Samediggi
Samedigge
Samiediggie
Saemiedigkie
COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1

§§ 1- 28
Stivra/Styrelsen
Coahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
Giron/Kiruna
2019-01-23--24

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

Baiki ja aigi/Plats och

Sametingets kansli, Kiruna
2019-01-23; kl 08.00 -17.00
2019-01-23; kl 08.00 -15.10

Mearrideaddjit /Beslutande/

Per Olof Nutti, ordförande,
Lars-Migul Utsi §§ 1-4.1, 4.3, 7, 9 ,11-15, 17-18, 20-23
Jan Rannerud
Anders Kråik
Britt Sparrock
Marita Stinnerbom §§ 1-4.1, 7,9, 11-12.3, 21-23
Karin Vannar §§ 4.2-4.3, 5-6, 10, 12.4-20, 24-28

Ieza oassevaldit/
Övriga deltagande /

Anja Taube, kanslichef
Malin Mäkelä, avdelningschef ekonomi och administration § 4
Susanne Idivuoma, kulturchef§§ 12.4, 20
Marie-Louise Allas, språkchef,§§ 4.2, 24-28
Ingela Nilsson, näringschef , § 21
Peter Engström, verksjurist , § 15
Inga-Maria Stoor, administratör §§ 1-4, 7-12.3,15,17,18, 20-23
Siri Persson, sekreterare
Matilda Månsson, jurist § 22

Paragrafer/Paragraf.it

1-28

Darkkisteaddji /Utses att justera

Anders Kråik

Underskrifter

calli
sekreterare

sagadoalli
ordförande

i~ . . . . ... ... ... . .
~~ ~
Per Olof Nu tti

då<kkisteaddjic ~.~
justerare

Justerarnas sign

.........

Anders Kråik

2(60)

........ ........ ....... .

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

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

Samedikki stivra/ Sametingets styrelse

Coahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2019-01-23--24

,,....--

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande

ao.l~.~0.t..~.i~ ........

Vuollaicala /Underskrift

·~

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Samedikki halddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

Justerarnas sign
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···························

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§1

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

Föredragningslista och justerare
Styrelsenbeslutar
att

fastställa föredragningslistan m ed följande enligt n edan:
Utgår:
§ 3.2
§ 12
§ 15.1

§2

Rapporter från övriga förtroendevalda
Skogsbruksstrategi
M 479- Utformande av beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna r åd,
och andra v ägledande dokument

att

justera paragrafnumren därefter,

att

utse Anders Kråik till justerare .

Genomgång av föregående styrelseprotokoll
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-12-12- 14

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§3

Rapporter och information

§ 3.1

Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter
Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2019-01-01-11
- Styrelseledamöters rapporter 2019-01-23
Föredragande: Per Olof Nutti, Lars Miguel Utsi, Marita Stinnerbom,
Jan Ran nerud, Britt Sparrock, Anders Kråik

Rapporterna från styrelsen s ordförande, vice styrelseordföranden s samt
övriga ledam öter föredras.
Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

lägga informationen till handlingarna.
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

§3

Rapporter och information - forts.

§ 3.2

Ev Rapporter från övriga förtroendevalda

Ärendet utgår, se§ 1.

§ 3.3

Styrelsen och nämndernas redovisning till plenum

./.

Dokument
- Styrelsen och nämndernas redovisningar för perioden november - februari 2019

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Justerarnas sign

lägga redovisningarna till h andlingarna.

5(60)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

§4

Ekonomi

§ 4.1

Budget 2019

./.
./.
./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 160.2
Styrelseprotokoll 2018-11-05, § 200
Presidieprotokoll 2018-11-05, § 3
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 213.2
Budgetpropositionen 2019 -valda delar
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Sametinget m fl dnr 1.3.7-2018-1613
Förslag till Budget 2019
Föredragande: Per-Olof Nutti, Anja Taube, Malin Mäkelä

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

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

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

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

Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2019
att

Justerarnas sign

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

§4

Ekonomi - forts.

§ 4.1

Budget 2019- forts.

COAHKKINBEAVDEGffiJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

Styrelsen beslutar
att

överlämna budget för 2019 enligt förslag.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa följande budgetram.ar för Sametinget för budgetåret 2019:

3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
ap.3 Samefonden
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
1.22 Främjande av rennäringen
7.1 och 7.2 Åtgärder för n ationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
ap.14 samiska språkcentrum
ap .15 hemsida nationella minoriteter

./.

att

Justi

a, sign

53 001 tkr
1500 tkr

17 878 tkr
113 915 tkr
2 200 tkr
23150 tkr
6 000 tkr
1200 tkr

uppdra till styrelsen besluta om budgetdispositioner enligt bilaga.
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

§4

Ekonomi - forts.

§ 4.2

Budgetunderlag 2020-2022

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 213.3
- Förslag

Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018, § 213.3
att

uppdra till kansliet bereda budgetunderlaget 2020-2022 vidare,

att

uppdra till respektive nämnd att ta fram prioriteringar för respektive
verksamhetsområde.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
./.

att

]usterarnas sign

anta budgetunderlaget 2020-2022 enligt förslag .
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§4

Ekonomi - forts.

§ 4.3

Årsredovisning 2018

./.

Dokument
- Årsredovisning 2018

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

Föredragande: Anja Taube, Malin Mäkelä

Årsredovisning 2018 framläggs för plenum, som uppdrar åt styrelsen att lämna in denna
till regeringen..

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda föreslaget vidare,

att

fastställa årsredovisningen vid styrelsesammanträde den 22 februari.

Sametinget föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till h andlingarna.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

§4

Ekonomi - forts.

§ 4.4

Pensionsersättningar till förtroendevalda
Dokument
- Styrelseprotokoll 2014-03-19, § 39
Styrelseprotokoll 2014-04-09--11, § 54
Styrelseprotokoll 2014-05-12, § 78
Styrelseprotokoll 2014-06-24--26, § 89.2
Styrelseprotokoll 2014-08-26--27, § 106.2
Styrelseprotokoll 2014-10-01, § 136.2
Styrelseprotokoll 2015-04-16--17, 1 78.4
Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 2
Remiss från Kulturdepartementet 2017-12-19, dnr 1.2.12018-17
Styrelseprotokoll 2018-01-15 - 17, § 11.1
Från Per Mikael Utsi yrkande 2018-01-117, dnr 1.2.6-2018-117
Från Ingrid Inga yrkande 2018-04-06, dnr 1.2.6-2018-525
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 116.4
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 160.3
Styrelseprotokoll 2018-11-05, § 198
Styrelseprotokoll 2018-11-13, § 202
Styrelseprotokoll 2018-11-15; § 207
Skrivelse från Per Mikael Utsi, 2019-01-07, dm 1.2.6-2018-117
Föredragande: Malin Mäkelä, Per-Olof Nutti, Anders Kråik

Information lämnas om det pågående arbetet .

Styrelsen beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 116.4
att

uppdra tiJl kansliet bereda ärendet vidare.

Lars-Miguel Utsi deltar inte i behandlingen och beslutet av ärendet.
Styrelsen beslutade den 9- 12 oktober 2018, § 160.3
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet.

Paragrafen justeras omedelbart

Lars-Miguel Utsi deltar inte i behandlingen och beslutet av ärendet.
Styrelseordföranden och kanslichefen redogör för ärendet.

Justerarnas sign
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SÅMEDIGGVSAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

§4

Ekonomi - forts.

§ 4.4

Pensionsersättningar till förtroendevalda - forts.
Styrelsen beslutade den 5 november 2018, § 198
att

bordlägga ärendet.

Lars-Miguel Utsi deltar inte i behandlingen och beslutet av ärendet.
Styrelsen beslutade den 15 november 2018, § 207
att

uppdra till kansliet bered a ärendet vidare.

Lars-Miguel Utsi deltar inte i behandlingen och beslutet av ärendet.
Styrelsen beslutar

att

ge kansliet i uppdrag att utforma hemställan till regeringen om
utbetalnmg av pension till tidigare styrelseordföranden.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

§5

Uppdrag till kansliet

./.

Dokumen t
- Styrelseprotokoll 2012-12-14, §§234.1-234.2
- Uppdragslista
Föredragande: Anja Taube

Styrelsen beslutade den 14 december 2018, § 234.1
att

uppdra till kansliet utreda angående utökad tillgänglighet per telefon.

Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018, § 234.2
att

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

Styrelsen beslutar

att

uppdrag till kansliet och uppdragslistan är ett återkommande ärende på
styrelsesammanträden,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

§6

Politiskt uttalande från Sametinget till regeringen

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-10-09- 12, § 162
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 214
- Uttalande
Föredragande: Per-Olof Nutti, Anja Taube

Riksdagsvalet ägde rum den 9 september 2018.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 162
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta

./.

att

Justerarnas sign

anta uttalande enligt bilaga .
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§7

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

Samisk sannings- och försoningskommission
Dokument
- M 417 av Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, Helena Dådring
2011-02-23, dnr 2012-415
- Plenumsprotokoll 2013-02-19--21, 110.27
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 22.15
- Plenumsprotokoll 2014-05-20--21, § 26.1
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 147
- Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 186
- Uppföljningsmöte 2017-01-18
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 29.3
- Uttalande från parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- Styrelseprotokoll 2017-04-10-12, § 78
- Styrelseprotokoll 2017-11-13-15, § 172.3
- Inbjudan 2018-01-25 till uppföljningsmöte 2018-03-06--07, dm 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 43
- Styrelseprotokoll per capsulam 2018-02-26, § 45
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 65
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 101s
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 124
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 163
- Från arbetsgruppen för sanningskommissionen SWOT-analys 2018-09-27,dnr 1.2.6-2018-179
- Från Diskrimineringsombudsmannen DO Minnesanteckningar 2016-10-25-26, dnr 1.2.6-2018-179
- Plenumsprotokoll 2018-11-13-16, § 50
- Inbjudan till samiska riksorganisationer och sametingspartier - uppföljningsmöte 2018-11-13,
dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-12-12---14,§ 215
Föredragande: Per-Olof Nutti

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

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

att

utöka arbetsgruppen med Simon Wetterlund,

att

utse Simon Wetterlund till sammankallande.

Paragrafen justeras omedelbart

Uppföljningsmöte angående samiska sarmingskommission är planerad till den 6-7 mars 2018.
Förfrågan har inkommit från arbetsgruppen för samiska sarmingskommissionen om att
flytta uppföljningsmötet med hänvisning till att Diskrimineringsornbudsm annens (DO)
rapport inte offentliggjorts och med få anmälda.

Justerarnas sign

~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§7

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

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

uppdra till styrelseordföranden ta kontakt med arbetsgruppens sammankallande,

att

besluta i ärendet per capsulam.

Styrelsen beslutade per capsulam den 26 februari att genomföra uppföljningsmötet
enligt planering.

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

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

]usterarnas sign
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SÅ.MEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§7

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

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

behandla ärendet vid sammanträdet den 27 april,

att

behandla ärendet vid plenum i maj 2018.

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

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

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

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

att

styrelseordföranden och Jan Rannerud deltar vid överläggningar m ed
Diskrimineringsombudsmannen.

Arbetsgruppen för sanningskomrnissionen överlämnade SWOT-rapporten i
september 2018.

Styrelsen beslutar
att

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

att

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

Styrelsen fåreslår plenum besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
Justeramas sign

~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§7

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

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

lägga informationen till handlingarna.

Vid uppföljningsmötet med storgruppen den 13 december diskuterades och överenskoms
att en referensgrupp, underställd styrelsen, på sex (6) ledamöter; tre (3) ledamöter från
oppositionen samt tre (3) ledamöter från de samiska riksorganisationer ska tillsättas.
Angående ledamöterna till referensgruppen överenskoms att nomineringarna
koordineras genom Lillan Mikaelsson vad gäller det samiska civilsamhället - samiska
riksorganisationerna och Marie Persson Njajta vad gäller oppositionen
Styrelsen beslutade den 12- 14 december 2018, § 215
att

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan,

att

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

att

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

att

erbjuda oppositionen och samiska riksorganisationer lämna förslag på ledamöter
senast 14 januari 2019

att

styrelsen ska samråda med referensgruppen angående utarbetat förslag till
hemställan

att

besluta i ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2019.

Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§7

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

Samisk sannings- och försoningskommission - forts.
Styrelsen beslutar
att

ge kansliet i uppdra att utforma slutligt förslag till hemställan i enlighet med
styrelsens direktiv samt,

att

samråda förslaget till hemställan med referensgruppen.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§8

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

Parlamentsbyggnaden
Dokument
- Motion nr 408 av Karin Vannar, 2011-11-08, dnr 2011-1505
Plenumsprotokoll 2008-05-20 - 22, § 33.l
Styrelseprotokoll 2010-08-25 - 27, § 172
Styrelseprotokoll 2010-12-07 - 09, § 253
Styrelseprotokoll 2011-01-18, §
Styrelseprotokoll 2011-02-23, § 65
Skrivelse till Statens fastighetsverk 2011-03-04, dnr 2010-1605
Svar från Statens fastighetsverk 2011-04-18, dnr 2010-1605
Styrelseprotokoll 2011-10-05, § 181
Styrelseprotokoll 2012-06-25 - 26, § 152.6
Styrelseprotokoll 2012-09-25 - 27, § 220.6
Plenumsprotokoll 2012-10-23- 26, § 48.6
Plenurnsprotokoll 2013-02-19-21, § 10.1
Styrelseprotokoll 2013-09-24-26, §§ 114, 125.1.1
Styrelseprotokoll 2013-10-23, §§ 145.3, 146
Styrelseprotokoll 2014-01-21 - 23, § 10
Styrelseprotokoll 2014-04-09-11, § 53
Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 77
Styrelseprotokoll 2014-06-24- 25, § 93
Styrelseprotokoll 2014-08-26-27, § 111
Styrelseprotokoll 2014-11-07, § 149
Styrelseprotokoll 2014-12-09-11, § 166
Styrelseprotokoll 2015-01-20-21, § 6
Plenumsprotokoll 2015-02-17--19, § 13
Styrelseprotokoll 2015-09-09, § 210
Styrelseprotokoll 2015-08-31--09-02, § 221
Skrivelse från Kiruna kommun 2015-09-25
Styrelseprotokoll 2015-12-07--08, § 242
Styrelseprotokoll 2016-01-26--27, § 7
Plenurnsprotokoll 2016-02-23--25, § 10
Plenurnsprotokoll 2016-05-31--06-02, 24
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 108
Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 185
Utskick till de intresserade kommunerna- begäran om komplettering 2016-11-11, dnr l.1.2-2016-1002
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 197
Sammanställning
Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § 10
Plenumsprotokoll 2017-02-10--11, § 8
Styrelseprotokoll 2017-11-12-13, § 135
Skrivelse från Arvidsjaur kommun 2017-12-18, dm 2.7.4-2015-184
Styrelseprotokoll 2017-12-20-21, § 202
Skrivelse från Umeå kommun 2017-12-21,
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 13
Styrelseprotokoll 2018-03-22, § 50
Styrelseprotokoll 2018-04-11- 13, § 61

Justerarnas sign
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2019-01-23--24

Parlamentsbyggnaden - forts.
Dokumentforts.
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 99
- Plenumsprotokoll 2018-05-23 - 25, § 29
- Styrelseprotokoll 2018-06-12- 14,§ 130
- Styrelseprotokoll 2018-10-09 - 12, § 164
- Presidieprotokoll 2018-10-22, § 3
- Styrelseprotokoll 2018-12-12 - 14, § 216
Föredragande: Anders Kråik, Anja Taube

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

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

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

att

redovisa resultat av utredningen till nästa plenum,

att

avgörande b eslut i p ågående process med aktuell tomt i Kiruna inväntar nästa
plenum.

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

erbjuda alla kommuner som ansökt om placering av parlamentsbyggnaden
får möjlighet att redovisa sina förslag vid nästa plenum i Skellefteå,

att

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

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

Styrelsen beslutade den 1 november 2016, § 185:
att

b ehandla ären det vid styrelsesammanträdet den 5-8 december 2016.

Ett utskick h ar sänts till d e kommuner som var n ärvarande i Skellefteå samt till
Vilhelmina kommun där kompletterande uppgifter efterfrågas. Senaste dag att inlämna
kompletteringar är den 15 december 2016.

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

överlämna resultatet av utredningen till plenum för beslut.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa lokaliseringsort för Sametingets parlamentsbyggnad.

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

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

att

i övrigt bereda ärendet vidare.

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

uppdra till Anders Kråik arbeta med ärendet.

Styrelsen beslutade den 22 mars 2018, § 50
att

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

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

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 27 april.

Justerarnas sign
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2019-01-23--24

Parlamentsbyggnaden- forts.
Kriterierna kan ligga till grund för en kommande diskussion vid plenum vid val av ort
1. Ska vara en ort tillgänglig för flera resealtemativ, tåg, buss, flyg, bil.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ska vara en ort som har stor betydelse för samerna.
Ska vara en ort med goda utvecklingsmöjligheter
Ska vara en ort med ett brett utbud på arbetsmarknaden
Ska vara en ort i utveckling med goda möjligheter till boende
Ska vara en ort med goda utbildningsmöjligheter
Ska vara en ort med god infrastruktur
Ska vara en ort som är belägen i en samisk förvaltningskommun
Ska vara en ort med starka kulturbärande samiska traditioner och institutioner.
Ska vara i en kommun som respekterar samiska rättigheter och bejakar en modem
uppfatt:rung om mänskliga rättigheter.

Genomförandeprocess, tidsplan och beslut för ortsplacering av Sametingets
parlamentsbyggnad.
Kort bakgrund:
Sametinget beslutade 1994 att Sametingets kansli ska vara beläget i Kiruna. Arbetet har de
senaste 24 åren därefter, steg för steg befäst detta beslut genom att den huvudsakliga
utvecklingen av Sametingets verksamhet har förlagts till Kiruna. När staten aktualiserade
frågan om uppförandet av en parlamentsbyggnad i Kiruna påbörjades en
projekteringsprocess med tomtplacering, förhandlingar med kommunen och en
arkitekttävling slutfördes av hur byggnaden skulle se ut. Detta arbete utgick då från att
parlamentsbyggnaden skulle uppföras i Kiruna och sågs vara en naturlig uppföljning av
Sametingets tidigare beslut om kansliets placering.
Kiruna har idag (21) heltidstjänster och ytterligare (8) tjänster beräknas tillkomma under
inom de närmaste åren. Viss verksamhet är utlokaliserad till orterna, Jokkmokk, Tärnaby
och Östersund.
Allt sedan Sametinget öppnat upp för frågan om alternativ ortsplacering för
parlamentsbyggnaden har åtta nya orter anmält sitt intresse. De nya orterna är: Vilhelmina,
Malå, Jokkmokk, Arvidsjaur, Lycksele, Östersund, Arjeplog och Granö
Det historiska förhållandet med tidigare tagna beslut, en påbörjad process för uppförande
av en parlamentsbyggnad i Kiruna och ett väl fungerande och inarbetat kansli medför att
Kiruna är att anse som huvudalternativ i fråga om placering av en parlamentsbyggnad i
förhållande till de åtta nytillkomna intresseanmälda orterna.

Justerarnas sign
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Parlamentsbyggnaden ~ forts.
Bedömning: Frågan om placeringsort är en omfattande fråga som kräver en fördjupad
konsekvensutredning innan ett slutgiltigt beslut bör fattas. Frågan berör Sametingets
verksamhet såsom funktion, anställningar, ekonomi osv. Att utföra en
konsekvensutredning för var och en av de orter som anmält intresse torde vara en både dyr
och omfattande process vilket även kan medföra att en onödigt lång tidsutdräkt
tillkommer.
Eftersom det är fråga om placering av en (1) parlamentsbyggnad verkar det vara lämpligt
att i plenums beslutsprocess utse en ort bland de åtta nya orter som sedan ska utgöra
alternativ placeringsort mot huvudalternativet Kiruna. Av ovan beskrivna bör en
konsekvensutredning omfatta enbart den ort som plenum beslutar ska vara den alternativa
placeringsorten för parlamentsbyggnaden.
Förslag till genomförandeprocess av beslut i två steg.

Steg 1.
Plenum fattar beslut om vilken av de åtta nya alternativa placeringsorterna som ska ställas
mot Kiruna.
Efter det att plenum utsett en alternativ ort ska en konsekvensutredning göras.
Steg 2.
När konsekvensutredningen är färdigställd kan plenum slutgiltigt ta ställning till vilken ort
som parlamentsbyggnaden ska vara placerad p å.
Tidsplan:

Sametingets plenum beslutar i maj -2018 om vilken av de åtta orterna som ska utgöra den
ort som sedan ska ställas mot Kiruna.
Sametingets plenum beslutar utifrån en upprättad konsekvensutredning i november 2018
om vilken ort som p arlamentsbyggnaden ska vara placerad på.

Styrelsen fåreslog Sametinget besluta
att

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

att

styrelsen ges i uppdrag att genomföra en konsekvensutredning utifrån valet av
den alternativa placeringsorten och att ett slutgiltigt beslut tas i frågan p å plenum i
n ovember 2018.

Paragrafen justeras omedelbart
Justerarnas sign
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Sametinget beslutade den 23 - 25 maj 2018, § 130
att

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

att

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

att

de två alternativa orterna är; Vilhelmina och Östersund.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 130
att

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

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

lägga informationen till handbngarna.

Paragrafen justeras omedelbart

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

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

Justerarnas sign
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Styrelsen beslutade den 12-14 december 2018, § 216
att

uppdra till kansliet bereda ärendet till styrelsesammanträdet i januari 2019,

att

behandla ärendet vid plenum i februari 2019.

Plenum i Saxnäs 23 - 25 maj - 2018 utsåg Östersund och Vilhelmina som alternativa
placeringsorter till Kiruna av parlamentsbyggnaden, samt att en konsekvensutredning
skulle utföras. Styrelsen beslutade utifrån plenums beslut att anlita revisionsfirman PWC
att utföra utredningen. Utredningen presenterades av PWC på plenum i Storforsen 13 -16
november - 2018. Som framgått av tidigare beredning som förelagts plenum för beslut i
frågan är Kiruna att anse som huvudalternativ för placering av parlamentsbyggnaden.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

med PWC utredning som grund först genomföra en omröstning mellan Östersund
och Vilhelmjna. Det vinnande förslaget av dessa två orter ställs därefter mot Kiruna
för vilken ort som slutligen ska utgöra placeringsort för Sametingets
parlamentsbyggnad.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§9

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

Oddaaigasas samepolitihka/modem samepolitik
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 103
Plenumsprotokoll 2018-05-23-25,§ 33
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 123
Genomförandeplan
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 167
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14,§ 218
Föredragande: Per-Olof Nutti, Lars Miguel Utsi

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

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

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

Sametinget beslutade den 23 - 25 maj 2018, § 33;
att

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

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

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

att

Lars Miguel Utsi är sammankallande,

att
Justerarnas sign

rapportera till styrelsen senast 4 juli.
~
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Oddaaigasas samepolitihka/modern samepolitik - forts.
Styrelsen beslutade den 9 -12 oktober 2018, § 167
att

godkänna genomförandeplanen,

att

utarbeta en projektplan,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutade den 12 - 14 december 2018,§ 218
att

uppdra till kansliet upprätta en projektplan tillsammans m ed arbetsgruppen,

att

etablera en styrgrupp.

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet tillsammans med styrelsens arbetsgrupp.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 10

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

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

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

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

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

att

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

att

styrelseledamöter m ed respektive ansvarsområden även arbetar utifrån SPR:s
verksamhetsplan,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutade den 12 14- december 2018, § 220
att

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

att

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

att
Justerarnas sign

lägga informationen till handlingarna.
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Samisk Parlamentarisk Råd SPR - forts.
Styrelseordföranden informerar om pågående ärenden.
Styrelsen beslutar
att

§ 11

lägga informationen till h andlingarna.

Jokkmokks marknad 2019
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 174
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 221

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

bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 december 2018, § 221
att

styrelsen närvarar på Jokkmokks marknad.

att

inbjuda ansvarig minister för samefrågor och näringsminister till överläggningar
med styrelsen i samband med Jokkmokks marknad,

att

uppdra till kansliet upprätta förslag till program.

Styrelsen beslutar
att

ge kansliet i uppdrag att bereda ärende vidare.

S.ÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:V
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

§ 12

Valärenden

§ 12.1

Referensgrupp - samisk sannings och försoningskommission
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 216

Styrelsen beslutade den 12 - 14 december 2018, § 215 bl a
att

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

att

erbjuda oppositionen och samiska riksorganisationer lämna förslag på ledamöter
senast 14 januari 2019

Styrelsen beslutar
att

styrelsen är sammankallande,

att

till referensgruppen samisk sanningskommission utse ledamöter och ersätare;

Ledamot:
Håkan Jonsson
Kristina N ordling
Marie Persson Njajta

Ersättare:
Veronika Håkansson
Joakim Pååve
Carola Fjällström

att

till det första mötet inbjuda samtliga samiska organisationers nominerade
ledamöter,

att

besluta vilka ledamöter från de samiska riksorganisationer som ska ingå i
referensgruppen vid nästa styrelsesammanträde.

Justerarnas sign
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§ 12

V alärenden - forts.

§ 12.2

Styrgrupp - Oddaaigasas samipolitihka/modern samepolitik
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 218

Styrelsen beslutade den 12-14 december 2018,§ 218
att

uppdra till kansliet upprätta en projektplan tillsammans med arbetsgruppen,

att

etablera en styrgrupp.

Styrelsen beslutar
att

till styrgruppen Oddaa.iggasas samipolitihka/rnodem samepolitik utse;
Lars Miguel Utsi
Britt Sparrock
Jan Rannerud
Torkel Stångberg
Joakim Påve
Håkan Jonsson

att

tiJl sammankallande utse Lars Miguel Utsi.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
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§ 12

Valärenden - forts.

§ 12.3

Giellagaldus språksektioner-korrigering av styrelsebeslut 2018-12-12--14
Dokument
- Styrelseprotokoll 2013-05-17, § 76.2
Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 76.1
SPR:s styrelseprotokoll 2014-08-20-21, SPRs21/2014
SPR:s styrelseprotokoll 2014-11-03, SPR s 48/2014
Styrelseprotokoll 2014-12-09--11, § 174.2
SPR:s styrelseprotokoll 2015-08-27,SPR s 75/2015
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13,§ 71
SPR:s styrelseprotokoll 2018-05-15 sak 32/2018
SPR:s styrelseprotokoll 2018-11-27, sak x/2018
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 222.1

Styrelsen beslutade den 9-11 december 2014, § 174.2
uppdra till kansliet att till Samisk Parlamentarisk Råd föreslå ledamöter
till de nord-, lule- och sydsamiska språksektionerna,

att

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

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd att utse;
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ajlin Jonassen som ersättare
Pia Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,

till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt-Inger Sikku som ledamot, Karin Tuolja som ersättare
Ann-Christin Skoglund som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare
till nordsamiska språksektionen följande personer:
Marit Anne Allas som ledamot, Helena Omma som ersättare
Per-Stefan Labba som ledamot, Miliana Baer som ersättare.

Paragrafen justeras omedelbart

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

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

Jus terarnas sign

<M'

32(60)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

§ 12

Valärenden - forts.

§ 12.3

Giellagaldus språksektioner - korrigering av styrelsebeslut 2018-12-12-14 - forts.

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

föreslå Samisk Parlamentarisk Råd att förlänga mandattiden för nedan personer
till och med den 31 december 2018;
till sydsamiska språksektionen följande personer:
Lajla Mattsson Magga som ledamot, Ajlin Jonassen som ersättare
Pia Persson som ledamot, Karin Rensberg Ripa som ersättare,
till lulesamiska språksektionen följande personer:
Britt-Inger Sikku som ledamot, Karin Tuolja som ersättare
Ann-Christin Skoglund som ledamot, Barbro Lundholm som ersättare

till nordsamiska språksektionen följande personer:
Marit Anne Allas som ledamot, Helena Ororna som ersättare
Per-Stefan Labba som ledamot, Miliana Baer som ersättare.
Paragrafen justeras omedelbart

SPR:s styrelse beslutade den 27 november att förlänga Giellagaldus verksamhet
till och med den 31 december 2019.

Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018,§ 222.1
att

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

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

Justerarnas sign
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§ 12

Valärenden - forts.

§ 12.3

Giellagaldus språksektioner- korrigering av styrelsebeslut 2018-12-12-14-forts.
Korrigering av namn; Pia Persson heter Sig-Britt Persson.

Styrelsen beslutar
att

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

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

Paragrafen justeras omedelbart

Justeramas sign
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§ 12

Valärenden - forts.

§ 12.4

Ledamot till styrgrupp - repatrieringsprojektet i Lycksele kommun
Dokument
- E-post 2019-0-114 dnr 1.2.6-2019-65
Föredragande: Susanne Idivuoma

Förfrågan om ledamot till styrgruppen till repatrieringsprojket i Lycksele kommun.
Styrelsen beslutar

att

föreslå representant från etiska rådet :ingår i styrgruppen.

§ 13

Remisser

§ 13.1

Remisslista

./.
./.

Dokument
- Remisslista januari- december 2018
- Remisslista januari 2019

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 14

Inbjudningar/Meddelanden

§ 14.1

Inbjudnings-/meddelandelista

./.

Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutar
att

Stefan Mikaelsson representerar Sametinget vid Miljöpartiets seminarium
den 24 januari 2019,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

§ 15

Motioner

§ 15.1

M 479- Utformande av beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna råd, och

andra vägledande dokument
Ärendet utgår, se § 1.

§ 15.2

M 529 - Regionarbetet- en möjlighet för ökat samiskt självbestämmande
Dokument
- Motion nr 529 av Oscar Sedholm, 2017-10-04, dnr 1.1.8-2017-1269
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.27
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 135.8
- Styrelseprotokoll 2018-12-12 - 14,§ 225 .1
Föredragande: Peter Engström

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

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

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

uppdra till kansliet bereda ärendet.

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

uppdra till kansliet bereda ärendet ytterligare.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 december 2018, § 225.1
att

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

att

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

Justerarnas sign

ci
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§ 15

Motioner - forts.

§ 15.2

M 529 - Regionarbetet - en möjlighet för ökat samiskt självbestämmande - forts
Regionreformen utgör ett exempel på en samhällsförändring som kan påverka det samiska
folket och våra möjligheter att utöva och stärka vårt självbestämmande över vår
ekonomiska, sociala och kulturella utveckling.
Alla förändringar i den etablerade svenska samhällsstrukturen innebär också att det
samiska folkets möjligheter att utöva sin rätt till självbestämmande kan påverkas.
Det är viktigt att alla som verkar för de samiska frågorna fångar in kommande förändringar
i syfte att i ett tidigt skede belysa de samiska aspekterna. I dagsläget sker det i allt ifrån
föreskrivna remiss- och samrådsförfaranden till egna initiativ i anledning av att en fråga
uppmärksammas på något annat sätt. Om en konsultationsordning kommer till stånd finns
det befogad anledning att anta att Sametinget i högre grad än idag kommer att få avge sin
syn och p åverka i ett tidigare skede än vid dagens remiss- och samrådsförfaranden.
Hur frågan om regionreformering utvecklar sig i framtiden går inte att förutse. Styrelsen
ser samtidigt inte några hinder emot att Sametinget eftersträvar att deltaga direkt i alla
sådana arbeten som påverkar det samiska folket n är dessa aktualiseras i svensk politik och
att syftet med ett såd ant deltagande har bäring på det samiska självbestäinmandet. Med det
sagt torde det egentligen inte föreligga något hinder att föreslå bifall till motionen.
Motion ärens yrkande är emellertid hypotetiskt. Det förutsätter att frågan om nya regioner
kommer att aktualiseras igen i den svenska politiken. Även om det är möjligt att så kan ske
kan det samtidigt inte uteslutas att frågan istället återaktualiseras i annan form. Till
exempel skulle det enligt styrelsen vara lika angeläget att verka för ett ökat samiskt
självbestämmande om landsting och regioner skulle föreslås avskaffas. Vid ett sådant
exempel missar motionärens yrkande m ålet. Av formella skäl ter det sig därför olämpligt
att bifalla motionen och det ordagranna yrkandet i motionen bör därför avslås.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Justerarnas sign

avslå motionen.

i
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Motioner -forts.

§ 15.3

M 537 - Oppositionsråd

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1
2019-01-23--24

Dokument
- Motion nr 537 av Christina Åhren, Josefina Skerk, Lars-Jonas Johansson, Lars-Paul Kroik
2018-05-24, dnr 1.1.8-2018-768
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 135.13
- Styrelseprotokoll 2018-12-12- 14, § 225.3
Föredragande: Peter Engström

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

ett oppositionsråd skall inrättas omgående,

att

oppositionsrådet endast skall innehålla oppositionens representanter,

att

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

Styrelsen beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 135.13
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 december 2018,§ 225.3
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

I svenska kommuner är det idag vanligt förekommande med ett oppositionsråd i
kommunstyrelsen. Det förekommer också på motsvarande sätt inom landsting och
regioner. Oppositionsrådets uppgift är i dessa fall att garantera oppositionens insyn och
goda arbetsmöjligheter för oppositionen. Det kan ske genom att oppositionsrådets
arbetsuppgift bestäms till att företräda oppositionen i olika sammanhang samt att ta emot,
vidarebefordra och förankra information till samtliga oppositionspartiema. Om d en
funktionen fullgör uppdraget på heltid eller betydande del av heltid ska den enligt 4 kap 2
§ kommunallagen (2017:725) ha benämningen oppositionsråd, om inte fullmäktige bestämt
annan benämning.

Justerarnas sign
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§ 15

Motioner-forts.

§ 15.3

M 537 - Oppositionsråd- forts.
Av motionärernas motivering framgår emellertid att med oppositionsråd avses inte en
funktion i ordets vedertagna svenska betydelse. Istället avses en grupp bestående av
företrädare för var och en av de partierna som inte är representerade i styrelsen.
Sametingets styrelse har enligt 2 kap 4 § sametingslagen (1992:1433) att 1. bereda och yttra
sig i ärenden som skall handläggas av Sametinget, 2. handha den ekonomiska
förvaltningen, 3. verkställa Sametingets beslut om verkställigheten inte uppdragits åt
någon annan, 4. fullgöra de uppdrag som Sametinget överlämnat till styrelsen. Det ligger
därför i sakens natur att styrelsen har löpande möten för att hantera styrelsen uppgifter.
Sedan styTelsen tillträde år 2017 har styrelsen vid ett flertal tillfällen bjudit in företrädare
för Sametingets samtliga partier bland annat i samband med budgetberedningen. Detta har
skett för att säkerställa och tillgodose oppositionens möjligheter till insyn.
Under 2018 framarbetade styrelsen ett förslag om att höja partistödet som antogs av
plenum. Förslaget innebar att det sammanlagda partistödet för Sametingets partier höjdes
med 37 procent. Genom höjningen av partistödet har även oppositionspartierna fått
förstärkta möjligheter till att såväl inom sig som mellan sig utveckla sin politik.
Styrelsen vill förstärka Sametingets politiska organisation. Ett viktigt led i det arbetet är att
förbättra möjligheterna till insyn i styrelsens angelägenheter. Styrelsen bedömer att ökade
inslag av insyn och dialog mellan stYJ:else och opposition bättre främjar och stärker
Sametinget. Av det skälet anser styrelsen att motionärernas förslag- trots att syftet med
förslaget är bra - istället är kontraproduktivt. Styrelsen ser därför hellre att frågan om hur
Sametingets politiska organisation ska stärkas tar sin utgångspunkt ifrån lösningar som
innehåller inslag av insyn och dialog.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Justerarnas sign

avslå motionen.
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§ 15

Motioner - forts.

§ 15.4

M 538 - Utbildning av Sametingets ledamöter i lagstiftningsförfarandet enligt svensk
rätt, samt folkrättsliga begrepp och principer
Dokument
- Motion nr 538 av Torkel Stångberg 2018-05-24, dnra 1.1.8-2018-771
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 135.14
- Presidieprotokoll 2018-10-19, § 11.1
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14,§ 225.4

Torkel Stångberg har :inlämnat en motion där han yrkar;
att

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

att

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

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

uppdra till presidiet för yttrande.

Presidiet beslutade den 19 oktober 2018, § 11.1
att

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

Styrelsen beslutadeden 12 - 14 december 2018, § 225.4
att

Justerarnas sign

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare

40(60)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:1/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:1

2019-01-23--24

§ 15

Motioner - forts.

§ 15.4

M 538 - Utbildning av Sametingets ledamöter i lagstiftningsförfarandet enligt svensk
rätt, samt folkrättsliga begrepp och principer - forts.

I likhet med presidiets inställning ställer sig även styrelsen positiv till kompetenshöjande
åtgärder i form av utbildningar för Sametingets förtroendevalda. Sådana insatser kan ske
löpande under en mandatperiod i form av t ex kurs eller seminarium i samband med
plenums sammanträden. Ofta kan sådana seminarier h a koppling till ärenden som är
aktuella i Sametingets plenum.
Styrelsen kan inte se att det är nödvändigt att utbildningen avgränsas till de
ämnesbeskrivningar som motionären yrkar. Styrelsens ser inte heller att utbildningen till
sin form måste vara styrd till ett fastställt antal tillfällen.
Styrelsen avser att till kommande mandatperiod utarbeta ett utbildningspaket som riktar
sig till Sametingets förtroendevalda och att föra frågan om utformningen av detta i dialog
med Sametingets presidium. Innehållsmässigt kommer en sådan utbildning med all
sannolikhet ändå tangera de ämnesbeskrivningar som nämns i motionen. För närvarande
går det dock inte att beskriva ett sådant utbildningspaket i detalj.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Justei

sign

avslå motionen.
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§ 16

Alkohol- och drogpolicy

./.

Dokument
- Motion nr 519 av Daniel Holst, 2017-09-02, dnr 1.1.8-2017-1107
Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 175.17
Presidieprotokoll 2017-12-04, § 5.6
Presidieprotokoll 2017-12-18, § 3.6
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 17.6
Plenumsprotokoll 2018-02-07 - 09, § 8.8
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13,§ 75.1
Förslag
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 138
Remiss till Sametingspartier, nämnder och ungdomsråd 2018-06-25, dnr 1.2.2-2018-905
Yttrande från Kulturnämnden 2018-08-30
Yttrande från Valnämnden 2018-08-30
- Yttrande från Ungdomsrådet 2018-08-30
- Yttrande från Albmut 2018-09-10
- Yttrande från Landspartiet Svenska Samer 2018-09-17
- Yttrande från Hälso- äldre- och idrottsnämnden 2018-10-02
- Yttrande från Presidiet 2018-10-19
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 228
- Sammanställning av remissvar
- Förslag
Föredragande: Anja Taube

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

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

att

Sametinget inrättar en alkoholpolicy som gäller dess inbjudna gäster,

att

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

att

Sametinget bifaller motionen.

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

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

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

Justeramas sign

uppdra till kansliet att utforma förslag till alkohol- och dragpolicy.
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Alkohol- och drogpolicy - forts.
Styrelsen beslutade den 12-14 juni 2018, § 138
att

remittera förslaget till Sametingets partier, nämnder och ungdomsråd,

att

remisstiden är till och med den 20 september 2018 ..

Styrelsen beslutade den 12 - 14 december 2018, § 228
att

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

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2019.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta

./.

att

Justerarnas sign

anta alkohol- och drogpolicy enligt bilaga.
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Direktiv - forskningspolitiska handlingsprogrammet
Dokument
- M 468 av Lars Wilhelm Svonni, 2015-02-27, dnr 1.1.8-2015-818
Plenumsprotokoll 2016-05-31-06-02, § 26.3
Styrelseprotokoll 2017-11-12- 14, §§ 169,170
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 64
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, §§ 116.2, 125
Styrelseprotokoll 2018-10-09 -12, § 180
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 230
Projektplan
Avtal
Föredragande: Lars Miguel Utsi, Per-Olof Nutti
Mål:
Sametinget har inflytande och delaktighet i forskning om samiska frågor.

Syfte:
Att utforma ett forskningspolitiskt handlingsprogram för Sametinget.1

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

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

uppdra till kansliet att bereda ärendet.

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

Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 64
att
bereda ärendet vidare.

1

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

Justerarnas sign

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

uppdra till kansliet ta fram ett förfrågningsunderlag.

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

uppdra till kansliet teckna avtal med uppdragstagare Charlotta Svonni.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutade den 12 - 14 december 2018, § 230
att

ärendet behandlas på styrelsesammanträdet i januari 2019.

Styrelsen beslutar
att

anta direktiv och projektplan enligt tecknat avtal.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta

.I.

att

Justerarnas sign

anta direktiven enligt förslag.
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Klimatstrategi
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 68
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 127
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14,§ 233
Föredragande: Anne Walkeapää, Marita Stinnerbom

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

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

Styrelsen uppdrog till kansliet att tillsammans med ansvariga i näringsnämnden och
rennäringsnämnden att utforma en klimatstrategi i vilken konkreta åtgärder och insatser
redovisas hur rennäringen och samiska näringar ska kunna hantera konsekvenserna av
klimatförändringar på kort och lång sikt.
Sametingets h ar beviljat medel till fem pilotarbeten kring klimatanpassning. Samebyarna
ska t a fram klimat och sårbarhetsanalyser och handlingsplaner för klimatanpassning.
Kansliet h ar en handlingsplan för klimatanpassning och prioriterade åtgärder.
En tidsplan har upprättats för arbetet med klimatstrategi. Gruppen har även u tökats med
Sametingets styrelseordförande eftersom h an har det övergripande ansvaret för
klimatfrågan.
Tidsplan:
Deltagande på SSR klimatserninarie d en 30 maj
Möte via skype 21 juni
Utkast till klimatstategi till styrelsen
Förankring/ inspel med organisationer i augusti efter semester.
Up pdrag till k ansliet färdigställa dokumentet för behandling i nämnderna
Styrelsen behandlar ärendet i januari 2019
Ärendet behandlas i plenum 2019
Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 127
att

uppdra till kansliet färdigställa dokumentet för behandling i nämnderna ,

att

styrelsen behandlar ärendet i januari 2019,

att

ärendet behandlas i plenum 2019.

Justerarnas sign
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Klimatstrategi - forts.
Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018, § 233
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid telefonsammanträde.

Styrelsen beslutar
att

remittera förslaget till Sametingspartierna och de samiska riksorganisationema,

att

remisstiden är till och med den 28 februari 2019,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i april 2019.
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§ 19

110169

./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 1999-10-26-29, § 24
- Styrelseprotokoll 2018-12-12 -14, § 229
- Förslag till underlag till hemställan
Föredragande: Per-Olof Nutti

Styrelsen beslutar

att

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan,

att

uppdra till ordföranden godkänna förslage.t

Styrelsen föreslår Sametinget besluta

./.

att

Just,mrnas sign

anta förslag till hemställan enligt bilaga.
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Hemställan angående repartriering
Dokument
- Plenumsprotokoll 2007-02-20- 22, § 14
Styrelseprotokoll 2009-09-24, § 125
Styrelseprotokoll 2009-12-09, § 165
Styrelseprotokoll 2010-01-25--27, § 21
Styrelseprotokoll 2010-02-01, § 44
Styrelseprotokoll 2010-04-27--29, § 94
Styrelseprotokoll 2011-06-20--21, § 134
Styrelseprotokoll 2012-04-17--19, § 107
Styrelseprotokoll 2012-06-25--26, 154
Styrelseprotokoll 2015-05-27, § 125
Skrivelse från Statens historiska museum 2016-05-20, dnr 1.2.6-2016-836
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 101
Svar till Statens historiska museum 2016-06-30, dnr 1.2.6-2016-836
Styrelseprotokoll 2016-08-29--31, § 139
Styrelseprotokoll 2016-10-05, § 165
Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 183
Styrelseprotokoll 2016-12-05 - 08, § 201
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 81
Kulturnämndens protokoll 2018-01-09-10, § 9.6
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 184
Föredragande: Susanne Idivuoma

Sametinget beslutade den 20-22 februari 2007 att kräva en fullständig identifiering av allt
samiskt skelettmaterial i samtliga statliga samlingar, en kartläggning av hur museer och
institutioner har tillskansat sig materialet, huruvida det har skett genom öppning av gravar
eller på annat sätt samt en repatriering (återföring) av de samiska mänskliga kvarlevorna.
Om det inte går att identifiera skelettdelarna bör Sametinget arbeta för en återföring och en
värdig återbegravning i ursprungsområdena för de samiska mänskliga kvarlevorna.
Styrelsen beslutade den 24 september 2009 att tillsätta ett etiskt råd med uppgift att vara
rådgivande organ för etiska frågor vad gäller hantering och förvaring av samiska kvarlevor
samt att uppdra till kansliet att bereda ärendet vad gäller etiska rådets sammansättning,
tidpunkt, direktiv etc. Styrelsen beslutade den 9-10 december 2009 att etiska rådet ska bestå
av en styrelseledamot, en representant från samiska rådet i svenska kyrkan samt tre
sakkunniga, vars mandattid är till och med den 31 december 2011, att etiska rådet utses av
styrelsen samt att uppdra till kansliet att bereda förslag på direktiv samt ge förslag på
ledamöter. Den 21 juni 2010 beslutade styrelsen att utse Hanna Sofie Utsi (Sametinget,
ordförande), Johannes Mara:inen (Samiska rådet i Svenska kyrkan), Louise Bäckman,
Audhild Schanche och Rose-Marie Huuva (sakkunniga) till etiska rådet.
Styrelsen beslutade den 5-8 december 2017 att utse Liz-Marie Hjortfors, Andreas Stångberg
och Mikael Jakobsson (sammankallande) som ledamöter i etiska rådet med mandatperiod
)
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till den 31 december 2019. Styrelsen beslutade den 11-13 april 2018 att utöka etiska rådet
med Rose-Marie Huuva och Audhild Schanche, på förslag från kulturnämnden.

Etiska rådet påbörjade sitt arbete under 2017 med två möten, det andra mötet i samband
med en inbjudan från ärkebiskopen Anttje Jackelen till rundabordssamtal om hur
mänskliga kvarlevor ska hanteras. Under 2018 har etiska rådet haft ett möte i Staare den 6
februari. Etiska rådet har planerat att hålla möte den 26-27 februari 2019 i Stockholm.
Under 2018 har avdelningschefen för kultur (Susanne Idivuoma) och Mikael Jakobsson
(sammankallande i etiska rådet) deltagit på samråd med Riksantikvarieämbetet utifrån två
regeringsuppdrag: dels utarbeta vägledning för museernas arbete med mänskliga
kvarlevor, dels för identifiering och repatriering eller restitution av föremål i museernas
samlingar där det kan finnas särskilda skäl för återlämnande. Uppdragen ska ske i samråd
med de centrala museerna och Sametinget och redovisas i Riksantikvarieämbetets
årsredovisning för 2019. Vid dessa möten har Sametinget informerat om vårt arbete med
repatriering.
Avdelningschefen deltar i ett nätverk tillsammans med Västerbottensmuseum,
Skogsmuseet, Länsstyrelsen, Svenska kyrkan och Lycksele kommun avseende repatriering
och återbegravning av 25 samiska skallar som förvaras hos Västerbottensmuseum. Även
Mikael Jakobsson deltar i nätverket genom sin tjänst på Skogsmuseet. Nätverket hade två
möten under våren och ett under hösten 2018.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kulturnämnden inlämna yttrande.
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EU-strategi
- SPR:s styrelseprotokoll 2018-11-27
- Sak 76
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 220
Föredragande: Ingela Nilsson

Styrelsen beslutade den 12 14- december 2018, § 220
att

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

Styrelsen beslutar
att

ge kansliet i uppdrag att bereda ärendet vidare.
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Nationalparker
Dokument
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 165
Styrelseprotokoll 2015-12-07--08, § 255
Styrelseprotokoll 2016-01-26--27, § 25
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14, § 93.2
Styrelseprotokoll 2016-08-29--31, § 142
Styrelseprotokoll 2016-09-13, § 154
bilaga
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 192
Styrelseprotokoll 2018-12-12- 14, § 237
- Konsultrapporter
Föredragande: Matilda Månsson

Styrelsen beslutade den 13 september 2016,§ 154
att

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

att

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

att

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

Justerarnas sign
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Beredningsgruppen har kommit överens om en övergripande inriktning för en eventuellt 1
framtida nationalpark i området Vålådalen-Sylarna-Helags i Jämtlands län. Dokument
innehåller mål, syfte och preliminär övergripande inriktning för. Dokumentet är en
överenskommelse mellan de parter som är representerade i nationa]parksprojektets
berednings grupp, nämligen:

•

Handölsdalens, Mittådalens och Tåssåsens samebyar
• Bergs och Åre kommuner
• Jämtland Härjedalen Turism
• Sametinget
• Länsstyrelsen i Jämtlands län
• Naturvårdsverket
Dokumentet är inte ett slutligt ställningstagande om att en nationalpark ska bildas eller hur
en sådan nationalpark ska utformas, utan ett delbeslut - en avsiktsförklaring - som det
fortsatta arbetet i nationalparksprojektet kommer att utgå från. Dokumentet innebär ett
slutligt ställningstagande endast v ad gäller den eventuella nationalparkens mål och syfte.
Ett slutligt ställningstagande från de ovan listade parterna om huruvida en nationalpark
bör bildas planeras ske i december 2020. [1]
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 192
att

styrelseordförande ges i uppdrag att bekräfta överenskommelsedokumentet
Mål, syfte och prel. övergripande inriktning for en eventuell nationalpark i VålådalenSylarna- Helags.

Paragrafen justeras omedelbart

Efter styrelsesammanträdet i oktober har det framkommit nya uppgifter.
Styrelsen beslutade den 12 - 1 december 2018, § 237
att

styrelseordförande avvaktar med undertecknandet av
överenskommelsedokumentet på grund av att ny information tillkommit i ärendet,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Justerarnas sign
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Styrelsen beslutar

./.

att

anta ställningstagandet enligt bilaga.

Paragrafen justeras omedelbart

§ 23

Skogsbruksstrategi

Ärendet utgår, se § 1.

§ 24

Gielegaltijes sydsamiska språkgrupps framtida arbete
Dokument
- Skrivelse 2018-11-30, dnr 8.2.6-2018-1512
Föredragande: Marie-Louise Allas

Skrivelse angående Gielegaltijes sydsamisak språkgrupps framtida arbete.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

uppdra till språknämnden inlämna yttrande.
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Korttidsstudiestödet
Dokument
- Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska
Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i samiska
Styrelseprotokoll 2017-08-14, § 109
Styrelseprotokoll 2017-08-21, § 116
Styrelseprotokoll 2017-09-12- 13, § 127.5
Styrelseprotokoll 2018-02-08,§ 37
Styrelseprotokoll 2018-04-11 - 13, § 92
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 116.3
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Sametinget har budgeterat de senaste åren 515 000 kr för statsbidrag vid vissa studier i
samiska. För år 2017 så kommer utbetalningar den 25 juli ha uppgått till 272 039 kronor,
en del (38 617 kronor) av utbetald summa gäller kurser som avslutats december 2016.
Till kurser som avslutas under 2017 har till dags dato reserverats totalt 185 734 kronor.
Det som återstår av 2017 års budget är 57 000 kronor.
Utbetalningar har genom åren varit på mycket lägre nivå än det budgeterade beloppet,
2014 uppgick utbetalning till 130 000 kronor, 2015 var det 163 000 kronor och år 2016
uppgick utbetalningen till 99 000 kronor.
Sametinget har bedömt att bidraget med korttidsstudier är ett bra instrument i det arbetet
som syftar till uppfyllandet av såväl övergripande mål som Sametingets egna politiskt
fastställda mål för språkarbetet. För att göra bidraget känt hos samisk allmänhet har
informationssatsningar gjorts med bl. a. annonseringar och brevutskick. Sametinget h ar
också identifierat brist på ansvarig utbildningsinstitution som en tänkbar anledning till
det låga antal sökanden till korttidskurser, det legat på de studerande att själva ordna
med lärare, lokaler och medst udenter. Den ökning som nu sker kan ses som ett resultat
på att Sametinget nått ut med information om att statsbidraget finns samt att Samij
åhpadusguovdasj börjat erbjuda sådana kurser som avses i förordning och föreskrift.

Styrelsen beslutade d en 14 augusti 2017, § 109
att

Justerarnas sign

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet måndag den 21 augusti kl 13.00.
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Korttidstudiestödet- forts .
Styrelsen beslutade den 21 augusti 2017, § 116
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutade den 12 -13 september 2017, § 157.5
att

avsätta 300 000 kronor från den folkvalda delen verksamhet 2299,
studier i samiska.

Paragrafen justeras omedelbart

Information lämnas om att korttidsstudiestödet inte kan beviljas på grund av
avsaknad av medel.

Styrelsen beslutade den 8 februari2018, § 37
att

uppdra till kansliet bereda ärendet för att finna en lösning på korttidsstudiestödet
i samiska,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i april 2018.

Information lämnas om budgetläget.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 92
att

återuppta ärendet vid sammanträdet i juni månad.

Ärendet utgick vid styrelsammanträdet den 12 - 14 juni 2018.

Styrelsen beslutar
att

Justerarnas sign

ge kansliet i uppdrag att utforma förslag till hemställan.
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Utredning samisk språklag
Dokument
- Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) LOV-1987-06-12-56
- Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, § 191
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 90
Föredragande: Marie Louise Allas

Mål:
Samiska ska bli likställd svenska språket i Sverige och samers rättigheter att använda
samiska ska lagfästas i en egen lag, Samelag.2

Syfte:
Att utreda rättsliga förhållanden utifrån urfolksperspektiv för att underlätta för Sametinget
att arbeta för att uppnå sitt mål (ovan).
Bakgrund:
Sametinget har i antagen språkpolitisk handlingsprogram angett att en samisk språklag
som säkerställer samernas språkliga rättigheter i realiteten är nödvändig. Denna lag ska
ersätta andra språklagar som reglerar samernas språkliga rättigheter och i utformandet av
lagen ska Sametinget delges delaktighet. Sametinget har också i sitt remissyttrande till
delbetänkandet SOU 2017:60 Utredning av en stärkt minoritetspolitik; Nästa steg? lämnat
tilläggsförslag om en samisk språklag.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 november 2017, § 191
att

behandla ärendet i samband med budgetberedning i december 2017.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 90

att

uppdra till språknämndenatt påbörja utredningen av samisk språklag.

Språknämnden har behandlat denna fråga i december efter att Marie B. Hagsgård
presenterat sin rapport om förutsättningarna för en samisk språklag. För att kunna gå
vidare i denna fråga begär språknämnden att styrelsen beslutar om resurser för att utforma
förslag till den fortsatta inriktningen i arbetet samt i ett senare steg resurser i form av
juridisk kompetens för det vidare arbetet.

Styrelsen beslutar
att
2

uppdra till språknämndens ordförande tillsammans kansliet bereda ärendet vidare.

Jmf Norges Lov om Sametinget og andra samiske rettsforhold (sameloven) kap 1, § 1-5

Justerarnns sign
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Sametingets språkstrategi
Dokument
- Plenumsprotokoll 2016-05-31 - 06-02, § 28

./.

-

Sametingets språkpolitiska handlingsprogram
Språknämndsprotokoll 2018-05-14-15, § 24
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 194
Lista
Plan för sammanställning av Sametingets språksh·ategi

Föredragande: Marie Louise Allas

Sametingets språknämnd har haft genomgång av språkpolitiska handlingsprogrammet,
antaget av plenum 2016 och påbörjat arbete med att prioritera insatser samt planera
åtgärder för att verkställa dem. I arbetet framkom 10 insatser som ligger på styrelsens
ansvarsområde, språknämnden beslutade att uppdra till ordförande att tillskriva styrelsen
om behov av se över åtgärder för dessa insatser
Styrelsen beslutade den 9- 12 oktober 2018, § 194
att

uppdra till ansvarig styrelseledamot i språk och kansliet bereda ärendet.

Språknämnden föreslår att Sametinget i 2019 godkänner en språkstrategi för sin egen
organisation (insats 19 i språkpolitiska handlingsprogrammet). Det är en av språknämnden
prioriterad insats. För att strategin ska bli klar i 2019 (beslut i plenum i november) bör
styrelsen besluta att påbörja arbetet och godkänna en plan för strategin. Planen innebär bla.
att nämnderna och kansliet (avdelningar, personal) bidrar med förslag till strategin.

Styrelsen beslutar
att

påbörja arbetet med Sametingets språkstrategi,

att

genomföra arbetet enligt angiven plan,

att

uppdra till kansliet att arbeta med ärendet.

Justerarnas sign
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Giellagaldu - redovisning av bidrag 2018 till kulturdepartement
Dokument
- SPR råd 2011-10-29, sak 3/2011
- Styrelseprotokoll 2013-05-17, § 76.2
- Styrelseprotokoll 2014-05-21, § 76.1
- SPR:s styrelseprotokoll 2014-08-20- 21, SPR s 21/2014
- SPR:s styrelseprotokoll 2014-11-03, SPR s 48/2014
- Styrelseprotokoll 2014-12-09--11, § 174.2
- SPR:s styrelseprotokoll 2015-08-27,SPR s 75/2015
- Styrelseprotokoll 2018-02-08; § 24.1
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 93
- Från Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 2018-04-19, dnr 1.3.8-2018-681
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 153
- Slutrapport 2018-681
Föredragande: Marie Louise Allas

Styrelsen beslutade den 2 februari 2018, § 24.1
att

uppdra till kansliet att inom nuvarande budgetramar utreda och se över förslag
till lösningar för att klara Giellagaldus verksamhet under verksamhetsåret 2018,

att

fortsätta arbetet med att finna lösningar för en permanent verksamhet av
Giellagaldu.

Samnordiska språkarbetet fortsätter under 2018 i samverkan i Sametingen i Finland och
Norge.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 93
att

uppdra till språknämnden bereda Giellagaldus framtida verksamhet .

Kulturdepartementet bevilkade den 18 april 2018 Sametinget 1 000 000 kronor i bidra för
att tillsammans med Sametingen i Norge och Finland möjliggöra inrättandet av en struktur
för ett Nordiskt samiskt kunskaps- och expertorgan med ansvar för att driva språkvård, ge
råd i språkfrågor, normera språk och godkänna nya termer.
Slutrapport ska lämnas senast den 15 februari 2019.
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Giellagåldu - redovisning av bidrag 2018 till kulturdepartement

Sametinget fick i 2018 en miljon kronor i extra anslag till Giellagaldu för att klara
verksamheten efter att interregprojektet som drev Giellagaldu avslutades under våren.
Medlen ska redovisas till departementet senast 15 februari.

Styrelsen beslutar
att

överlämna rapporten med den ekonomiska redovisningen.

