi, Marita Stinnerbom,
Jan Rannerud, Britt Sparrock

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

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

§ 212.2 Chefsrapporter samt information från kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter 2018-12
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.

§ 212.3 Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
Ärendet utgår, se § 211..

Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 212

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Rapporter och information - forts.

§ 212.4 Ordförandebeslut

./.
./.

Dokument
- Ordförandebeslut 2018-11-05, Stefan Mikaelsson representerar Sametinget vid Treasures of
Sami land 2018 den 23 -25 november i Murmansk
- Ordförandebeslut 2018-11-28 Utarbetande av verksamhetsplan Per Mikael Utsi

Styrelsen beslutar
att

§ 213

lägga informationen till handlingarna.

Ekonomi

§ 213.1 Budgetuppföljning per 30 november 2018

./.

Dokument
- Budgetuppföljning per 30 november 2018
Föredragande: Malin Mäkelä, Anja Taube, Lars Ove Sjajn

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

lägga :informationen till handlingarna.
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SÅMEDIGGl/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 213

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Ekonomi - forts.

§ 213.2 Budget 2019
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-10-09 -12, § 160.2
- Styrelseprotokoll 2018-11-05, § 200
- Presidieprotokoll2018-ll-05, § 3

Föredragande: Per-Olof Nutti, Anja Taube, Malin Mäkelä

De år då riksdagsval hålls i september ska budgetpropositionen lämnas till riksdagen
senast två veckor efter riksmötets öppnande. Om detta till följd av ett regeringsskifte inte
är möjligt, ska budgetpropositionen lämnas jnom tre veckor efter det att en ny regering har
tillträtt, dock senast den 15 november.
Sametingets nämnder har lämnat in respektive budgetäskanden för 2019.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 160.3 , att bereda ärendet vidare.
Styrelsen beslutade den 5 november 2018, § 200
att

föreslå presidiet komplettera plenums föredragningslista den 13-16 november
med följande ärende:
Preliminära budgetramar för budgetåret 2019.

Sametinget behandlade inte förslaget om extra ärendet den 13-16 november 2018, på grund
av att en ledamot var däremot,§ 40 Sametingsordningen.

Riksdagen har beslutat om riksdagens budget den 13 december.
Sametingets budget beräknas utifrån utifrån Riksdagens budgetproposition och
Sametingets regleringsbrev.
Budgetberedning med representanter från Sametingspartiema som inte är i styrelsen samt
nämndernas ordföranden ägde rum den 14 december.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 213

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Ekonomi - forts.

§ 213.3 Budgetunderlag 2020-2022

Styrelsen beslutar

§ 214

att

uppdra till kansliet bereda budgetunderlaget 2020-2022 vidare,

att

uppdra till respektive nämnd att ta fram prioriteringar för respektive
verksarnhetsorm·åde.

Politiskt uttalande från styrelsen till kommande regering

Ärendet utgår se, § 211.

f usterarnas sign
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SÅMEDIGGVSAMETINGET
Stivra!Styrels en

§ 215

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Samisk sannings- och försoningskommission
Dokument
- M 417 av Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, Helena Dådring
2011-02-23, dm 2012-415
Plenumsprotokoll 2013-02-19--21, 1 10.27
Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 22.15
Plenumsprotokoll 2014-05-20--2t § 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 uppföljningsrnöte 2018-03-06--07, dm 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, § 101s
- Styrelseprotokoll 2018-06-12 - 14, § 124
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 163
- Från arbetsgruppen för sanningskommissionen SWOT-analys 2018-09-27,dru 1.2.6-2018-179
- Från Diskrirnineringsombudsmannen DO Minnesanteckningar 2016-10-25 - 26, dnr 1.2.6-2018-179
- Plenumsprotokoll 2018-11-13-16, § 50
- Inbjudan till samiska riksorganisationer och sametingspartier - uppföljningsmöte 2018-11-13,
dm 1.2.6-2018-179
Föredragande: Per-Olof Nutti

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

Uppfö~ningsmöte

angående samiska sann:ingskommission är planerad till den 6-7 mars 2018.

Förfrågan har inkommit från aTbetsgruppen för samiska sann:ingskommissionen om att
flytta uppföljningsmötet med hänvisning till att Diskrimineringsombudsmannens (DO)
rapport inte offentliggjorts och med få anmälda.

Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra!Styrelsen

§ 215

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Samisk sannings- och försoningskomrnission - forts.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 43
att

uppdra till styrelseordföranden ta kontakt med arbetsgruppens sanunankallande,

att

besluta i ärendet per capsulam.

Styrelsen beslutade per capsulam den 26 februari att genomföra 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 nya 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
sanningskommission 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 Statsråd 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
sanningsko:rrunission. 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 det förgångna och ökar medvetenheten om dem i samhället som helhet."

Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 215

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 65
att

behandla ärendet vid sammanträdet den 27 april,

att

behandla ärendet vid plenum i maj 2018.

Inget idedokurnent från arbetsgruppen eller rapport från DO har överlämnats till styrelsen.
Styrelsen beslutade den 27 april 2018, § x
att

bereda ärendet vidare beroende att idedokumentet från arbetsgruppen inte har
överlämnats till styrelsen.

Styrelseordföranden har via ordförandebes]ut beslutat att Isak Utsi ska sammanställa
rapporten.
Styrelsen beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 124
att

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

att

styrelseordföranden och Jan Rannerud deltar vid överläggningar med
Diskrimineringsombudsmannen.

Arbetsgruppen för sanningskorrunissionen överlämnade SWOT-rapporten i
september 2018.

Styrelsen beslutar
att

kalla till samråd med det civila samiska samhället den 13 december
för att diskutera det fortsatta arbetet,

att

vid styrelsesammanträdet i december utse en referensgrupp kopplat till
styrelsen i arbetet med sannings- och försoningskorrunissionen.

Styrelsen fåreslår plenum besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen. justeras omedelbart
Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 215

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Sametinget beslutade den 13 - 16 november 2018, § 50,
att

lägga :informationen till handlingarna.

Vid uppföljningsmötet med storgruppen den 13 december diskuterades och överenskoms
att en referensgrupp, underställd styrelsen, på sex (6) ledamöter; tre (3) ledamöter från
oppositionen samt tre (3) ledamöter från de samiska riksorganisationer ska tillsättas.
Angående ledamötema till referensgruppen överenskoms att nomineringarna
koordineras genom Lilian Mikaelsson vad gäller det samiska civilsamhället - samiska
riksorganisationerna och Marie Persson Njajta vad gäller oppositionen

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan,

att

i det fortsatta arbetet och i hemställan till regeringen om Sanningskornmissionen,

i enlighet med samrådet den 13 december,
- arbeta för att folkmöten ska arrangeras för att utarbeta mandatet och metodiken
för en framtida sanningskommission,
utgå från bl.a. arbetsgruppens SWOT-analys, DO:s minnesanteckningar från
rundabordssamtal om internationella erfarenheter av sanningskommisioner,
de finska och norska Sanningskommissionsprocessema, Svenska Kyrkans
vitbok, Sametingets rapport om rasism mot samer, internationell kritik mot
Sverige utifrån :internationella konventioner,
säkerställa att hälsoaspekten beaktas tidigt i processen,
trycka på vikten av att nyttja internationell expertis tidigt i processen,
ha en nära samverkan med det civila samhället och sametingspartierna genom
återkommande möten och genom den referensgrupp som utses i enlighet med
samrådet den 13 december.
att

utse en referensgrupp med sex (6) ledamöter; tre (3) ledamöter från oppositionen
och tre (3) ledamöter från det samiska civila samhället - samiska
riksorganisationer

att

erbjuda oppositionen och samiska riksorganisationer lämna förslag på ledamöter
senast14januari2019

att

styrelsen ska samråda med referensgruppen angående utarbetat förslag till
hemställan

att

besluta i ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2019.

fusterarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 216

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

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, dnr 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.l.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, dm 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, § 50
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 61

Justerarnas sign
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SÅMEDIGGUSAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 216

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Parlamentsbyggnaden - forts.
Dokument fo r ts.
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 99
- Plenumsprotokoll 2018-05-23 - 25, § 29
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14,§ 130
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 164
- Presidieprotokoll2018-10-22, § 3
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 nästa 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 korrununer som ansökt om placering av parlamentsbyggnaden
får möjlighet att redovjsa sina förslag vid nästa plenum i Skellefteå,

att

kansliet tillsammans med styrelseordförande utformar en mall över kommunernas
representation vid plenum i Skellefteå.

Korrununer som visat intresse för Sametingets parlamentsbyggnad redovisade sina förslag
till parlamentsbyggnad den 3 oktober i Skellefteå.

Styrelsen beslutade den 1 nov ember 2016, § 185:
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 5-8 december 2016.

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

Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 216

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

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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SÅMEDI GGI/SAMETIN GET
Stivra/Styrelsen

§ 216

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Parlamentsbyggnaden - forts.
Kriterierna kan ligga till grund för en kommande 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 med goda möjligheter till boende
Ska vara en ort med goda utbildningsmöjligheter
Ska vara en ort med god infrastruktur
Ska vara 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 har förlagts till Kiruna. När staten aktualiserade
frågan om uppförandet av en parlamentsbyggnad i Kiruna påbörjades en
projekteringsprocess med tomtplacering, förhandlingar med 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 har idag (21) hel tidstjänster och ytterligare (8) tjänster beräknas tillkomma under
inom de närmaste åren. Viss verksamhet är utlokaliserad tiII orterna, Jokkmokk, Tärnaby
och Östersund.
AIIt sedan Sametinget öppnat upp för frågan om alternativ ortsplacering för
parlamentsbyggnaden har åtta nya orter aiunält sitt intresse. De nya orterna är: Vilhelmina,
Malå, Jokkmokk, Arvidsjaur, Lycksele, Östersund, Arjeplog och Granö
Det historiska förhåIIandet med tidigare tagna beslut, en påbörjad process för uppförande
av en parlamentsbyggnad i Kiruna och ett väl fungerande och inarbetat kansli medför att
Kiruna är att anse som huvudalternativ i fråga om placering av en parlamentsbyggnad i
förhållande till de åtta nytillkomna intresseanmälda orterna.

Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 216

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Parlamentsbyggnaden - forts.
Bedömning: Frågan om placerjngsort 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 det 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 beskrivna 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.
Plenum fattar beslut om vilken av de åtta nya alternativa placeringsorterna som ska ställas
mot Kiruna.
Efter det att plenum 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.

Shj1'elsen 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

]usteramas sign
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SÅMEDIGGl/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 216

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Parlamentsbyggnaden - forts.
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 beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 130
att

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

Anders Kråik informerade att Statskontoret inte åtar sig denna typ av uppdrag och
redogjorde för anlitande av revisionsbyrån PWC .
PWC som anlitats att genomföra konsekvensutredningen informerar Sametingets
ledamöter vid plenum i november 2018.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober föreslå Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Presidiet godtog inte ärendet till plenum på grund av att slutberedning av ärendet inte
varit möjligt.

PWC informerade Sametingets ledamöter den 13 november om den snart färdiga
konsekvensutredningen.

Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 216

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Parlamentsbyggnaden - forts.
Styrelsen beslutar

§ 217

att

uppdra till kansliet bereda ärendet till styrelsesammanträdet i januari 2019,

att

behandla ärendet vid plenum i februari 2019.

Inrättande av utbildningsnämnd
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-10-09 - 12, § 166

Föredragande: Lars Miguel Utsi
Förslag att Sametinget etablerar en utbildningsnämnd och att ledamöterna i nämnden är
desamma som ledamöterna i nämnden för Sameskolstyre1sen. Det innebär att vi samlar
utbildningsfrågorna hos samma förtroendevalda. Det ger Sametinget och
Sameskolstyrelsen möjlighet att arbeta med utbildningspolitik sanunanhållet och
koordinerat mellan myndigheterna.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 166
att

bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

uppdra till kansliet tillsammans m ed språknämndens ordförande utreda
dels språknämnden utökas med utbildningsfrågor, dels inrättande av
utbildningsnämnd där ledamöter från nämnden för Sameskolstyrelseen ingår,
samt även utreda samordningsvinster .
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 218

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12-14

Oddaåigasas samepolitihka/modern samepolitik
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 103
- Plenumsprotokoll 2018-05-23- 25,§ 33
- Styrelseprotokoll 2018-06-12- 14, § 123
- Genomförandeplan
- Styrelseprotokoll 2018-10-09 - 12, § 167
Föredragande: Per-Olof Nutti, Lars Miguel Utsi

Ny samisk reformpolitik ska igångsättas.
Syfte:
Innan en utvecklingsprocess igångsätts är det viktigt att säkerställa arbetets utformning och
inriktning och att det är förankrat i det samiska samhället.
Folkrnöten/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, könsmässigt, etc.
Samla in konkreta inspel från enskilda samer om deras behov för utveckling
Bearbeta och sammanställa inspelen

Styrelsen föreslår 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 påböija arbetet.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 123
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.

]usterarnas sign ~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 218

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Oddaaigasas samepolitihka/modern samepolitik - forts.
Styrelsen beslutade den 9 -12 oktober 2018, § 167
att

godkänna genomförandeplanen,

att

utarbeta en projektplan,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet upprätta en projektplan tillsammans med arbetsgruppen,

att

etablera en styrgrupp.

Ju sterarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/S tyr els en

§ 219

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Utredning om förbättrade möjligheter att rösta vid Sametingsval
Dokument
- Valnämndens protokoll 2017-06-15--16, §§ 9-10
Valnämndens protokoll 2017-08-27, - 28, § 9
Valnämndens protokoll 2017-10-24, §§ 12, 15
Valnä1m1dens protokoll 2018-03-19--21, § 6
Valnämndens protokoll 2018-05-22, § 17
Valnämndens protokoll 2018-08-29 - 30, § 24
Valnämndens protokoll 2018-09-19-20, § 36
Valnämndens protokoll 2018-09-28, § 42
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 168
Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget slutrevidering 180928
Plenumsprotokoll2018-11-11-14, § 51
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Vallagen som trätt i kraft 2015 men som tas i bruk först vid valen 2018 innebär bl a att
reglerna för mandatförde]ningen ändras i syfte att få ett mer riksproportionellt valresultat.
Första divisionen sänks från 1,4 till 1.2.
Valnänmden beslutade den 24 oktober 2017, § 12 att ändra divisionsfaktom från 1,4 till 1,2,
att arbeta vidare med och utreda alternativ för enklare röstningsförfarande:
1. samordning av sametingsvalet med riksdags-, kommunal- och landstingsvalet,
2. förtidsröstningsmöjligheter/ambulerande röstmottagning,
3. möjlighet att förenkla brevröstningsförfarandet,
jämföra med valförfarandet för sametingen i Norge och Finland, och att ge stöd för
Valmyndighetens förslag att regelverk för lagring av röstlängd/personuppgifter,
att arbeta vidare med åtgärder för att kandidatförklaringar lämnas i tid, att meddela
styrelsen att valnänmden avser utreda och bereda ovan nämnda frågor om nya regler för
sametingsvalet och att bereda ärendet för behandling av plenum i maj 2018.
Styrelsen har på förslag av valnämnden den 20-21 december 2017, § 207 beslutat att
tillskriva Kulturdepartementet och tillstyrka hemställan från Valmyndigheten om
ändringar i regelverk för lagring av röstlängd/personuppgifter.

Valnämnden beslutade den 19--21mars2018, § 6 att uppdra åt ordföranden att ansvara för
att utredningen om förbättrade möjligheter att rösta vid sametingsvalen slutförs och
föreläggs nämnden i god tid före Sametingets plenum den 13-15 november 2018, att föreslå
att Samiskt parlamentariskt råd tillsätter en utredning om samordning av sametingsvalen i
Finland, Norge, och Sverige, och att nämnden vid nästa möte beslutar om inhämtande av
information om sametingens valnämnders roll och arbete i Finland och Norge.
Valnämnden beslutade den 22 maj 2018, § 17 att uppdra åt ordföranden att ansvara för att
utredningen slutförs och förelägga nämnden ett förslag som kan behandlas i god tid före
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 219

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Förbättra möjligheterna att rösta vid sametingsvalet-forts.
Sametingets plenum den 13-15 november 2018, och att ledamöterna ansvarar· för att
sametingspartiemas synpunkter :inhämtas och redovisas vid nästa möte.
Valnämnden har vid sanunanträde den 29-30 augusti 2018, § 24, tagit del av ordförandes
utkast till promemoria, pekat på behov av revideringar och tillägg och beslutat uppdra till
ordföranden och kansliet bereda ärendet vidare.
Valnämnden har vid sammanträde den 19-20 september 2018, § 36, tagit del av ordförandes
förslag till reviderjng av promemoria och beslutat ta ställning till slutrevideringar vid ett
senare möte.
Ordförande lägger fram förslag till slutrevidcringar i promemoria om ändringar i
bestämmelser om val till Sametinget:
att ansvaret för röstmottagning, rösträkning och mandatfördelning överförs från
•
länsstyrelsen och återställs till Sametinget,
att Sametingets valnärnnd prövar ärenden om upptagande i sameröstlängden,
•
•
att valnämnden får göra ändring om den finner att en person orättmätigt strukits ur
röstlängden eller orättmätigt tagits upp,
•
att den som anser att den preliminära sameröstlängden är felaktig får skriftligen
begära ändring av längden hos Sametingets valnämnd,
•
att den som anmält sig, begärt ändring eller strukits från längden ska genast
underrättas om valnämndens beslut och ska kunna begära ändring av beslutet senast tre
veckor efter att beslutet delgivits,
att väljare ska, i tillägg till vallokals- och brevröstning, före eller under valdagen få
•
rösta i röstningslokaler eller med hjälp av ambulerande röstmottagare,
att förtidsröstmottagningen påbörjas tidigast den artonde dagen före valdagen,
•
•
att ambulerande röstmottagare ska finnas för väljare som inte själva kan ta sig till en
vallokal eller ett röstrnottagningsställe eller för väljare som kan betjänas av PostNord AB:s
lantbrevbärare,
att valnämndcn ska löpande före valdagen kontrollera brevröstningsförsändelsema,
•
snarast sända ett duplettröstkort/duplettytterkuvert till de väljare vars kuvert inte
uppfyller kraven och meddela att röstningen får göras om,
att valnäim1den ska granska och räkna de avgivna rösterna, fördela mandaten i
•
Sametinget, redovisa resultatet av valet samt utfärda bevis till valda ledamöter och
ersättare,
att endast grupp, parti och liknande sammanslutning som har fått minst fyra procent
•
av rösterna berättigas delta i fördelningen av mandaten,
•
att jämförelsetalet vid mandatfördelning är, så länge gruppen, partiet eller
sammanslutningen äimu inte tilldelats något mandat, röstetalet delat med 1,2, och
•
att anslaget 3:1 Sametinget ökas tillfälligt med 4 000 000 kronor m1der 2021 för att
genomföra val till Sametinget.

]usterarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 219

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Förbättra möjligheterna att rösta vid sametingsvalet- forts.
Valnämnden beslutade den 28 septeniber 2018, § 42
att

överlämna promemoria om ändringar i bestämmelser om val till Sametinget till
styrelsen,

att

föreslå styrelsen att med eget yttrande överlämna promemorian till plenum,

att

föreslå plenum att uppdra åt styrelsen att avge en hemställan till regeringen med
promemorian som grund,

att

föreslå styrelsen att avge en hemställan till regeringen före utgången av år 2018.

Paragrafen justeras omedelbart
Mari-Louise Boman reserverar sig mot fdrslaget vad gäller 4 %- spärren vid mandatfdrdelningen, kapitel 11.

Styrelsen beslutar
att

överlämna promemorian till plenum.

Styrelsen fdreslår Sametinget besluta
att

uppdra åt styrelsen att avge en hemställan till regeringen med promemorian som
grund, med förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433) rörande
bestämmelser som reglerar förfarandet vid valet till Sametinget.

Paragrafen justeras omedelbart

Sametinget beslutade den 13 - 16 november 2018, § 51
att

uppdra åt styrelsen att avge en hemställan till regeringen med promemorian som
grund, med förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433) rörande
bestämmelser som reglerar förfarandet vid valet till Sametinget,

att

i hemställan be regeringen särskilt

•

analysera effekterna av en procentspärr vid fördelrungen av mandat i
Sametinget i likhet med mandatfördelrungen till riksdag, landstings- och
kommunfullmäktige,

•

överväga inrättande av ett gemensamt nordiskt samiskt valprövnjngs- och
valövervakningsorgan.

Justerarnas sign
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§ 219

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Förbättra möjligheterna att rösta vid sametingsvalet- forts.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet med konsultation med valnämndens ordförande utforma
hemstäl1an utifrån Sametingets beslut den 13-15 november 2018 och med
promemorian som grund,

att

uppdra till styrelseordföranden underteckna hemställan.

Justerarnas sign
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SÅMEDIGGl/SAMETINGET
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§ 220

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Samisk Parlamentarisk Råd SPR
Dokument
- SPR:s rådsprotokoll 2018-05-15 sak 3/2018
SPR:s handlingsprogram 2018-2019
Skrivelse från från Barents Eamiålbmogiid Lavdegoddi 2018-06-10, 1.6.2-2018-849
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 134
SPR:s styrelseprotokoll 2018-06-28, sak 43/2018
Verksamhetsplan 2018-05-15-2019-09-18, ver 2018-06-28
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 170
SPR:s styrelseprotokoll 2018-11-27
Verksamhetsplan 2018-05-15 -2019-09-18, ver 2018-11-27

Sametinget i Sverige har tagit över ordförandeskapet från och med den 15 maj 2018 och
16 månader framöver.
SPR:s råd beslutade om handlingsplanen för samma period.

SPR:s styrelse beslutade den 26 juni anta verksamhetsplanen.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 170
att

uppdra till kansliet identifiera gränshinder i samiska områden som hindrar
samarbete,

att

Marita Stinnerbom är ansvarig vad gäller handlingsplanens pw1kt 2.9
Jämställdhet och jämlikhet; arrangemang av internationell urfolkskvirmokonferens
i Sapmi,

att

styrelseledamöter med respektive ansvarsområden även arbetar utifrån SPR:s
verksamhetsplan,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda SPR:s sak angående EU-strategin sak till nästa
styrelsesammanträde

att

uppdra till kansliet tillsammans med Anders Kråik bereda ärendet om SPR:s
sak om kulturarv

att

lägga informationen till handlingarna.

]usteramas sign
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§ 221

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12-14

Jokkmokks marknad 2019
Dokument
- Styrelseprotokoll2018-10-09- 12, § 174

Styrelsen avser :inbjuda delar av den nya reger:ingen till Jokkmokks marknad 2019.
Styrelsen beslutade den 9 -12 oktober 2018, § 174
att

bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutar
att

styrelsen närvarar på Jokkmokks marknad.

att

:inbjuda ansvarig minister för samefrågor och näringsm:inister till överläggningar
med styrelsen i samband med Jokkmokks marknad,

att

uppdra till kansliet upprätta förslag till program.

f usterarnas sign
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§ 222

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Valärenden

§ 222.1 Giellagaldus språksektioner - förlängning av mandat
Dokument
- Styrelseprotokoll 2013-05-17, § 76.2
Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 76.1
SPR:s styrelseprotokoll 2014-08-20-21, SPR s 21/2014
SPR:s styrelseprotokoll 2014-11-03, SPR s 48/2014
Styrelseprotokoll 2014-12-09--11, § 174.2
SPR:s styrelseprotokoll 2015-08-27,SPR s 75/2015
Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13,§ 71
SPR:s styrelseprotokoll 2018-05-15 sak 32/2018
SPR:s styrelseprotokoll 2018-11-27, sak x/2018

Styrelsen beslutade den 9-11 december 2014, § 174.2
att

uppdra till kansliet att till Samisk Parlamentarisk Råd föreslå ledamöter
till de nord-, lule- och sydsamiska språksektionerna,

Styrelsen beslutade den 15-16 juni 2015, § 149.1
att

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd att utse;
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ajlin Jonassen som ersättare
Pia Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,
till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt-Inger Sikku som ledamot, Karin Tuolja som ersättare
Ann-Christin Skoglund som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare
till nordsamiska språksektionen följande personer:
Marit Anne Allas som ledamot, Helena Omrna som ersättare
Per-Stefan Labba som ledamot, Miliana Baer som ersättare.

Paragrafen justeras omedelbart

SPR:s styrelse beslutade den 27 augusti 2015 i enlighet med styrelsens förslag.

Ovan personer är utsedda under projekttiden
Projektet avslutas i maj 2018, arbetet fortsätter dock till och med årsskHtet.

fusterarnas sign
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§ 222

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Valärenden-/orts.

§ 222.1 Giellagaldus språksektioner - förlängning av mandat - forts.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 71.2
att

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd att förlänga mandattiden för nedan personer
till och m ed den 31 december 2018;
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ajlin Jonassen som ersättare
Pia Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,
till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt-Inger Sikku som ledamot, Karin Tuolja som ersättare
A1m-Christin Skoglund som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare
till nordsamiska språksektionen följande person er:
Marit Anne Allas som ledamot, Helena Omma som ersättare
Per-Stefan Labba som ledamot, Miliana Baer som ersättare.

Paragrafen justeras omedelbart

SPR:s styrelse beslutade den 27 november att förlänga Giellagåldus verksamhet
till och med den 31december2019.

Styrelsen beslutar
att

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd utse nedan personer till och med den 31
december 2019;
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ristin Persson som ersättare
Pia Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,
till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt-Inger Sikku som ledamot, Karin Tuolja som ersättare
Britt-Inger Tuorda som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare

till nordsamiska språksektionen följande personer:
Marit Anne Allas som ledamot, Helena Omma som ersättare
Irene Partapuoli som ledamot, Inger Helene Skum Fankki som ersättare.
Paragrafen justeras omedelbart

Juste-ramas sign
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Valärenden-forts.

§ 222.2 Referensgrupp Haldi
Dokument:
- Förfrågan från Per Axelsson, diarienr. 12.2.6-2018-1125
Skrivelse angående den föreslagna forskningsstudien om kartläggning av
samers häslosituation i Sverige diarienr 1.2.6-2016-1530
- Protokoll hälso- äldre och idrottsnämnden 2018-10-05, § 13.2
Föredragande: Britt Sparrock

Sametinget har i en skrivelse undertccl<nad styrelseordförande Håkan Jonsson uttryckt sitt
stöd för förslaget om forskningsstudien om kartläggning av samernas hälsosituation i
Sverige den 15 december 2016. I skrivelsen framgår också att "Sametinget kommer att ingå
i projektets referensgrupp om Sametinget så önskar". Projektet, har nu beviljats medel och
en förfrågan om att delta i en referensgrupp har inkommit från Per Axelsson, projektledare.

Hälso-, äldre- och idrottsnämnden beslutade den 5 oktober 2018
att

vidarebefordra ärendet till styrelsen för vidare hantering.

Styrelsen beslutar
att

utse Britt Sparrock ingå i referensgruppen i Håldi.

Paragrafen justeras omedelbart

Justerarnas sign
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Remisser

§ 223.1 Remisslista

./.

Dokument
- Remisslista december 2018

Styrelsen beslutar
att

§ 224

lägga informationen till handlingarna.

Inbjudningar/Meddelanden

§ 224.1 Inbjudnings-/meddelandelista

./.

Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutar
att

]usterarnas sign

lägga informationen till handlingarna.
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Motioner

§ 225.1 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
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 135.8
Föredragande:

Oscar Sedhohn har den 4 oktober 2017, inlämnat en motion där han yrkar
att

Samefu1get 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 beslutade den 12-14 juni 2018, § 135.8
att

uppdra till kansliet bereda ärendet ytterligare.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet beskriva hur Sametinget generellt är involverade i
samhällsplaneringen,

att

uppdra till kansliet utreda vad att-satsen i motionen innebär för Samefätget.

Justerarnas sign
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Motioner - forts.

§ 225.2 M 535 - Tillgänglighet till talarstolen
Dokument
- Motion m 535 av Daniel Holst, 2018-02-08, dm 1.1.8-2018-251
- Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 74.23
- Presidieprotokoll 2018-05-04, § 12.2
- Styrelseprotokoll 2018-06-12- 14, § 135.11
Föredragande: Peter Engström

Daniel H olst 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 talare, antalet inlägg från kvinnliga respektive manliga talare samt antalet
minuter nyttjade av de två grupperna,

att

Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att vid varje plenums slut redovisa
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.

Till stöd för sina yrkanden har m otionären an fört följ an de:

Patriarkala strukturer genomsyrar hela samhället, mycket tack vare vår koloniala historia. Som
barn av vår tid måste vi göra det möjligt for alla våra ledamöter, oavsett kön, klass, ålder,
etnicitet, sexuell identitet eller sexuell läggning, att för fram. sin talan och tankar. Sametinget
bör främja möjligheterna för de grupper som i samhället är diskriminerade. En början på arbetet
är att beakta de snedfördelningar som finns.

Styrelsen har överJämnat motionen till presidiet för yttrande. Presidiet h ar anfört att de två
första yrkandena i motionen omfattas av Sametingets beslutade jämställdhetsprogram och
uppmanar Sametingets styrelse att vidta lämpliga åtgärder för att driva det fortsatta
jämställdhetsarb etet. Presidiet har vidare anfört att presidiet har för avsikt att lämna förslag
på revidering av sametingsordningen och att motionens tredje yrkande ska beaktas i
samband med den revideringen.

Justerarnas sign
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Motioner - forts.

§ 225.2 M 535 - Tillgänglighet till talarstolen
Styrelsen har berett motionen. Av Sametingets jämställdhetsprogram, antaget av plenum
2016-02-23, § 9, framgår i avsnitt 9 att progranunet ska ses över regelbundet och revideras
vart tredje år. Det anförs att huvudansvaret för jämställdhetsprogrammet bör ligga på
Sametingets styrelse men det operativa ansvaret på Sametingets jämställdhets ansvarige på
kansliet.
Styrelsen anser att det är viktigt att olika moment i jämlikhets- och jämställdhetssarbetet
observeras, mäts och redovisas. Frågan om den av motionären föreslagna modellen tjänar
ett syfte avser styrelsen att se över i samband med revideringen av Sametingets
jämställdhetsprogram under 2019. hman Sametinget har ett automatiserat system för
arbetet i plenum möter motionärens första och andra att-sats för stora resursmässiga
ansträngningar. Dessa yrkanden bör därför avslås
Talarordningen vid plenums sammanträden regleras i sametingsordningen § 46:

Ordfåranden fördelar ordet i den ordning ledamöterna anmält sig. Otdfaranden får bestämma,
efter samråd inom presidiet, begränsning av tillgänglig tid får dels varje ärende och dels för
antalet inlägg från ledamöterna. Därvid får slcillnad göras mellan olika kategorier såsom
fåredragande, partiledare alternativt företrädare får parti. Envar som begär ordet får tala i
minst fyra minuter minst en gång .
Den nuvarande regleringen av talarordningen tillåter inte den ordning som motionären
hemställer om i sitt tredje yrkande. Som motionären och presidiet konstaterat behöver allstå
sametingsordningen ändras om den yrkade ordningen ska kurma tillämpas.
I ett revideringsarbcte med sametingsordningen bör inte arbetet vara styrt till ordalydelsen
av ett bifallet motionsyrkande eller annat plenumsbeslut. Så länge intentionerna och
resultatet inte förändras bör det finnas möjlighet vid revideringen att formulera
bestämmelsen på annat sätt. Vid revideringen bör alltså inte hinder föreligga att anpassa
ordval och skrivsätt för att bättre harmoniera med helheten. Därtill tillkommer att
sametingsordningen bara kan ändras på ett i sametingsordningen (§ 2) särskilt angivet sätt.
Motionärens tredje yrkande är att Sametinget i arbetsordningen inrättar ett system med förtur
för förstagångstalare. Eftersom det slutliga antagandet av en sådan bestämmelse görs när
plenum i den särskilt föreskrivna ordningen beslutar om ändring av sametingsordningen

Justerarnas sign
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Motioner - forts.

§ 225.2 M 535 - Tillgänglighet till talarstolen - forts.
bör motionen i demi.a del inte bifallas. Ett bifall till detta yrkande skulle irul.ebära att
plenum inte respekterar den särskilda ordningen för hur sametingsordningen ändras. Som
presidiet anfört bör lämpligen detta yrkande istället beaktas vid den kommande
revideringen av sametingsordningen.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Justerarnas sign

avslå motionen.
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Motioner -forts.

§ 225.3 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
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 135.13

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 beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 135.13
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Justerarnas sign
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Motioner - forts.

§ 225.4 M 538 - Utbildning av Sametingets ledamöter 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
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 135.14
- Presidieprotokoll 2018-10-19, § 11.1

Torkel Stc~ngberg 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 ledamöter och ersättare, vid 2 tillfällen under
varje mandatperiod utbildas gemensamt om tillämpning, begrepp och principer
enligt folkrätt och urfolksrätt.

Styrelsen beslutade den 12- 14 juni 2018, § 135.14
att

uppdra till presidiet för yttrande.

Presidiet beslutade den 19 oktober 2018, § 11.1
att

stäUa sig positiv till den kompetenshöjning som motionären yrkat men ser det inte
nödvändigt att det sker vid två tillfällen per mandatperiod och heller inte begränsat
till nämnda områden. Presidiet föreslår att utbildningspaket utarbetas som kan
användas vid varje ny mandatperiods andra plenum.

Styrelsen beslutar
att

]usterarnas sign

uppdra till kanshet bereda ärendet vidare
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Uppföljning av plenumsbeslut av antagna motioner

§ 226.1 M 511 - Ungdomsrådet som remissinstans
Dokument
- Motion nr 5llav Johanna Njaita 2017-02-11, dnr 1.1.8-2017-205
Styrelseprotokoll 2017-09-12-1-13, § 134.15
Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.13
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 74.9
Ungdomsrådets protokoll 2018-08-30 - 31, §
Styrelseprotokoll 2018-10-09 - 12, § 178.6
Plenumsprotokoll 2018-11-13-16,§ 52.7
Föredragande: Peter Engström

Johanna Njaitahar den 11februari2017 , inlämnat en motion där hon yrkar:
att

ungdomsrådet ska utgöra en remissinstans för Sametinget,

att

ungdomsrådets ordförande och vice ordförande delges plenumshandlingama
enligt Sametingsordningen § 15.

Styrelsen beslutade den 12-14 november 2017, § 175.13
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018,§ 74.9
att

uppdra till kansliet bereda ärendet och inhämta yttrande från ungdomsrådet.

Till stöd för sina yrkanden har motionären h änvisat ti11 det ungdomspolitiska
h andlingsprogrammet i vilket det framgår att det är en skyldighet för samiska politiker att
samråda med ungdomsrådet i alla frågor där ungdomar kan ha en särskild uppfattning.
Därför bör Sametingets nämnder skicka remisser till ungdomsrådet ärendet som avser t ex
handlingsprogram, kommissioner och konventioner så ungdomsrådet får yttra sig över
förslagen.
Ungdomsrådet har yttrat sig över motionen och anfört följande:

Ungdomsrådet anser att motionen är mycket bra och stödjer motionen med tillägg att
ungdomsrådet bör vara representerad på plenum enligt§ 4 arbetsordningen.

Justerarnas sign
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Motioner - forts.

§ 226.1 M 511 - Ungdomsrådet som remissinstans - forts.

Detta med motiveringen att ungdomsrådet får inget inflytande över samepolitislca frågor med
att endast delges handlingarna infår plenum, utan ungdomsrådet måste ges utrymme att delta i
debatter och diskussioner som pågår under plenum.
Under den förra mandatperioden reviderade ungdomsrådet sina styrdokurnent och
utarbetade bland annat ett eget förslag till arbetsordning för ungdomsrådet som antogs av
plenum hösten 2015. I arbetsordningen stadgas bland annat att en ledamot i Sametinget
inte kan väljas till ordinarie ledamot i ungdomsrådet (§ 4), att ungdomsrådet ska vara
representerat vid varje plenumsförhandling i Sametinget (§ 12), att ungdomsrådet ska
redovisa sin verksamhet till Sametingets plenum i den ordning som gäller för Sametingets
styrelse och nämnder (§ 1.0) och om ungdomsrådet har en särskild informations- och
frågestund i samband med plenumsförhandlingar ska formen för denna bestänunas i
samråd med Sametingets presidium (§ 13).
Som motionären anfört har plenum genom sitt beslut att anta det ungdomspolitiska
handlingsprogrammet förpliktat de samiska politikerna att samråda med ungdomsrådet i
alla frågor där ungdomar kan ha en särskild uppfattning. Det innebär således att när
styrelsen och andra nämnder bereder ärenden och inhämtar synpunkter (skickar remisser)
ska inte w1gdomsrådet glömmas bort. Något nytt beslut - utöver det handlingspolitiska
programmet - behövs inte. Däremot behöver sametingets olika organ bli bättre på att
samråda med och höra ungdomsrådet i fler frågor. Eftersom något nytt beslut inte bör
fattas i samma fråga får motionen i denna del anses vara besvarad.
Enligt§ 15 sametingsordningen ska kallelse och handlingar till plenum sändas ut senast två
veckor före plenum. Inför varje plenum går det också att läsa och ladda ner
plenumshandlingarna från Sametingets hemsida. Kallelse och handlingar mångfaldigas
genom kopiering och skickas till ordinarie ledamöter med ordinarie postgång. Så snart det
är känt att en ersättare ska tjänstgöra i ordinarie ledamots ställe skickas också kallelse och
handlingar till tjänstgörande ersättare. Handlingarna kopieras också till de tjänstemän som
arbetar under plenumsförhandlingarna. Det medför i sammanhanget ingen skillnad i fråga
om resurser att härutöver och i samband med utskicket till plenums ledamöter även skicka
handlingarna till ordföranden och vice ordföranden i ungdomsrådet. Att så ska ske framgår
emellertid inte av något annat beslut varför motionen bör bifallas i denna del.

Justerarnas sign
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Motioner - forts.

§ 226.1 M 511- Ungdomsrådet som remissinstans
Styrelsen bedömer att styrelsens förslag överensstämmer med ungdomsrådets yttrande
över motionen i sig. I den mån ungdomsrådets yttrande också irmehåller egna yrkanden
som går utöver de yrkanden som framställt i motionen får dessa prövas särskilt.

Styrelsen fåreslår Sametinget besluta
att

motionens första att-sats är besvarad,

att

motionens andra att-sats ska bifallas.

Paragrafen justeras omedelbart

Sametinget beslutade den 11 - 13 november 2018, § 52.7
att

motionens första att-sats är besvarad,

att

motionens andra att-sats ska bifallas.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet att skicka plenumshandlingar till lrngdomsrådet
i enlighet med Sametingets beslut.

§ 227

Uppföljning av plenumsbeslut av motioner som är besvarade

./.

Dokument
- Lista

Styrelsen beslutar
att

styrelseledamöters vars ansvarsområden är bifogad på listan följer upp dessa,

att

i öv1igt lägga :informationen till handlingarna.

Justerarnas sign
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Alkohol- och drogpolicy
Dokument
- Motion nr 519 av Daniel Holst, 2017-09-02, dnr 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
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 138
Remiss till Sametingspartier, nämnder och ungdomsråd 2018-06-25, dm 1.2.2-2018-905
Yttrande från Kulturnämnden 2018-08-30
Yttrande från Valnämnden 2018-08-30
- Yttrande från Ungdomsrådet 2018-08-30
- Yttrande från Albmut 2018-09-10
- Yttrande från Landspartiet Svenska Samer 2018-09-17
- Yttrande från Hälso- äldre- och idrottsnämnden 2018-10-02
- Yttrande från Presidiet 2018-10-19
Föredragande: Anja Taube

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 alkoholpolicy som gäller dess inbjudna gäster,

att

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

att

Sametinget bifaller motionen.

Sametinget beslutade den 7 - 9 februari 2018 , § 8.8 att bifalla motionen,
att policyn även ska innefatta droger.

Jakt- och fislcesamern.a lämnar skriftlig reservation mot beslutet enligt bilaga.

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

Justerarnas sign

uppdra till kansliet att utforma förslag till alkohol- och drogpolicy.
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§ 228

Alkohol- och drogpolicy - forts.
Styrelsen beslutade den 12-14 juni 2018, § 138
att

remittera förslaget till Sametingets partier, nämnder och ungdomsråd,

att

rernisstiden är till och med den 20 september 2018 ..

Styrelsen beslutar

§ 229

att

uppdra till kansliet sammanställa remisserna och lämna förslag
till ändringar j alkohol-drogpolicy,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2019.

Ratificering av ILO 169

Ärendet utgår, se § 211.

Justerarnas sign
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Direktiv - forskningspolitiska handlingsprogrammet
Dokument
- M 468 av Lars Wilhelm Svonni, 2015-02-27, dnr 1.1.8-2015-818
Plenumsprotokoll 2016-05-31-06-02, § 26.3
Styrelseprotokol12017-11-12-14, §§ 169,170
Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 64
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, §§ 116.2, 125
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 180
Projektplan
Avtal
Föredragande: Lars Miguel Utsi, Per-Olof Nutti
Mål:
Sametinget har inflytande och delaktighet i forskning om samiska frågor.
Syfte:
Att utforma ett forskningspolitiskt handlingsprogram för Sametinget. 1

Bakgrund:
Det samiska folket ska som urfolk ha självbestämmande i frågor som berör oss själva, bl a
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 forskrungsmedel och därigenom delvis kunnat
styra forskning om samiska frågor.
Det finns ett behov för en tydlig politik från Sametinget i förhållande til1 forskning om
samiska frågor, bla. för att tydliggöra på vilken nivå det samiska folkets inflytande och
delaldighet 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 Wilhehn Svonni
att utarbeta ett förslag till forskningspolitiskt program.

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

1

bereda ärendet vidare.

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

]usterarnas sign
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§ 230

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Forskningspolitiska handlingsprogrammet - forts.
Styrelsen beslutade den 12-14 juni 2018, § 125
att

uppdra till kansliet ta fram ett förfrågningsm1derlag.

Information och diskussion om det planerade arbetet.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 180
att

uppdra ti11 kansliet teckna avtal med uppdragstagare Charlotta Svonni.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutar
att

§ 231

ärendet behandlas på styrelsesammanträdet i januari 2019.

Översyn av förvaltningsorganisationen

Ärendet utgår, se § 211.

§ 232

Utbildningsprogram- revidering
Dokument
- Plenumsprotokoll2012-12-23-26,§ 47
- Samisk utbildningspolitik(handlingsprogram)
- Styrelseprotokoll 2017-11-12 .. 14, § 178
- Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 129
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 165.6
Föredragande: Lars-Miguel Utsi

Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 165.6
att

bereda ärendet vidare.

Paragrafen justeras omedelbart
Styrelsen beslutar
att

avvakta ärendet i väntan på ny nämnd i utbildn:ingsfrågor.

Justerarnas sign
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§ 233

COAHKKINBEA VDEGlRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Klimatstrategi
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 68
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 127
Föredragande: Marita Stinnerbom, Lars-Ove Sjajn

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

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

Styrelsen uppdrog till kansliet att tillsammans med ansvariga i när:ingsnämnden och
rennäringsnänmden att utforma en klimatstrategi i vilken konkreta åtgärder och insatser
redovisas hur rennäringen och samiska näringar ska kunna hantera konsekvenserna av
klimatförändringar på kort och lång sikt.
Sametingets har beviljat medel 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 beslutade den 12 -14 juni 2018 1 § 127
att

uppdra till kansliet färdigställa dokumentet för behandling i nämnderna,

att

styrelsen behandlar ärendet i januari 2019,

att

ärendet behandlas i plenum 2019.
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§ 233

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Klimatstrategi-forts.
Styrelsen beslutar

§ 234

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid telefonsammanträde.

Uppdrag till kansliet

§ 234.1 Utökat tillgänglighet

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet utreda angående utökad tillgänglighet per telefon.

§ 234.2 Uppföljning av styrelsebeslut

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet att följa upp styrelsebeslut och redovisa styrelsebeslut som inte
är påbörjade och beslut som är under beredning på kansliet.

Justerarnas sign ~
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§ 235

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

OECD - utredningen
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 26
- Styrelseprotokoll 2018-10-09 - 12, § 188
Föredragande: Per-Olof Nutti, Ingela Nilsson

OECD genomför en studie av ursprungsbefolkningars koppling till och del i regionala
utvecklingsprojekt. Syftet med studien är att utveckla policyrekorrunendationer som
förbättrar den ekonomiska utvecklingen för samer i Sverige och bättre integrera samisk
näringslivsutveckling med regionala för landsbygdsutveckling.
OECD genomförde delvis s:in studie på plats i Sverige 19-23 februari. De besökte
näringsdepartementet i Stockholm och träffade förutom Sametinget och samiska
organisationer samt samebyar, ett brett spektrum av intressenter från regioner, kommuner,
privata sektorn och akademiker i Luleå, Gällivare, Jokkmokk, Storuman och Lycksele.
Studien på plats i Sverige genomfördes i form av intervjuer och workshops och behandlar
olika tematiska områden. M ålet med studien är även att främja en politisk dialog mellan
nyckelaktörer i landsbygdspolitiken och samiska samhället.
Styrelseordföranden, rem1äringsnämndens och näringsnärrmdens ordförande deltog vid
mötet i Stockholm den 19 februari. Resterande veckan Sametingets tjänstemän.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 188
att

lägga informationen till handlingan1a.

OECD:s ansvariga komrnitte fattar beslut om att anta rapporten i Paris den 6 november
2018.
Diskussion om strategi för användning av rapporten.
Styrelsen beslutade den 9 -12 oktober 2018, § 188
att

lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign
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§ 236

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Muonio sameby
Dokument
- Plenumsprotokoll 1997-02-22, § 11
Styrelseprotokoll 1997-04-14 - 16,§§ 40, 49
Skogssamerättsu tredningen
Utredningen om Muonio sameby
En ny rennäringspolitik - öppna samebyar och samverkan med andra markanvändare
Plenumsprotokoll 2002-10-08, § 39
Plenumsprotokoll 2003-10-22, § 42
M 416 Att Muonio sameby skall återställas till skogssameby
Plenumsprotokoll 2013-10-22, § 22.14
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 87
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 6
- Begäran om möte från Muonio sameby 2018-10-02, dnr 6.2.6-2018-1133
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 190
Föredragande: Jan Rannerud

Jan Rannerud föreslår styrelsen besluta om medel för det fortsatta arbetet med att återställa
status som skogssameby för Muonio sameby.
Det fortsatta arbetet sker i form av forskningsstöd genom Bertil Marklund som har stor
erfarenhet om skogssamisk historia.
Det skall hållas möte med Muonio sameby för att dels erhålla stöd för fortsatt arbete och
dels säkra upp samebyns historia.
Kostnader är svårberäknade men torde stanna vid 100 000 kr om det förutsätts att samebyn
kommer till möte utan arvode rrun. Skall arvoden utgå konuner kostnaden sarmolikt att öka
med 50 000 kr.Jag menar att även om det är en viktig fråga för samebyn bör man få
ekonomiskt stöd för arbetet.
Min grund för att be styrelsen om finansiering är Skogssamerättsutredningen
delpromemoria om Muonio en skogssarneby och den motion Sametinget antog om
Muonio sameby,§ 22.14 2013-10-22- 24 i Kiruna.
1928 års renbeteslag ändrade statusen för Muonio sameby och fråntog därmed också
samebyns medlemmar de rättigheter som upparbetats genom sedvana i likhet med övriga
samebyar. Det enda skälet synes vara att samebyns läge var nedanför lappmarksgränsen
utan att beakta att samebyns västra gräns sammanfaller med odlingsgränsen. Detta fakh1m
att två administrativa gränser sammanfaller utan att det avgörs vilken som har företräde är
anmärkningsvärt då båda har olika rättighetsrekvisit.
Då västra gränsen är odlingsgränsen torde en logisk utgångspunkt vara att
lappmarksgränsen ligger nedanför vilket, menar jag1 är ett klart stöd för att samebyn har i
vart fall en del av sitt byaområde ovan lappmarksgränsen, Sametingets beslut att anta
motionen är fattat på goda grunder.
1

1
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COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Muonio sameby - forts.
Jan Rannerud föreslår därför:
att Sametingets styrelse beviljar 150 000 kr ur anslaget för Folkvalda verksamheten, konto
Utredningar/Projekt, för finansiering och implementering av Skogssamerättsutredningen
och delutredningen Muonio, en skogssameby.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 87
att

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan att återställa Muonio samebys
som skogssameby.

Muonio sameby önskar träffa sametingets styrelse eller representant/er för en diskussion
angående sametingets fortsatta arbete för ett återställande av Muonio sameby från
koncessions sameby till skogssameby.

Styrelsen beslutade den 9- 12 oktober 2018, § 190
att

bjuda in Muonio sameby till styrelsemötet i december.

Paragrafen justeras omedelbart

Vid mötet med representanter från Muonio sameby den l1 december påtalades
problematil<en som koncessionssameby och särskild samrådet med Svaskog som upphört

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet utforma skrivelse där styrelsen särskilt påpekar att Sveaskog
ska återställa samråd med Muonio som enligt praxis skett w1der lång tid.

Paragrafen justeras omedelbart

Justerarnas sign ~
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§ 237

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Nationalparker
Dokument
- Styre]seprotokoll 2015-06-15--17, § 165
Styrelseprotoko11 2015-12-07--08, § 255
Styrelseprotokoll 2016-01-26--27, § 25
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 93.2
Styrelseprotokoll 2016-08-29--31, § 142
Styrelseprotokoll 2016-09-13, § 154
bilaga
Styrelseprotokoll 2018-10-09 - 12, § 192
Konsultrapporter
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Styrelsen beslutade den 13 september 2016,§ 154
att

Sametinget stödjer den fortsatta processen at bilda en nationalpark i området
Vålådalen - Sylama - Helags. Sametinget har ett aktivt uppdrag enligt
Sametingslagen och anser att en förutsättning för Sametingets stöd och delaktighet
i processen är att Sametinget ingår i resursägargruppen med ansvar enligt
projektdirektiven av Naturvårdsverket,

att

Sametinget hänvisar till tidigare skrivelse till projektledare och resursägargrupp
den 19 februari 2016 och hemställer ånyo att resurser frigörs för en projektledare
med en för samiska utgångspunkter samordnande uppgifter.
Uppdragsbeskrivningen föreslås vara följande:
•
Bidra till att ta fram ett förslag till beslut av en nationalpark i området
•
Samla upp och samordna kunskaper och synpunkter från samebyarna och
samer/samiska aktörer i området
•
Ta :initiativ till möten (ex. samebyvisa) och förankra olika frågeställningar
•
Formulera underlag till arbetsgruppen
•
Ta fram konsekvensanalyser ur samiskt perspektiv av olika förslag
•
Ta initiativ till nya frågeställningar och lösningsförslag
•
Arbeta gentemot projektledare från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen
samt ingå arbetsgrupp

att

Sametinget uppvaktar ånyo miljödepartementet och näringsdepartementet om
ovan angivna lagstiftningsåtgärder och förordningsändringar.

Justerarnas sign
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§ 237

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

Nationalparker- forts.
Beredningsgruppen har kommit överens om en övergripande inriktning för en eventuellt 1
framtida nationalpark i området Vålådalen-Sylama-Helags i Jämtlands län. Dokument
innehåller mål, syfte och preliminär övergripande inriktning för. Dokumentet är en
överenskommelse mellan de parter som är representerade i nationalparksprojektets
beredningsgrupp, nämligen:
•
Handölsdalens, Mittådalens och Tåssåsens samebyar
•
Bergs och Åre kommuner
•
Jämtland Härjedalen Turism
•
Sametinget
•
Länsstyrelsen i Jämtlands län
•
.Naturvårdsverket
Dokumentet är inte ett slutligt ställningstagande om att en nationalpark ska bildas eller hur
en sådan nationalpark ska utformas, utan ett delbeslut - en avsiktsförklaring - som det
fortsatta arbetet i nationalparksprojektet kommer att utgå från. Dokumentet innebär ett
slutligt ställningstagande endast vad gäller den evenh1ella nationalparkens mål och syfte.
Ett slutligt ställningstagande från de ovan listade parterna om huruvida en nationalpark
bör bildas planeras ske i december 2020. [l]
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 192
att

styrelseordförande ges i uppdrag att bekräfta överenskommelsedokumentet
Mål, syfte och prel. övergripande inriktning för en eventuell nationalpark i VålådalenSylama- H elags.

Paragrafen justeras omedelbart

Efter styrelsesammanträdet i oktober har det framkommit nya uppgifter.

Styrelsen beslutar
att

styrelseordförande avvaktar med nndertecknandet av
överenskornmelsedokuncentet på grund av att ny information tillkommit i ärendet,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

International Year of Indigenous Languages 2019 IYIL2019 Internationella språkåret för urfolk 2019
Dokument
- www.iyil2019
SPR:s rådsprotokoll 2018-05-15, sak 3/2018
SPR:s handlingsplan 2018-05-15 - 2019-08-19, punkt 2.2
SPR styrelseprotokoll 2018-06-28, sak 48/2018
SPR:s verksamhetsplan 2018-05-15-2018-09-18, punkt 2.2
Språknämndens protoko11
Styrelseprotokoll 2018-10-09 -12, § 193
Föredragande: Marie Louise Allas, Lars Miguel Utsi

2019 är FN:s internationella år för urfolksspråk.
Samiska språket ingår som del i den arktiska regionen där Aili Keskitalo är vald att
företräda regionen. Information från respektive land delgavs på NÄS möte där
sametingen och departementen informerade om det egna arbetet i samband med
urfolksspråkåret. Departementet på svensk sida hade inte beslutat något i fråga men det
framgick att man har för avsikt att uppmärksa:rmna det internationella urfolksspräkåret på
något sätt. Det finns nu en hemsida för att kurma gå in och registrera aktiviteter,
https ://en.iyil2019.org. Sametingets språkavdelning arbetar inom verksamhet för att
uppmärksamma språkåret.
Språknämnden diskuterar att framföra till departementet förslag att information om
språkåret av departementet borde inriktas att ges till beslutsfattare, förslagsvis
riksdagsledamöter samt till barn/ungdomar genom att engagera ungdomar, förslagsvis
genom ungdomsorganisationen Såminuorra. Språknämnden uttalar en ambition att
Sametinget ordnar två större arrangemang under året och ser 1 000 tkr som en rimlig
budget för det.
Språknämnden beslutar att föreslå Sametingets styrelse att hos regeringen ansöka om 1000
tkr utöver ordinarie anslag till att genomföra arrangemang som synliggör och stärker de
samiska språken under urfolksspråkåret 2019.
Styrelsen beslutade den 9-12 oktober 2018, § 193
att

uppmärksamma urfolksspråksåret,

att

uppdra till kansliet vid kontakter med departemetet framföra aktiviteter o behov
resurser för aktiviteteter under Urfolksspråkåret 2019,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
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§ 238

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:16/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:16
2018-12-12--14

International Year of Indigenous Languages 2019 IYIL2019lnternationella språkåret för urfolk 2019- forts.
Styrelsen beslutar
att

överlämna skrivelse till kulturdepartementet angående det internationella
urfolksåret 2019,

att

uppdra till kansliet att utforma skrivelsen tillsammans med språknämnden.
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