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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903

Ärende

Inkom/upprättats

Möte med Nordiska
rådet

2017-109-12--13

Beslut av styrelse eller nämnd:

Plenumsbeslut

2017-09-12--13, § 136 uppdra till kansliet
pågående

Övertagande av samiskt

2017-11-12--14, § ta upp fråga i samband med

kultuarv

myndighetsdialogen 6 dec, uppdra till kansliet
bereda ärenden
2018-04-11--13, § 82 uppdra till kansliet bereda
ärendet.

Eallinbiras
livsmiljöprogram -rev

Lägesrapport:

Det finns ju ett underlag
men frågan härrör 2
verksam hets om råden;
kulturminnen samt
kulturmiljön i samband med
samhällsplanering. Måste
tydliggöra av styrelsen.

2017-11-12--14 § uppdra till kansliet bereda
ärendet
2018-06-12--14, § 149, uppdra till kansliet

Går att göra. Tidsbrist.

utvärdera och rev. Livsmiljöprogrammet
Förbättrad tillsyn av
regi.områden för
terrängkörning

Eallinbiras
2017-11-12--14 § 189 överlämna till rennäringsoch näringsnämden fö yttrande
2018-04-11--13, § 84.§, prioritera framställan, att

2 parallella utredningar

uppdra till kansliet arbeta vidare med ärendet

pågår, dels av regeringen
dels av NV. Vi sitter med i
båda.

GA:>'()
1[(16])

~

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903
Utvärdering av

2017-11-12--14, § 193 uppdra till kansliet och

Sametinges

språknämnden bereda ärendet

språkinsatser
Parlaments-byggnaden

2017-11-12--14, § 202 uppdra till kansliet besvara
Arvidsjaur kommuns förfrågan om Sametinget

Genomfört

återkommer i frågan när beredn. Av
parlamentsbyggnaden är klar, i övrigt bereda
ärendet vidare
2018-01-15--17, § 13 uppdra till Anders Kråik
arbeta med ärendet
2018-03-22, §50 uppdra till kansliet och Anders
Kråik bereda ärendet vidare till styrsmtr i april

Genomfört

2018-04-27, § 99 förslag till plenum
utse två orter bland det
åtta namngivna
orterna, styrelsen ges i
uppdra att genomföra
en konsekvensutredn
utifrån valet av den
alternativa
placeringsorten och att
slutgiltigt beslut tas i
frågan på plenum i nav
2018, de två alternativa
orterna är; Vilhelmina
och Östersund

2[ (16])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903

Genomfört

2018-06-12--14, § 130, kansliet får i uppdrag att ta
kontakt med Statskontoret med förfrågan om
genomförande av konsekvensutredn
2018-12-12--14, § 216, uppdra till kansliet bereda
ärendet till styrsmtr i januari, behandla ärendet på
plenum i februari 2019
2019-01-23--24 med PWC utredning som grund
först genomföra en omröstning mellan Östersund
och Vilhelmina. Det vinnande förslaget av dessa
två orter ställs därefter mot Kiruna för vilken ort
som slutligen ska utgöra placeringsort för

plenumsbeslut 19021921 Östersund blir
placeringsort för
parlamentsbyggnaden

Sametingets parlamentsbyggnad
Bildmaterial på Uppsala

2017-12-20--21, § 214 uppdra till kansliet och

universitet
Inrättande av ume,- lule

Anders Kråik bereda ärendet vidare
2018-01-15--17, § 14 uppdra till kansliet

och nordsamiska

bereda ärendet til budgetunderlaget 2019-

språkcentrum
strategi

2021
2018-01-15--17, § 18.1 att revidera och göra
översyn av samtliga handlingsprogram

Toleransnivå för skada

2018-01-14--17, § 18.2 överlämna ärendet till

på rennäringen orsakad

rennäringsnämnden

Sametingets miljömål-

Smartast är väl att starta
med Eallinbiras. Nu läggs ju
också en klimatstrategi av
styrelsen.
Ej åtgärdat förutom
kontinuerligt arbete med
RBP

av konkurrerande
markanvändning

3[ (16])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903
Mark- och

2018-01-15--17, § 18.3 överlämna ärendet till

miljödomstolens

rennäringsnämnden

Ej åtgärdat.

sammansättning
Stöd till studier i

2018-01-15--17, § 18.4, överlämna ärendet till

samiska på grund - och

språknämnden

gymnasieskola
Ang fastighetsverkets

2018-01-15--17, § 18.5 överlämna ärendet till

och Sveaskogsförsäljn

rennäringsnämnden

av skogsmark inom
renskötselområdet
Kansliordningen

2018-02-08, § 35 med anledn av ny
förvaltningsorg. Uppdra till kanslichefen att
utarbeta förslag till ny kansliordning, att styrelsen
beslutar om ny kansliordning

samiska

2018-02-08, § 37 uppdra till kansliet bereda
ärendet för att finna en lösning på

Arvoden till vice

korttidsstudiestöder i samsika, behandla ärendet i
april
2018-04-11--13, § 57.2 uppdra till kansliet bereda

Korttidsstudiestöd i

Utformning av

ärendet
2017-12--14, § 170 uppdra till kansliet bereda

forskningspol

ärendet

ordföranden

Under beredning

handlingsprogram

2018-04-11-13, § 64 bereda ärendet vidare
2018-06-12--14, § 125, uppdra till kansliet ta fram
ett förfrågningsunderlag
2018-10-09--12, § 180, uppdra till kansliet teckna
avtal med uppdragstagare Charlotta Svonni
Genomfört

4[ (16])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903

2018-12-12--14, § 230, ärendet behandlas på
styrsmtr i januari 2019
2019-01-23--24 föreslå plenum anta direktiven
Plenumsbeslut 19021921 anta direktiven
Klimatstrategi

2018-04-11--13, § 68 uppdra till kanslitet tills med
nämndansvariga i styrelsen ta fra m underlag ... se
protokoll
2018-06-12--14, § 127 uppdra till kansliet
färdigställa dokumentet för behandling i
nämnderna, styr behandlar ärendet i januari 2019,
ärendet behandlas i plenum 2019
2018-12-12--14, § 233, uppdra till kansliet bereda
ärendet vidare
2019-01-23--24 remittera Sametingspartierna och
de samiska riksorganisationerna, remisstiden är till
och med den 28 feb, behandla ärendet vid
styrsmtr i april 2019

beslut om St föreskrifter

2018-04-11--13, § 74. 1, uppdra till Marita
Stinnerbom och Jan Rannerud tillsammans med

, allmänna råd och

kansliet bereda ärendet

M 479 Utformande av

andra vägledande
dokumnet
Alkohol- och drogpolicy

2018-04-11--13, § 75.1 uppdra till kansliet
utforma förslag till alkohol- och drogpolicy

5[ (16])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade äre nden och under beredning 1709-1903

2018-06-12--14, § 138, remittera förslaget till St
partier, nämnder och ungdomsråd, remisstid tom
180920
2018-12-12--14, § 228, uppdra till kansliet
sammanställa remisserna och lämna förslag till
ändringari alkohol- och drogpolicyn, behandla
2019-01-23--24 föreslå plenum anta alkohol- och
drogpolicy enligt bilaga

Under beredning
plenumsbeslut 2019-02
19--21 anta alko holoch drogpolicy

Tolkning på plenum via

2018-04-11-13, § 75.2 uppdra t ill kansliet bereda

media

ärendet
2018-06-12--14, § 139, uppdra till kansliet utre da
andra alternativa förslä g än SVT till streaming av
plenum
2018-10-09--12, § 173, uppdra till kansliet bereda

.utbildningsdagar för

ärendet vidare
2018-04-11--13, § 78 uppdra till kansliet att ta
fram planeringsunderlag för Sametingets framt ida

styrelse och

sammanträdesplan

Uppföljn

pågående

Begäran om repatriering

2018-04-11--13, § 81 överlämna till arbetsgruppen

av samiska kvarlevor -

fö r etiska rådet för yttrande

Genomfört
Et iska rådet har möte 2627/ 2, behandlar ärendet då.

2019-01-23--24, inhämt a yttrande från

Yttrande inkommit från

kulturnämnden

kulturnämnden

nämndsordföranden

skrivelse

6[ (16])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903
Uppdrag samiskt

2018-04-11--13, § 82 uppdra till kansliet bereda

kulturarv

ärendet.

Utredningen samernas

2018-04-11--13, § 83 uppdra till kansliet att ta
fram förslag till åtgärder utifrån
biblioteksutredningens slutsatser
2018-04-11--13, § 84.2 uppdra till kansliet att
bereda frågan om hemställan ang. generell
dispens för dispens för hjälm för renskötare till

bibliotek
Dispens för hjälm för
renskötare

Begäran om utvärdering
av Sveaskogs försäljning
av mark

skogssamerättsutredn

dess at detfinns utrett hur belastningen påverkar
renskötaren
2018-04-11--13, § 85, uppdra till kansliet utarbeta
förslag till begäran att regeringen ska utvärdera

Under bredning utifrån
genomförandeplanen. Vi
samlar in synp. Från det
samiska civilsamhälet fram
till den sista januari

Under beredning

Ej åtgärdat

sitt uppdra till Sveaskog om försäljn av mark på
renbetesomr. Med hänvisning till om syftet
uppnåtts för att få fler att etablera sig i
landsbygden
2018-04-11-13, § 86, uppdra till kansliet bereda
ärendet till nedan anförda; att Sametinget
överlämnar en skrivelse om återställande av
bruten rätt för skogssamerna, att renskötselrätten
behandlas på samma sätt nedan såväl som ovan
odlingsgränsen
Ej åtgärdat
2018-10-09--12, § 189, uppdra till kansliet bereda
ärendet vidare

7[ (16])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903
Muonio sameby

2018-04-11--13, § 87, uppdra till kansliet utforma
förslag till hemställan att återställa Muonio
sameby som skogssameby
2018-10-09--12, § 190, bjuda in Muonio sb till
styrsmtr i dec
2018-12-12--14, § 236, uppdra till kansliet
utforma skrivelse där styrelsen särskilt påpekar att
Sveaskog ska återställa samråd med Muonio som
enligt praxis skeett under lång tid

Inlandsbanan

2018-04-11--13, § 88, uppdra till kansliet snarst
begära överläggningar med berört departement

Bereds f.n
Genomfört

Genomfört
Möte har skett m
lnlandsbanan.lB avvaktar
utredning från TRV.

2018-06-12--14, § 147, uppdra till kansliet begära
möten med lnlandsbanans ägarkommuner
Ej åtgärdat.
Juridisk utredning om

2018-04-11--13, § 90, uppdra till språknämnden

samisk språklag

påbörja utredn av samisk språklag

Giellagaldu

uppdra till språknämnden bereda Giellagaldus
framtida verksamhet
2018-10-09--12, § 196, uppdra till kansliet arbeta
vidare under nuv. organisation till dess permanent

Pensionsers till
förtroendevalda

lösning uppnås.
2018-06-12--14; § 116.4, uppdra till kansliet
bereda ärendet vidare
2018-11-05, § 198, bordlägga ärendet
2018-11-15, § 207, uppdra till kansliet bereda
Genomfört

ärendet vidare

8[ (16])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903

Arbetsordning; kansli,
styrelse och nämnder
Samisk
sanningskommission

2019-01-23--24 ge kansliet i uppdrag att utforma
hemställan till regeringen om utbet av pension till
tidigare styrelseordföranden
2018-06-12--14, § 118 uppdra till kansliet bereda
ärendet vidare inför styrelsens arbetsmöte
2018-06-12--14, § 124, Uppdra till kansliet bereda
förslag till hemställan med tidspaln för det
fortsatta arbetet, att styrordf och Jan Rannerud
deltar vid överläggn. med 00
2018-12-12--14, uppdra till kansliet, se protokoll
Under beredning
2019-01-23--24, ge kansliet i uppdrag att utforma
slutligt förslag på hemställan i enlighet med
styrelsens direktiv och samråda förslaget med
refgrp. § 12.1 Delvis refgrp utsedd, att till nästa
möte inbjuda samtliga samiska riksorg
nominerade ledamöter, att besluta vilka
ledamöter från de samiska riksorg som ska ingå i
refgrp vid nästa styrelsemöte

M 529 Regionarbete

2018-06-12--14, § 135.8, uppdra till kansliet
bereda ärendet yttterligare
2018-12-12--14, § 225.1, uppdra till kansliet
beskriva hur Sametinget generellt är involverad i
samhällsplaneringen, uppdra till kansliet utreda
vad att-sat sen i motionen innebär för Sametinget
Genomfört
2019-01-23--24 föreslå plenum avslå motionen

9[ (16])

plenumsbeslut 2019-02
19--21 bordlagt

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903
M 536 - årliga
temadagar för psykisk

2018-06-12--14, § 135.12, uppdra till hälso-, äldre
och idrottsnämnd för yttrande

ohälsa och
beroendeproblemaik
M 537 Oppositionsråd

2018-06-12--14, § 135.13, uppdra till kansliet
bereda ärendet
2018-12-12--14, § 225.3, att uppdra till kansliet
bereda ärendet vidare
2019-01-23-24 föreslå plenum avslå motionen

Genomfört
plenumsbeslut 2019-02

19--21 bordlagt
M 538 Utbildning av St

2018-06-12--14, uppdra till presidiet för yttrande

ledamöter i
lagstiftningsförfarandet
enligt sv rätt,samt
folkrättsliga begrepp
och principer

2018-12-12--14, § 225.4, uppdra till kansliet bered
Genomfört
ärendet vidare
plenumsbeslut 2019-02
2019-01-23--24 föreslå plenum avslå motionen
19--21 bordlagt
Renskötsel poliser
Den skogssamiska
assimileringsprocessen

2018-06-12--14, § 136.1, uppdra till kansliet
arbeta vidare med ärendet
2018-06-12--14, § 136.2, arbeta vidare med
ärendet i enlighet med motionärens yrkande

Genomfört (ANTA) Ej åtgärdat (LOS)

Ej åtgärdat
Laponiatjuottjudus

2018-06-12--14, § 140, stödja Mija Ednams
anmodan, fortsatta arbetet och kontakt relevanta
departement i ärendet.

10[ (16])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903
Jämställdhet

2018-06-12--14, § 141, uppdra till kansliet och
presidiet utreda om möjlighet att genomföra

Möte med Kiruna

utbildning under plenum
2018-06-12--14, § 148, skicka inbjudan till

kommun ang.

dialogmöte

Möte med Kiruna kommuns
politiska ledning torsd 11
april kl 13

skoterturism,
skoterförbud,
turismnäring, heliskiing,
Esrange
Förprojekt, utv av de

2018-06-12--14, § 152, uppdra till kansliet arbeta

samiska förskolorna
Politisk uttalande från

med ärendet
2018-10-09--12, § 162, uppdra till kansliet bereda

styrelsen till kommande

ärendet

Under beredning

Genomfört

regering

2019-01-23--24 föreslå plenum anta uttalande
Samiska
förvaltningsuppgifter på

enligt bilaga
2018-10-09--12, § 165.1, uppdra till kansliet
bereda ärendet

plenumsbeslut 2019-02
19--21 bordlagt
Under beredning (ANTA) . Ej
åtgärdat (LOS)

andra myndigheter
Utredn. Och juridisk

2018-10-09--12, § 165.2, uppdra till kansliet

analys ang.

bereda ärendet

internationella
dokument rörande ILOkonv, Nordisk
samekonv. Urfolksdekl

11 [ (16])

Under beredning
(ANTA)Finns i resp.
sammanhang

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903
Ändrad bevisbörda och
för nationella
finansieringar av

rätts processer

2018-10-09--12, §165.3 arbetet med ändrad
bevisbörda ugår i väntan på Sametingets strategi
för internationellt arbete ska färdigställas, att
uppdra till kansliet att bjuda in Samefonden till

Möte med Samefonden
2018-12-12

styrsmtr i dec med ämnet som utgångspunkt
Möte med SKL om
samiska rättsprocesser

2018-10-09--12, § 165.4, uppdra till kansliet att
inbjudan SKL till gem möte med Sametinget
Genomfört

Utredning för former

2018-10-09--12, § 165.5 uppdra till kansliet att

ungdomsråd

bereda ärendet vidare
2018-10-09--12, § 165.6, bereda ärendet vidare

Rev av
utbildningsprogram

2018-12-12--14. avvakta ärendet i väntan på ny
Samarbete med
Samerådet och överiga i

nämnd i utbildningsfrågor
2018-10-09--12, uppdra till kansliet inbjuda
Samiraådi till möte med styrelsen för samarbete

lobbyarbete i EU-frågor
Inrättande av

2018-10-09--12, bereda ärendet vidare

utbildningsnämnd

2018-12-12--14, § 217, uppdra till kansliet tills.
Med språknämndens ordf uteda ... se protokoll

samepolitihka/modern

2018-10-09--12, § 167, godkänna
genomförandeplanen, utarbeta en projektplan,

samepolitik

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare

Oddaaigasas

12[ (16])

Under beredning

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903

2018-12-12--14, § 218, uppdra till kansliet
upprätta en projektplan tills med arbetsgruppen,
SPR -gränshinder

SPR -EU-strategi

att etablera en styrgrupp
2018-10-09--12, uppdra till kansliet identifiera
gränshinder i samiska områdne som hindrar

Jokkmokks marknad

Under beredning {ANTA} Ej
åtgärdat (LOS}

samarbete
2018-12-12--14, § 220, uppdra t ill kansliet bereda
ärendet
2019-01-23--24 uppdra till kansliet bereda ärendet

SPR - kulturarv

Under beredning

vidare
2018-12-12--14, § 220, uppdra till kansliet tills
med Anders Kråik bereda ärendet

Genomfört

Under beredning (SUI D) Se
ovan. Samma frågor (LOS}

2018-10-09--12, § 174, bereda ärendet vidare
2018-12-12--14, § 221, uppdra till kansliet
upprätta förslag till program, inbjuda ansvarig
miniser för samefrågor och näringsminister
Und er beredning
2019-01-23--24, uppdra till kansliet bereda

att kartläga rasism mot

ärendet vidare
2018-10-09--12, § 179, uppdra till kansliet
utforma förslag till skrivelse, att behandla ärendet

samer i Sverige i dag

i dec

Uppdrag till Sametinget

Mötet ägde rum 6 feb

Under beredning
IYIL2019

2018-10-09--12, § 193, uppmärksamma
urfolksspråksåret, uppdra till kansliet vid
kontakter med departementet framföra
aktiviteter o behov av resurser för akt iviteter
under urfolksspråkåret 2019, uppdra till kansliet
Under beredning

bereda ärendet vidare

13[ (1 6])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903

2018-12-12--14, § 238, överlämna skrivelse till
kulturdep ang det internationella urfolksspråkåret
2019, uppdra till kansliet att utforma skrivelse tills
med språknämnden
2019-02-21 uppdra till språknämndens ordförande
tills med kansliet besvara skrivelsen
Språkpolitiska

2018-10-09--12, § 194, uppdra till ansvarig

handlingsprogram,

styrelseledamot i språk och kansliet bereda

insatser genomgång och

ärendet

prioritering

2019-01-23- 24; påbörja arbete med Sametingets
språkstrategi, genomföra arb enligt angiven plan,
uppdra till kansliet arbeta med ärendet
Budget 2019

2018-12-12--14, § 213.2, uppdra till kansliet
Under beredning

bereda ärendet vidare
2019-01-23--24 enligt förslag

14[ (16])

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903

2019-01-23 förslag till plenum

plenumsbeslut 2019-02
19--21 St fastställer
budgetramar för
Sametinget för bå
2019, uppdra till styr
att besluta om
budgetdispositioenr för
2019 md de korr. som
redovisats i plenum,
budget, - ramar och dispositioner inkl
korrigerar redovisas till
plenum i maj 2019
2019-02-21, uppdra till kansliet bereda ärendet,
besluta i ärendet vid telefonsammanträde
Budgetunderlag 2020-

2018-12-12--14, uppdra till kansliet bereda

22

budgetunderlaget vidare
2019-01-23, anta budgetunderlag 2020-2022
enligt bilaga

2019-02-21 inlämna budgetunderlag 2020-2022

15[ (16])

Under beredning
plenumsbeslut 2019-02
19--21 anta
budgetunderlagför år
2020-2022

Uppdrag från styrelsen t ill kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1903
Förbättra möjligheterna
att rösta vid
Sametingsvalet

2018-12-12--14, § 219, uppdra till kansliet med
konsultation av val nämndens ordf utforma
hemställan utifrån Sametingets beslut den 13-15
nov, uppdra till styrordf underteckna hemställan
Genomfört

M 511 Ungdomsrådet
som remissinstans
Utökat tillgänglighet

2018-12-12--14, § 226.1, uppdra till kansliet att
skicka plenumshandlingarna till ungdomsrådet i
enlighet med St beslut
2018-12-12--14, § 234.1 uppdra till kansliet utreda
angående utökad tillgänglighet per telefon

GEnomfört

Under beredning
Uppföljn av

2018-12-12--14, § 234.2, uppdra till kansliet att

styrelsebeslut

följa upp styrelsebeslut och redovisa
styrelsebeslut som inte är påbörjad e och besluts
som är under beredning på kansliet
2018-12-12--14, § 235, uppdra till kansliet
tillsammans med näringsansvarige i styrlesen följa

OECD-utredningen

Nationalparker

Sametingets
konsultationsordning

upp rapporten
2018-12-12--14, § 237, uppdra till kansliet bereda
ärendet vidare, styrordf avvaktar med
undertecknandet av ök
19-02-21 uppdra till kansliet bereda ärendet enligt
lämnat förslag

16[ (16])

Genomfört

Under beredning

Beredning kla r.
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I. Ii -10(~ -32.0
Datum: 2019-02-21
Namn: Ronny Svarto
Parti:

Samectiggi
Såmedigge
Saemiedigltle
Sametinget

Motionen gäller Dvärgbandmask
Om jag är rätt informerad finns redan dvärgbandmask etablerad i Dalruna. Om smittan ännu
inte nått norra delarna av fjällkedjan, måste vi göra allt vi kan för att hindra smittsprid.ning.
Enligt vad jag hört, var en ripjägare förbluffad över att ingen kollat hans hund, när han kom
till Viföelminafjällen för att jaga ripa. Han hade jagat med sin hund i andl'a europeiska
länder och där var man mycket noga med att kolla om htmde11 var avmaskad. De11 här
jägaren tyckte det var självklart att hålla sin hund avmaskad och hade inget emot att bli
kollad - tvärtom.
Om vi får in dvärgbandmask i våra fjäll är det slut med att kasta ner sig och dricka vatten
direkt ur vilken bäck som helst. Inte heller kan man riva åt sig några nävar bär när man vilar.
Sammantaget en svår ffalust av livskvalite.
Jag yrkar:
att

Sametiilget så fort som möjligt begär en översyn över vilka regler som gäller
ang. dvärgbandmask

att

Sametinget- om inga tydliga regler fums - begfu· att behövliga regler för att
hindra d värgbandmasksmitta införs.

Ronny Svarta

Hemställan ang !LO-konventionen 169
ILOs konvention m 169 om ursprungsfolk och stamfolk trädde ikraft 1991. Sverige
har inte ratificerat konventionen trots att flera statliga utredningar genomförts för att
undamöja hindren för en ratificering.
!LO-konventionen 169 är ett av det viktigaste internationella konventionerna som
behandlar urfolks rättigheter. !LO-konventionen och Urfolksdeklarationen anses
överensstämma innehållsmässigt och ömsesidigt förstärker varandra. Konventionen
omfattar alla nyckelfrågor för urfolks rättigheter bl a urfolks rätt till skydd mot
diskriminering, urfolksrätt till samråd och att delta i beslutsfattande i frågor som rör
urfolk och urfolks rätt till skydd för den mark där de traditionellt har bott och verkat
och rätt att delta i användningen, förvaltningen och bevarandet av naturtillgångar på
denna mark.
Enligt ILO - konventionen ska regeringarna, under medverkan av berörda folk, se till
att dessa folks rättigheter skyddas och att deras integritet respekteras. Ursprungsfolk
skall utan hinder och fullt ut åtnjuta mänskliga rättigheter och grundläggande
friheter. Särskilt poängteras att konventionen skall utan diskriminering tillämpas på
såväl manliga som kvinnliga medlemmar av dessa folk. Vidare ska särskilda åtgärder
vidtas för att skydda ursprungsfolkens institutioner, egendom, arbete, kultur och
miljö.
Enligt konventionen skall ursprungsfolkens äganderätt och besittningsrätt till den
mark som de traditionellt bebor erkännas. Åtgärder skall vidtas för att skydda deras
rätt att nyttja mark som inte uteslutande bebos av dem. Regeringarna skall vidare
vidta åtgärder för att identifiera den mark som traditionellt bebos av dessa folk samt
imätta lämpliga förfaranden inom det nationella rättssystemet för att ta ställning till
anspråk på mark från berörda folk. Ursprungsfolkens rätt till naturtillgångar som hör
till deras mark skall särskilt skyddas. De skall ha rätt att delta i användningen,
förvaltningen och bevarandet av dessa tillgångar. Som en huvudregel får
ursprungsfolk eller stamfolk inte förflyttas från den mark som de bebor. Andra
områden som berörs i konventionen är bl.a. sysselsättning och anställningsvillkor,
yrkesutbildning, hantverk och landsbygdsindustri, social trygghet och hälso- och
sjulcvård, utbildning och kommunikation samt kontakter och samarbete över
gränserna.
FNs konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FNs
konvention om medborgerliga och politiska rättigheter utgör idag grundläggande
ramverk för de mänskliga rättigheterna. Sverige har ratificerat båda konventionerna.
Även Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna (Europarådskonventionen) inkorporerades 1995 av Sverige
och blev då svensk lag i sin helhet.

Internationell rätt omfattar principerna om likabehandling och icke-diskriminering
och ett särskilt skydd för minoriteter och urfolk. Både FN och Europarådet har
återkommande riktat kritik mot Sveriges passivitet när det gäller att säkerställa
samernas rättigheter till land och vatten i nationell lagstiftning i enlighet med
internationella konventioner. Både FN organen och Europarådet rekommenderar
Sverige att ratificerar !LO-konventionen 169.
I betänkandet Samerna- ett ursprungsfolk i Sverige (SOU 1999:25) gjordes
bedönmingen att Sverige i de flesta avseenden uppfyller ILO .konventionens krav
men att åtgärder måste vidtas för att Sverige ska nå upp till kraven om samernas
rättigheter till mark. En utredning om gränserna för renskötselområdet har gjorts i
Samernas sedvanemarker (SOU 2006: 14) och samernas jakt- och fiskerätt har utretts
i betänkandet Jakt- och fiske i samverkan (SOU 2005: 116).
Det osäkra rättsläget avseende den samiska rätten har bl a bidragit till att Girjas
sameby valt att stärmna svenska staten om bättre rätt till jakt och fiske inom Girjas
sameby. Målet kommer att behandlats av Högsta Domstolen under 2019.
Även i betänkandet "Samlat, genomtänkt och uthålligt? En Utvärdering av
regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter (SOU 2011:29)
rekommenderas att regeringen antar en plan med angivna mål för hur eventuella
hinder mot en ratifikation av ILOs konventionen 169 skulle kurma undanröj as
Sametinget har redan 1999-10-26-27, § 24 i plenum i yttrande över betänkande av
Utredning om !LO konventionen 169 (SOU 1999:25) enhälligt uttalat att Sverige
skyndsamt ratificerar !LO-konventionen 169 och därmed att urfolket samerna
omfattas av mänskliga rättigheter enligt internationella konventioner. En ratifikation
av ILO- konventionen skapar möjligheter till ett grundläggande skydd och trygghet
för samerna samt möjligheter till en samisk framtid i Sverige.
Hemställan
Det samiska folket bidrar till både den biologiska mångfalden och till social,
kulturell och ekonomisk hållbarhet och till internationellt samarbete i likhet med
andra urfolk i världen.
Sametingets plenum hemställer att regeringen föreslår
att riksdagen skyndsamt ratificerar ILO konventionen 169 för att samernas
rättigheter till mark och vatten till följd av samernas traditionella innehav och
långvariga bruk ska kurma säkerställs och tryggas. Sametinget menar att ILOkonventionen 169 omfattar alla samer.
att regeringen föreslår en en tydlig tidsplan för ratificering av !LO-konventionen
169
att regeringen involverar det samiska folket i ratifikationsprocessen av ILOkonventionen 169.
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Hand!

Ärende

Svar
Senast

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Vännäs kommun
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Vännäs kommun

19-01-11

19-01-10

BRT

19-01-11

19-01-10

BRTH

19-01-15

ANWA

5.2.1-2018-1461

Lst Västerbotten

5.2.1-2018-1461

Lst Västerbotten

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 kommun

19-01-07

19-01-16

LRT

5.2.1-2018-1499

Lst Västernon-land

Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark
Isbillen-Kullmyran

19-01-03

19-01-03

ANWA

5.2.1-2018-1500

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark
Hocksjön

19-01-03

19-01-03

ANWA

5.2.1-2018-1501

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark
Storbrännkullen

19-01-03

19-01-03

ANWA

5.2.1-2018-1502

Skogsstyrelsen

Förslag till ändring 29 § skogsvårdslagen

18-12-20

STFO

5.2.1-2018-1503

Lst Västem01Tland

Berg- och moräntäkt Sörfors 14: 1,
Sundsvalls kommun

19-01-07

19-0-08

ANWA

5.2.1-2018-1504

Lst Västernorrland

Bergtäkt Sunnestbyn 1:3, Bräcke kommun

19-01-07

19-01-08

ANWA

5.2.2-2018-1514

Trafikverket

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

18-12-18

BRTH

5.2.1-2018-1515

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Liikavaara K nr 2

19-01-04

19-01-18

BRTH

7.2.1-2018-1519

Lst Västernorrland

Täkttillstånd för naturgrus och berg Sel 30:2

19-01-16

ANWA

5.2.1-2018-1555

Lst Västerbotten

Fmtsatt torvtäkts verksamhet samt markavvattning 19-01-10
För Rjnoret, sydost om Bastuträsk

19-02-05

LRT

7.2.2-2018-1607

J ordbruksverket

Ändring av SNFS föreskrifter om rutin vid
Handläggn. av ärenden om stöd (SNFS 2015:8)

19-02-08

19-02- 18

ANWA

5.2.1-20] 8-1624

Näringsdep

En anpassning av bestämmelser om
Kontroll i livsmedelskedjan till EU;s
Nya kontrollförordning Ds2018 :41

19 -04-01

19-03-25

KHI

5.2.2-2018-1626

Mätteknink

Fmtsatt moräntäkt på Byn 14: 1
Häljedalens kommun

19-01-26

19-01-23

BRTH

5.2.2-2018-1629

Älvsbyns kommun

Översiktsplan för Älvsbyns kommun

19-03-01

19-03-25

KHl

5.2.1 -2019-16

Lst Västernorrlnad

Ansökan om tillstånd till EWFS AB:s
vindkraftsanläggning i Botsmark

19-01-07

19-01-30

BRTH

7.2.1 -2019-21

Jordbruks verket

Kostnader för hantering av EU-stöd 2018

19-02-01

a.a

INI

1.2.1-2019-22

Myndigheten för press,
radio och TV

Förslag till föreskrifter om mediestöd

19-01-18

19-01-18

SUID
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Svar
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5.2.1-2019-23

Lst Norrbotten

Översiktsplan för Älvsbyns kommun

19-02-25

19-02-27

LRT

2.2.1-2019-25

Finansdep

Promemoria om höjd mervärdersskatt på
förevisning av naturområden

19-02-06

19-02-04

LRT

5.2.1-2019-48

Trafikverket

Om- och nybyggnad av E45, delen
Rensjön-Älvros

19-02-1 3

19-02-13

ANWA

5.2.1-2019-51

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Snöån nr 1 i Ludvika och Smedjebacken

19-02-11

19-02-06

ANWA

5.2.1-2019-52

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Maurliden nr 1011, Norsjö

19-02-11

19-02-06

LRT

5.2.1-2019-53

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Sandliden nr 1006

19-02-1 1

19-02-06

LRT

5.2.1-2019-54

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Kankberg nr 1008

19-02-11

19-02-06

LRT

5.2.2-2019-57

Golder

Samråd bearbetningskoncession - projekt
Viken i Bergs kommun

19-02-06

19-02-04

BRTH

5.2.1-2019-62

Näringsdep.

Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov
sou 2018:86

19-04-15

19-04-15

LRT

5.2.1-2019-89

Lst Västerbotten

Slutremiss täktansökan i Tavelsjö

19-02-01

19-01-29

ANWA

5.2.1-2019-90

Lst Jämtland

Förslag till belsut för bildande av naturreservatet
Källmyren

19-02-18

19-02-21

ANWA

5.2.1-2019-91

Skogsstyrelsen

Remiss av ordlista för naturvårdande skötsel

19-03-01

19-03-01

STFD

5.2.1-2019-93

Lst Västemon-Iand

Uppförande och drift av max. 33 vindkraftverk,
Vindkraftpark Storåsen, Ånge kommun

19-02-21

19-02-25

LRT

5.2.1 -2019-96

Lst Jämtland

Utvidgn.av naturreservatet Hotagen i Krokoms
och Strömsunds kommuner

19-02-20

19-02-21

ANWA

5.2.1-2019-98

Lst Västenorrland

Ny översiktlan Härnösands kommun

19-02-12

19-02-14

BRTH

5.2.1-2019-102

Umeå tingsrätt

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för
ny bro över Vuottasjohka, Gällivare kommun

19-03-01

19-03-01

BRTH

1.2.1-2019-106

Skolverket

19-02-20
Skolverkets föreskrifter om betygskatalog och
Slutbetyg SKOLFS 2011:123, SKOLFS 2011: 157

19-01-20

BRTH

5.2.1-2019-108

Lst Västerbotten

Täktverksamhet Bastuträsk- Bjurholms kommun 19-01-30

19-01-30

BRTH

5.2.2-2019-111

Svevia

Bergtäkt Valsjöbyn 1: 112, Krokoms kommun

19-02-19

19-02-12

BRTH

5.2.1-2019-112

Lst Västerbotten

Täktverksamhet Åkerlund 2:2, Skellefteå kommun 19-02-07

19-02-05

ANWA

5.2.1-2019-158

Umeå tingsrätt

VAttenverksameht för erosionsskydd i Lögdeälven
19-03-01
Vid Mo, Nordmalings kommun

19-02-28

BRTH

19-02-28

19-02-28

LRT

5.2.1-2019-167

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
2 ( 4)
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Senast
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Handl

Björkdal m 36, Skellefteå kommun
5.2.1-2019-168

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Teuger m 1001, Älvsbyns kommun

19-02-28

19-02-20

LRT

5.2.1-2019-169

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Teuger nr 1002, Piteå och Älvsbyns kommuner

19-02-28

19-02-22

ANWA

5.2.1-2019-173

Lst Norrbotten

Norrbottens klimat- och energistrategi

19-03-31

19-03-29

ANWA

5.2.2.-2019-232

SWECO

Bygge av 170 kv ledning mellan station Bodbyn
Och naystation Robertsfors

19-03-18

19-03-22

LRT

5.2.1-2019-234

Post-och telestyrelsen

PTS förslag till allmänna råd om den svenska
Frekvensplanen

19-03-08

19-02-07

LRT

5.2.1-2019-235

Lst Västerbotten

Ansökan om tillstånd till bergtäkt, Ledåfors
Vindelns kommun

19-02-28

19-02-27

BRTH

5.2.2-2019-239

Pajala kommun

Bygglov för vindmätarmast Tornefors 4: 1

19-02-195

19-0219

ANWA

5.2.1-2019-247

Lst Norrbotten

Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan
för Luleå centrum

19-03-0 l

19-03-04

LRT

5.2.1-2019-319

Lst Jämtland

Granskningav detalplan Klövsjö 5:289
"Lillbäcksvallen" efter rev. av planförslag

19-02-28

19-03-13

ANWA

5.2.1-2019-327

Lst Västernorrland

Fortsatt berg- och moräntäkt Loviken 1:9,
Sundsvalls kommllil

19-03-22

19-03-21

BRTH

8.2.1-2019-331

Utbildningsdep

Betänkande: Att förstå och bli förstådd - ett
reformerat regelverk för tolkar i talade
språk SOU 2018: 82

19-05-20

5.2.2-2019-344

Trafikverket

Elektrifiering av Tvärbanan mellan Hällnäs och
Lycksele, Vindelns- och Lycksele kommuner

19-03-29

19-04-02

BRTH

1.2.1-2019-345

Kulturdepartementet

Promemorian Förslag till en nationell institution
För mänskliga rättigheter i Sverige Ds 2019:4

19-05-22

5.2.1-2019-365

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Kuosanen nr 3, Kiruna kommun

19-03-28

19-03-26

BRTH

5.2.2-2019-411

Trafikverket

Anläggning av N01Tbotniabanan, Jämvägsplan 06, 19-04-08
delen mellan Grandbodarna-Södra Innervik i
Skellefteå kommun samt ombyggnad av väg 821
och 826

19-04-08

BRTH

5.2.1-2019-412

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Klintforsliden m 1001, Skellefteå kommun

19-04-01

19-03-29

BRTH

5.2.2-2019-428

Robe11sfors kommun

Detaljplan för del av Norum 2:14, Norrfjärden,
Robe11sfors kommun

19-03-25

19-03-19

ANWA

5.2.2-2019-431

Trafikverket

Anläggning av rastplats vid Luossavaara,

19-04-15

19-04-12

BRTH

5.2.2-2019-434

Lst Nonbotten

Fördjupad översiktsplan för Hertsön, Lerbäcken,
Luleå kommun

19-04-23

19-04-23

ANWA

3 ( 4)
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5.2.2-2019-438

Sorselek kommun

Fördjupade översiktsplaner i Ammamäs och
Blattnicksele

19-05-03

5.2.2-2019-451

Havs- och vatten
Myndigheten

Granska förslag till havsplaner för Sverige

19-06-14

7.2.2-2019-454

Jordbruksverket

Samråd föreskriftsändring om företagsstöd,
Projektstöd och miljöinv. SJVFS 2016: 19

19-04-05

19-04-05

INI

5.2.1 -2019-456

Bergsstaten

Ansökan im undersökningstillständ
Luossvaara nr 1, Kiruna kommun

19-04-10

19-04-04

ANWA

5.2.2-2019-457

EMCON

Täktverksameht Grönåker 1:17,
Bjurholms kommun

19-04-03

LRT

5.2.1-2019-463

Lst Västernorrland

Ansökan om slutliga villkor till skydd för
Rennäringen vid Sidensjö vindkraftpark

19-04-01

19-04-01

ANWA

5.2.1-2019:465

Lst Västernorrland

Virkesterminal, Byn 2: 12, Hätjedalens kommun

19-04-16

19-04-04

ANWA

5.2.1-2019-466

Lst Västernorrland

F01isatt täkverksamhet Ö 1:161. Gubbyn i
Ånge kommun

19-04-1 2

19-04-08

ANWA

5.2.1-2019-468

Lst Västerbotten

Fördjupade översiktsplaner för Sorsele kommun

19-04-25

19-04-18

LRT

5.2.1-2019-469

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Stenuddberget nr2

19-04-05

BRTH

8.2.1-2019-470

Kulturdep

19-06-17
Remiss av Institutet för språk och follaninnens
Rapport; Språkcentrum för nationella minoritetsSpråk

5.2.1-2019-473

Lst Västerbotten

Fmisatt och utvidgad bergtäkt Råsele 2:38,
Vilhelmina kommun

19-04-15

5.2.1-2019-474

Trafikverket

Samrådsremiss Överhömäs

19-06-05

12.2.1-2019-482

Skolverket

Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller
Kunskapsområdet sex och samlevnad

19-04-23

19-04-11

IMST

5.2.1-2019-484

Umeå tingsrätt

Ansökan om tillstånd för grundvattenuttag i
Sandfors vattentäkt, Skellelefteå kommun

19-05-02

5.2.2-2019-490

Ragunda kommun

Bygglov för 6 st vindkraftverk på Fjällmarkhöjden

19-04-18

5.2.2-2019-491

Ragunda kommun

Bygglov för 6 st vindkraftverk på St01TisBerget

19-04-18

5.2.2-2019-492

SWECO

Ombyggnation av Umeå Energis kraftledningar i
anslutn till ställverkt/transformatorstation
Stornorrfors

19-04-22

19-04-10

BRTH

5.2.1-12019-494

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Svergoträsk 2, Sorsele kommun

19-04-26

19-04-10

BRTH

5.2.1-20 19-496

Mark-o miljödomstolen
Umeå

Tillstånd för biologisk miljöåterställning av
Juktån, sträckan Tjangam -Gunnarn

a.a

ANWA

4 ( 4)

INBJUDNINGAR
Anmälda till styrelsen den 9 - 11 april 2019
Dnr

Ärende
Härnösands stift
Svensk-samisk gudstjänst 2019-02-10 i Örnsköldsvik
Nordic museum in Seattle
Weekend-long program about the Arctic summer 2019
OECD
Inbjudan till Per-Olof Nutti
The 3rd OCD meeting om Mining Regions and Cities 2019-06-12--13
Samediggi No
Seminar Hva er bamehage for samiske barn 2019-05-09-10 i Oslo
Samiraddi
EU-seminarium 2019-02-15 i Tromsö

Beslut

MEDDELANDEN
Anmälda till styrelsen den 9 -11 april 2019
Dnr

Ärende
Bolivias ambassad
Hälsningar på samiska nationaldagen

Gaaltije. Pressmeddelande;
Första konstboken på sydsamsiak lanseras vid Littfest under
FN:s urfolksspråkår
Samediggi. Pressmeddelanden;
Sametinget har stora förväntningar på Sveriges nya regering
Sametinget inleder urfolksrpåkåret 2019 med ett spännande
språkseminarium
Nylansering av Sametignets ordboksapp med tre samsiak språk
och nya funktioner
Nutti förvånas över SD:s möte med samiska företrädare
Världsnaturfonden. Pressmeddelande;
Earth hour: Världen släker - för klimatet, naturen och arterna
1.3.7-2018-1613

Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2019-03-14
Till Folkhälsomyndigheten. Ändring av reglbrev för bå 2019
Kulturdepartementet. Regeringsbelsut 2019-03-14
Till Riksantikvarieämbetet. Ändring av reglbrev för bå 2019
Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2019-03-14
Till Socialstyrelsen. Ändring av reglbrev för bå 2019.
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