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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Ange enhet, dvs styrelse/nämnd
Redovisning

2018-xx-xx

Stivra sagadoalli/Presideanta rapoarta stivrii.
Såmcdiggi
Såmedigge

Såmiediggic
Saenriediglde

Rapport till plenum om möten för period 2018-12-12
Sammanfattande brödtext om sammanträden, dela upp i läsvänliga stycken.

Område / titel/representant

Datum
9-12/10

Ort
Giron/STHLM

28/10-1/111
4-7/11
11-16
18~25/11
26/11

Uslu

27/11
28-27
2-6/12

Kommentar
Stivracoahkkin/12110-18
Vuostebeallim!Lavdegoddiguiin
Coahkkin Leanaheamiiguin 11110lSBoraspire ovttasdoaibman coahkkin
Stocklwlmas 16-18/10 -22-24110 Haldahusas

Bilaga
X

Dåvviriikkalas råddi ja Cålgu låvdegotti
coahkkin.
Paris
OECD coahkkin .
Govddessåvvon/bredsel Dievascoahkkin-Stivracoahkkin
Sharm-El-Sheik
COP14CBD
Dåvviriikkaid råddi Ministar
Uslu
coahkkin/IJisney SPR coahl<_kin
Uslu
SPR stivracoahkkin
Giron
Bargocoahkkin/Sågadoallivålbmen
Ka:towice
COP24

Övriga ärenden och samråd, ev dnr

Datum

Ort

Kommentar
Skriv kortfattat vilka som närvarat på mötet samt syfte

Sida 1 av 2

Bilaga
X

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Hälso, äldre och Idrottsnämnd
Redovisnmg

2018-12-12

Såmediggi
samedigge
Sämiediggie
Saemiediglåe

Rapport till styrelsen om möten för period 2018-10-04-12-12.
Område: Hälsa, Britt Sparrock

Datum
2018-10-06-07

Ort
Umeå

Kommentar
Jämställdhetskonferans för renskötarkvinnor

2018°10-10-12

Kiruna

Styrelsemöte i Kiruna

2018-11-1116

Storforsen Sametingets plenum inkl. styrelsemöten

2018-11-27

Telefon

Planeringsmöte - Kunskapsnätverket för samisk
hälsa

2018-11-28

Telefon

Styrgruppsmöte - Kunskapsnätverket för samisk
hälsa

2018-11-29

Solna

Samråd med Folkhälsomyndigheten och
Socialstyrelsen

2018-12-12--

Kiruna

Styrelsemöte

Bilaga

------
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Övriga ärenden och samråd, ev dnr

Datum

Ort

Kommentar
Skriv kortfattat villca som närvarat på mötet samt syfte

Sida 1 av 2

Bilaga
X

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Styrelsen
Redovisning

2018-12-12

Såmcdiggi
Såmecligge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Rapport om möten för period 2018-10-13- 2018-12-14

Styrelseledamoten Jan Rannerud med ansvarsområde Näring - Media - EU
Datum
2018-10-16
2018-10-17
2018-10-22--23
2018-10-29
2018-10-31
2018-11-05
2018-11-08
2018-11-11--16
2018-11-28--29
2018-12-03--04
2018-12-03
2018-12-05
2018-12-06
2018-12-11--14

Ort
Stockholm
Stockholm
Åmliden
Giron
Julevu
Telefon
Telefon
Bredsel
Giron
Östersund
Telefon
Telefon
Skype
Giron

Kommentar
Näringsnämnden
Näringsdepartementet
Region Västerbotten KKN
MöteSVT
Samtal på residenset, Landshövdingen
Möte styrelsen
Möte styrelsen
Plenum
Arbetsmöte
Näringsnämnden
W alt Disney Group
Walt Disney Group
W alt Disney Group
Styrelsemöte

Bilaga

Övriga ärenden och samråd, ev dnr

Datum

Ort

Kommentar

Sida 1 av 1

Bilaga

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Styrelsen/Rennäring
Redovisning

2018-12-08

Såmediggi
S.ämedigge

Såmiediggie
Saemiedigkie

Rapport till Styrelse för period 2018-10-01-2018-12-12

Ansvarsområde Rennäring, Styrelseledamot Marita Stinnerbom

Datum

Ort

3-4 okt
6-7 okt
8 okt

Arvidsjaur Renbruksplanskonferens
Umeå
Jämställdshetskonferens
Jokkmokk Utbildning och information om förvaltningsverktyget

9-10 okt
11 okt
11 okt

Kiruna
Styrelsemöte
Stockholm Möte med SGU gruvnäringsråd
Stockholm Möte med NV och LST naturvårdsdirektörer
angående förvaltningsverktyget
Kiruna
Möte med politiska ledningsgruppen
Umeå
Möte med Björngruppen
Umeå
Möte med Rovdjursgruppen SSR och RÄF
Umeå
Möte med SSRs Ordförande
Umeå
Möte med NINA björnforskning fjällsameby
Stockholm Vind 2018 konferens Svensk vindenergi
Östersund Ordförandeberedning
Bredsel
Plenum
Telefon
Rennäringsnämnden
Jokkmokk Seminarie Rovdjur och Markanvändning
Kiruna
Arbetsmöte styrelsen
Östersund Möte med Näringschefen om
Landsbygdsprogrammet
Trondheim Inventeringsmöte
Telefon
Rennäringsnämnden
Kiruna
Arbetsmöte styrelsen
Kiruna
Möte med Gabna och Leavas samebyar
Kiruna
Möte med Muonio sameby

12 okt
15 okt
16-17 okt
18 okt
19 okt
240kt
6nov
12-16 nov
22nov
23nov
28-29 nov
3 dec
4-5 dec
6 dec
11 dec
11 dec
11 dec

Kommentar

Marita Stinnerbom, ansvarig för rennäringsfrågor i styrelsen

Sida 1 av 1

Bilaga

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Styrelsen/språk och utbildrung
Redovisning

2018-10-01-12-12

Såmediggi
Samedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Rapport om möten för period 2018-10-01-12-12
Ansvarsområde språk och utbildning, vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi

Datum
4okt

8 okt
9-11 okt
15 okt
17-18 okt
240kt
5nov
6-7nov
12-16 nov
13 :nov

15 :nov
20-21nov
28nov
1 dec
3 dec
4dec
4dec

5-6 dec
11 dec
11 dec

Ort
Staare

Kommentar
Dialogsemiarium: Kartläggning av rasism mot
samer i Sverige
Jåhkkåmåhkke Dialogmöte med Sameskolstyrelsen
Styrelsemöte
Giron
Via telefon
Möte med Amnesty Umeå
Stockholm
Möte, ortnamnsrådet
Möte
med utredningen "Effektiva och
Via länk
ändamålsenliga tolktjänster (U2017:09)
Via telefon
Styrelsemöte
Skajdde
Sametingets kultnrko:nfere:ns
Skajdde
Plenum
Stockholm
Kulturdepartementets uppföljningsmöte om
Europarådets konventioner till skydd för
:nationella minoriteter och minoritetsspråk
Skajdde
Styrelsemöte
Jåhkki'unåhkke Samrådsmöte med Sametinget angående framtida
språkcentrum på nord- och lulesamiskt område
Giron
Styrelsemöte
Liksjuo
Release av umesamisk-svensk ordbok
Möte med Kaisa Raitio och Rasmus Klocker
Via telefon
Larsen om Modem Samepolitik
Karasjohka
Möte med norska och finska Sametingen om
projektet Gränsöverskridande skolsamarbete
Karasjohka
Möte med norska Sametingets president Aili
Keskitalo om urfolkssprål<året 2019 och ume- och
pitesamiska frågor
Stockholm
Språknä:tm1dsmöte
Giron
Arbetsmöte styrelsen
Möte med Muonio sameby
Giron

Sida 1 av 1

Bilaga
1
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2018-10-04, Staare

Samediggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiediglde

Sametingets vice styrelseordförande Lars Miguel Utsis anförande vid Dialogsemiarium:
Kartläggning av rasism mot samer i Sverige

I maj förra året gav regeringen i uppdrag till Sametinget att kartlägga rasismen mot samer i
Sverige i dag. Sametinget har i sin tur gett uppdraget till Vaartoe - Centrum för samisk
forskning, att genomföra kartläggningen. Den är nu färdig och rapporten har lämnats in till
regeringen i förra veckan.
Vi samer har länge levt med rasismen mot oss. Vi har, mer eller mindre, vetat om rasismens
utbredning - det är nog många av oss som pratat om detta med familjemedlemmar och
släktingar, vänner och kollegor och andra, och därigenom fått en aning om hur vitt rasismen
mot samer faktiskt är spridd i vårt samhälle.
Vi har också delvis fått bekräftat genom forskningen, bla. om samisk hälsa, om rasismen och
dess effekter, att den till och med kan kopplas till ökad fysisk ohälsa bland samer.
Vi ser media rapportera om hur rasismen tar sig olika uttryck- barn förbjuds prata samiska i
skolor, renar plågas och tjuvjagas, hat på debattforum och sociala medier. Vår kunskap och
erfarenheter ifrågasätts på systematisk nivå, våra upplevelser av rasismen trivialiseras och
den rasism vi faktiskt utstår förminskas eller ignoreras.
Vi får också stöd från internationella granskningsorgan som kritiserar Sverige för att man
inte upprätthåller våra rättigheter som urfolk Senast har Sverige kritiserats utifrån FN:s
konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, och av Europarådets
rninisterkornmitte. De åtgärder som FN och EU:s ministrar föreslår att Sverige ska
genomföra återspeglas också i Sametingets rapport - åtgärder som leder till att effekten av
rasismen mot samer minskas.

Cujuhus/Adress
Sametinget
Box90
981 22 K\RUNA

Telefovdna/Telefon

E-post/webbplats

0980-780 30 (växel)

kansli@sametinget.se

www.sametinget.se

Rapporten visar tydligt det som vi känner igen från samtalen hemma, från media och från
forskningen. Rasismen gentemot samer är utbredd.
Nästa steg för oss påbörjas nu, genom dagens diskussioner. Utifrån rapporten, särskilt dess
förslag på åtgärder, och vad som framkommer under dagens seminarium och samtal
kommer Sametinget att kräva åtgärder från staten. Det bör bli uppenbart för regeringen, men
också landsting, kommuner, organisationer, företag och enskilda personer, att det nu behövs
ordentliga insatser för att stävja rasismen.
Därför ser jag fram emot bra diskussioner under detta seminarium. Det som kommer ut av
dagen kommer vara viktigt för Sametingets arbete framöver.
Giitu.

Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande
Sametinget

Cujuhus/ Adress
Sametinget
Box 90
981 22 KIRUNA

Telefovdna/Telefon

E-post/webbplats

0980-780 30 (växel)

kansli@samet inget.se
www.sametinget.se

Såmediggi
Såmedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

2018-11-20, Johkamohkki

Dearvvuodat Lars Miguel Utsi Samedikki raddehallamiin Sami giellaguovddaziid
birra
Bures buohkat.
Munamma lea Lars Miguel Utsi ja mon lean Ruota Samedikki varre stivrasagadoalli.
Samedikki stivrras mus lea ovddasvastadus giella- ja oahpahusassiid bajdel. Mon lean maid
giellalavdegotti sagadoalli.
Samediggi galga bargat ealli sami kultuvrra dihte. Oassi das lea bidjat ulbmiliid ja ladestit
sami giellabarggu.
Odne rnii leat coahkkanan sagastit sami gielaid darbbuid birra, earenomazit jos akta
coavddus nannet gielaid dili lea cegget giellaguovddaziid rnaid julev- ja davvisami
guovlluide.
Mii leat ovdal gullan N orgga bealde ahte giellaguovddazat leat hui avkkalai'i'at gillii doppe.
Ihttin gullat eanet dan birra.
Mii oaidnit maid ahte stahta guorahallan giellapolithka birra, nu gohi'ohuvvon, Nästa Steg,
i'ajeha ahte Samedikki giellaguovddazis !eat buori bohtosat giela buorrin.
Mii leat guhka åkkastallan ahte giellaguovddazat leat buorit ja dan dihte rnii leat sihttan ahte
dat doaibrna viiddiduvvo Ruota bealde. Go juo stahta iezas guorahallan i'ajehii ahte dat
doaibrna bures de lei alki maid akkastallat ahte dan galga viiddidit. Raddehus lea danin dan
jagi juolluda:n ruda Samediggai guorahallat rnovt nannet giellaguovddaza doainunaid.
Samis galga leat alki samastit ja servodat galga ladjat saji vai sarnit alut oldejuvvojit samastit
- hehttehusat, jos leazza teknihka!as aggat, servodaga arvvut, heajos skuvlejupmi,
ruhtavatni, villevas servodatdoaimrnat, dehe rnii nu, eai galgga gavdnot.
Samedikkis lea stuora ovddasvastadus das. Sarnediggi galga geavahit ja calmrnustahttit sami
giela nu bures go sahtta. Srunediggi galga maid ovddidit servodaga darbbuid. Dat lea juoga
mainna rnii bargat vai gielas sadda beaivei'ielga baiki juohke sajis.
Danin rnii leat i'oahkkanan otne deike Johkamohkkai, ja danin mon ja oassi Samedikki
giellalavdegottis leat dappe. Mii haliidit gullat makkar vuordamusat leat sami servodagas
vai sahttit ve! buorebut bargat sarni gielaid buorrin das ovddusguvlui.
Dainguin sru1iiguin mon savan Samedikki giellalavdegotti bealis buohkaide buriid beivviid
dappe. Bohotosat dappil bohtet leat stoura avkin Samedikki ja giellalavdegotti bargui.

1

S:imediggi
Samedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

2018-11-20, Johkamohkki

Giitu.

Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli

Samediggi

2
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CHEFS RAPPORT
STAIB/EKO/ADM

Sämediggi
Sämed,igge

PERIOD: 20181001-20181130

S~ediggie
Saemiedigkie

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kommentar

Stab

Kommer med budgetuppföljningen

Eko/adm

Kommer med budgetuppföljningen

Verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder
som främjar denna kultur.
Till Sametingets uppgifter hör särskilt att besluta om fördelningen av statens bidrag och
av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra
medel som ställs till samernas gemensamma förfogande,
utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen,
fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland
rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,
informera om samiska förhållanden, och
utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning.
Lag (2010:868).

Med utgångspunkt från ovanredovisade styrdokument har följande övergripande verksamhetsmål
utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
0
påverkar det samiska samhället
·
Ökat
inflytande
i
beslutsprocesser
som
påverkar
samernas
traditionella
land- och
0
vattenområden samt naturresurser
Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk
0

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring

o
o

o

•

\..,

Breddad samisk näringsbas
Ökad lönsamhet bland samiska företagare
Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING
Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsm_ål för 2018 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det Finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten
Sametinget ska ha ett avtal med Sverige rörande samiskt deltagande i svenska FNdelegationer
Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut
Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat
Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt
Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN
Kansliet deltog under Hälso-äldre samt idrottsnämndens möte i Staare den 2-3 oktober. Kansliet deltog
även under rasismseminarium den 4 oktober samt äldre/hälsoseminarium.
Avdelningsmöte genomfördes 24-25 oktober i Rovaniemi. Verksamhetsplanen för 2018 gicks igenom och
uppföljning av läget redovisades. Även studiebesök på Kurundi samt Rovaniemi museum hanns med.
Den av informationsenheten framtagna broschyren Samerna- ett av världens urfolk trycktes upp i 20 000
ex. Dessa tog slut efter 6 veckor !
Ett nytryck är beställt och vi har levererat 40 000 ex av den till Utbudet. Behovet hos skolorna efter
relevant material om samer och samisk kultur är enormt.
Sametingets 25 års jubileum har uppmärksammats på samer.se med flera olika artiklar under hösten.
@mittsapmi drog igång den 1 oktober och har tills idag ökat med 800 nya följare.
Filmanimeringen är nu äntligen igång där resultatet ska bli 1 minuts historiebeskrivning, anpassat till att
spridas på sociala medier.
Arbetet på kansliet har under perioden i övrigt bestått av förberedelser av 25 årsjubileum,
plenumsförhandlingar, presidiemöte, omflyttningar/lokalbyten samt tjänsteupphandlingar.

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN
Efter avstämningar under perioden har det återigen uppdagats att Statens service center satt
engångsutbetalningar på löpande utbetalning.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC
Sametinget har under perioden anställd en jurist inom rennäring som startar sin anställning januari 2019.
De övriga rekryteringsarbetena som startades i augusti avseende en controller pågår. Tjänsten som
kvalificerad utredare är MBL förhandlad samt avtalsskrivning pågår.
Utöver dessa tjänster har rekryteringsarbete pågått gällande ett flertal språkarbetare. En språkkonsulent
inom språkcentrum och en vikarierande nordsamisk språkkonsulent kommer att anställas i januari 2019.
Efter detta kvarstår dock fortfarande en vakant tjänst som sydsamisk språkkonsulent.
Under december och januari har Sametinget genomfört en konkurrensutsatt upphandling gällande IT -drift
där målet var att teckna avtal till den 1 februari 2018. Upphandlingen gick till förvaltningsrätten för
överprövning. Beslutet innebär att Sametinget måste genomföra en ny utvärdering av upphandlingen.
Utvärderingen genomfördes på nytt och återigen har upphandlingen överprövats.

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER MM)
Ekonomichef har deltagit vid konferenser/seminarier Renbruksplaner, Ekonomistyrningsdag (via ESV),
häsloseminarium (frisk arbetsplats) samt Arbetsgivarverkets dag forum för mindre arbetsgivare.
Under perioden har ekonomichefen haft möte med Finansdepartementet angående Statens service
center leverans till Sametinget.
Folkrättsjurist
10 oktober - Möte med Ingela på näringsdepartementet för att diskutera framtida
landsbygdsprogrammet och jordbrukspolitisk reform samt OECD
24 oktober-Workshop i Berlin "Environmental protection ofthe High North -How to protect the Arctic
from afar?"
5 november -Workshop OECD, Paris angående den globala komparativa rapporten i projektet "Linking
lndigenous Communities with Regional Development"
6 november - Deltagande på mötet med Regional Development Policy Committee där OECD:s rapport
"Linking lndigenous Peoples with Regional Development: Sweden" antogs
7 november - Delegationsmöte på miljödepartementet inför partsmötet för konventionen om biologisk
mångfald (CBD)
16-27 november- Deltagande i svenska delegationen på partsmötet (COP14) för CBD i Sharm EI-Sheikh,
Egypten (det kommer en särskild rapport om detta)
29 november- Möte i Stockholm med experter i terrängkörningsutredningen för att lämna synpunkter
på utkast till texter till SOU
3-8 december- Deltagande i svenska delegationen på partsmötet (COP 24) för FN:s klimatkonvention i
Katowice, Polen. Bevakning av beslut kring urfolksplattformen och möten med samiska, arktiska och
internationella urfolksorganisationer (det kommer en särskild rapport om detta)

3

Kanslichef
2,3,4 oktober -Staare Hälso, äldre samt idrottsnämnd och rasismdialog

9-12 oktober Styrelsemöte
19 oktober Gällivare presidiemöte
24-25 oktober personalkonferens Rovaniemi

29 oktober möte kulturdepartementet
30-31 oktober ledningsgrupp Sthlm

11-15 november plenum Bredsel
14 november videomöte kanslichefer/direktörer Samediggi/Sametinget
16 november paneldebatt seminarium under MR dagarna Stockholm
25- 26 november minister och sametingspresidentmöte Oslo

27 november SPR möte Oslo
3 december Sthlm möte kulturdepartementet
4 december Sthlm - ledningsgruppsmöte samt inledning konferens ny lagstiftning nationella minoriteter
och minoritetsspråk
10 december samråd region Norrbotten

11-14 december styrelsemöte
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RAPORTA
GIELLAOSSODAT
Såmediggi
S:imf,!~ge

PERIOD: 20181001-20181130, BUDGETUTFALL TOM 20181031
.

S3.ritlediggie
Sae"miedigkie

Avdelning/ enhet

Budget för
period

Utfall för
perioden

Förvaltning

3231

2197

Vakant tjänst nordsamisk språkkonsulent
sedan 180101. Lule- och sydsamisk
språkkonsulenttjänst vakant sedan maj
2018 .Planen var att använda dessa resmser
till det samnordiska språkarbetet efter
projekttiden.

Samiskt
språkcentrum

6056

5417

Kostnader för 2019, licenskostnader (ca 700
tkr) för spelet New Amigo har flyttats till
nästa års budget.

Kommentar

I årets budget ingår utredning
språkcentnun med 500 tkr.
Nationellt
uppföljningsansvar

1833

1779

Studier i samiska

Budget 2019:

737,8

815
Hemsida
Nationella
minoriteter

1000

879

Giellagaldu

Budget 2019:

806

1000

Utfall är beslutat och reserverat belopp. Det
reserverade beloppet (ca 150 tkr) kan
komma att betalas ut år 2019.

En vakant tjänst fr om aug innebär att
bidrag kommer att täcka kostnaderna för
Giellagal.du.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN

SAMISKT SPRÅKCENTRUM (SSC )

Samiska veckan Arjeplog
Språkcentrum var inbjuden till Arjeplog under samiska veckan (2 oktober) att presentera
språkcentrums verksamhet och berättade om instagiella med ord och filmer. På aktiviteten
deltog 5 kvinnor.

Nordsamiskt mentorprogram
I samverkan med Samij åhpadusguovdasj har det arrangerat en uppstartsträff för nordsamiskt
mentorprogram 12-13 okt i Årrenjarka. 19 deltagare deltog på första mentorträffen varav 17
kvinnor och 2 män. De sydligaste deltagarna kom från Göteborg, Uppsala och de nordligaste
från Kiruna - Övre Soppero. Till skillnad mot de övriga mentorprogrammen som Språkcentrum
genomfört så fanns det flera yngre mentorer vill<et är positivt och det kommer att bli intressant
att följa dessa mentorpar om aktiviteterna kommer att få ett annat innehåll och perspektiv.

Mentorprogram Tåhkågasska tjiellde
13-14 oktober startade mentorprogram Jåhkågasska tjiellde, det var stor uppslutning från
samebyn, 26 vuxna (11 män, 15 kvinnor) och 10 barn deltog. För barn var det egna aktiviteter
med lulesamiska som språk. Program från språkcentrum var föreläsningar om språkspärr,
mentor-lärling program, om ortnamn förutom själva programpunkten mentorprogram.
16 oktober hölls första språkkväll med samiska som enda språk, antal deltagare 25, 12 män och
13 kvinnor.
Mentorprogrammet med Jåhkågasska tjiellde fortgår och de hade språkkurshelg 10-11/11.
Vidare har det varit en kvällsaktivitet 22/11 då det diskuterades renmärken och renmärkessnitt,
vid den aktiviteten deltog 15 personer

Språkafe
17 oktober hölls det tredje språkkafeet i Jokkmokk. Syftet var att erbjuda en samiskspråkig
arena. Det kom 30 personer till aktiviteten.
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Instagiella
Projektledaren har avslutat sin tjänst 7 november och inlämnat en rapport, arbetet med
rapporten pågår innan den offentliggörs.

Fortbildningsdag 16 november förskolepersonal i Krokom
Utbildningsdagen omfattade föreläsning mot fokus av revitalisering av de samiska språken
genom utbildning och omfattade även workshop med temat "Hur går vi vidare" samt tips kring
samiskt material.

Ortnamnsaktiviteter
Ortnamnskvällar har hållits 29/10 och 12/11 i Malå samt ortnamnsseminarium i Krokom 27/1128/11. Syftet med denna aktivitet är att stimulera till användning av de samiska ortnamnen och
de samiska språken, utgöra en ingång till språket samt att öka medvetenheten om ortnamnen
som historisk och språklig kunskapskälla. Upplägget under aktiviteterna har varit relativt lika i
Malå/Ma.lage respektive Östersund/Staare. Aktiviteten har initierats från respektive
förvaltningskommun och på båda platserna finns det etablerade ortnamnsgrupper som velat få
inspiration och verktyg för att utveckla sitt arbete. Gruppen har fått ett grundläggande föredrag
om principer för att uppteckna, dokumentera, analysera och eventuellt publicera sitt arbete,
inklusive presentation av vad ortnamnen ofta vill återge samt vikten av att använda dem som
bekräftelse på sin egen historia och närvaro i landskapet. Vidare har vi gått igenom verktyg och
viktigt material att ha tillgång till i ortnamnsarbete samt att gruppen visat hur de arbetat och
vilka behov de har för att kunna utvecklas. Vi har gått igenom principerna för att skriva
namnartiklar och sen har vi tillsammans arbetat med detta verktyg utifrån specifika ortnamn
som gruppen upptecknat sen tidigare, Tanken är att gruppen ska få de nödvändiga
kunskaperna för att själva arbeta vidare med verktyget namnartiklar.
I Malå deltog sex personer och i Krokom deltog sju personer. Deltagarna har svarat på ett
utvärderingsformulär. Av svaren framgår att de varit nöjda eller mycket nöjda med aktiviteten.

New Amigos onlinespel
Arbetet har pågått under period med att färdigställa spelet för lansering 11/12 2018. Själva
lanseringen sker på sameskolorna, på en ort med umesamisk elev samt i Lofsdalen. Sametinget
kommer ha 1200 gratis licenser under 2019.
Det finns möjlighet att utveckla New Amigos ytterligare men inget beslut är taget.
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GIELLAGÅLDU
Språksektioner
Sydsamiska språksektionen har haft ett fysiskt möte 29-31 oktober i Staare .
Nordsamiska språksektionen har haft fysiskt möte 25-26 november i Anar.
Den lulesamiska språksektionen har planerat in fysiskt möte i december 2018.
Språkkonsulenterna har deltagit på lulesamiskt bibelöversättningsseminarium i Narvik den 29-30
november 2018.

ARBETSGRUPP FÖR PITESAMISK ORTOGRAFI
Arbetsgruppen har haft ett fysiskt möte 10-11 oktober. Mötet beslutade att under period till
nästa möte i rapportform redogöra principer. För att klargöra oklarheter kommer tid att gå till
att lyssna på ljudinspelningar och möta språkanvändare.
Nästa möte är planerat till vecka 50. Därefter bedöms fortfarande finnas behov av
arbetsgruppen.

UPPFÖLJNING AV LAG OM NATIONELLA MINORITETER OCH
MINORITETSSPRÅK (NM)
Utbetalning av bidrag 2018 till organisationer som företräder samer
Sametinget ska fördela ett bidrag om totalt 480 000 kronor till organisationer som företräder
samer vid ett tillfälle under 2018, enligt regleringsbrev Ku2018/01133/DISK. Syftet med bidraget
är att kompensera för de merkostnader som uppstår med anledning av deltagande i pågående
processer inom det minoritetspolitiska området.
Sametinget har beslutat att fördela bidraget enligt följande. Fördehungen utgår från
myndighetens analys och bedömning av vilka organisationer som deltar i pågående processer
inom det rninoritetspolitiska området. Sametinget definierar att begreppet organisationer som
företräder samer omfattar samebyar, sameföreningar och övriga samiska organisationer i
Sverige. Bidraget fördelas dels i ett grundbidrag och dels i ett stimulansbidrag.
Ett grundbidrag på 3215 kronor utbetalas utifrån följande kriterier:
- Organisationen ingår i kommunens/landstingets samxådsgrupp inom förvaltningsområdet för
samiska
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- Organisationen ingår i kommunens/landstingets samrådsgrupp utanför förvaltningsområdet
för samiska.
- Organisationer som inbjuds till samråd med Kulturdepartementet.
En organisation kan ingå i flera kommuners /landstings samrådsgrupper och grundbidraget
tilldelas enligt de antal samrådsgrupper organisationen ingår i.
Utöver grundbidraget tilldelas ett stimulansbidrag på 4800 kronor till de organisationer som
deltog i samrådsmötet med Sametinget i maj 2018. En organisation kan enbart få stimulans
medel en gång.
Medverkat i uppföljningsmötet om Europarådets konventioner till skydd för nationella
minoriteter och minoritetsspråk den 13 nov.
Medverkat den 15-16 nov på MR-dagarna med informationsmonter samt ett seminarium. Ny
informationsbroschyr släpps.

HEMSIDAN MINORITET.SE
Webbplatsen har mellan den 1 okt till 25 okt haft 24 800 sessioner/ besök vilket kan jämföras
med 22 800 samma tid i fjol. Under samma period i okt 2018 har 13 artiklar/ notiser publicerats.
Webbplatsen har mellan den 1 nov till 25 nov haft 26 870 sessioner/ besök vilket kan jämföras
med 19 800 samma tid i fjol. Under samma period i okt 2018 har 17 artiklar/ notiser publicerats ..
Totalt har hemsidan haft 272 000 besök i år och tangerar redan rekordet från ifjol på 279 000
besök/sessioner.
Regleringsbrev avseende anslagen 7:1 och 7:2 föreskriver att arbetet med webbplatsen ska
involvera de fem nationella minoriteterna. Dialogmöte har hållits 4 oktober för att informera
och inhämta synpunkter.

BIDRAG TILL KORTTIDSSTUDIER I SAMISKA
Sametinget handlägger bidrag för vissa studier i samiska (alfabetisering). Föreskrifterna för
korttidsstudiebidrag (STFS 2017:1) utgår från förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa
studier i samiska och är fastställda av Sametinget.
År 2018 har hittills 525 459 kr utbetalats i bidrag och 152 247 kr är reserverat men det finns frist
tom 21 januari att rekvirera detta belopp. Det totala beloppet för utbetalt och reserverat är
677 706 kr. De ansökningar som kommer in under månaderna nov- dec belastar inte budget
däremot påverkar det arbetsmängd.
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Med det preliminära resultat som ligger för året kan man se att utbetalning (summa per 201811-30) minskat sedan år 2017 och om det reserverade beloppet skulle betalas ut med budget för
2018 så kommer utbetalt belopp nära det som betalades ut för 2017. Det utbetalda beloppet blir
i många beslut lägre än det reserverade, dels utifrån att kostnader för logi och resor blir lägre,
deltagande på kurs blir lägre än antal timmar som kurs erbjuder samt att kurs kan ställas in
eller att deltagare inte påbörjar kurs.
Finns förslag från avdelningschef till budgetarbete 2019 gällande detta.

Summa utbetalda
studiebidrag

99,3

648,7

525,4

Tabell 3. 1 Utbetalda korttidsstudiebidrag i tkr 2016-18 ( summa år 2018 är preliminär)

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, ISK-RAPPORTERING, ETC
Sametingets språkkonsulenter kommer att under 2019 arbeta samnordiskt inom ramen av
Giellagaldu, MBL har skett i november.
Miliana Baer arbetar 20181108-20181231 som språkhandläggare och börjar 20190101 som
vikarierande nordsamisk språkkonulent med placering i Jokkmokk.
Vakant tjänst på språkcentrum är tillsatt fr om 20190101 med Laila Wilks, hennes stationering är
Staare.
Tjänst som sydsamisk språkkonsulent har haft en sökande, rekryteringsarbete pågår.

REMISSER
2018-10-19, dm 2018:1114, Remiss avseende förslag på justeringar i programstruktur och
examensmål för vård- och omsorgsprogrammet samt förslag till de förordningsändringar som
krävs med anledning av ett införande av en undersköterskeexamen inom såväl gymnasieskolan
som kommunal vuxenutbildning, Skolverkets dnr 2018:686.
2018-10-19, dnr 2018-936, Remiss, Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och
ökat ansvar (SOU 2018:50) /Ku2018/01387/MF
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ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER MM)

AVDELNINGSCHEF
29 oktober, deltagit på Sametingets samråd med SVT-Sapmi och Sameradions ledning i Giron
6 november, möte med Sametinget Norge och Sametinget Finland om samnordiskt språkarbete
i Guovdageaidnu
13 november, deltagit på Europarådets hearing i Stockholm
20-21 november, arrangerat Sametingets samråd med civilsamhället i fråga om utredning om
språkcentrum
26 november deltagit på ministrarnas och presidenternas gemensamma möte, Gollegiella
prisutdelning i Oslo
28 november, möte med ISOFs utredare kring utredning om språkcentrum finska/meänkieli i
Staare
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CHEFSRAPPORT
KULTUR
Såmediggi
Såmedigge
S.åmiediggie

PERIOD: 20181001- 20181130

--------------~---------------------S~•~emi~eilighle

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kultur

2 998 tkr

2 248 tkr

Kulturnämnd

600 tkr

442 tkr

Kommentar

Verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder
som främjar denna kultur.
Till Sametingets uppgifter hör särskilt att besluta om fördelningen av statens bidrag och
av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra
medel som ställs till samernas gemensamma förfogande,
utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen,
fastställa mål för och leda del samiska språkarbetet,
medverka i samhällsplaneringen och bevaka alt samiska behov beaktas, däribland
rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,
informera om samiska förhållanden, och
utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning.
Lag (2010:868).
Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur.
Sametinget ska följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om utvecklingen av
samisk kultur. Förordning (2009:1395)

Med utgångspunkt från ovanredovisade styrdokumenl har följande övergripande verksamhetsmål
utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar del samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser
o Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING
Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2018 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.
1.

Det finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten

2.

Sametinget ska ha ett avtal med Sverige rörande samiskt deltagande i svenska FNdelegationer

3.

Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö

4.

Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut

5.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat

6.

Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt

7.

Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN
Kulturverksamhet (uppdrag, samverkan, uppföljning , bevakning, samråd):
Regeringsuppdrag till Sametinget att analysera och utvärdera verksamheten vid Samernas
bibliotek, samt ge förslag på åtgärder för att vidareutveckla biblioteket:
Sametinget har överlämnat utvärderingen till regeringen 30/3. Styrelsen beslutade att uppdra till
kansliet att ge förslag till åtgärder utifrån utvärderingens slutsatser. Kansliet bereder ärendet och
kommer att lämna förslag till styrelsen. Även kulturnämnden kommer att höras. Kungliga
bibliotekets nationella biblioteksstrategi och lägesbeskrivning om biblioteken och de nationella
minoritetsspråken tas med i beredningen. Kulturnämnden ska ha möte med KB i januari 2019 för
att prata om nationella biblioteksstrategin och Sametingets utvärdering. Därefter kommer
kulturnämnden och kansliet bereda underlag till styrelsen för beslut.
Referensgrupp för nationella biblioteksstrategin:
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Avdelningschefen ingår i referensgruppen tillsammans med andra myndigheter och institutioner.
Möte har hållits den 3 oktober. Sametinget ska inlämna synpunkter till strategin senast den 31
oktober. Nytt möte är planerat till den 16 januari.

Repatriering av samiska kvarlevor:
Avdelningschefen deltar i ett nätverk tillsammans med bland annat Västerbottensmuseum,
Skogsmuseet, Länsstyrelsen, Svenska kyrkan och Lycksele kommun, om repatriering av 25
samiska skallar hos Västerbottensmuseum, som ska återbegravas på Gammplatsen i Lycksele.
Aven Mikael Jakobsson, sammankallande i etiska rådet, deltar i processen genom sin tjänst på
Skogsmuseet. Susanne och Mikael har deltagit på möte 25/4, där Susanne informerade om
Sametingets arbete med repatriering. Nätverket har haft möte den 12 juni och nytt möte planeras
under oktober månad. Mikael deltar på dessa möten.
Sametinget, Västerbottensmuseum (Jans Heinerud) och Mikael Jakobsson (etiska rådet), deltog
28/5 på samråd med Riksantivarieämbetet angående deras regeringsuppdrag att utarbeta
vägledningar för museerna dels om mänskliga kvarlevor, dels orn återlämnande av vissa
kulturföremål. Susanne och Mikael informerade om Sametingets arbete med repatriering. Nytt
möte hålls den 8 oktober, då Mikael deltar för Sametingets räkning.
Kansliet och etiska rådet kommer att ta fram direktiv och en tidsplan för etiska rådets arbete fram
till december 2019 då etiska rådets mandat tar slut. Avdelningschefen och Mikael Jakobsson har
haft möte den 1 oktober kring detta. Nytt möte med etiska rådet är planerat till februari 2019.

Unescokonventionen till skydd för immateriella kulturarv:
Susanne och Marina Nilsson-Ederlöv (vice ordförande i kulturnämnden) deltog på en konferens i
Anar, Finland, 23-24/5 arrangerad av Sametingen i Sverige, Norge och Finland, Samerådet,
Sarneslöjdstiftelsen och Samiska konstrådet. Vid konferensen föreslog Samerådet att lyfta frågan
till SPR om ett gemensamt samiskt arbete med konventionen genom en samisk arbetsgrupp.
Susanne deltar i den nationella samrådsgruppen för konventionen, tillsammans med ansvariga
myndigheter och institutioner. Möte har hållits den 21 augusti 2018.

Arbetsgruppen för samisk nationalscen:
I arbetsgruppen ingår Nils- Johan Labba (kulturnämnden), Anna Mämmi (kulturavdelningen) och
Anders Kråik (styrelsen) från Sametinget Arbetsgruppen hade möte 14/5. Det beslutades att Asa
Simma (teaterchef GST) och Tomas Bokstad (TYP Kulturkapital) tar fram ett underlag för samisk
nationalscen som överlämnas gemensamt av Sametinget och GST till kulturdepartementet.
Arbetsgruppen har haft möte 3 september 2018 med kulturdepartementet. Under mötet lämnade
arbetsgruppen in en delrapport om arbetet med att etablera en samisk nationalscen. I rapporten
beskrivs uppdraget idag och hur uppdraget som nationalscen bör se ut och vilka resurser som
krävs för att bilda en samisk nationalscen.

Kultursamverkansmodellen (samråd med Statens kulturråd, landsting och regioner):
Löpande under året. Sametinget deltar i samråden i syfte att lyfta de samiska frågorna i
regionernas arbete med kulturplanerna.

Regeringsuppdrag till Sametinget om samiska kulturarv:
Regeringen har gett Sametinget i uppdrag att se över behovet av insatser för att samla in, bevara
och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och de samiska
språken. I uppdraget ingår att se över om det behövs ett förtydligande av det statliga ansvaret för
samiska kulturarv. Uppdraget ska ske i samverkan med Institutet för språk och folkminnen, efter
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samråd med samiska organisationer, och redovisas senast 1/6 2019. Möten har hållits med
ISOF den 21 augusti och 2 oktober. Sametinget och ISOF kallade samiska organisationer och
institutioner till samråd den 4 oktober i Jokkmokk på Ajtte. Inbjudan lades även ut på Sametingets
hemsida. Sametinget har tillsammans med ISOF en arbetsgrupp för genomförande av detta
uppdrag. I arbetsgruppen ingår Susanne (avdelningschef Kultur) samt ISOF:s avdelningschefer.
Arbetsgruppen har tagit fram en genomförandeplan. Under november till januari kommer samiska
organisationer och föreningar kunna inlämna skriftliga synpunkter kring uppdraget. Frågan bereds
därefter internt hos Sametinget och ISOF innan redovisningen inlämnas.

Arkivutredningen:
Den statliga Arkivutredningen under ledning av Lars llshammar ska göra en bred översyn av
arkivområdet. Som ett led i det arbetet kommer utredningen att genomföra besök på olika platser
i landet för att inhämta synpunkter från arkivmyndigheter, enskilda arkivinstitutioner,
arkivföreningar och andra intressenter. Vid mötet den 5 oktober i Härnösand deltar Ingrid Inga
(kulturnämnden). Kulturnämnden har inlämnat synpunkter kring utredningen.

MR:
Susanne, Anja och Ingela har deltagit på Forum för levande historias MR-forum den 10
september, med föreläsningar om rasism, islamofobi, hatbrott och hbtq-personers levnadsvillkor.
Kansliet, språknämnden och kulturnämnden har haft möte med utredaren på kulturdepartementet
rörande utredning av in rättande av en MR-institution. Sametinget inlämnade skriftliga synpunkter
till utredningen efter mötet.

Kulturkonferens för kulturarbetare, 6-7 november i Storforsen:
Kulturnämnden har avsatt medel för att arrangera en kulturkonferens för kulturarbetare.
Planeringsmöte har hållits den 12 september. Inbjudan har lagts ut på Sametingets hemsida.
Temat är "Hur kan samiskt kulturliv och samiska kulturarbetares villkor stärkas? Vilka utmaningar
och möjligheter ser samiska kulturarbetare idag?" Fyra föreläsare berättar om sina respektive
kulturområdens utveckling och hur det bidrar till att stärka hela det samiska kulturlivet:
•
•
•
•

Asa Simma, Samrsk nationalscen
Nils-Henrik Sikku, Tjallegoahte- Författarcentrum Sapmi
Anne Lajla Utsi, lnternational Sami Filminstitute
Lena Viltok, mästare i duodji

Deltagarna kommer även att arbeta kring olika frågor i mindre grupper och dagen avslutas med
ett panelsamtal. Ett fyrtiotal deltagare var anmälda till konferensen. Utvärderingen visade att
konferensen var väl lyckad.
Filminstitutets filmstrategi:
Film institutet ska ta fram en ny filmstrategi utifrån uppdraget att främja film för barn och unga på
minoritetsspråken. Möten har hållits med kulturnämnden kring detta den 1 oktober och 6
november.
Statens kulturråd:
Statens kulturråd har fått i uppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella
minoritetsspråken. Kulturn ämnden har haft möte med kulturrådet kring detta uppdrag i mars och
april 2018. Nytt möte är inplanerat i mars 2019.
Samråd med Institutet för språk och folkminnen:
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Sametinget och ISOF håller årliga samråd kring gemensamma frågor. Möte hölls den 21
september i Stockholm. Från kansliet deltog Susanne och Marie-Louise. Ingrid Inga och LarsMiguel deltog från nämnderna. Bland annat behandlades språkcentrum, uppdrag om ort- och
personnamn, arkivuppdraget, Unesco-konventionen om immateriella kulturarv och fördelning av
medel till revitalisering av nationella minoritetsspråk.

Underlag kulturfrågor till nämnden och styrelsen:
Budgetunderlag 2020-2022:
Kulturnämnden har beslutat vad som ska ingå i budgetunderlaget avseende kultur under mötet
den 19 september.
Kulturavdelningen har överlämnat underlag om samisk idrott till hälso-, äldre- och
idrottsnämnden.

Bidrag till samisk kultur (löpande verksamhet):
Arendehantering (ansökningar, redovisningar, anstånd, avsluta ärenden, ekonomisk uppföljning
av beviljade och utbetalda bidrag etc)
Planering och genomförande av möten (dagordning, ordförandeberedning,
föredragande/sekreterare vid möten, protokoll etc)

Remisser:
Kulturavdelningen har besvarat en remiss: "Konstnär oavsett villkor" utan invändningar (Dnr
4.2.1-2018-785) Utredningen ger förslag som ska stimulera arbetsmarknaden så att fler
konstnärer kan leva på sitt konstnärliga yrke. Förslagen ska även stärka konstnärernas position i
dagens digitaliserade samhälle samt ge bättre förutsättningar för att ungdomar i hela landet,
oavsett socioekonomisk bakgrund, ska våga välja konstnärsyrket.

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC.
Rekrytering av en kulturutredare är avslutad och Tanja Sevä påbörjar tjänsten den 1 februari.
Kulturhandläggaren Anna Mämmi är sjukskriven från den 1 oktober till 20 januari. Av den anledningen har
kulturavdelningen köpt tjänst av Tåga konsult (100% nov-jan) och LiMa Redovisning AB (50% nov-dec).
Sametinget har även förlängt avtalet med Åjtte till juli 2019 angående köp av tjänst, bibliotekarie 50% till
Samernas bibliotek (Birgitta Edeborg).

ÖVRIGT (MÖTEN MM.)
Möte med Mikael Jakobsson angående etiska rådet, 1 oktober
Möte med ISOF angående arkivuppdraget, 2 oktober
Möte med Filminstitutet angående filmstrategi, Ingrid Inga och Susanne ldivuoma, 3 oktober
Samråd om arkivuppdraget, Sametinget och ISOF, Jokkmokk den 4 oktober
Styrelsemöte den 9-11 oktober
Möte med kulturdepartementet angående arkivutredningen, Ingrid Inga och Susanne ldivuoma,
16 oktober
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Ergonomikurs, 22 oktober
Ledningsgruppsmöte, 30 november, Stockholm .
Möte med David Ek, kulturdepartementet, angående Sametingets fördeln ing av kulturbidrag, 5
november
Möte med Film institutet angående ny filmstrategi, kulturnämnden och Susanne ldivuoma, 6
november
Kulturkonferens 6-7 november i Storforsen
Styrelsemöte 13 november
Invigning Kristallen 22 november
Arbetsplatsträff, 28 november
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CHEFSRAPPORT
NÄRING
Såmediggi
Sämeqigge

PERIOD: 20181001- 20181130

Såmiediggi.e

~-------~---------------------------s_·a_etni~edigkie

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kommentar

Näringsavdelningen
Näringslivsavdelningen finansieras via
externa medel

Verka för en levande samisk kultur, ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna
kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel
ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till
samernas gemensamma förfogande, utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen, fastställa mål för och leda
det samiska språkarbetet,medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas,
däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,informera om samiska förhållanden,
och utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning. Lag
(2010:868).
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Med utgångspunkt har följande övergripande verksamhetsmål utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser
o Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING

Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2018 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.

1.

Det finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten

2.

Sametinget ska ha ett avtal med Sverige rörande samiskt deltagande i svenska FNdelegationer

3.

Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö

4.

Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut

5.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat

6.

Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt

7.

Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen .

Då de allmänna verksamhetsmålen nyss har blivit klara håller Näringsavdelningen på att utarbeta egna
verksamhetsmål, indikatorer/mått samt prioriteringar. Detta ska vara klart innan aprils utgång.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN OKTOBER - NOVEMBER 2018

Insatser - Landsbygds programmet

Partnerskapsmöte
Sametinget har den 20 november haft Partnerskapsmöte för Landsbygdsprogrammet i Luleå. Temat
denna gång var söktrycket och vad partnerskapets ledamöter skulle kunna bidra med för att sprida
information om programmet. Bra inspel och viktigt samarbete.
Kompetensutvecklingsprojektet Samisk matkultur
Sametinget startar upp ett kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Landsbygdsprogrammet vars
främsta syfte är att se till att kompetenshöjande verksamheter kommer tillstånd i hela Sapmi. Behovet har
redan beskrivits i den behovsanalys som genomfördes för två år sedan (Behovsanalys av samiskt
matföretagande, 01-Johan Sikku).

Projektledare har anställts för 18 månader och börjar den 7 januari.

2

Möte 1 med näringsdepartementet GAP 2020? och OECD-rapport
Den 10 oktober träffade undertecknad och Matilda Månsson företrädare för Näringsdepartementet med
anledning av kommande GAP-reform och OECD-rapport. vi behöver försäkra oss om att departementet
har uppfattat att Sametinget vill vara en part i kommande jordbruksform inom främst klimat och
miljöåtgärderna för att lyfta fram och tillgodose rennäringens behov av preventiva åtgärder. Sametinget
lyfter också fram rennäringen som ett gott exempel på ekosystemtjänst och anser att även det borde
belysas. Vad gäller OECD-frågan förstod vi det så att näringsdepartementet inte har samma ståndpunkt
angående de föreslagna åtgärderna i rapporten som OECD.

Möte 2 med näringsdepartementet
Näringsnämnden hade ett möte med företrädare för näringsdepartementet den 17 oktober. Bl.a
avhandlades frågan om nästa programperiod för EU-stöden, OECD, nationell finansiering/stöd för
regionala näringslivssatsningar samt betänkandet "Ett Ian att besöka" där ett av förslagen var att
sametinget skulle få stöd för att arbeta med branschorganisering för samisk besöksnäring.

OECD och projektet Linking indigenous communities with regional development
Den 6 november sammanträdde OECD:s Regional Development Policy Committee i Paris) för att anta en
rapport om Sverige. Rapporten, som innehåller rekommendationer för hur Sverige ska stärka samernas
ekonomiska utveckling, är en del av projektet Linking /ndigenous Communities with Regional
Deve/opment. Matilda Månsson och Per-Olof Nutti representerade Sametinget på plats. Styrelsen har
antagit en strategi för hur Sametinget ska arbeta fortsatt med frågan.
Sametinget deltar i OECD:s projekt Linking indigenous communities with regional deve/opment. Projektet
syftar tiff att stärka urtofks ekonomiska utveckling och företagande genom att bättre sammanlänka
urtofkssamhäffen med strategier för regional och fandsbygdsutveckfing. De länder som OECD
huvudsak/igen studerar i projektet är Kanada, Sverige och Australien. För varje land kommer en rapport
att publiceras med rekommendationer för hur länderna bör inkludera urtolk i sina program och strategier
på bättre sätt. Rapporterna bygger bf.a. på information som OECD samlar in vid besök i respektive land,
s.k. fact-finding missions. Rapporterna har fyra fokusområden: data och statistik, /andrättigheter och
ekonomisk utveckling, företagsamhet och tillväxt, samt styrning och kapacitet. Som en del i projektet
kommer även en global jämförande studie av de tre huvud/änderna samt andra medlemsländer att
publiceras. OECD:s arbete baseras på s.k. peer reviewing vilket innebär att de olika medlemsländerna
granskar varandra. Vid varje tandsbesök har OECD därför med sig representanter från andra
medlemsländer som bidrar med ett jämförande perspektiv, ställer frågor och berättar om positiva exempel
som värdlandet kan lära sig av

Insatser - lnterreg
Arbetet löper på med ansökningar. Det sista callet stängdes den 6 september och arbetet med beredning
pågår. en ansökan inom det samiska området kom in. Handläggaren för lnterreg har deltagit på flera
sammankomster för att informera om programmet.
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Upphandling av utredare - Läget i Säpmi
Upphandlingen avslutad och avtalsskrivning pågår
AVVIKELSER GENTEMOT PLAN
Ingen avvikelse gentemot plan.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC
Inga utvbildningar under perioden

INFORMATIONSINSATSER
Jnformationsinsatser Landsbygdsprogrammet/lnterreg:
•
•

26-26 oktober Info om programmen , Duodji konferens i Tärnaby (HB)
18 november Dialogmöte Framtidens näringsliv och entreprenörskap, Lycksele (HB)

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER MM )
181001

Workshop livsmedelsstrategin, Torsta, (CH)

181002-03

Avdelningsmöte - verksamhetsplanering, Jänsmässholmen (Alla på avd)

181011

Möte näringsdepartementet, Stockholm (IN, MM)

181011

Möte referensgrupp Traditionell småskalig matkultur, Stockholm (IN)

181011-12

Möte Sametingen angående samisk besöksnäring - certifiering, Karasjok (TS)

181016

Möte lnterreg, pågående och kommande programperiod, Stockholm(IN, HB)

181016-17

Näringsnämndsmöte, Stockholm (IN)

181024-25

Beredningsmöte lnterreg, Luleå (HB)

181030-31

Ledningsgruppsmöte, Stockholm

181106

Möte Landsbygdsnätverket, Landsbygdsprogrammet, Frösön (CH)

181106

Möte Tillväxtverket angående uppdrag om regional utveckling, Stockholm (IN)

181114-15

Möte med övervakningskommitten. Umeå

181120

Partnerskapsmöte, Landsbygdsprogrammet, Luleå (TS, CH)

181121

Möte övervakningskommitten, Landsbygdsprogrammet, Stockholm (IN)

181121

21 november. Dialogmöte Framtidens näringsliv och entreprenörskap, Lycksele

Näringsnämnden har under denna period haft ett möte:
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CHEFSRAPPORT
REN NÄRING
PERIOD: 20180606- 20181003

Särnediggi

Såm~digge
Såiniediggie
Saemiecliglde

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Förvaltning

4 873

1.22 RFA

113915

Utfall för
perioden

Kommentar

Sametinget arbetar för det samiska folkets bästa och som engagerade ambassadörer synliggör vi
samerna som urfolk. Sametinget initierar, utvecklar och verkställer insatser som främjar samiska
språken, kulturen, näringarna samt berikar samhället genom samisk kunskap.

l J•Jiiriiitili~iif1Mf4*!t·
11

•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som påverkar det
samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser
o Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Ökat fokus på områden som socialpolitik, utbildning, forskning samt idrott

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare
o Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHETENS MALSATTNING
1.
2.
3.
4.

Det Finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten
Sametinget ska ha ett avtal med Sverige rörande samiskt deltagande i svenska FN-delegationer
Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsrnässiga processer och beslut
5. Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat
6. Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och externt
7. Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN 20181004- 20181206

Ny nationalpark
Sametinget deltar i arbetet för bildande av en nationalpark med arbetsnamnet "Vålådalen-SylarnaHelags" i Jämtlands län. Naturvårdsverket har nu presenterat en övergripande inriktning med mål, syfte
och vissa knäckfrågor som zonering, tillträdesförbud, allemansrätten m.m. lnriktningsbeslut togs av
Beredningsgruppen där Sametinget sitter, den 3 oktober. 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. Naturvårdsverket har begärt att ett undertecknande om överenskommelsen ska ske av respektive
myndighet.
Länsstyrelsen resp. samebyarna har efter inriktningsbeslutet uppdragit åt Marie 8 Hagsgård resp. Malin
Brändström att som sakkunn iga yttra sig över överenskommelsens syfte och mål med nationalparken.

Rovdjursfrågor
Sametinget har beviljats 500 tkr från naturvårdsverket för utbildning i förvaltningsverktyget som kommer
att ske regionvis under oktober. Ett stormöte med samebyar och myndigheter planeras i februari 2019.
Sametinget har under oktober hållit utbildningsseminarier på 5 platser angående förvaltningsverktygets
förlustberäkningsprogram.
Naturvårdsverket har påbörjat att formulera sin vägledning angående toleransnivåns betydelse vid
prövning av beslut om jakt efter stora rovdjur. Uppdraget framgår av deras regleringsbrev. Sametinget
har deltagit på ett av de samrådsmöten som hållits med länsstyrelserna.
Sametinget har yttrat sig 2 gånger till näringsdepartementet angående EU kommissionens vägledning
om Art & habitatdirektivet; Guidance document on the strict protection of species of Community interest
under the Habitats Directive. Sametinget tog på eget initiativ kontakt med regeringskansliet den 15
november avseende yttrandeprocessen. Varken Miljö- och energidepartementet eller Naturvårdsverket
hade dessförinnan involverat oss i processen. De svar som Sametinget fick från regeringskansliet och
Naturvårdsverket visar heller ingen avsikt att höra Sametinget innan yttrandet skickades in till EU
kommissionen (svarsdag 20 november). Näringsdepartementet reagerade dock starkt och såg till att
Sametinget hade möjlighet att yttra sig. De såg även till att Sveriges svar till EU kunde förlängas till den
27 november.
Ett möte har hållits med Viltskadecenter/SLU med syfte att påbörja en studie om förekomstbaserad
ersättning för björnskador på ren på samebynivå, baserat på förekomst av bj örn utifrån
spillningsinventering och registrering av familjegrupper på spårsnö samt björnars individuella
predationstakt på ren. Studien kommer löpnade att presenteras för den av rennäringsnämnden tillsatta
arbetsgruppen för björn. Förhandlingar pågår om att Naturvårdsverket bekostar studien.

Terrängkörning
Regeringen har tillsatt en utredning för att se över lagstiftningen för terrängkörning och lämna förslag på
de förändringar och förtydliganden som behövs för en hållbar terrängkörning i Sverige. Sametinget har
en tjänsteman, Matilda Månsson förordnad som expert i regeringens utredning.
Utredningens uppdrag är att:
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•

Utreda om de regelverk som innehåller bestämmelser om terrängkörning behöver förändras
eller förtydligas.

•

Utreda hur en effektiv tillsyn kan åstadkommas.

•

Utreda och överväga den straffrättsliga regleringen vid otillåten terrängkörning och vid behov
föreslå ändringar av påföljden i syfte att åstadkomma ändamålsenlig reglering.

•

Lämna förslag för att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i terrängen
med motordrivet fordon för att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 29 november 2019
Regeringen har samtidigt gett Naturvårdsverket i uppdrag att analysera terrängkörningens påverkan på
djur, natur och friluftsliv. Uppdraget består av fyra delar där Naturvårdsverket ska:
•
•
•
•

analysera terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv under rådande
terrängkörningslagstiftning
se över gränsdragningarna för de 16 statliga regleringsområdena i fjällen som anges i
nuvarande 6§ terrängkörningsförordning
undersöka effekten av de terrängkörningsplaner sorn samebyarna arbetat fram och gjort
åtgärder utifrån
samla kunskap om möjligheter och begränsningar i nuvarande lagstiftning av att använda
elfordon i terräng

Denna utredning ska utgöra ett underlag till den av regeringen särskilda utredningen enligt ovan. I det
senare uppdraget är Brita Iren Thomasson kontaktperson/samordnare från Sametinget. Uppdraget ska
redovisas senast 1 juni 2019.

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

Handläggningssystem
System utvecklingen av handläggningssystem Mearka - renmärkesregiste, Låhko - företagsregister,
Haddi - prisstödssystem samt Navdi - rovdjursersättning, massdöd och inventering, (Mearka och Låhko,
renmärkesregister och företagsregister) har påbörjats och sker i samarbete med Geovision, Agio, Mirror
och Coresource.

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER MM)

3-4 oktober
4 oktober

Renbruksplan-konferens med samebyar, Arvidsjaur
NMD fältdag/referensgruppsmöte, Referensgruppen för Nationelle Marktäckedata.
Myndighetssamverkan runt geodata (Peter B)
Webbsändning av IPCC nya rapport om klimatförändringar, skillnad mellan 1,5 och 2
8 oktober
graders uppvärmning (Anne W)
11 oktober
Samverkansrådet rovdjur, Stockholm (Lars-Ove S)
11 oktober
Chefsmöte rovdjur länsstyrelser o Naturvårdsverket (Lars-Ove S)
11 oktober
Regionalt sektorsråd Norrbotten och Västerbotten (Stefan)
10 oktober
Myndighetsmöte om grön infrastruktur (Anne W)
SGU:s gruvnäringsråd, Stockholm
11 oktober
16-17 oktober Möte rovdjursgruppen SSR (Stefan F och Rickard D)
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18 oktober
23 oktober

Utvärdering Rovbase NV intervju (Stefan F)
Möte Referensgrupp och Naturvårdsverket. Utvärdering av inventeringssystemet för
stora rovdjur (Stefan F)
23-25 oktober Nordic Conference om Climate Change Adaption. Deltog i en session om klimatförändringar och kulturarv där vi berättade om det samiska kulturarvet (Anne W)
31 oktober
Möte Riksrevisionen ang. rennäringens främjandeanslag (Lars-Ove S)
5 november
Möte Inlandsbanan ang. utökad trafik (Brita T, Lars-Ove S)
7 november
lnspire arbetsgrupp. Informationsutbyte när det gäller myndighetsuppdraget som
informations ansvarig myndighet enligt EU- direktivet (Peter B)
7 november
Möte Naturvårdsverket angående toleransnivåer o förvaltningsverktyg (Lars-Ove S,
Matilda M)
7-8 november Grön infrastruktur (konferens). Föredrog om renen som indikator för grön infrastruktur (Anne W)
9 november
20 november
28 november

Möte Naturvårdsverket om regeringsuppdraget analys av terrängkörningens påverkan
på djur, natur och friluftsliv (Brita W)

13 november
15 november
29-29 nov.

Möte med nationell arbetsgrupp, järvinventering (Skype
Viltförvaltarkonferens Naturvårdsverket m.fl (Stefan F)
2 dagars utbildning för TRV, vattenfall mfl. 200 deltagare

21 november
22 november

Avstämning angående kommande chefsmöte med naturvårdsverket (Lars-Ove S)
Rennäringsnämnden, Östersund

3 december

Möte med Viltskadecenter om studie DNA inventering-rovdjursersättning (Stefan F,
Rickard D, Lars-Ove S)
Skandinaviskt inventeringsmöte i Trondheim (Stefan F)
Beredningsgruppsmöte ny nationalpark (Lars-Ove S)
Nationellt skogsprogram (Stefan F)
Rennäringsnämnden, telefonmöte

4-5 december
29 november
6 december
6 december

4

SÅMEDIGGI / SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2018-11-05

Sagadoalli mearradus

Stefan Mikaelsson representerar Sametinget vid Treasures of Sami land 2018
den 23 -25 november i Murmansk
Dag som ovan

?, lif{l· 1__)J6it<2
Per-Olof Nutti
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SÅMEDIGGI / SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2018-11-29

Utarbetande av verksamhetsplan för 2019

Styrelsens har i samband med invigningen av Sametingets mandatperiod kommit överens
om en samverkan i politiska sakfrågor och en politisk imikhung för mandatperioden 20172021.
Det politiska inrikhungsdokumentet ska utarbetas i en politisk verksamhetsplan och vara en
verksamhetsplan för Sametingets myndighet att arbeta efter.
Sametingets styrelse är myndighetens chef och därav ska det också göras en översyn av
Sametingets styrdokument.
Enligt förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget ska styrelsen bl.a.
• pröva om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet
med verksamheten,
• besluta att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett
betryggande sätt,
• i en arbetsordning besluta de föreskrifter som behövs om Sametingets organisation och
formerna för myndighetens verksamhet, och
• i arbetsordningen eller i ett enskilt fall besluta att lämna över till ordföranden,
ordföranden i styrelsen eller till någon som tjänstgör hos Sametinget att avgöra ärenden
som är av det slaget att de inte behöver prövas av Sametinget eller styrelsen,
Enligt myndighetsförordningen (2007:515) ska myndigheter bl.a. besluta en verksarnhetsplan
för myndigheten och säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och
kontroll som fungerar på ett betryggande sätt.

Ordförande beslutar
att

att

att

att
att

låta utarbeta ett förslag till verksarnhetsplan för 2019 med ledning av den
innehållsdisposition som framgår av årsredovisningen 2017 samt med ledning av
styrelsens politiska inriktningsdokumentet,
verksamhetsplanen ska utgå från och hänvisa till
• de lagar, förordningar, regleringsbrev, uppdrag m.m. från riksdag och regering som
är styrande för verksamheten, och
• de föreskrifter, handlingsplaner och andra bestämmelser, som Sametinget i plenum,
styrelse eller nämnder beslutat ska vara styrande för verksamheten,
för varje verksamhetsdel ska kort kunna anges
• mål eller uppdrag
• status eller nuläge
• planerade insatser
• ansvarigt organ och
• prioritering eller tidsplan,
uppdra till Per Mikael Utsi att utarbeta förslaget, och
arvode för uppdraget utgår med högst 10 dagsarvoden eller motsvarande.

~ iZ:C.(J 1...1.i¼:Q

Per-Olof Nutti

,

Sammanställning 3 1 Sametinget

BUDGETUPPFÖUNING

..

~

•

Budgetuppföljning per

\& i

2018-11-30

"4-q.~

Verksamhet (tkr)
Folkvalda

Utfall per 2018-11"30 Budget per 2018-11-30 Budget 2018 · Prognos 31/12 Not
.
.
.
. 12 414
13 544
15 496
-148 . 1

.

.

Såmcdjggi
samcdigge
Samied_iggie
Säcmi~dJgkie

Förvaltning

Kanslichefens stab
Admin & ekonomi
Språk
Kultur
Samhälle, miljö och renni
Näringsavdelningen
·.
Summa •
Summa

"·,

'

',

:-

"-,

.

.

.

.,.

Regleringsbrev
Resultat'för perioden

.

_.,:

-,

--,

.

7152
12 858
2 696
1985
3 938
164
28792

.

41207
5 603

.

.·

10 091
13145
3 231
2 498
4136
164
33 266

11336
14 667
3 747
2 998
4513
179
.·. •. • 37440

46 810

52936
52401
.

2 609
-13

535
346

2
3
4

•
•

..

.

..

-95
3 383

5

3 235

' ,'-6

3 235

.

.

Kommentarer

1. Årets resultat det vill säga överskottet för 2017 om 535 tkr har budgeterats upprdag/projekt för den folkvlada delen.
2. 3 vakanta tjänter pga att låsta medel t o m 30/8. Rekryterings pågår.
3. Vid nytt it-avtal tillkommer kostnader för transformation. It-upphandlingen har på nytt blivit överprövad vilket betyder att
att inget it-avtal kan signeras förrän dom meddelas. 1 st vakant tjänst pga låsta medel.
4. överskottet beror på vakanta språkkonsulent tjänster samt ej förbrukade korttidsstudiestöd.
Kostnader för Eu-projektet Giellagaldu är i slutskedet av redovisningen och där ligger det en osäkerhet om bidragsintäker på 336 tkr kommer inbetalas.
5. Kostnader för Landsbygdsprogrammet samt lnterreg som inte är godkända belastar näringsavdelningen. Se sid övriga externa medel, not 1.
6. Skillnaden mellan reglerings brev och budget beror på att även föregående resultat är inräknad i budgetramen.
* Enligt styrelsebeslut ska förväntat överskott på ej tillsatta tjänster för de ca 7 Mkr som förvaltningen ramförstärks med 2018
finansiera olika utredningar/projekt tillsammans med oförbrukade medel inom folkvalda delen
(se kommentarer för folkvalda delen).
Sametingets förvaltningsanslag får skjuta över medel tillnästkommande åt med 3 % dvs 1 572 tkr
Resultat för perioden är ett överskott på 5 703 tkr med en prognos på 3 235 tkr vid årets slut.
Utskrivet: 2018-12-12 14:42
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Folkvalda

BUDGETUPPFÖLJNING

(tkr) .•··•

V~r,l<samh

1

. "

'1

'; '

'
I

•,

-1 -

331
7
120
2 936
1172
557
1403
402
299
111
378
423
3 719
450
107

2251 VALNÄMND
2235 Valberedningen
2248 UNGDOMSRÅD
2241 STYRELSELE ARBETE
2240 STYRELSEORDFÖRANDEN
2236 PARTISTÖD
UPPDRAG/PROJEKT
SPR
Presidium
SPRÅKNÄMND
22322 NÄRINGSNÄMND
22321 RENNÄRINGSNÄMND

2234
22421
2233
22323

2232 PLENUM
2192 KULTURNÄMND
22324 HÄLSO, ÄLDRE och IDROTTSNÄMND
RÅDSLAG (UTSKOTT)
"•

..
I

... Summa

I:'

Budget per 2018-11-30

, Utfall per 2018-11-30

'

·1

,.,

'

,.

12414

:

1.
Il

• Budget 2ois

321
28
321
3 330
1146
557
1568
450
321
321
367
413
3 610
450
160
183
. 13 544 ·,

1,:

350
30
350
3 633
1250
800
1710
1060
350
350
400
450
3 939
450
175
200
.1 5'. 496

Prognos 31/12 .· Not
13
17
230
247

7
1

633
-29
79
-38

-77
-1081
-105
-37

2
3

5
5
4
5
6

1 -148

1. Den förändrade partistöds nivån kommer att utbetalas i december 2018.
2. Redovisning för dessa finns på nästa blad.
3. Värdskapet för SPR påbörjas sommaren 2018 och avslutas september 2019.

4. överskridande av budget för plenum beror bl a på att det plenum i Staare (1850 tkr) ökade från 5 dagar till 7, högre priser för konferenspaket m m.
Prognostiserad kostnad för plenum vecka 46 är 1,7 mkr inklusive jubileumsfirande.
5. Utökad budget till rennäring- och kulturnämnd med 150 tkr (ligger under uppdrag och projekt) samt 50 tkr till

Utskrivet: 2018-12-12 14:42
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Folkvalda

BUDGETUPPFÖUNING

Fördelning av 2234 uppdrag och projekt

Budget· ·.

Utfall

Uppdrag/Projekt(tkr)

Renskötselkonvention
Urfolks rättigheter klimat
Utredning valnämnden
Etiskt råd
Sanningskommission
Övervakningskommitten
Kommitten för samiska national symboler
Nordiskt och internationellt arbete
Remiss läroplan
Samisk språklag
Pitesamiska arbetsgruppen
Forskningspolitisk strategi
Renmärkesapp (on- och offline, grova sökningar (CGI)
Metodik och strategi; konsultationsordningen
OECD
Konferens: kvinnor och renskötsel
Metodik för möten; modern samepolitik
Jämställdhet neijda
Muonio historia
Renskötselkonferens

20

20

91
47
104

100
75
104
50

15
118
18
57

8
150

13
150

134
177

127
250
50
40
60

170

Rovdjustrategi
Skogsstrategi

170
350
150

320

Parlaments byggnad
Utökning av kulturnämnd
Summa

150

119
1403

.

150
2154
Summa budget 1710 000

J.!tredningar som belastar förvaltningen

[utredning- Läg<et_ i sapmi

Utskrivet: 2018-12-12 14:42

650 tkr

3

BUDGETUPPFÖUNING

Rennäringsanslaget
\

Verksamh

1• . ', · '

228!:!3 I KATASTROFSKADESKYDD

. , ;i; Utfall per 2018-11-30

. Budget per:2018-11-30

Budget 2018

'INot''

15 976

7 319

7 319

911

917

1000

1030

900

900

22872 ITOLERANS NIVÅER

- 33
115

1375

1500

228711 MIUÖPROJEKTET

240

458

500

2 628

3 438

3 750

13 673

15 583

17000

5 890
6043

5 500
6417

6000
7000

969

22881ISTATISTIK OM SAMISKT NÄRINGSLIV
2288IFRÄMJ. RENNÄR.
22873 I Förvaltningsverktyg samebyar

2284IMARKANVÄNDNINGSREDOVISNING
2283 I PRISTILLÄGG
2282IERSÄTTNING TJERNOBYL
22811 UNDERHÅLL AV RIKSSTÄNGSEL
22801 RENMÄRKESREGISTER

1283

1400

22891 RENBRUKSPLANER/girdnu

1279

1375

1500

2412IROVDJURSINVENTERING

3 663

3 700

3 700

· 728

1375

1500

824
46 368

733
53 000

53 000

3 290

3 290

3 589

103 921

106 6°63

24111ISÄRSKILD SKADEERS. Skadeförebyggande åtgärder
2411ISÄRSKILD Sl<ADEERS. Massdödade renar
2410IRovdjursersättning
Vägförening
Ans lagskredit

Summa

800

261

350

Summa disponibelt belopp enligt reglerihgsbrev

'

'

110 sas I

1

113 915

Kommentarer till främjandeanslaget

1. Summa att budgetera enligt utfall 2017 är 3 107 kr
Anslags kredit för 2018 är beviljad till 11 391 tkr
Periodens resultat är ett underskott på 2 743 tkr
Prognosen för rennäringsanslaget är - 4 226 tkr

Utskrivet: 2018-12-12 14:42

4

Övriga sakanslag

BUDGETUPPFÖLJNING

Verksamh
Nationella minoriteter

Utfall per 2018-11-30

..

.

.. ·

.·

..

. ·

.

.. ...

941
21394
5 614
.

.

.

.

.

5 493
16 663

.•

.

Prognos 31/12

...· ...

·.

.

•

17512 Samefonden

.

•

'
'

2017
1100
21230
5 958
.

not
.·

.

0
0
0
0

1200
21230
6 500

•.· I

. . ··•

,·"

2 200

·

5 500
16 522
·.

::

.

·

2190 Samefonden
1742 BIDRAG SAMISK KULTUR (anslag 1:2)
•···
'
Samefonden ·•

1.

·.,,·' .. :

1929

17493 HEMSIDA NÄT MINORITETER
17494 STATSBIDRAG KOMMUNER OCH LANDS
17492 SAMISKA SPRÅKCENTRUM
'

Budget 2018

..
',.

17491 NATIONELLT UPPFÖUNINGSANSVAR

Språk och kultur

Budget per 2018-11-30

.

..

·.·· ..

..

..

·• ..

·

..

5 500
17 878

··•.

3
2

•

i

1
1

0

·····

·

I

1500

.

.

0

Bidragsfördelning av utbetalda bidgra via anslag 1:2 och Samefonden

Konto
2180
2181
2185
2186
2187

Konto(T)
ORGANISATIONS O FÖRENINGSBIDRAG
PROJEKTBIDRAG
SAMISK MEDIA
SAMISK TEATER
SAMESLÖJD

21901 PROJEKTBIDRAG
21902 VERKSAMHETSSTÖD
Summa utbetalda bidrag (Samefond+ kulturanslaget)

Belopp
4330
1326
2 600
5 900
2 200
504
5 296
22156

2. Samiskt språkcentrum har fått utökat anslag med 500 tkr för att utreda utvecklingen av samiskt språkcentrum.
3. "Statsbidrag för kommuner och landsting" har fått en indragning av anslaget på 1440 tkr då regeringen genomfört en om budgetering.
Idag ligger Stadsbidrag med på ett ans lagsöverskridande (vilket inte sakanslag får göra) på 164 tkr. Det förs en dialog med departementet
angående detta.

Utskrivet: 2018-12-12 14:42
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övriga externa medel

BUDGETUPPFÖLJNING

Vei:ksamh ·· ' :·'· '

. ... i ,,.'

..

"

2530-2531 INTERREG 4 SAPMI
2290 Ren bru ksplaner
2276 LANDSBYGDSUTVECKLING
22708
2220
2275
22964

Utfa Il per 2018s11-~0
845

Samisk mat
Rasism mot samer
Klimat- sårbarhetsanalys o handlingspla
Giellagaldu (uppdrag)

1829
2404
272
500
441
829

Budget per2018-11-30 Budget 2018 ,. Prognos 31/12
1078
988
1833
2 292
917
500
688
1000

Not

2 000
2 500
1000
500
750
1000

-200

1
2
3
4

Information minoriteter
1. OH-kostnader som ej täcks av TA-medel: lokalhyra, tidskrifter, etc, telefon, internet, data, rekreation och motion, rn

ftgshälsovård, läkemedel, övr. sjukvård, bisnode. Ett negativt resultat belastar förvaltningsanslaget (näringsavdel)
2. Projektet är avslutat
3. Avtalsperioden var till 2018-08-31
4. Giellagaldus särskilda finansiering avslutas sista december 2018.

Utskrivet: 2018-12-12 14:42

6

STAB
Budget helår

Budget till 201811

Utfall
Personalrelaterade kostnader
Stabpersonal

420
6 732

300
8 905

600
10 736

SUMMA STAB

7152

9 20S

11336

EKOADM
4 605
3156
2 273
191
2 632

Budget till 201811
5 480
3144
2 226
199
2 396

12 858

13 445

Utfall
Kanslipersonal
Centrala poster
OH-kostnader Giron
OH-kostnader JMK
IT/IS
SUMMA EKO o ADM

Budget helår
5 978
3430
2 428
217
2 614
14667

,RENN.&'R!NG, MIU_Ö: &,.SAM~fi:.lE
Personal inom rennäring, miljö o sam
OH-kostander Staare

3 722
216

Budgettill 201811
3 869
270

SUMMA RENNÄRING, MILJÖ o SAM

3 938

4139

Utfall

Budget helår
4 218
295
4513

SPRÅK
Utfall

Budget till 201811
2107
733

Budget helår

635

649

2299
800
649

SUMMA SPRÅK

2696

3489

3 747

Kulturpersonal

1756
229

2124
614

2 328
670

1985

2 738

2 998

84

Sametingets Språkkonsulenter
Studier samiska
Giellagåldu %

1489
571

KULTUR
Bibliotek
SUMMA KULTUR
NÄRING
Näringspersonal
Ej stödberättigat Eu-program
SUMMA NÄRING

SLIMMA HELA FÖRVALTNINGEN

52

77

113

73

95

164

150

179

28 792

33167

37440

Kommentarer
Staben har ett antal ej tillsatta tjänster som internationelljurlst 3 månader, kvalutredare, adminlstartör
6 månader etc vilket resulterat i ett anslagssparnade.
Eko/adm har ej tillsatt controller vilket resulterat 1ett budgetöverskott
Rennäringsavd kommer att ha budget i balans vid årets slut
Språk har ett antal vakanta tjänster under året vilket reulterat i ett budgetöverskott.
Kultur har även de haft ej tillsatt tjänst under året

2018-12-12-14

SÅMEDIGGI
SAMETINGET
Från

Dm

REMISSLISTA
År 2018 januari- december
Ärende

Svar
Senast

Exp

Hand!

1.2.1-2017-1235

Miljö- och energidep

Betänkande Miljötillsyn och sanktioner - en
tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet
SOU2017:63

18-01-08

18-01-09

PEEN

8.2.2-2017-1298

Skolverket

Stadieindelade timplaner och kursplaner i
grundsäskolan, specialskolan, sameskolan m m

18-02-15

aa 17-11-14

MAAL

1.2. ·

Näringsdep.

Effektivare beredning av vissa förändringar
i jaktförordningen

18-02-15

18-02-15

STFO

Remiss av promemoria om förbud mot och

18-01-11

18-02-28

LRT

117-1317

5.2.1-2017-1577

Miljö- och energidep

Begränsningar för terrängkön1ing i en kommun
Jl7-1598

Bergsstaten

Ansökan om undersökuingstillstånd
Backberget m 101

18-01-04

18-01-04

ANWA

5.2.1-2017-1599

Bergsstaten

Ansökan om undersökuingstillstånd
Risberget m 101

18-01-04

18-01-04

ANEA

5.2.1-2017-1600

Bergsstaten

Ansökan om undersölmingstillstånd
Klockmyranm 101

18-01-04

i.å

LRT

5.2.1-2017-1601

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Påkehällanm 101

18-01-04

i.å

LRT

5.2.2-2017-1605

NEKTAB§

Ny 130 lev-ledning vid Vaberget,
Sollefteå kommun

18-01-18

ANWA

5.2.2-2017-1607

Kramfors kommun

Smmåd landsbygdsutv i strandnära lägen

18-01-28

18-01-29

ANWA

5.2.

)17-1607

Lst Västernorrland

Smm·åd om tematiskt tillägg till översiktsplan LIS, Krmnfors kommun

18-01-12

18-01-08

ANWA

5.2.1-2017-1613

Lst Västernorrland

Tillstånd om bergtäkt på Västby, Sollefteå kmmnun 18-01-08

18-01-05

LRT

Energimarlmadsinspek.

Nätkoncession Alnnavaara-Aiti k8600 X,
Gällivare kmmnun

18-02-13

ANWA

6.2.l-2+17-1622

Jordbruksverket

Förslag om nya föreskrifter SJVFS 2016:28
om vissa skyddsåtgärder med avs. CWD

18-01-05

SLG

5.2.1-2017-1623

Energimarlmadsinspek.

Nätkoncession Alnnavaara-Aitik 8600 V,
Gällivare kommun.

18-02-13

ANWA

5.2.2-2017-1624

SCA Skog

Planerad fortsatt och utvidgad berg- och
Moräntäkt inom Loviken 1:9, Sundsvalls

18-01-08

ANWA

5.2..

5.2

J17-1621

18-02-16

18-02-16

Kommun
5 .2.2-2017-1628

Lst Västerbotten

Ansökan om tillstånd till fiskodling i
Kaskeluokt, Storuman

18-01-05

ANWA

1.2.1-2017-1632

Kulturdep

Remiss av betänkandet Nästa steg? Del 2.
18-03-06
Förslag för en stärkt minoritetspolitik SOU 2017:88

18-03-05

AINE

....,

\&
'i
'#,,,,.,,

2018-12-12-14

Dnr

Från

Ärende

Svar
Senast

Exp

Handl

1.2.1-2017-1635

Finansdep.

Departementspromemorian Ett enhetligt
regionalt utvecklingsansvar Ds 2017:61

18-01-19

18-01-04

INI

5.2.2-2017-1637

Sweco Environment AB

Tillståndsansökan, nytt avloppsreningsverk i
Fränsta, Ånge kommun

18-01-05

18-02-01

LRT

5.2.1-2017-1649

Lst Jämtland

Planprogram för Vemdalens by,
Härjedalens kommun

18-01-20

18-01-19

ANWA

5.2.1-2017-1650

Kiruna kommun

Översiktsplan för Kiruna kommun

18-02-05

18-02-02

ANWA

5.2.1-2017-1655

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Kristineberg nr 1019

18-01-10

18-01-05

ANWA

5.2.1-2017-1656

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Mångfallberget nr 1004

18-01-10

18-01-05

ANWA

5.2.1-2017-1658

Lst Västernonland

Förlängd igångsättningstid för vindkraftPark Långåsen, Ånge kommun

18-01-15

18-02-26

LF~

5.2.1-2017-1675

Energimarknadsinsp.

52 kV kraftledning från Skallböle till
Nederede, Sundsvalls kommun

18-02-28

18-02-28

ANWA

5.2.2-2017-1679

AF-konsult

Planerad 130 kV la-aftledningar för anslutn.
Till vindkraft vid Ranasjöhöjde, Flakaberget
Och Salsjön, Sollefteå kommun

18-01-15

18-01-15

ANWA

5.2.1-2017-1686

Pajala kommun

Detaljplan för del av Tärendö 3:61 mfl

18-01-22

18-02-26

LRT

5.2.2-20 17-1689

Kraftkonsult

Vädersäkring av elledningar i HuukiRistimella

17-12-23

ANWA

1.2.1-2017-1690

Näringsdep.

Promemorina Ändringar i j aktförordningen
(1987:905) i syfte att underlätta för rullstolsBurna personer med bestående rörelsehinder
Att jaga

18-03-01

5.2.2-2017-1728

Ramböö

Koncession för en ny 150 kV ledning mellan
Befintlig 150 kv ledning och station i
Munksund, Piteå kommun

18-02-10

18-02-09

ANWA

5.2.1-20 17-1734

MSB

Riksintresset Totalförsvarets civila del

18-02-15

18-02-09

ANWA

5.2.1-2017-1735

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Honkavaara nr 1

18-01-22

18-01-19

ANWA

5.2.1-2017-1736

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Muotkavuoma

18-01-22

18-01-19

ANWA

5.2.2-2017-1741

SWECO

Nya koncessioner för befintliga 150 kV.
Ledningar mellan V argfors-Grytfors och
Grytfors-Bastusel

18-01-31

ANWA

5.2.2-2017-1742

SWECO

Ny koncession för ny 150 kV-ledning
Mellan Bastusel och Arjeplog

18-02-23

LRT

5.2.2-2017-1744

SCA Skog AB

Utökadrytning Sörfors 14:1, Sundsvalls
Kommun

18-01-08

ANWA
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5.2.1-2018-23

Jordbruksverket

Redovisning av kostnader för hantering
AvEU-stöd2017U

18-02-01

18-02-01

INI

1.2.1-2018-17

Kulturdep

Reglering av ekonomiska fönnåner
För förtroendevalda i Sametinget

18-03-12

18-03-15

ANTA

1.2.1-2018-22

Kulturdep.

Säkerhetshöj ande åtgärder vid
Sametingets sammanträden

18-03-15

18-03-15

ANTA

1.2.1-2018-39

Näringsdep

Betänkande Ett landa att besöka. En samlad
Politik för hållbar turism och växande
Besöksnäring SOU 2017:95

18-04-06

18-04-13

INI

5.2.J-,:018-73

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Petiknäs nr 1012

18-02-10

18-01-30

ANWA

5.2.1-2018-74

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Malånäset nr 100

18-02-10

18-01-30

ANTA

5.2.1-2018-75

Bergsstaten

Ansökan om nndersökningstillstånd
Köli nr 200

18-02-10

18-02-07

LRT

5.2.1-2018-79

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd

18-02-06

Huornaisenvuoma nr 3
5.2.1-2018-80

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Tarsmyran nr 1

18-02-06

18-02-09

ANWA

8.2.1-2018-111

Utbildningsdep

Betänkandet Nationella minoritetsspråk i
Skolan - förbättrade förutsättningar till
Undervisning och revitalisering SOU 2017:91

18-04-06

18-04-10

MAAL

1.2.1-2018-127

Skolverket

18-02-12
Förslag gällande stadieindelad timplan för
Grnndsärskolan, specialskolan resp.
Sameskolan. Föreskrifter om grnndsärskolans
Kursplaner samt kunskapskrav i åk 3 i Grnndsärskolan

18-02-01

ANTA

5.2.1-2018-134

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Storåsen nr 3

18-02-13

18-02-01

ANWA

)18-135

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Andersberg nr 1

18-02-13

18-02-10

ANWA

5.2.1-2018-137

Naturvårdsverket

Ramsarornråden korrektur och gränsjusteringar

18-03-28

ANWA

5.2.2-2018-161

Boliden minerals

Bearbetningskoncession för Nautanen

18-03-16

ANWA

5.2.2-2018-171

NEKTAB§

Samråd ny kraftledning mellan No11'åkerKorsselbränna, Strömsunds kommun

18-02-28

ANWA

1.2.1-2018-174

Jnstitiedep

Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv
Till EU:s vapendirektiv Ds 2018:l

1-05-09

LRT

5.2.2-2018-178

Kraftkonsult

Vädersäkring av elledningar i RistimellaKolari

18-02-22

LRT

5.2.1-2018-182

Lst Västernorrland

Ansökan om förlängd igångsättningstid,
Blackfjället vindkraftpark. Örnskoldsvik

18-02-28

LRT

5.2.
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Kommun
5.2.1-2018-203

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Tjaranr 101

18-03-01

18-02-14

LRT

5.2.1-2018-205

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Tjara

18-03-01

18-03-04

LRT

5.2.2-2018-213

Mätteknik

Planerad fortsatt och utvidgad bergtäkt
Inom Tännäs kyrkby s: 1

18-02-23

18-02-22

LRT

5.2.1-2018-214

Närings- og fiskeridep

Elkem AS sökand om ekspropriasjon av
Rettigheter for etablering av anlegg for
Utvinning av kvartsforekomst i Nasafjell

18-03-28

ANWA

5.2.1-2018-215

Lst Västernorrland

Berg- och moräntäkt inom fastigheterna
Byn 2:5 och 1: 10, Ragunda kommun

18-03-05

18-03-02

ANWA

5.2.1-2018-216

Lst Västernorrland

Bergtäkt inom fastighetn
Hattsjö 1:100, Örnsköldsvik kommun

18-03-05

18-03-05

Al,,.....'å,_

5.2.1-2018-222

Lst Västernonland

Bildande av natwTeservatet Revaberget

18-05-07

18-03-05

LRT

5.2.2-2018-244

Kraftkonsult

Vädersäkring av elledningar i Narken Iso Puolamaajärvi

18-02-22

LRT

5.2.1-2018-237

Lst Jämtland

Översiktsplan Bergs kommun

18-03-14

18-03-27

ANWA

5.2.1-2018-5

Lst Jämtland

Täkt Storåbränna 1:65, Strömsunds kommun

18-03-02

18-03-04

LRT

5.2.2-2018-258

SWECO

Nätkoncession för bygge av ett antal nya
33 kV- och 152 kV-ledningar i lutfledningsoch/eller markkabelutförandd inom
Skellefteå stad

18-03-23

18-03-27

LRt

5.2.2-2018-267

Trafikverket

Ombyggnad av väg 867 delen etapp 2
Saittarova-Vuostokangas i Pajala kommun

18-03-2 1

18-03-209

ANWA

5.2.2-2018-273

SvevindAB

Planerad 150 kV-kraftledning i Piteå kommun

18-03-09

18-03-08

LRT

5.2.2 -2018-277

Ragunda kommun

Förslag detaljplan Bispgården 2:23, 2:38 del av 2: 1 18-03-12

18-03-16

LR1

5 .2.2-2018-287

EMKAB

Nylokaliseringav matjordsuttag på Falmark 1:65, 18-03-16
Skellefteå kommun

18-03-1 6

LRT

5.2.1 -2018-288

Lst Västerbotten

LIS-landsbygdsutv. i strandnära lägen för
Vilhelmina kommun

18-03-15

18-03-18

LRT

5.2.2-2018-291

Mätteknik AB

Fortsatt och utvidgad berg- och moräntäkt
Inom Laxsjön 3 :2, Timrå kommun

18-03-19

18-03-19

AN WA

5.2.2-2 018-359

SWECO

Nya 150 kV-luftledningar i Skellefteå och
Norsjö kommuner

18-03-30

5.2.1-2018-366

Örnsköldsviks kommun

Nybyggnad av vindkraftverk Hälma 2:2, 3:3,
Stigl:3, 2: 1, Söderlindsmark 1:1

18-03-19

18-03-27

LRT
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18-03-09

ANWA

18-03-30

18-03-27

ANWA

5.2.1-2018-367

Örnsköldsviks kommun

Nybyggnad av 2 st kopplingskiosker Stig 2:1, 1:3 18-03-12

5.2.1-2018-377

Trafikverket

E45 <leken Rengsjön-Älvros, Hä1jedalens kommun 18-04-06

5.2.1-2018-379

Lst Västernorrlands län

Villkorsändring - Solberg Vindkraftpark,
Örnsköldsviks- och Åsele kommun

1.2.1-2018-382

Post- och telestyrelsen

Förslag om nya föreskrifter om undantag från
tillståndsplilct för användning av vissa

radiosändare
5.2.2-2018-383

NEKTAB

Planerad 40 kV kraftledning mellan Hoting och
Dorotea, Strömsunds- och Dorotea kommuner

18-04-02

18-04-02

LRT

1.2.1-~018-387

Kulturdep.

En ny stödordning för säkerhetshöjande
åtgärder inom det civila samhället

18-05-18

18-05-28

PEEN

5.2.1-2018-388

Bergsstaten

Ansökan om nndersökningstillstånd
Liikavaara nr 1048

18-04-02

18-03-27

ANWA

5.2.1-2018-397

Bergsstaten

Ansökan om nndersökningstillstånd
Lycksanr4

18-04-03

18-03-28

ANWA

5.2.1-2018-398

Lst Västernorrland

Fortsatt och utvidgad tälct av berg- och morän
Funäsdalen, Härjedalens kommun

18-04-03

18-04-03

ANWA

5.2.1-2018-399

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Degermyran nr 102

18-04-03

18-03-29

ANWA

5.2.1-2018-400

Bergsstaten

Ansökan om nndersökningstillstånd
Lombennr 1

18-04-03

18-03-29

ANWA

5.2.2-2018-40 I

Sorsele kommun

Detaljplan för Ammamaäs I: I och I :2

18-04-03

18-03-28

LRT

5.2.2-2018-402

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Lauker nr 1001

18-04-04

18-03-29

ANWA

5.2.1-2018-414

Trafikverket

Rastplats Kiruna

18-03-24

5.2.2-2018-435

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Korsträsk nr 100 I

18-04-09

18-04-05

ANWA

5.2.2.-2018-437

Trafikverket

Samråd Forslunda-Håkmark och
Forslnnda-Hissjö, väg 363 i Umeå kommun

18-04-17

18-04-19

ANWA

5.2.2-2018-440

Älvsbyns kmmnun

Översiktplan för Älvsbyns konnnun

18-05-12

18-04-25

ANWA

1.2.1-2018-442

Finansdep.

Promemoria om En ny inrilctning för
Beskattning av tung lastbilstrafik

18-04-28

8.2.1-2018-443

Lantmäteriet

Gränsdragning mellan syd- och Julesamiska

18-09-18

5.2.2-2018-448

SWECO

Samrådsnnderlag Harrsele-Floxen -Rundvik
Samt Rnndvik-Olofsfors

18-04-23

ANWA

5.2.2-2018-449

SWECO

Sarnrådsnnderlag Harrsele-Floxen -Rundvik
Samt Rnndvik-Olofsfors del 2

18-04-23

ANWA
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18-04-05

ANTA

1.2.1-2018-451

Skolverket

Förslag till föändringar i vissa gymnasieprogram

5.2.2-2018-455

Bydalens VA

Vattentäkt Årekommun

18-04-17

18-04-16

ANWA

5.2.2-2018-457

SVEVIA

Fortsatt täktverksamhet Bergsbyn 7:208 mfl
Skellefteå kommun

18-04-13

18-04-06

ANWA

5.2.1-2018-460

Lst Jämtland

Fågelskyddsområde Skåarnja, Strömsunds
Kommun

18-04-23

18-04-20

ANWA

5.2.2-2018-461

Ragunda kmnmun

Förslag detaljplan Kullsta 1:132
Kommun

18-04-10

18-04-16

At-T

5.2.1-2018-462

Lst Jämtland

Förslag för bildande av naturreservat
Finningsvalen, Åre kommun

18-04-17

18-04-16

ANWA

5.2.2-2018-466

Trafikverket

Anläggn./ombyggn, av väg 542 delen ViggeMatfors, Sundsvalls kommun

18-05-02

18-04-25

Al\

5.2.1-2018-468

Lst Västernorrland

Granskning Översiktplan Timrå kommun

18-04-18

18-04-18

ANWA

5.2.1-2018-471

Bergsstaten ·

Ansökan om undersökningstillstånd
Suksijoki nr 1

18-04-18

18-04-18

ANWA

5.2.1-2018-472

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Vinsa nr 1

18-04-18

18-04-18

ANWA

5.2.1-2018-473

Lst Västern01rland

Berg- och moräntäkt Fannhus 3:6,
Härjedalens kommun

18-04-23

18-04-20

ANWA

5.2.1-2018-477

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Gunnarn nr 36

18-04-18

18-04-18

ANWA

5.2. 1-2018-478

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Airivaara nr 100

18-04-18

18-04-18

Al

5.2.1-2018-479

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Mattavaara nr 100

18-04-18

18-04-18

ANWA

5.2.1-2018-484

Lst Västernorrland

Solberg vindkraftpark i Ö-viks och Åsele
Kommuner

18-04-30

18-05-08

ANWA

5.2.2-2018-492

Trafikverket

Väg 791 Krångfors, riskreducerande åtgärder,
Skellefteå kommun

18-04-30

18-04-24

ANWA

1.2.1-2018-505

Sämediggi Norge

Förslag till etiske retningslinjer for samisk
Helseforsning på samisk humant biologisk
materiale

18-05-25

18-05-25

ANTA

5.2.2-2018-507

Mätteknik AB

Fortsatt och utvidgad bergtäkt inom
Rätansbyn 1:1, Bergs kommun

18-04-20

18-04-19

ANWA

5.2.1 -2018-508

Lst Norrbotten

BD regionala handlingsplan för grön
infrastruktur

5.2.1-2018-509

Lst Västernorrland

Virkeslagring med vattning, Torsboda,

18-05-07

18-05-07

ANWA
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Timrå kommun
18-04-27

18-04-23

ANWA

18-04-06

ANWA

5.2.1-2018-510

Lst Västemon-land

Uppdatering Natura 2000-områdenVästernon-lands län

5.2.2-2018-518

Kraftkonsult

Vädersäkring av Elnätet Pajala-Hiirenkangas

5.2.1-2018-521

Miljö- och energidep

Ekologisk kompensation. Åtgärder för att
Motverka nettoförluster av biologisk mångfald
Och ekosystemtjänster, samtidigt som behovet
Av markexploatering tillgodoses SOU 2017:34

18-10-04

anstånd tom 181012

Utbildningsdep

Betänkandet Med undervisningsskicklighet i
Centrum - ett ramverk för lärares och rektorers
Professionella utv. SOU 2018:17

18.06-29

18-07-26

ANTA

5.2.2-2018-532

Lst Västerbotten

Översiktplan för Nordmalings kommun

18-05-21

a.a

ANWA

5.2.~ ~018-567

Formas

Forskningsagenda hållbart samhällsbyggande

18-05-04

ANWA

5.2.1-2018-587

Trafikverket

Anläggning av viltstängsel EU-KopparnäsHarrbäcken

18-04-23

ANWA

1.2.1-20 I 8-588

Post- och telestyr.

Förslag föresrkfiter om ett kombinerat
Urvalsförfarande för tillstånd attanvända
Radiosändare i 700 MHzbandet

18-04-23

ANWA

5.2.2-2018-591

Trafikverket

Norbotniabanan genom Robertsfors kommun

18-05-14

ANWA

7.2.2-2018-595

Jordbruksverket

Förslag till ändring i SJVFS 2014:41 om direktstöd

18-04-18

fNI

5.2.1-2018-599

Lst Norrbotten

Granskning av förslag till kommuntäckande
Översiktsplan för Kinma kommun

18-05-25

18-05-31

ANWA

7.2.'

Jordbruksverket

Förkortat extra remissgång ang SJVFS 2016:19
Om företagsstöd, projektstöd och miljöinv. Samt
Stöd för lokalt ledd utveckling

18-06-01

18-05-31

fNI

5.2.1-2018----605

Lst Norrbotten

Granskning av fördjupad översiktsplan för
Landsbygdscentra i Piteå kommun

18-05-14

a.a

ANWA

5 .2.2-2018-608

Eolus Vind AB

Samråd ang vindkraftsanläggning på HolmSjöåsen, Ånge kommun

18-05-21

a.a

ANWA

5.2.2-2018-612

Naturvårdsverket

18-05-24
Esbosaruråd gällande detaljplan för
Rautuvaara industrimmåde och delgeneralplan
För gruvområdet i Harmukainen, Kolari kommun,
Finland

18-05-24

ANWA

5.2.2-2018-614

Sorsele kommun

Sorsele kmmnuns översiktpsplan

5.2.1-2018-620

Lst Västern01Tland

Remiss bergtäktBingsta 2:33 och 1:25 i
Bergs konnnun

18-06-ll

LRT

5.2.2-2018-720

EMKAS

Kvällträsk 1:5, 1:11 ochBomsjö 1:5

18-05-30

ANWA

5.2.1-2018-725

Lst Västerbotten

Fördjupad översiktsplan Sävar samhälle,

118-523

1.2

0

018-604

Umeå kommun
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5.2.1-2018-726

Lst Västernorrland

Ansökan om berg- och moräntälct Lien 1:5,
Ragunda kommun

18-06-07

18-06-11

BRTH

5.2.2-2018-729

Pajala kommun

Ansökan om bygglov för nätstation
Käymäjärvi 1: 14

18-05-23

18-05-18

ANWA

5.2.1-2018-730

Bergstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Sumassjön nr 1

18-06-12

18-06-12

ANWA

5.2.1-2018-738

Lst Västerbotten

Åtgärdsprogran flr hållbar utveckling och
Regional handlingsplan för grön infrastruktur
i Västerbotten

18-08-20

ANWA

5.2.2-2018-739

Trafikveret

N mTbotniabanan, delen mellan DåvaGryssjön

18-06-08

18-06-07

Al,

5.2.1-2018-742

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Huomaisenvumna nr 4

18-06-14

18-06-13

ANWA

5.2.1-2018-748

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Paubäcken nr 102

18-06-15

18-06-14

LRT

5.2.1-2018-749

Lst Västernorrland

Fortsatt och utvidgad naturgrästälct inom
Holsta 1:75, 1:95 och 1: 80, Sollefteå kommun

18-06-21

18-07-03

ANWA

5.2.1-2018-752

Lst Västerbotten

Bergtälct Råstrand 1:61 och 1:3, Sorsele kommun 18-06-04

18-06-04

ANWA

5.2.2-2018-754

Boliden Minerals AB

Tillstånd för ett nytt dagbrott i Liikavaara,
Gällivare kommun

18-06-15

18-06-14

ANWA

5.2.1-2018-758

Trafikverket

Anläggningav bullerskyddsåtgärder och
Viltstängsel E4 Åkroken-Rolfs, Kalix kommun

18-06-10

18-06-11

LRT

5.2.2-2018-759

Emcon

Finnseletl :3 8 Utlastningstillstånd

18-06-11

<lrt

5.2.1-2018-76 1

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Airijoki nr 100

18-06-19

18-06-19

L1

5.2.1-2018-777

B ergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Liikavaara nr 1049

18-06-22

18-06-21

BRTH

5.2.2-2018-778

Skellefteå kommun

Fördjupad översiktsplan Havsområdet,
Skellefteå kommun

18-06-24

18-06-21

ANvlA

4.2.1-2018-785

Kulturdepartementet

Betänkandet Konstnär - oavsett villkor
sou 2018:23

18-06-04

SUID

5.2.2-2018-789

Mätteknik

Ny bergtäkt Hudiksvallsbäk 14:63 och 13:6,
Hudiksvalls kommun

18-06-19

LRT

5.2.2-2018-795

Mätteknik

Fortsatt och utvidgad bergtänkt inom
Ås-Backen2:19, 12:1 och Ås-Hov 1:7,
Krokoms kommun

18-06-1 5

LRT

5.2.1-2018-809

Lst Västernorrland

Bergtäkt inom Österrede 1:61, Byn 3:4 och
3 :26, Ragunda kommun

18-07-03

ANWA
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5.2.1-2018-818

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Gimäfos nr]

18-07-02

18-07-03

ANWA

5.2.1-2018-821

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillständ
Aldersj ön nr 1

18-07-02

18-07-03

ANWA

5.2.1-2018-823

Lst Västernorrland

Förlängd til för ianspräktaande/igängsättande
Av miljötilJständet vid Holmsjöåsen vindkraftPark, Ånge konunun

18-07-12

18-07-04

ANWA

5.2.2-2018-825

Miljötjänst i Norr

4 tillkonunande vindkraftverk vid befintliga
Anläggningen Fäbodliden, Vindelns konunun

18-07-06

18-07-043

ANWA

5.2.

Lst Västernorrland

Förlängd ingängsättningstid avs. berg- och
18-07-Jl
Moräntäkt inom Höglunda 2:38, Ragunda konunun

18-07-04

ANWA

5.2.1-1018-874

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Torningsjön nr 4

18-07-16

18-07-04

ANWA

5.2., _Jl8-892

Bergsstaten

Ansökan om undersölmingstillständ
Storjuktan nr 106

18-07-19

18-07-05

ANWA

5.2.2-2018-900

Trafikverket

Anläggning cykelväg väg 363 genom
Haddingen, Umeå konnnun

18-07-27

18-07-06

ANWA

5.2.2-2018-90 I

Trafikverket

Anläggning cykelväg väg 363 genom
Hissjö, Umeå konunun

18-07-27

18-07-06

ANWA

5.2.1-1018-9 Jl

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillständ
Ytterberg nr 2

18-07-25

18-07-05

ANWA

5.2.1-2018-912

Näringsdep

Förslag till förordning om ändring av rådets
Förordning vad gäller fiskerikontroll
KOM (2018) 368

18-09-16

18-09-07

BRTH

5.2." 0 018-927

Umea universitet

Avgränsningssmmåd Juktån Nedre,

18-07-30

18-07-06

ANWA

'18-833

Umeälvens avrinnings01måde
5.2.1-2018-928

Skogsstyrelsen

Fördjupat utvärdering av Levande skogar (FU19) 18-09-05

18-09-05

STFO

5.2.1 ?018-931

Skogsstyrelsen

Indikatorer för Levande skogar

18-09-20

18-09-20

STFO

5.2.2-2018-934

Naturvårdsverket

Sanu·åd ang. flygrestriktioner i några
Nationalparker

18-09-27

18-09-26

BRTH

1.2.1-2018-944

Kulturdep

Läsdelegationens betänkande;
Barns- och ungas läsning - ett ansvar för hela
Samhället SOU 2018:57

18-10-14

18-10-25

SUID

1.2.1-2018-950

Näringsdep

EU-konunissionsens förslag COm (2018)
372-375, 382,390 och471-473

18-09-12

18-09-14

INI

5.2.1-2018-951

Region Norrbotten

Regional utvecklingsstrategi Norrbotten 2030

18-09-28

18-10-08

INI

1.2.1-2018-953

Justitiedep

Brott mot förtroendevalda Ds 2018 :29tt

18-10-02

18-09-20

PEEN

5.2.1-2018-962

Näringsdep

Betänkandet En utvecklad översiktsplanering
Del 1: Att underlätta efterfölj ande planering
sou 2018:46

18-10-31

18-10-31

LRT
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5.2.1-2018-973

Lst Västernorrland

Uppförande och drift av vindkraft,
Ollebacken, Strömsunds kommun

18-09-03

18-08-28

BRTH

5.2.2-2018-997

Mätteknik

Planerad fortsatt och utvidgad bergtäkt
Guxås 2:2

18-08-24

18-08-20

LRT

5.2.1-2018-1004

Lst Jämtland

Förslag till beslut för Vårvsbergets
Naturreservat

18-09-05

18-09-25

BRTH

5.2.1-2018-1005

Miljö- och energidep

Naturvårdsverkets skrivelse "Uppdrag att se
över och föreslå ändringar i reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge"

18-11-16

5.2.2-2018-1008

EnvigoAB

Förlängning av naturgrnstäkt Gårdnäs 28:1 och
Karlslund 2: 1, Sollefteå kommun

18-09-19

ur

5.2.1-2018-1012

Lst Västerbotten

Översilctplan för Vilhelmina kommun

5.2.2-2018-1014

Strömsw1ds kommun

Täktverksamhet Risselås 1: 194

18-08-21

BR,,,"9:

5.2.1-2018-1015

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Puolalaki m 100

18-09-12

18-09-19

LRT

5.2.1-2018-1016

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Vathanvaara m 102

18-09-13

18-08-31

BRTH

5.2.1-2018-1017

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Masugnsbyn 102

18-09-13

18-09-19

LRT

5.2.1-2018-1018

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Malånäset nr 101

18-09-14

18-09-04

BRTH

5.2.1-2018-1019

Umeå kommun

Exploatering gällande Stöcksjö 2:5 inom
Riksintresse rennäring; flyttled

18-09-07

18-08-24

BRTH

5.2.1-2018-1048

Skellefteå kraft

Spänningshöjning mellan Tomasliden och
Fin.nfors

18-09-19

ANWA

5.2.2-2018-1050

Pajala kommun

Ansökan om förhandsbesked för fritidshus
Tärendö 16:1

18-09-11

18-09-19

LRT

5.2.1-2018-1063

Trafikverket

Ombyggnad av väg 364, etapp 3, delen
V:a Hjoggböle-Lappvattnet, Skelleftea kommun

18-09-25

18·10-03

LT

5.2.1-2018-1064

Trafikverket

Ombyggnad av väg 364, etapp 2, delen
Långviken-Hjoggbölefors, Skelleftea kommun

18-09-25

18-10-03

LRT

5.2.1-2018- 1065

Trafikverket

Ombyggnad av väg 364, etapp 1, delen
Väg 774 - Långviken-Hjoggbölefors

18-09-25

18-10-03

LRT

5.2.1-2018-1073

Lst Västernorrland

Moräntäkt, Ösjö 1:23, Bräcke kommun

18-10-05

18-10-02

BRTH

5.2.2-2018-1088

Pajala kolil.lllun

Ansökan om bygglov för en kopplingsStation Narken 15:39

18-09-24

18-09-24

ANWA

5.2.1-2018-1093

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Pahtavaara

18-10-12

18-10-05

BRTH
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7.2.2-2018-1096

Jordbruksverket

Förslag till ändring av SJVFS 2015:2 om
Ansökan för jordbrukarstöd

18-11-02

18-11-30

INI

5.2.1-2018-1105

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Björkdal m 35

18-10-16

18-10-15

BRTH

5.2.1-2018-1107

Lst Västernorrland

Moräntäkt Vemdalens kyrkby 29:28

18-10-26

18-10-26

ANWA

5.2.l-2018-1110

Lst Västernonland

Berg- och moräntäkt PiteKronopark

18-10-12

18-10-26

ANWA

5.2.2-2018-11 Il

WSP

Tillstånd för bergtäktsamt ny tillfartsväg i
Timrå ko111111un

18-10-05

18-10-15

ANWA

5.2:

Östersunds ko111111un

Bygglov förhandsbesked Hökbäck I: 16

18-10-19

18-10-19

LRT

5.2.2-2018-1131

Lycksele kommnn

Översiktsplan för Lycksele kommnn

18-11-22

LRT

5.2.1-2018-1138

Svenska kraftnät

Planerad ny 400 kV luft]edning mellan
Messaure i Jokkmokks kommun och
Keminmaa i nona Finlnad

18-11-30

ANWA

5.2.1-2018-1145

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Kikkovararti m I

18-10-31

18-10-31

ANWA

5.2.1-2018-1146

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Rengardem 1

18-10-31

18-10-24

BRTH

5.2.2-2018-1150

Försvarsmakten

Sarmåd förändringar riksintressen för
Totalförsvarets militära del, hela landet

18-11-15

LRT

5.2.1-2018-1147

Lst Västernorrland

Fördjupad översiktsplan Örnsköldsvik

18-10-31

18-11-01

LRT

5.2.2-2018-1154

Jordbruksverket

Förslag på ändring av SNF föreskrifter
och allmänna råd SJVFS 2015:25

18-10-26

18-11-14

INI

5.2 ..

Jordbruksverket

Samråd - direktstödsföreskriften
SJVFS 2014:41

18-10-26

1.2.1-2018-1162

Skolverket

Ändring i föreskrifter om hantering och
Genomförande av nationella prov
SKOLFS 2013:19

18-11-05

18-10-19

ANTA

1.2.1-2018-1163

Skolverket

Ändring i föreskrifter om nationella prov
läsåret 2018/2019

18-11-05

18-10-22

ANTA

1.2.1-2018-1164

Skolverket

Föreskrifter om nationella prov läsåret 2019/2020 18-11-05

18-10-22

ANTA

5.2.1-2018-1167

Lst Västerbotten

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
Åsele kommun

18-11-09

18-11-09

LRT

5.2.1-2018-1170

Trafikverket

Anlägggning av rastplats Granberget längs E4
Robertsfors kommun

18-10-25

18-10-24

BRTH

5.2.1-2018-1177

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Brännkammen

18-11-07

18-11-09

BRTH

'18-1128

Jl8-1155
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5.2.1-2018-1178

Bergsstaten

Ansökan om undersökningsti!lstånd
Sörtjärn

18-11-07

18-11-08

LRT

5.2.1-2018-1186

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstil!stånd
Kankberg 1007

18-11-07

18-10-31

ANTA

5.2.1-2018-1209

Trafikverket

Anläggning av bullerskyddsåtgärder och
Viltstängsel E4 Åkroken-Rolfs i Kalix kommun

18-11-23

18-11-14

BRTH

5.2.1-2018-1217

Lst Västernorrland

Ansökan om bergtäkt - Så i Åre kommun

18-11-15

18-11-14

BRTH

5.2.1-2018-1224

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Häbbersliden 1001

18-11-19

18-11-10

ANWA

5.2.2-2018-1225

Lst NoITbotten

Förlängd igångsättningstid för Etapp 3
Markbygden

18-12-07

18-11-15

Lk

5.2.1-2018-1227

Umeå kommun

Anmälan om avfallsverksamhet Stöcke 1: 15

18-11-07

ANWA

5.2.1-1018-1251

Lst Jämtland

Fördjupad översiktsplan för Sandviken,
Östersunds kommun

18-11-23

18-11-21

Ll

5.2.1-2018-1255

Lst N oITbotten

Vindkraftverk Hällberget

18-11-13

18-11-13

LRT

5.2.1-2018-1258

Lst VästemoITland

Förlängd igångsättningstid, Gåxsjö- Raftsjöhöjden 18-11-24
Vindkraftpark

18-11-26

ANWA

5.2.1-2018-1261

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Airijoki nr 101

18-11-22

18-11-20

ANWA

5.2.1-2018-1262

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Airijoki nr 102

18-11-22

18-11-20

ANWA

5.2.1-2018-1263

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Airijoki nr 103

18-11-22

18-11-20

ANWA

5.2.2-2018-1347

Mätteknik

Fortsatt och utvidgad giustäkt inom fastigheten
Nordanhån 1:3, Härjedalens kommun

18-11-25

18-11-27

B:

5.2.2-2018-1435

Mätteknik

Ny berg- och moräntäkt inom fastigheten
Sollefteå Tängsta 6:37, Sollefteå kommun

18-11-29

BRTH

5.2.2-2018-1438

Trafikverket

Anläggning av Norrbotniabanan, jvgsplan 05,
delen mellan Ytterbyn och Granbodama i
Skellefteå kommun

5.2.2-2018-1439

Skellefteå kommun

Fördjupad översiktsplan för Skellefteås landsbygder 18-12-27

5.2.2-2018-1440

Krokoms konnnun

Grannehörande - bygglov för nybyggnad av
Fritidshus Gravbränna 1:25

18-12-03

ANWA

5.2.2-2018-1442

Miljötjänst Nord AB

Flytt av odling Ankarsund, Storumans kommun

5.2.2-2018-1448

Mätteknik AB

Fortsatt bergtäkt inom fastigheten
Västerhångsta 6: 161, Ange kommun

18-12-10

BRTH

5.2.2-2018-1449

Sorsele kommun

Fördjupat översiktsplan A1mnarnäs

5 .2.1-208-1454

Lst VästemoITland

Vindkraftpark Storhöjden etapp 2
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5.2.1-2018-1459

Lst Västernorrland

Naturgrustälct Bjöma-Långviken I :18,
Önsköldsviks konnnnn

18-12-17

5.2.1-2018-1461

Lst Västerbotten

Landsbygdsntveckling i strandnära lägen

19-01-11

Exp

Hand!

18-12-13

BRTH

Vännäs kommun

5.2.1-2018-1462

Lst Västerbotten

Översyn av regional strategi för skydd av skog

5.2.1-2018-1473

Lst Västerbotten

Fördjupade översiktsplaner för Sorsele konnnnn

19-01-07

5.2.2-2018-1480

Pajala konnnun

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens
för fritidshus Anttis 7:13

18-12-10

18-12-10

ANWA

5.2.1-~018-1484

Sundsvalls konnnnn

Bygglov Nybyggnad av transformatorstation
Silh-e 8:1

18-12-10

18-12-10

BRTH

5.2.1-2018-1488

Svea hovrätt

Pauträsk vindkraftspark i Storuman och
Vilheh-nina kommnn

I 8-12-04

18-12-14

LRT

5.2.1-2018-1489

Svea hovrätt

Etablering av gruppstation för vindkraft vid
Non-bäck, Lycksele kommnn

18-12-04

18-12-14

LRT

5.2.1-2018-1499

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark
Isbillen-Kullmyran

19-01-03

5 .2.1-2018-1500

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark
Hocksjön

19-01-03

5.2.1-2018-1501

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark
Storbrännknllen

19-01-03

5.2.1-2018-1502

Lst Västernorrland

Berg- ochmoräntäkt Sörfors 14:1,
Sundsvalls kommnn

19-01-07

5.2.' "018-1504

Lst Västernorrland

Bergtäkt Snnnestbyn 1:3, Bräcke kommun

19-01-07

5.2.2-2018-1514

Trafikverket

Ombyggnad av väg 829, delen Lövberga-Alanäs, 19-01-16
Strömsunds kommnn

5.2.1 °018-1515

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Sandberget 400

18-12-28

5.2.1-2018-1516

Bergsstaten

Ansökan om nndersökningstillstånd
Sandberget 500

18-12-28

5 .2.1-2018-1517

Bergsstaten

Ansökan om nndersölmingsti!lstånd
Sandberget 400

18-12-28
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Anmälda till styrelsen den 12 -14 december 2018
Dnr

Ärende

Beslut

Ministry of Social Affais hand Health, Helsinki
Project SDWG Project Worskhop CREATes workshop lo be held in Inari
2019-01-30-02-0l
Naturvårdsverket
Grön infrastruktur för alla: Från ord till handling
2018-11-07-08 i Stockholm
Nordens välfärdscenter
Nordisk välfärdssforum 2018-12-04 i Stockholm
Samediggi N
R3.jiidrasttildeaddji skuvlaovttasbarggu birra Sam.is
2018-12-04 Karåsjogas

LMUtsi

Sveriges lantbruksuniversitet
Seminarium: "Vad är vilt-vad är tamt? Vad är jakt-vad är slakt?"
2018-11-06 i Stockholm

1.2.2-2018-1284

Folkhälsomyndigheten
Samrådsmöte med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen
2018-11-29 i Stockholm

B Sparrock

MEDDELANDEN
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Anmälda till styrelsen den 12 -14 december 2018
Dnr

Ärende

Oulu universitet. Press release
The Holistic Effects of climate Change on the Culture, Well-being
and Health of the Saami, the Only Peoples in the European Union

Samediggi S. Pressmeddelande;
Sametinget håller plenum i Storfosen och firar 25-års jubileum
Samediggi, Lst Stockholm
Nationella minoriteter: Lagändringar den 1 januari 2019
Silvermuseet
Slutrapport från forskningsprogrammet "kulturarv, landskap
och identitetsprocesser i norra Fennoskandien 500 -1500 e. Kr"

Svenska Kyrkan
Uttalande från SKKB (Samarbetsrådet för kristna kyrkor i
Barentsregionen)

1.3.7-2017-1700

Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2018-10-25
Till pensionsmyndigheten. Ändring av regi.brev bå 2018
Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2018-11-29
Till Socialstyrelsen. Ändring av regi.brev bå 2018
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Regionarbetet- en möjlighet för ökat samiskt självbestämmande
Under den gångna mandatperioden har det i Sverige skett ett omfattande arbete med
etableri,ng av nya regioner'eller s.k. "storregioner". Under 2016 träffade Sametingets
styrelse civilminister Ardalan Shekarabi och diskuterade i korthet Sametingets roll i en
regionreform - men därefter föll regionreformen och inget mer hände.
Etableringen av storregion i norra Sverige föll på mållinjen, då det saknade nog stort politiskt
stöd. Samtidigt är det mycket sannolikt att en ny regionreform kom ni.er att utarbetas någon
gång inom en överskådlig framtid, oavsett vilket block som regerar i riksdagen framöver, då
de problem som landstingen dras med inte är lösta. Ett förslag som legat på bordet är att
etablera regiol)parlament med mer långtgående befogenheter över regionala frågor än
landstingen haft historiskt- alltså ett stärkande av regionalt politiskt självstyre. Om något
sådant skulle ske landar Sametinget i ett märkligt gränsland, då även vi eftersträvar en ökad
grad av självbestämmande, I frågor som i många fall är centrerade kring norra Sverige.
Därför är det av stor vikt att vi vid nästa tillfälle som regionreform kommer på tal involverar
· oss i processen direkt när den börjar igen.
Därför yrkar jag att:
... Sametinget eftersträvar att delta direkt i arbetet med nya regioner, när arbete
med nya regioner åter aktualiseras i svensk politik, med syftet att öka samiskt
självbestämmande i Sverige.

Oscar Sedholm, Jakt- och Fiskesamerna
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SÅMEDIGGI
SAMETINGET
Hel

!'<di

2018 -02- 0 8

MOTION TILL SAMETINGETL-----Tillgänglighet till talarstolen

Motivering:

Patriarkala strukturer genomsyrar hela samhället, mycket tack vara vår kolonialahistoria. Som barn
av vår tid måste vi göra det möjligt för alla våra ledamöter, oavsett kiin, klass, ålder, etnicitet, sexuell
identitet eller sexuell läggning, att föra 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.
Yrkande:
1. 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 antale.t minuter nyttjade av de
två grupperna.
2. Att Sametinget ger Sametingets styrelse i uppdrag att vid varje plenums slut redovisa ett
jämställdhetsindex baserat på valda mätinstrument.
3. Att Sametinget i arbetsordningen inrättar ett system för talarlistan där varje talares första
inlägg går före andra talares andre eller senare inlägg/anförande.

Motionär: Daniel Helst

Motion Oppositionsråd
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Sametingets opposition vill ha ett eget råd för att kunna ta del av s relsens
"'-;;-7-::-~::,-,--....I
beslut och arbeta med oppositionspolitik.För att detta skall fungera på bästa sätt
bör oppositionen välja samtliga ledamöter som ingår i rådet.
Huvudsyftet med oppositionsrådet är att Sametingets opposition skall kunna
samarbeta mer effektivt och ha, om inte likvärdiga kommunikationsytor som det
styrandeblocket, ha en mer jämlik möjlighet att förbereda sig inför plenum.
Styrelsen träffas regelbundet och kan där ta kontakt och förankra fraintida
politik hos de partier som är representerade. Oppositionen behöver samma
möjlighet till att träffas regelbundet, förankra politik och inhämta den kunskap
som behövs för att ta bra beslut. Det är en demokratisk angelägenhet att saintliga
partier har någorlunda likvärdiga möjligheter.
Vi vill att oppositionen ges fria händer att spendera budgetposten efter behov,
kontroll görs genom att plenum antar rambudget där oppositionsrådets budget
ingår. På så sätt finns ett tak för hur mycket som kan spenderas.
Vi föreslår Sainetinget besluta
1. Att ett oppositionsråd skall inrättas omgående.
2. Att oppositionsrådet endast skall innehålla oppositionens representanter.
3. Att en ledainot och ersättare väljs från varje oppositionsparti eller efter
vaije oppositionspartis önskan.

Motionärer:
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MOTION TILL SAMETlNGET
Saadteskenjuana 24 ma.j 2018
Torkel Stångberg
Landspartiet Svenska Samer

Motion gällande utbildning av sametingets ledamöter i lagstiftningsförfarandet
enligt svensk rätt, samt folkrättsliga begrepp och principer.
Sedan antaget av urfolksdeklarationen 2007 har en rad större lagstiftningsåtgärder
föreslagits, so1n innebär ett utökat inflytande av samerna i egenskap av urfolk.
När Sametingsledamöter, inkl. ersättare :informeras ocl1 deltat vid förhandlingar, samråd
remissvar etc. så är de rättsliga begreppen väldigt många och de h'l.r oftast olika betydelser
beroende på vilken tolkning av begreppen man kommit i kontakt med.
Detta framkommer framförallt i debatter i Sametingets plenum, att olika begrepp används
och att tolkningen av dessa inte alltid är i konsensus. Som nyinvald ledamot, eller ersättare
kan det vara svårt att sätta sig in i alla de begrepp och lagtermer som används. Tillfunpning
och synsätt ändras också över tid genom ändrade politiska beslut och rättsfall.
Därför yrkar jag:
Att Sametinget beslutat att samtliga ledamöter och ersättare, vid 2 tillfällen under
V<).rje mandatperiod utbildas gemensamt i hur lagstiftni.ngsförfarandet enligt svensk
rätt fungerar.
-

Att Sametinget beslutar att samtliga ledamöter och ersättare, vid 2 tillfällen under
varje mandatpetiöd utbildas gemensamt om tillämpning, begrepp och principer
enligt folkrätt och 11.rfolksrätt.

Dag som ovan
<.
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Torkel Stångberg
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Uppföljning av plenumsbeslut av motioner som är besvarade plenum 1811 3--16
1. Lupinen - ett hot mot fjällfloran (530)
2. Upptagande av personer i sameröstlängden (M 489)
3. Statsbidrag till kommuner i förvaltningsområdet för samiska (M 494)
4. Kulturnämndens tilldelning av projektmedel till kulturella aktiviteter i
samband med idrottsevenemang (M 496)
5. Skyddsjakt på björn och hur det påverkat ordinarie jakttid i Norrbottens län (M 527)
6. Riktlinjer för digitalt arbete i Sametinget (M 528

