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INLEDNING
Sametinget är både samernas folkvalda
parlament och en statlig förvaltningsmyndighet.
Sametinget instiftades av riksdagen den 17
december 1992 och invigdes den 26 augusti 1993.
Val till parlamentet hålls vart fjärde år sedan
1993. Valdag är tredje söndagen i maj.
Sametingslagen (SFS 1992:1433) definierar
Sametingets uppgifter och reglerar hur valet till
Sametinget går till. Sametingets valnämnd, den
centrala valmyndigheten och länsstyrelsen i
Norrbottens län fullgör uppgifterna vid
sametingsvalet. Hela Sverige utgör en valkrets.
För att rösta i sametingsvalet måste man aktivt
anmäla sig till röstlängden. Under 2009
genomfördes det femte sametingsvalet i
Sametingets historia. En ny mandatperiod
invigdes i Kiruna stadshus den 25 augusti 2009 i
närvaro av bland andra kronprinsessan Victoria,
ordföranden för FN:s permanenta forum för
urfolk Victoria Tauli-Corpuz, jordbruksminister
Eskil Erlandsson och integrationsminister
Nyamko Sabuni.

UPPGIFTER ENLIGT LAG
Sametingets övergripande mål är att verka för en
levande samisk kultur och ta initiativ till
verksamheter och föreslå åtgärder som främjar
denna kultur. Till Sametingets uppgifter hör
enligt lag särskilt att:
1.

besluta om fördelningen av statens bidrag
och av medel ur Samefonden till samisk
kultur och samiska organisationer samt av
andra medel som ställs till samernas
gemensamma förfogande
2. utse styrelse för sameskolan
3. leda det samiska språkarbetet
4. medverka i samhällsplaneringen och bevaka
att samiska behov beaktas, däribland
rennäringens intressen vid utnyttjande av
mark och vatten
5. informera om samiska förhållanden
6. utföra de övriga uppgifter som ankommer på
Sametinget enligt lag eller annan författning.
Från och med 2010 ska Sametinget även fastställa
mål för det samiska språkarbetet.
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ORGANISATION
Sametingets högsta beslutande organ består av 31
ledamöter. Dessa har samlats till fyra plenum i
Åsele, Arvidsjaur och Kiruna (två gånger) under
verksamhetsåret 2009. Sametingets plenum leds
av ett presidium bestående av Sametingets
ordförande (talman) och tre vice ordföranden.
Verkställande organ är styrelsen som består av
fem ledamöter samt ersättare. Styrelsen leds av
Sametingets styrelseordförande, som är
heltidsarvoderad. Övriga styrelse- och tingsledamöter samt ledamöter i kommittéer får
arvode enligt det reglemente som fastställts av
Sametinget. Ersättningar till styrelsens ordinarie
ledamöter och ersättare redovisas i noter till
årsredovisningen, likaså den ersättning som
utgått till Sametingets ordförande.
Sametingets folkvalda parlament har en styrande
funktion som inte avger någon prestation som
utgår från uppgifterna i sametingslagen. Det
folkvalda organet har därför ingen egen
redovisning av aktiviteterna under året.
Kostnaderna redovisas däremot i den
ekonomiska redovisningen.
Sametingets kansli med tjänstemän leds av en
kanslichef underställd styrelsen.

KANSLIET
Sametingets huvudkansli ligger i Kiruna. Vi har
lokalkontor i Jokkmokk, Tärnaby och Östersund.
Sametingets anställda uppgick den 31 december
2009 till 48 personer (inklusive tillfälligt
anställda).
Sametingets kansli är organiserat i tre
avdelningar samt kanslichefens stab:
• Ekonomi & administration
• Språk, kultur & Samiskt informationscentrum
(SIC)
• Samiska näringar och samhällplanering,
(inklusive ersättning och inventering)
• Kanslichefens stab med verksjurist och
informatör

Årsredovisning 2009

VERKSAMHET
Sametingets verksamhet spänner över vitt skilda
områden som samiskt näringsliv, rennäring,
rovdjursfrågor, landsbygdsutveckling,
samhällsplanering, miljö och klimat, utbildning
och forskning, främjande av samiska
kulturyttringar och traditionell kunskap,
kulturarvsfrågor, samiskt bibliotek, information
om samer, samiskt språkarbete, gränslöst samiskt
samarbete, mänskliga rättigheter,
minoritetsfrågor och internationella
urfolksfrågor. Sametinget är central
förvaltningsmyndighet för rennäringen.

INDELNING
Resultatredovisningen ska enligt Förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
(FÅB) lämnas enligt en indelning som
myndigheten bestämmer. Myndigheten ska
redovisa och kommentera verksamhetens resultat
i förhållande till de uppgifter som framgår av
myndighetens instruktion och till vad regeringen
har angett i regleringsbrev eller i något annat
beslut. De förändrade reglerna ger viss valfrihet
för vad som får redovisas utöver minimikraven.
För att ge en logisk och rättvisande bild av
verksamheten har Sametinget valt att utöka
innehållet utöver återrapporteringskraven i
regleringsbrevet för 2009.
Indelningen följer i stort sett den organisatoriska
indelningen av kansliet. I årsredovisningen för år
2009 har Sametinget gjort följande indelning:
•
•
•
•
•
•

Personalförsörjning
Språk
Kultur
Information
Samiska näringar och samhällsplanering
Viltvård, ersättning och inventering

Vid jämförelse mot årsredovisningen 2008 märks
två mindre förändringar. Språk- och
kulturverksamheten som 2008 behandlades
under samma kapitel har i år uppdelats på två
kapitel. Sametinget redogjorde år 2008 för sin
informationsverksamhet under målet för det
folkvalda organet, samisk kultur och
näringsverksamhet. I år redovisas myndighetens
informationsverksamhet och Samiskt

informationscentrums verksamhet i kapitlet
Information, eftersom informationsverksamheten
motsvarar en särskild uppgift i sametingslagen.
REDOVISADE PRESTATIONER
Beträffande den redovisning av prestationers
volymer och kostnader som efterfrågas efter
ändringen i FÅB (3 kap 1 §), saknar Sametinget
tidsredovisning och övriga effektiva rutiner för
att på ett enkelt och fullt tillförlitligt sätt kunna
knyta kostnader till prestationer. De kostnader
som Sametinget har redovisat för utförda
prestationer utgör därför uppskattningar.
Den metod som använts är en modell, där
summan direkt lön har använts som
fördelningsbas. De gemensamma kostnaderna
fördelas sedan ut på fördelningsbasen i form av
ett påslag. Modellen kan beskrivas enligt
följande:
•
•
•

Direkt lön (fördelningsbas)
Direkt material
Påslag för OH-kostnader

Vid beräkningen av direkt lön har berörd
personal fått uppskatta åtgång av arbetstid under
2009. Antal timmar har sedan multiplicerats med
timlönen, inklusive sociala avgifter.
Direkt material består av andra direkta kostnader
(exklusive moms) än lön i samband med
genomförandet av prestationen, exempelvis
konsultarvoden.
Vid beräkning av påslaget för OH-kostnader på
vald kostnadsdrivare (lönekostnader) har
Sametinget försökt att identifiera de
gemensamma kostnaderna. Påslaget ska
motsvara förhållandet mellan de gemensamma
kostnaderna och lönekostnaderna.
Avsaknaden av effektiva rutiner för att knyta
kostnader till prestationer medför även att det
inte är praktiskt möjligt att ta fram tillförlitliga
data beträffande prestationers historiska
kostnader. Av denna anledning kan inte
tidsserier för minst tre år redovisas. Sametinget
kommer under 2010 att utveckla metoder och
rutiner för att bättre kunna knyta kostnader till
prestationer.
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SAMMANFATTANDE
RESULTATREDOVISNING
De mål som Sametinget har baserat sin
bedömning av måluppfyllelse på utgår från de
uppgifter som Sametinget har enligt
Sametingslagen 2 kap 1§.

PERSONALFÖRSÖRJNING
De åtgärder som Sametinget har vidtagit under
2009 har varit tillräckliga för att säkerställa att
tillräcklig kompetens finns för att kunna fullgöra
de uppgifter som Sametingslagen definierar.
Målet är därmed uppfyllt.

2.
3.
4.

Antal beviljade bidrag och dess fördelning
med avseende på kulturlivet.
Bedömning av Sametingets insatser för att
stärka den samiska kulturen och identiteten.
Giron Sámi Teáhters verksamhet under 2009
med avseende på antal produktioner och
antal publik.

Tre indikatorer (nr 1, 2 och 4) visade att målet var
endast delvis uppfyllt, medan en indikator (nr 3)
visade att målet var helt uppfyllt. Resultaten visar
med utgångspunkt i valda indikatorer att
utvecklingen inte är fullt tillfredsställande. En
samlad bedömning av kulturavdelningens
verksamhet är att målet är delvis uppfyllt.
Utvecklingen fortsätter enligt plan.

SPRÅK
Sametinget ska bidra till utvecklingen av
de samiska språkens användning och
ställning i samhället, framför allt i det
traditionella samiska området.
De indikatorer som Sametinget har valt för
bedömningen av måluppfyllelse är:
1.

2.
3.

Användningen av Sametingets språkhandbok
i kommuner inom det samiska
förvaltningsområdet.
Myndigheters utbud av samhällsinformation
på samiska.
Främjande av det samiska språkets
användning och ställning genom bidraget till
korttidsstudier i samiska.

Två indikatorer (nr 1 och 2) visade att målet är
helt uppfyllt medan en indikator (nr 3) angav att
målet är delvis uppfyllt. Totalt för verksamheten
gäller att resultaten förhåller sig väl till planerad
verksamhet och att målet är uppfyllt.

INFORMATION
Kunskapen om Sametinget och Sametingets
verksamhet, både som myndighet och
folkvalt organ, samerna som urfolk,
samiska förhållanden och kultur finns
tillgänglig och sprids i samhället.
De indikatorer som Sametinget har valt för
bedömningen av måluppfyllelse är:

KULTUR

1.

Sametinget ska bidra till utvecklingen av
ett starkt och mångfaldigt konst- och
kulturliv.

2.
3.

De indikatorer som Sametinget har valt för
bedömningen av måluppfyllelse är:
1.

4.

Statistik för besöksfrekvensen på
webbplatsen www.sametinget.se.
Antal artiklar i media om Sametinget.
Bedömning av Sametingets insatser att
informera om myndighetens verksamhet.
Statistik över besöksfrekvensen på
webbplatsen www.samer.se.

Antal beviljade bidrag och dess fördelning
med avseende på konstlivet.
8
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5.

Bedömning av SIC:s insatser för att sprida
kunskap om samer och samiska förhållanden
i samhället

För Sametingets totala informationsverksamhet
är vår bedömning att målet utifrån valda
indikatorer är uppfyllt. Utvecklingen förhåller sig
väl till planerad verksamhet.

SAMISKA NÄRINGAR OCH
SAMHÄLLSPLANERING
Ett starkt och utvecklat samiskt näringsliv
samt en samhällsplanering där samiska
behov beaktas.
Bedömning av måluppfyllelsen har här skett
utifrån två valda indikatorer:
1.
2.

En bedömning av Sametingets insatser för att
utveckla och stärka det samiska näringslivet.
En bedömning av Sametingets insatser för en
samhällsplanering där samiska behov
beaktas.

Utvecklingen förhåller sig väl till planerad
verksamhet och Sametingets bedömning utifrån
valda indikatorer är att verksamhetens mål är
uppfyllt.

VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH
INVENTERING
De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen är acceptabla.
Måluppfyllelsen görs utifrån följande valda
indikator: Antalet rovdjursföryngringar under
2009 i relation till slaktstatistiken för år 2009.

SAMETINGETS SAMLADE
MÅLUPPFYLLELSE
Sametinget verkar för en levande samisk
kultur och tar initiativ till verksamheter och
föreslår åtgärder som främjar denna kultur.
De enskilda verksamheternas måluppfyllelse har
utgjort grunden för bedömningen av Sametingets
totala måluppfyllelse.
Samtingets samlade måluppfyllelse för år 2009 är
generellt god. Fem av sju bedömda verksamheter
fick bedömningen att målet var helt uppfyllt. En
verksamhet (Kultur) erhöll måluppfyllelsen
”delvis uppfyllt” och för en verksamhet,
(Viltvård, ersättning och inventering) var
bedömningen att målet inte var uppfyllt. Totalt
sett bedömer Sametinget att man har bidragit på
ett bra sätt till en levande samisk kultur och att
man har verkat för att stärka samernas och de
samiska näringarnas ställning i samhället. I övrigt
har Sametinget i möjligaste mån verkat för att
erhålla en hög måluppfyllelse.

Målet är inte är uppfyllt. Sametinget anser att
skadorna som det växande antalet rovdjur
orsakar rennäringen är oacceptabla.
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EKONOMI
SAMETINGETS TOTALA KOSTNADER OCH INTÄKTER (TKR)

INTÄKTER

2009

2008

2007

SPRÅK

3 089

3 967

3 310

KULTUR

4 150

3 899

2 382

INFORMATION

5 590

7 497

5 647

40 941

34 149

26 321

1046

1 332

818

54 816

50 844

38 478

KOSTNADER

2009

2008

2007

SPRÅK

3 405

4 065

3 427

KULTUR

4 573

3 995

2 465

INFORMATION

6 160

7 682

5 845

45 116

34 992

27 245

1 153

1 364

848

60 407

52 098

39 830

SAMISKA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSPLANERING
VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH INVENTERING
SUMMA

SAMISKA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSPLANERING
VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH INVENTERING
SUMMA
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KOMMENTAR
Sametingets totala kostnader har ökat med
8 309 tkr (16 %) i jämförelse med 2008. Det är
verksamheten för Samiska näringar och
samhällsplanering som har stått för den största
ökningen, + 10 124 tkr (+29%) Bidragande
orsaker till detta är kostnader (2 373 tkr)
relaterade till det uppdrag Sametinget erhållit
2009 beträffande åtgärder med anledning av
förlikning mm. En annan orsak är att
Främjandeanslaget i år finansierar mer
verksamhetskostnader än tidigare år, bland
annat beroende på projekt, till exempel
Eallinbiras och Statistikprojektet, som har
kommit i gång på allvar under 2009.
Sametingets totala intäkter har ökat med 3 972
tkr (+ 8%). Intäkterna för 2009 har reducerats
med ett ej beviljat anslagsöverskridande på 4
227 tkr. 2008 var överskridandet 271 tkr och
2007 uppgick det till 347 tkr.

METOD
Sametingets gemensamma kostnader
(inklusive kostnader för det folkvalda organet)
har fördelats ut på de prestationsavgivande
verksamheterna. Fördelningen bestäms av
relationen mellan den enskilda verksamhetens
direkta kostnader och de totala direkta
kostnaderna. Det bör noteras att beloppen för
2008 och 2009 har justerats för att motsvara
den indelning av verksamheten som
Sametinget valt för år 2009.

12
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PERSONALFÖRSÖRJNING

kort och lång sikt kartlagts. Resultatet av detta
finns i Sametingets verksamhetsplan för 2010.
På kort sikt saknas en kanslichef då befintlig
kanslichef gick i pension den 31 december
2009 och rekrytering av ny kanslichef pågår.
Med anledning av det minoritetspolitiska
uppdraget med ny lag, ”Lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk” (SFS
2009:724) som trädde i kraft den 1 januari 2010
pågår rekrytering och utveckling av ny
kompetens.

MEDARBETARE OCH
ARBETSMILJÖ
PERSONALSAMMANSÄTTNING

PERSONALSTRUKTUR

2009

2008

2007

Medelantalet anställda
(st)

41

40

33

Antalet årsarbetskrafter
(st)

40

39

32

Andel kvinnor den 31/12,
(procent)

54,2

56,8

47,6

Andel män den 31/12,
(procent)

45,8

43,2

52,4

Andel anställda -29 år
den 31/12, (procent)

4,1

0,0

2,3

Andel anställda 30-49 år
den 31/12, (procent)

58,3

68,2

64,3

Andel anställda 50- år
den 31/12, (procent)

39,6

31,8

33,3

Medelålder, anställda
den 31/12

47

46,6

49,0

Tabell 1.1: Personalstruktur för Sametinget 2007- 2009

Antalet anställda den 31 december 2009
uppgick till 48 personer (inklusive tillfälligt
anställda). Av dessa var 26 stationerade i
Kiruna, fem i Jokkmokk, åtta i Östersund, åtta
i Tärnaby samt en i övriga landet. Under 2009
har totalt 18 personer varit tillfälligt anställda.
Kostnader för personalsociala förmåner såsom
företagshälsovård, ersättning för
sjukvårdskostnader, läkemedel och rekreation
och motion har uppgått till 236 tkr.

På lång sikt planeras för kommande
pensionsavgångar inom de närmaste åren. Drygt
12 % av personalen går i pension inom fem år om
man utgår från att pensionsåldern är 65 år.
Sametinget är en kunskapsintensiv
myndighet. Regeringens mål tillsammans med
Sametingets vision, övergripande mål och
verksamhetsmål, har styrt kompetensförsörjningsarbetet. Sametinget ska vara en
attraktiv arbetsgivare vad gäller att attrahera,
rekrytera, utveckla och behålla den kompetens
som verksamheten behöver på kort och lång
sikt. För att nå Sametingets mål att vara en
attraktiv arbetsgivare har en ny aktivitet om
utveckling av webbsidan www.sametinget.se
vad gäller personal och medarbetare påbörjats
under år 2009. Denna utveckling förs in i
verksamhetsplanen och fortsätter år 2010.
TILLGÄNGLIG KOMPETENS
Ledningskompetensen omfattar kanslichef och
tre avdelningschefer, totalt fyra personer.
KOMPETENS
Ledningskompetens

I Sametingets inventering, analys och
planering av kompetensförsörjningen har
befintlig kompetens och framtida behov på

MÄN

TOTALT

3

1

4

Kärnkompetens

16

16,75

32,75

Stödkompetens

7,5

3

10,5

26,5

20,75

47,25

Summa

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KVINNOR

Tabell 1.2: Sametingets tillgängliga kompetens, 31/122009
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Kärnkompetens omfattar de medarbetare som
har kompetens inom näring, kultur och språk.
Stödkompetens omfattar medarbetare med
kompetens inom områdena administration,
ekonomi, information, personal och juridik.
Tre arbetsledare finns inom verksamheten, en
arbetsledare för Samiskt informationscentrum
(SIC), för Landsbygdsprogrammet samt för
fältverksamheten i Tärnaby.
Sametingets kansli är en relativt jämställd
arbetsplats där tjänstemännen består av nästan
lika många män som kvinnor.
REKRYTERA KOMPETENS
Sametinget är en växande myndighet. Det
beror på att regeringen gett Sametinget nya
uppdrag.
Under 2009 anställdes fyra personer på
tillsvidaretjänster, medan 17 personer har
anställts på visstid för olika projekt eller
tillfälliga anställningar. För att minska
sårbarheten hos ensamhandläggare har en
kulturhandläggare och en näringslivshandläggare tillsvidareanställts.
De projekt där man har stärkt kompetensen
genom att rekrytera projektledare på visstid är
Árbediehtu (traditionell kunskap), Eallinbiras
(livsmiljöprojektet) samt ett statistikprojekt. En
ny chef för administration och ekonomi har
rekryterats och internt har omfördelning av
kompetens skett inom ekonomiavdelningen.
I slutet av 2009 fick Sametinget ännu ett nytt
uppdrag från regeringen. Från och med 1
januari 2010 gäller en ny lag om nationella
minoriteter och minoritetsspråk. Sametinget har
tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm fått
ansvar för att följa upp hur minoritetspolitiken
genomförs.
I slutet av 2009 startade rekrytering av fyra
språkkonsulenter och en arbetsledare för de nya
språkcentra som ska etableras i sydsamiskt
område, samt en utvecklingsledare för det
minoritetspolitiska uppdraget. En
webbredaktör rekryteras för att driva den nya
hemsidan www.minoritet.se som Sametinget
har fått ansvar för.
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UTVECKLA OCH BEHÅLLA
KOMPETENS
Sametinget har under 2009 genomfört
förändringar för att utveckla och behålla den
kompetens som finns internt och för att
förbättra arbetsmiljön.
Kvalitetsutveckling
Sametinget startade under 2009 ett
kvalitetsutvecklingsprojekt med internt tillsatt
kompetens. Kvalitetsutvecklingsprojektet
syftar till att utveckla verksamhetsstyrningen
och få en effektivare organisation. Genom att
arbeta med processer och rutiner i
verksamheten blir möjligheterna större att
behålla den personal man har. Projektet
bygger på delaktighet och initiativ från
medarbetarna. Sametingets kansli har i
projektets regi nyttjat två dagar för utbildning
och diskussioner om arbetssätt och roller.
Plenum och styrelse arbetar löpande med
liknande teman. Målet med projektet är att
myndighetsdelen och politikerdelen ska arbeta
mot den gemensamma visionen och vara i fas
både utvecklingsmässigt och arbetsmässigt
under 2011.

Kompetensutveckling
Medelantalet dagar som nyttjats för
kompetensutveckling är sex (6) dagar i snitt
per person. I och med den nya lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk
(SFS 2009:724) har Sametinget utbildat sin
personal i olika varieteter av samiska.
35 personer (71 %) deltog i kompetensutvecklingen under tio dagar fördelade på
veckovis undervisning. Utvärderingar visar
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att satsningen uppskattats av personalen och
inför 2010 efterfrågar personalen mer
språkutbildning.
Kompetensöverföring
Kompetensöverföring innebär utbyte av
kompetens, internt eller externt. Den interna
kompetensöverföringen utvecklas i
kvalitetsutvecklingsprojektet när ledning och
medarbetare hittar former för
avdelningsmöten och gränsöverskridande
möten. Externt har Sametinget en ständig
dialog med kommuner, andra myndigheter,
samebyar och andra aktörer.
Övrigt
Sametinget har goda villkor för friskvård med
både friskvårdstimme och friskvårdsförmån.
AVVECKLA KOMPETENS
Inom Sametinget är medelåldern 47 år för
anställd personal den 31 december 2009.
Medelåldern kan anses som relativt hög. En
del av kärnkompetensen kan komma att
försvinna då personal går i pension.

5
0

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
genomsyra hela myndigheten för att på så sätt
upprätthålla eller förbättra effektiviteten så att
verksamhetsmålen uppfylls. Målet i
verksamhetsplanen angående arbetsmiljö är
att Sametinget ska ha ett hälsofrämjande
klimat. Detta mål har inte utvärderats under
2009. En friskvårdsprofil har genomförts av
Previa, Sametingets nya leverantör för
företagshälsovård.
SJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas inte
om antalet anställda i gruppen understiger tio
eller om uppgiften kan hänföras till en enskild
individ. Eftersom antalet anställda kategorin
”Anställda - 29 år” understiger tio, har ingen
uppgift om sjukfrånvaron lämnats.
Sjukfrånvaron under 2009 har varit på ungefär
samma nivå som 2008. Andelen
långtidssjukskrivna (60 dagar eller mer) har
dock ökat med 8,6 procentenheter.
SJUKFRÅNVARO

2009

2008

2007

Totalt

2,9

2,9

1,76

Andel 60 dagar
eller mer

47,0

38,4

30,33

Kvinnor

4,1

3,7

1,72

Män

Män

1,5

2,0

1,8

Kvinnor

Anställda -29 år 1

0,0

0,0

0,0

Anställda 30 – 49 år

2,5

3,5

1,54

Anställda 50 år-

3,6

2,0

2,21

15
10

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

-29 30-49
50-

Tabell 1.3: Sjukfrånvaro i procent för Sametinget 20072009

Figur 1.1: Sametingets ålderstruktur 31/12- 2009

En analys av ålderstrukturen på Sametinget
visar att sex personer, 12 procent, kommer att
gå i pension inom fem år, om personerna går
vid 65 års ålder. Detta planerar Sametinget för
och kommer att arbeta aktivt med vid
rekrytering, internrekrytering och
kompetensutveckling.

SEMESTERLÖNESKULD
Semesterlöneskulden den 31 december 2009
uppgick till 1 898 tkr (inkl. sociala avgifter)
och antalet sparade semesterdagar var 524
stycken.
1

Sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas inte om antalet
anställda i gruppen understiger tio eller om uppgiften kan
hänföras till en enskild individ.
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MÅLUPPFYLLELSE
BEDÖMNING
Sametinget är trots finanskris och
lågkonjunktur en växande myndighet. Detta
beror på att regeringen har gett Sametinget
utökat ansvar.
Under 2010 kommer Sametinget att växa
ytterligare då kompetens tillförs i och med det
minoritetspolitiska uppdraget som Sametinget
fått i samband med minoritetsreformen.
Rekrytering av nya medarbetare påbörjades i
slutet av 2009.
Satsningen på kompetensutveckling i samiska
inför den nya lagen om nationella minoriteter
och minoritetsspråk har uppskattats av
personalen. Under 2010 kommer Sametinget
att verka för att hitta lösningar för att
kompetensutvecklingen i samiska ska
fortsätta. Kvalitetsutvecklingsprojektet främjar
både verksamhetens effektivitet och ekonomi.
Sametinget har vidtagit åtgärder under 2009
för att säkerställa att myndigheten har
tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra
sina lagstadgade uppgifter.
Sametingets bedömning är att åtgärderna varit
ändamålsenliga och att utvecklingen fortsätter
enligt plan.
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SPRÅK
MÅL
Sametinget ska bidra till utvecklingen av
de samiska språkens användning och
ställning i samhället, framför allt i det
traditionella samiska området.
Återrapporteringskrav
Sametinget ska särskilt redovisa fördelningen av
medel till kortare studier i samiska.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
En viktig uppgift för Sametinget enligt lag är att
leda det samiska språkarbetet.
I februari 2004 antog Sametingets plenum ett
handlingsprogram kallat Start för en offensiv
samisk språkpolitik. Värdegrunden och
inriktningsmålen i handlingsprogrammet syftar
till att främja, utveckla och bevara samiskan som
ett livskraftigt språk för det samiska samhället
och för samisk samhörighet. Samer som vill, ska
kunna tillägna sig och få användning för språket.
Alla samer ska ha rätt till sitt språk och rätten till
att samiskan ska kunna utvecklas till ett komplett
och samhällsbärande språk. Staten har ett
övergripande samhällspolitiskt ansvar för det
samiska språket.
Sametingets språkkampanjråd med fem
ledamöter verkar som ett politiskt organ. Rådet
har under 2009 haft fem sammanträden.
Samverkan
Sametinget är representerat i Ortnamnsrådet och
i SWEBLUL (Sveriges nationella kommitté för
den Europeiska byrån för mindre använda
språk).
Sametinget samverkar i språkfrågor med
sametingen i Norge och Finland samt med
representanter för samerna i Ryssland via Samisk
språknämnd (SGL). Språknämnden har
termgrupper som har till uppgift att granska och
rekommendera termer i respektive språkvarietet.
Termlistor som behandlats av den nordsamiska

termgruppen finns på SGL:s hemsida
www.giella.org. Språknämnden är representerat
i Nordens språkråds expertgrupp och i
Nordterm, som är ett samarbetsforum för
terminologi.

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
Sametinget har under 2009 följt upp vissa
kommuners tillämpning av Sametingets
språkhandbok om hur de praktiskt kan arbeta
med det samiska språket. I handboken föreslås
en arbetsmodell för att synliggöra samiskan, öka
den samiska språkkompetensen bland de
anställda samt öka allmänhetens användning av
samiska, formulär för kartläggning av
språksituationen, en modell till språkprogram, en
modell till handlingsplan och en
responsmöjlighet för den enskilde. Handboken
med tillhörande arbetsblanketter finns tillgänglig
på Sametingets hemsida. Den har även tryckts i
sin helhet och som populärversion.
Kommunbesök
Sametinget har under året besökt förvaltningskommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk och
Kiruna, i syfte att följa upp arbetet med
språkhandboken. Underlag till uppföljningen har
utöver kommunbesöken även inhämtats via
telefon och mejl.
Arjeplogs kommun har tagit fram ett
minoritetsspråkpolitiskt handlingsprogram.
Programmet är föremål för revidering. Föräldrar
informeras om rätten till förskoleverksamhet på
minoritetsspråk på ansökningsblankett till
förskoleverksamhet/skolbarnomsorg. En
halvtidsanställd samisk pedagog har varit
anställd under vårterminen. Kommunen
redovisar inte någon begäran om att få ta del av
äldreomsorg på samiska. Inom äldreomsorgen
finns personal som talar samiska och använder
språket vid tillfällen när så är möjligt. Under 2009
har undervisning i samiska genomförts för
intresserad äldreomsorgspersonal, totalt 18
personer. Kommunen har en anställd
handläggare med placering centralt vid
kommunförvaltningen som ger service på
samiska vid behov och kan vara kontakttolk.

Sametinget i Sverige | SPRÅK

17

Gällivare kommun har en samisk samrådsgrupp
och har fastställt en minoritetspolitisk
handlingsplan som antogs av
kommunfullmäktige år 2006. En inventering av
personalens minoritetsspråkskunskaper har
genomförts. Handlingsplanen och annan
information ges på minoritetsspråk på hemsidan
och med broschyrer. Offentliga lokaler har
skyltats på minoritetsspråk. Kommunen bedriver
aktiviteter och projekt på minoritetsspråk. Elever
ges möjlighet att på valblankett ange önskemål
om minoritetsspråkundervisning. Det råder dock
lärarbrist och alla som önskar får inte
undervisning.
Jokkmokks kommun har i sin planering och sitt
genomförande av aktiviteter som är riktade till
de nationella minoriteterna, använt sig av
Sametingets språkhandbok som referenslitteratur
och som det goda exemplet på hur det samiska
språket ska få genomslag inom den kommunala
verksamheten. Kommunen redovisar årligen hur
minoritetsspråkmedlen har använts i sin egen
verksamhetsredovisning.
Kiruna kommun har utarbetat en
minoritetsspråkpolitisk handlingsplan i enlighet
med Sametingets språkhandbok som ska
fastställas politiskt.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Samhällsinformation på samiska
I december, 2009, har en genomgång av
kommuners och andra myndigheters webbsidor
gjorts för att mäta tillgången på
samhällsinformation på samiska.
• Länsstyrelsen i Norrbottens län har information
om språklagen på lule- och nordsamiska.
(Inget nytt sedan 2007)
18
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Norrbottens läns landsting har broschyrer med
information om patientnämnden och rätt till
stödperson på lulesamiska och nordsamiska.
Information om den nya influensan finns på
nordsamiska. (I övrigt inget nytt sen 2007)
Sveriges Domstolar har ca 20 rubrikområden
med information på nordsamiska. Den
tidigare sydsamiska informationen är
borttagen..
Säkerhetspolisen har allmän information med
lulesamisk, nordsamisk och sydsamisk text.
(Inget nytt sedan 2007)
Polisen i Norrbotten har länk till
Länsstyrelsens webbsida om minoritetsspråk (Inget nytt sedan 2007).
Försäkringskassan har information om
socialförsäkring, sjuk, barnfamilj, bostad,
funktionsnedsättning och pension på
nordsamiska. Denna tjänst är ny för år 2009.
Arbetsförmedlingen har allmän information
om förvaltningen på nord, lule- och
sydsamiska. (Inget nytt sedan 2007)
Arjeplogs kommun har ingen information på
samiska.
Gällivare kommun har kortfattad information
om minoritetsspråklagen samt
minoritetspolitisk handlingsplan på nordoch lulesamiska. (Inget nytt sedan 2007)
Jokkmokks kommun har blanketter som rör
områdena samhällsbyggarkontoret,
miljökontoret, äldreomsorg, förskola och
fritids, personuppgiftslagen och språklagen
på nord- och lulesamiska. Barn- och
utbildningsplan och plan för socialtjänsten
finns på nordsamiska. Informationsbroschyr
finns på lulesamiska.
Kiruna kommun har blanketter beträffande
hemtjänst, skolplan, språklagen samt
information om nya valkretsar, information
om EU-valet 2009, information om
minoritetsspråk och modersmål i skolan,
plan för arbetet kring minoriteter i Kiruna
kommuns förskolor och skolor, regler och
avgifter för förskola, familjedaghem och
fritids. Det finns även information om den
nya influensan. Alla blanketter och all
information är på nordsamiska.
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HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN
SOM AVSER BIDRAG TILL
KORTTIDSSTUDIER

Antal studerande
2008
Ålder

Sametinget handlägger bidraget för vissa studier
i samiska (alfabetisering). Föreskriften (STFS
2008:1) om statsbidrag vid vissa studier i samiska
har fastställts av Sametinget.
Ansökningar
Insända

2009

Alla

kvinnor

män

-24

14

9

5

25-34

22

16

6

35-44

29

23

6

45-54

24

21

3

55-64

35

21

14

65-

12

9

3

2008

2007

176

179

Summa

136

99

37

Procent

100 %

73 %

27 %

110

Beviljade

89

136

116

Avslagna

21

40

64

Tabell 2.3: Antal studerande med korttidsstudiestöd 2008

Tabell 2.1: Antal ansökningar 2007-2009

Antalet ansökningar för 2009 var 110 stycken, det
vill säga en minskning med ca 28 procent i
jämförelse med 2007 och 2008. Samma
bidragsbelopp har fördelats på färre antal
studerande.
21 ansökningar avslogs, vilket också är en
minskning procentuellt. 19 procent av
ansökningarna avslogs år 2009 mot 23 procent
2008 och 36 procent år 2007. Effektivare
administration och bättre regelkunskap hos de
studerande är sannolika förklaringar till denna
förändring.
Antal studerande
2009
Ålder

Alla

kvinnor

Tabellerna visar att betydligt fler kvinnor än män
har använt sig av bidraget för korttidsstudier i
samiska under åren 2007-2009.
Antal studerande
2007
Ålder

män

-24

8

5

3

25-34

11

10

1

35-44

14

9

5

45-54

16

13

3

55-64

27

17

10

65-

13

10

3

Summa

89

64

25

Procent

100 %

72 %

28 %

Tabell 2.2: Antal studerande med korttidsstudiestöd 2009

Alla

kvinnor

män

-24

14

7

7

25-34

13

7

6

35-44

19

13

6

45-50

11

7

4

51-64

39

22

17

65-

20

11

9

Summa

116

67

49

Procent

100 %

58 %

42 %

Tabell 2.4: Antal studerande med korttidsstudiestöd 2007 2

Från 2008 har mer än två tredjedelar av de
studerande med korttidsstudiestöd varit kvinnor.
Överrepresentationen av kvinnor kan möjligen
förklaras med att språkstudier i allmänhet
tilltalar fler kvinnor än män. Dessutom drabbar
högre arbetslöshet i den offentliga sektorn under
lågkonjunkturen framför allt kvinnorna.

Tabell 2.4, ”Korttidsstudiestöd 2007” har delvis en annan
åldersgruppering, vilket kan påverka jämförelsen mellan åren.

2
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Åldersfördelningen är relativt jämnt fördelad
mellan de olika ålderklasserna. Studerande
mellan 55-64 år är något överrepresenterade.

med kommun och övrig förvaltning. Målet anses
i huvudsak vara uppfyllt i denna del.

Av de studerande hade 50 procent inga läs- eller
skrivkunskaper i samiska. 2008 var motsvarande
siffra 64 procent och för 2007 var siffran 70
procent. Den allmänna utbildningsbakgrunden
var hög i relation till utbildningsbakgrunden i
samiska; 82 procent hade lägst gymnasieutbildning. För 2008 var motsvarande siffra 80
procent och för 2007 53 procent.

Myndigheters samhällsinformation

Kostnad för prestationer 3
Kostnaden för handläggning av ärenden som
avser bidrag till korttidsstudier år 2009 har
beräknats till 50 tkr. Handläggningskostnaden
per ärende beräknas till 452 kronor.

MÅLUPPFYLLELSE
ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER
Bedömningen av måluppfyllelsen görs utifrån
följande indikatorer:
Användningen av Sametingets
språkhandbok i kommuner inom det
samiska förvaltningsområdet.
Myndigheters utbud av
samhällsinformation på samiska.
Främjande av det samiska språkets
användning och ställning genom
bidraget till korttidsstudier i samiska.

•

•
•

BEDÖMNING
Användning av språkhandboken
De fyra förvaltningskommunerna Arjeplog,
Gällivare, Jokkmokk och Kiruna är strategiska
orter inom det samisktalande området. Alla fyra
kommuner använder Sametingets språkhandbok
i sin verksamhet i varierande grad. Samtliga
kommuner har börjat göra systematiska insatser
för att synliggöra samiskan, öka den samiska
språkkompetensen bland de anställda och öka
allmänhetens användning av samiska i kontakt
3

För beräkningsmetod, se Inledning.
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Förberedelserna inför den nya minoritetsspråklagen har förbättrat myndigheternas utbud
av samhällsinformation på samiska, även om
skillnaderna ännu inte blivit så stora. Någon
form av information på samiska finns ofta på
nordsvenska kommuners och myndigheters
hemsidor, men utbudet, såväl kvantitativt som
kvalitativt, måste förbättras. Utifrån denna
indikator anses målet endast vara delvis uppfyllt.
Bidrag till korttidsstudier
När det gäller indikatorn ”Bidrag till
korttidsstudier” har 98 studerande fått möjlighet
att förbättra sina kunskaper i samiska under
2009. De studerande utgörs av 72 % kvinnor och
28 % män och är i olika åldrar. Det kvinnliga
könet är starkt överrepresenterat.
Av de studerande hade 50 procent initialt inga
läs- och skrivkunskaper i samiska. Den allmänna
utbildningsbakgrunden var hög i relation till
utbildningsbakgrunden i samiska. Bidraget har
till stor del nått de samer som helt saknar läs- och
skrivkunskaper i samiska. Sametingets
bedömning är att bidraget till korttidsstudier är
ett bra medel när det gäller att utveckla det
samiska språkets användning och ställning.
Målet bedöms i huvudsak vara uppfyllt i denna
del. Alfabetiseringskampanjen måste fortsätta,
utvecklas och utökas. Oavsett
utbildningsbakgrund finns stort behov av
grundläggande utbildning i samiska.

SAMLAD BEDÖMNING
Resultaten visar med utgångspunkt i valda
indikatorer att utvecklingen går enligt plan. En
samlad bedömning av språkavdelningens
verksamhet är att målet i huvudsak är uppfyllt.
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KULTUR
MÅL
Sametinget ska bidra till utvecklingen av
ett starkt och mångfaldigt konst- och
kulturliv.

Återrapporteringskrav
1. Sametinget ska särskilt redovisa hur anslag 1:2, ap.
5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska
organisationer, under utgiftsområde 17, samt medel
ur Samefonden har använts genom att ange antalet
bidragssökande, antalet som beviljats bidragsmedel
samt summan av beviljade bidragsmedel.
Redogörelsen ska delas upp på olika kulturyttringar
såsom duodji (slöjd), bild- och formkonst, musik och
jojk samt litteratur. Redovisningen ska även delas upp
i bidrag till media, forskning och utbildning samt
bidrag till organisationer. Redovisningen ska ge
utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.
2. Sametinget ska särskilt redovisa den samiska
bibliotekskonsulentens verksamhet och kostnader.
3. Sametinget ska särskilt redovisa hur anslaget 1:2,
ap. 5.2 Giron Sámi Teáhter under utgiftsområde 17,
har använts för att utveckla en samiskspråkig teater
med hög konstnärlig kvalitet som är ledande inom
samisk scenkonst. Redovisningen ska bl.a. ange
antalet samiskspråkiga produktioner och produktioner
som turnerar samt antal besökare. Redogörelsen ska ge
utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

1:2, ap.1 och Samefondsmedel. Kulturrådet
består av fem ledamöter, utsedda av plenum.
Sametinget inledde en ny mandatperiod i augusti
2009, då valdes också ett nytt kulturråd som
tillträdde den 1 november 2009.

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
En förutsättning för en levande kultur i samtiden
är en förankring i det förflutna. Den samiska
historien skiljer sig inte nämnvärt från andra
urfolk och underordnade gruppers historia. Det
är den överordnade gruppen som har haft
tolkningsföreträde och definierat det förflutna.
En uppmärksammad fråga under året har varit
Sametingets arbete med repatriering av samiska
mänskliga kvarlevor. Statens historiska museer
(SHM) och kulturdepartementet har gett sitt
medgivande att ett oidentifierbart kranium
härrörande från Lycksele ska återföras.
Sametinget har även gjort en hemställan till
kulturdepartementet att de tolv kranier som blev
uppgrävda från Rounala ödekyrkogård utanför
Karesuando och som idag är i Statens historiska
museers ägo, ska återlämnas till det samiska
folket. Frågan om återföring av samiska
mänskliga kvarlevor har väckt stort engagemang
hos den samiska befolkningen.
Under år 2009 har kulturrådet sammanträtt fem
gånger och beslutat om fördelningen av bidrag
för att stärka samisk kultur och samiska
organisationer. Till sin hjälp har kulturrådet ett
särskilt kulturpolitiskt handlingsprogram (20062009), antaget av Sametingets plenum.
Verksamheten för Samernas bibliotek och Giron
Sámi Teáhter redovisas separat.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Enligt Sametingslagen (1992:1433), 1 § ”ska
Sametinget verka för en levande samisk kultur
och ta initiativ till verksamheter och föreslå
åtgärder som främjar denna kultur”. Till
uppgifterna hör särskilt att: ”besluta om
fördelningen av statens bidrag och av medel ur
Samefonden till samisk kultur och samiska
organisationer samt av andra medel som ställs
till samernas gemensamma förfogande.” Till
detta ändamål har man utsett Sametingets
kulturråd som beslutar om fördelning av anslag
Sametinget i Sverige | KULTUR
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KULTURBIDRAG

Antal bidragssökande under 2009 var 143
stycken. Sametingets kulturråd har under 2009
totalt beviljat 114 ansökningar medel för 18 373
tkr.

BIDRAG TILL SAMISK KULTUR OCH
SAMISKA ORGANISATIONER
För verksamhetsåret 2009 erhöll Sametinget
14 383 tkr i anslag varav anslagspost 5.1 avsåg
Bidrag till Samisk kultur och samiska organisationer
på 8 929 tkr och anslagspost 5.2 avsåg Giron Sámi
Teáhter 4 på 5 454 tkr. Totalt har 13 988 tkr
utbetalats av anslaget för år 2009. Sametinget har
fått 5 000 tkr ur Samefonden att fördela i bidrag
till samisk kultur och samiska organisationer för
år 2009. Totalt har 3 885 tkr av samefondsmedlen
utbetalats.
KULTURYTTRINGAR

2009

2008

2007

KULTURYTTRINGAR

2009
3

4

5

Bild- och formkonst

1

6

6

Musik

5

10

5

Litteratur

3

27

10

Bidrag till organisationer

55

50

54

Forskning och utbildning

18

26

16

Media

4

11

5

Övrigt

54

21

92

143

155

193

1

1

4

Totalt antal ansökningar

Bild- och formkonst

1

1

1

Tabell 3.3 Antal bidragssökande 2007-2009

Musik

1

2

3

Litteratur

0

1

6

Bidrag till organisationer

46

39

46

Forskning och utbildning

3

6

4

Media

3

3

3

Övrigt

3

4

35

58

57

102

SUMMA

2009

2008

2007

Duodji (slöjd)

1

0

0

Bild- och formkonst

0

1

0

Musik

1

3

0

Litteratur

0

6

1

Bidrag till organisationer

41

6

7

Forskning och utbildning

3

0

2

Media

2

3

1

8

5

2

56

24

13

Övrigt

5

Totalt beviljade bidrag

2009

2008

2007

Kulturanslag

14 077 649

13 430 748

14 372 950

Bidrag
Samefonden

4 295 301

5 206 300

5 206 550

-18 372 950

-18 637 048

-19 579 500

Totalt
beviljade
medel

Tabell 3.1: Beviljade bidrag ur anslag 5.1 2007-2009
KULTURYTTRINGAR

Tabell 3.4: Summa beviljade bidragsmedel 2007-2009

Kostnad för prestationer 6
Kostnaden för handläggningen av ansökningar
om kulturbidrag har beräknats till 1 003 tkr.
Genomsnittlig kostnad per ansökan beräknas till
7017 kronor.
Avdelningen har under 2009 besvarat tre
remisser till en beräknad kostnad av 47 tkr.
Genomsnittlig kostnad per remiss var 15 575 kr.

Tabell 3.2: Antal beviljade bidrag Samefonden 2007-2009

Namnbyte hösten 2009 från Sámi Teáhter till Giron Sámi Teáhter.
I kategorin ”övrigt” finns enskilda ansökningar som inte går att
klassificera i någon av de övriga kategorierna. Till exempel ett
projekt för att utforska den samiska dansen. Från Samefondsmedlen
har medel tilldelats i stöd till musik- och kulturfestivaler.

4
5

22

KULTUR | Sametinget i Sverige

2007

Duodji (slöjd)

Duodji (slöjd)

Totalt beviljade bidrag

2008

6

För beräkningsmetod, se Inledning.

Årsredovisning 2009

SAMERNAS BIBLIOTEK
De totala kostnaderna för den samiska
bibliotekskonsulentverksamheten uppgick år
2009 till 730 tkr. De totala kostnaderna har,
under de tre senaste åren, varierat mellan 754 och
727 tkr.
2009

2008

2007

Personal

586 256

545 844

550 513

Lokaler

41 817

38 602

35 744

Resor

14 794

26 008

10 747

Övrigt

87 133

116 251

157 339

Totalt

730 000

726 705

754 343

Tabell 3.5: Kostnader för samisk bibliotekskonsulentverksamhet 2007-2009

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

1228 volymer av Lars Thomasson-samlingen är
nu sökbara och möjliga att låna för allmänheten.
De totala kostnaderna för inköp av böcker
uppgår till 51 tkr. Totalt har 191 böcker köpts in
varav 140 på samiska. Biblioteket har fått 407
böcker i gåva. Kostnader för inköp av tidskrifter
uppgår till 10 tkr. Samernas bibliotek har
prenumererat på tio tidskrifter, varav nio
innehåller samisk text. Samernas bibliotek har
under 2009 gjort 4259 utlån. Bokbeståndet den 31
december 2009 är 9637 stycken.
Förvärv av böcker
2009
Inköp

2008
Gåvor

2007

Inköp

Gåvor

Inköp

Gåvor

3333 7

314

190

2145

233

18

128

1549

Totalt antal böcker
191

407

Böcker på samiska
140

0

Belopp
51 567

179 966

39 269

Tabell 3.6: Förvärv av böcker 2007-2009

Förvärv av tidskrifter
Samernas bibliotek har under 2009 haft
informations- och samarbetsmöten en gång i
månaden med Sametingets bibliotek i Norge.
Förutom organisatoriska och biblioteksfackliga
frågor, har bibliotekens deltagande i så kallade
sociala medier som bloggar, Facebook och
Twitter, prövats. Twitter har hittills fungerat
bäst, och för närvarande har den tjänsten 78
”followers”. På Facebook har Samiska
biblioteksgruppen 165 medlemmar, men
aktiviteten är inte så stor.
Samernas bibliotek planerar att under nästa år
utöka sin närvaro på Facebook, Twitter, Googlegroups och Delicious (bokmärkesutbyte).
Under hösten har Samernas bibliotek haft
katalogiseringsförstärkning, för att specialsamlingarna ska bli sökbara för allmänheten.
Dessa består av Lars Thomasson-samlingen,
Israel Ruong-samlingen, Lars-Anders Baersamlingen, samt värdeboksamlingen.

Antal tidskrifter
Belopp

2009

2008

2007

10

6

8

9683

6936

7225

Tabell 3.7: Förvärv av tidskrifter 2007-2009

Utlån av böcker
Antal utlån

2009

2008

2007

4259

2914

3871

Tabell 3.8: Utlån av böcker 2007-2009

Bestånd (antal katalogiserade böcker)

Antal böcker

Pr
31/12/2009

Pr
31/12/2008

Pr
31/12/2007

9637

8031

7481

Tabell 3.9: Bestånd av böcker 2007-2009

Sametinget förvärvade 2008 Lars Thomassons Laponica-samling
på 3209 volymer för 150 tkr som nu ingår i Samernas biblioteks
specialsamlingar.

7
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GIRON SÁMI TEÁHTER

MÅLUPPFYLLELSE

Giron Sámi Teáhters sammanlagda publikantal
har uppgått till 2 898 personer under
verksamhetsåret 2009. På Giron Sámi Teáhters
samtliga föreställningar spelar man på någon av
de samiska varieteterna.

ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER
Vi bedömningen av graden av måluppfyllelsen
har Sametinget valt följande fyra indikatorer.
•

Det totala antalet produktioner under 2009 är
fem stycken, av vilka fyra har varit på turné. Av
de fem produktionerna har alla varit delvis
samiskspråkiga. Tabell 3.5 visar en jämförelse av
det totala antalet produktioner, varav antal
samiskspråkiga produktioner, antal besökare
samt antal produktioner som turnerat mellan
åren 2007-2009.
ANTAL

2009

2008

•
•

•

Antal beviljade bidrag och dess
fördelning med avseende på konstlivet.
Antal beviljade bidrag och dess
fördelning med avseende på kulturlivet.
Bedömning av Sametingets insatser för
att stärka den samiska kulturen och
identiteten.
Giron Sámi Teáhters verksamhet under
2009 med avseende på antal
produktioner och antal publik.

2007

Produktioner

5

5

4

BEDÖMNING

Varav samiskspråkiga

5

5

2

2 898

4 399

22 959

4

3

2

Bedömningen av måluppfyllelsen tar sin
utgångspunkt i de tre ovan nämnda
återrapporteringsindikatorerna. En svårighet i
bedömningen är att definiera det kvalitativa
målet ”ett starkt och mångfaldigt konst- och
kulturliv”. Hur bedöms och mäts ett konst- och
kulturliv? Det är ett kvalitativt mål som vi har
försökt bryta ned, där kulturbegreppet delas upp
i två delar, ”konstliv” och ”kulturliv”. Begreppet
”konstliv” utgår ifrån den västerländska,
klassiska definitionen av konstbegreppet ”de
sköna konsterna” där litteratur, bild- och
formkonst, musik och teater ingår. Begreppet
”kulturliv” definieras utifrån en sociologisk eller
antropologisk förståelse där kulturlivet är det kitt
som håller samman människor i en grupp
(kultur). Olika åtgärder och aktiviteter kan stärka
den kulturella identiteten.

Totalt antal besökare
Produktioner som turnerat

Tabell 3.10: Produktioner 2007-2009
PRODUKTION
En natt i februari

ANTAL
BESÖKARE

ANTAL FÖRESTÄLLNINGAR

1 431

26

Kvinnan och
björnen

153

6

Det kom en man

204

10

Viskleken

700

3

Ođđa lavllut

410

4

Tabell 3.11: Föreställningsstatistik 2009

Det föreligger givetvis inga vattentäta skott
emellan de två definitionerna. Genom att stärka
den samiska litteraturen och bildkonsten stärks
också den samiska identiteten. En starkt och
mångfaldigt konstliv ger en positiv bild av att
vara same och förstärker därmed den samiska
kulturen. Vid bedömning av styrkan och
mångfalden av konstlivet har särskilt
kulturyttringarna duodji (slöjd), bild- och
formkonst, musik och litteratur analyserats. Till
konstlivet hör också teaterverksamhet men
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Årsredovisning 2009
bedömningen av Giron Sámi Teáhters
verksamhet görs separat.

Konst- och kulturlivet
Vid bedömning av hur starkt och mångfaldigt
konstlivet under 2009 har varit, kan Sametinget
med utgångspunkt i tabell 3.1 och tabell 3.2 inte
konstatera några större förändringar från tidigare
år, utom i ett avseende; samisk litteratur har inte
beviljats medel under 2009. Totalt kan endast fem
av 114 beviljade kulturprojekt (4 procent)
hänföras till kategorin ”konstliv”, medan 109
projekt (96 procent) kan hänföras till kategorin
”kulturliv”. Denna obalans har funnits såväl 2008
som 2007, men har inte varit riktigt lika uttalad
som i år. Målet ”ett starkt och mångfaldigt
konstliv” kan endast anses vara delvis uppfyllt.
Bidragskategorierna utgör underlag vid
bedömningen av styrkan och mångfalden i
kulturlivet (se tabell 3.1). 87 av 114 beviljade
ansökningar (76%) utgör bidrag till
organisationer, vilket är en oproportionerlig stor
andel. Det saknas i nuläget tillförlitliga
instrument för att mäta hur och i vilken
utsträckning bidrag till organisationer bidrar till
utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt
samiskt konst- och kulturliv. Därför är
helhetsbedömningen att målet delvis är uppfyllt.

Insatser under året
Förvärvade böcker till samernas bibliotek ligger
på ungefär samma nivå som 2007 medan
utlåningen under 2009 har ökat. Sametingets
bedömning är att bibliotekskonsulentens
verksamhet bidrar till att stärka den samiska
kulturen och identiteten.
Sametingets arbete med repatriering av samiska
mänskliga kvarlevor ingår i Sametingslagens
övergripande uppdrag att verka för en levande
samisk kultur och ta initiativ till verksamheter
och föreslå åtgärder som främjar denna kultur.
Vi bedömer att arbetet med att återföra de
samiska kvarlevorna på ett värdigt sätt till Sápmi
stärker den samiska kulturen och identiteten.
Sametingets bedömning är att insatserna under
året bidrar till utvecklingen av ett starkt samiskt
kulturliv och att målet här är uppfyllt.

Giron Sámi Teáhters verksamhet
Giron Sámi Teáhter har under verksamhetsår
2009 haft fyra produktioner. En minskning i
publikantal har skett med 1 501 personer från
2008. En förklaring är att man haft relativt små
produktioner med begränsad publik såsom
lunchteater (Kvinnan och björnen) och
föreställningar på äldreboenden (Det kom en
man). Den stora differensen i publiktal från år
2007 förklaras med att Giron Sámi Teáhter
tillsammans med Tornedalsteatern då
medproducerade publiksuccén Laestadius-operan.
Om Giron Sámi Teáhter hade haft möjlighet att
genomföra fler och större produktioner under
2009 hade man sannolikt kunnat uppfylla målet
om ett starkt och mångfaldigt konst- och
kulturliv. Målet bedöms därför vara delvis
uppfyllt.

SAMLAD BEDÖMNING
Resultaten visar med utgångspunkt i valda
indikatorer att utvecklingen inte är fullt
tillfredsställande. En samlad bedömning av
kulturavdelningens verksamhet är att målet är
delvis uppfyllt. Utvecklingen fortsätter enligt
plan.
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INFORMATION
En uppgift som Sametinget har enligt lag är att
informera om samiska förhållanden.
Redovisningen är uppdelad på
myndighetsinformation och Samiskt
informationscentrum (SIC). Kostnaderna för SIC
särredovisas enligt särskilt villkor för anslag 3.1.

MÅL
MYNDIGHETENS INFORMATION
Kunskapen om Sametinget och
Sametingets verksamhet både som
myndighet och folkvalt organ finns
tillgänglig och sprids i samhället.
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Sametingets informationsverksamhet är en
stödfunktion för övriga avdelningar på
myndigheten. Informatören ska svara för
enhetlighet, kontinuitet och samordning av
informationsarbetet. Till arbetsuppgifterna hör
att besvara allmänna frågor, ansvara för
trycksaker och annonser och ta emot studiebesök.
Informatören är även webbredaktör för
Sametingets hemsida och bistår den politiska
ledningen som pressekreterare.

köps översättningar till lulesamiska och
sydsamiska av externa översättare.
Sedan tidigare finns en avdelning kallad
”Lulesamiska på webben” som kontinuerligt
uppdateras av den lulesamiske
språkkonsulenten. Bland annat har artikelsidan
”Veckans ord” haft 1061 besök och sidan
”Lulesamisk ordbank” med pdf-filer har haft
2091 besök under 2009. Efter internutbildning har
en liknande avdelning kallad ”Sydsamiska på
webben” skapats under 2009 med den
sydsamiske språkkonsulenten som ansvarig
redaktör. Den ingångssidan har genererat 2498
besök under 2009.
Lättlästa texter
Basinformation om Sametinget har publicerats på
webben på lättläst svenska. Lättläst om Sametinget
har genererat 1892 unika träffar under året.
Texter på engelska

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

Nio artiklar om Sametingets tillkomst och
uppgifter, samiskt självbestämmande, etnisk
diskriminering, språkpolitik, rätten till land och
vatten, miljö och klimatfrågor översattes till
engelska och publicerades på hemsidan i
samband med Sveriges övertagande av
ordförandeskapet för EU. Information in English
har genererat 25 604 träffar enligt hemsidans
statistikverktyg.

Sökbar ordbok på webben

Renmärkesregistret på webben

Under 2009 har ett digitalt ordboksverktyg för
samiska publicerats på www.sametinget.se. I
dagsläget är en lulesamisk-svensk och en
sydsamisk-svensk ordbok sökbar. Möjligheter
finns att enkelt bygga ut funktionen med fler
ordböcker. Ordboksfunktionen har generat 2785
besök under året enligt statistikverktyget.

Sametingets renmärkesregister har blivit publikt
och anpassats för användning på webb och i
mobiltelefon. 5633 unika träffar har registrerats
för artikeln om renmärkesregistret och 7229
besök har gått direkt till renmärkesregistret. Ett
nittiotal sms har hittills skickats via hemsidan för
beställning av länk till renmärkesregistret
anpassat för mobiltelefon.

Samiska på webben
Arbetet med att utöka samiskan på hemsidan
fortsätter. Sametingets översättare arbetar med
att bygga ut det nordsamiska textmaterialet och
uppdatera publicerade artiklar så ofta som övriga
arbetsuppgifter tillåter. I begränsad omfattning
26
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Kartor över rennäringens markanvändning
Kartor över rennäringens markanvändning har
under 2009 flyttats över från numera nedlagda
databasen Ren2000 till Sametingets hemsida
under fliken Samhälle. På adressen

Årsredovisning 2009
www.sametinget.se/underlag publiceras nedladdningsbara kartor som visar rennäringens
markanvändning och riksintressen i Sverige på
en övergripande nivå. Samtliga samebyar har en
egen sida med kartor och dokument.
Trycksaker
Tillsammans med näringsavdelningen har två
nyhetsblad producerats om rovdjur och miljö.
Bladet trycks i 6000 exemplar och distribueras till
samebyar, renägare och kontaktpersoner på
myndigheter och kommuner.
Tillsammans med språkavdelningen och
språkkampanjrådet har broschyren Rädda de
samiska språken tagits fram med information om
nya minoritetsspråklagen och om rätten att
tillägna sig och använda samiska. Upplagan är
på 10 000 exemplar och distribueras till samtliga
samer i Sametingets röstlängd.
Tillsammans med Sametingets valnämnd
producerades en bilaga med valinformation som
medföljde tidskriften Samefolket inför valet i maj.

MÅLUPPFYLLELSE
ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER
Som indikatorer för att bedöma resultaten och
effekterna av verksamheten används:
Statistik för besöksfrekvensen på
webbplatsen www.sametinget.se.
Antal artiklar i media om Sametinget.
Bedömning av Sametingets insatser att
informera om myndighetens
verksamhet.

•
•
•

BEDÖMNING
Besöksfrekvens på webbplatsen
Besöksfrekvensen på hemsidan fortsätter att öka,
dels för att människor vänjer sig vid att söka
information och blanketter på nätet, dels för att
Sametinget utökat innehållet på sin webbplats.

Studiebesök
Bland studiebesöken som Sametinget tagit emot
under året kan nämnas diplomater från asiatiska
ambassader i Stockholm, Botkyrka kommun,
Nordiska rådets medborgarutskott och
välfärdsutskott, samt ett femtiotal direktörer för
Landsbygdsprogrammet inom EU, på besök i
Kiruna vid en konferens anordnad av
Jordbruksverket.

År

Totalt antal sidanrop

2007

747 552

2008

1 392 242

2009

2 215 800

Tabell 4.1: Totalt antal sidanrop per år 2007-2009
2008

2009

400000
300000
200000

Pressmeddelanden
Under 2009 har 34 pressmeddelanden gått ut från
Sametinget med Sametingets styrelseordförande,
ordförande, valnämndens ordförande eller
kulturrådets ordförande som avsändare.
Kostnad för prestationer 8
Kostnaden för det digitala ordboksverktyget för
sökbara samiska ordböcker på webben beräknas
till 128 tkr.

8

För beräkningsmetod, se Inledning

100000
0

Figur 4.1: Statistik över sidanrop per månad 2008-2009

En jämförelse av statistiken över sidanrop
månadsvis 2008-2009 visar en 60-procentig
ökning av trafikvolymen jämfört med 2008. En
rimlig slutsats när det gäller ökningen i april-maj
2009 är det ökande intresset för Sametinget i
samband med valet. Ökningen i augusti hör
samman med invigningen. De höga staplarna i
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slutet av året är förmodligen tillfälliga. Ökningen
kan bero på att en tidningsbilaga om samisk
kultur och näringar Levande Sápmi distribuerades
med åtta dagstidningar i november. Det kan även
vara sökmotorer som utökat sin övervakning.

Nedanstående graf visar intresset i media för
Sametinget veckovis under år 2009. Det största
antalet publicerade artiklar sker under vecka 1922 och återspeglar intresset i samband med
sametingsvalet och valresultatets
offentliggörande.

Utfall i media

Vecka 35 var det invigning av ny mandatperiod i
Kiruna stadshus i närvaro av kronprinsessan
Victoria. Andra aktiviteter som paneldebatt och
rundabordssamtal med näringslivsrepresentanter
och internationella gäster gav utfall i media.

Under året har 34 pressmeddelanden skickats ut.
Effekten av dessa är svåra att mäta var för sig.
Däremot går det att via ett mediabevakningsverktyg mäta utfallet av artiklar i media där
Sametinget och samepolitiken uppmärksammas.
En jämförelse av publicerade artiklar åren 20072009 visar följande:
År

Antal artiklar

2007

1 529 (Agent 25)

2008

949 (Meltwater news)

2009

2 273 (Meltwater news)

Tabell 4.2: Antal artiklar om Sametinget i media 2007-2009.
(Sökord: sameting*, sameparlament*, sametingshus*,
samepolitik)

Vecka 38 offentliggjorde regeringens arbetsgrupp
för rennärings- och samepolitik sin promemoria
”Vissa samepolitiska frågor” vilket orsakade en
hel del debatt. Ännu en topp inföll vecka 47 då
Sametinget höll plenum i Kiruna. Orsaken till
topparna under vecka 12 och 15 visar sig härröra
från Sveriges riksdag som publicerat ett
hundratal gamla propositioner som berör samer
på sin webbplats.
De valda indikatorerna besöksfrekvens på
webbplatsen och antal artiklar i media visar båda
en ökning. Övriga informationsinsatser såsom
trycksaker och studiebesök bedöms vara
nödvändiga och ändamålsenliga.
Sametingets bedömning är att myndighetens
informationsverksamhet uppfyller målet.

Figur 4:2 Artiklar i media per vecka år 2009
Källa: Meltwater News
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Årsredovisning 2009

MÅL SAMISKT
INFORMATIONSCENTRUM (SIC)
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Samiskt informationscentrum (SIC) är ett
nationellt informationscentrum med det
huvudsakliga uppdraget att informera
allmänheten om samer och samiska förhållanden.
SIC är en egen organisatorisk enhet i Sametinget
med tre anställda, varav en är arbetsledare.

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
Webbproduktion och webbutveckling
Samiskt informationscentrum (SIC) producerar
information om samerna som urfolk och samiska
förhållanden på webbsidan www.samer.se. Årets
webbtema har varit de samiska språken. SIC har
under året producerat 20 artiklar och reportage
som berör språklig revitalisering och de samiska
språkens utsatta situation.
SIC underhåller och uppdaterar webbverktygen
så att de ska hålla en hög teknisk och pedagogisk
nivå med inriktning på audiovisuella medier som
exempelvis webb-TV och videoproduktioner.
Syftet med webbproduktionen är att öka
människors kunskap och motverka fördomar.

tillgången och tillgängligheten på material som
kan användas i skiftande sammanhang. SIC:s
informationsmaterial har ett samiskt perspektiv
och ger kunskap om samer, samisk kultur och
samiska förhållanden.
SIC har gjort nytryck av två informationsfoldrar,
10 000 ex vardera, som är översatta till engelska
och tyska. Under våren 2009 har SIC finansierat
ett nytryck på 5000 exemplar av boken Samer – ett
ursprungsfolk i Sverige på både svenska och
engelska. De 5000 svenska exemplaren var slut i
mitten på december. Därutöver har SIC under
året producerat en basvideo om samisk kultur i
utveckling. Videon som är baserad på stillbilder,
musik och korta berättelser är 15 minuter lång
och lanseras av SIC under 2010.
Egna projekt
I samband med andra större arrangemang tar
SIC initiativ till och genomför egna
informationsaktiviteter. Syftet är att nå särskilda
målgrupper som bedöms som viktiga och
centrala för SIC:s allmänna uppdrag som
nationell kunskapskälla. Under 2009 har SIC
medverkat med mässmontrar under Samiska
veckan i Umeå, EU:s informella
miljöministermöte i Åre, Skolforum och MRdagarna i Stockholm. Informationsaktiviteterna
bidrar till att presentera en bild av samer som är
mångfacetterad samt ger tillfälle till personliga
möten och nätverkande.
Samverkansprojekt
SIC samverkar med partners som kan erbjuda
intressanta mötesplatser (arenor) som
överensstämmer med verksamhetsmålen. Syftet
är att få tillgång till nya arenor för att nå ut med
information.

En bedömning som utgår ifrån
webbserverstatistiken sedan 2005 och antal
sidanrop visar att hemsidan nått en stabil nivå
med drygt 1,7 miljoner sidanrop vilket är en
fördubbling sedan första mätåret 2005.
Informationsproduktion
SIC producerar och distribuerar eget tryckt och
digitalt informationsmaterial för att öka

SIC har under året samverkat med det samiska
EU-projektet Renlycka och ansvarat för
informationsaktiviteter under matmässan
Smaklust i Stockholm den 20-23 augusti. SIC har
därutöver, i samverkan med Samernas
Riksförbund, producerat digitalt informationsmaterial som förpackats i USB-minnen och
distribuerats till samiska informanter.
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PR- marknadsföring
SIC informerar omvärlden om sin verksamhet
och informationsprodukter. Syftet är att öka
flödet av information om samerna och
marknadsföring av SIC som informationskälla.
De framgångsfaktorer som SIC vill förmedla i
marknadsföringen är trovärdighet, kompetens,
hög servicenivå och hög kvalitet.
Under 2009 har SIC haft en återkommande
annons i tidningen Journalisten som utkommer
med 24 nr/år och en stående annons i
internetsöktjänsten www.hitta.se.
Informationsservice
SIC tillhandahåller en kontinuerlig service för
dem som efterfrågar information om samerna.
Syftet är sprida information som håller hög
kvalitet med enkla medel. SIC distribuerar
informationsmaterial, håller föredrag, har daglig
service via e-post och telefon. Därutöver köper
SIC omvärldsbevakning av vad olika medier
producerar om samerna. Medieagenten
presenteras på hemsidan www.samer.se. SIC ska
uppfattas som en serviceinriktad, trovärdig och
kompetent kunskapskälla av de som söker
information om samer och samiskt samhällsliv.

MÅLUPPFYLLELSE
ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER
Bedömning av måluppfyllelsen sker utifrån två
valda indikatorer.
Statistik över besöksfrekvensen på
webbplatsen www.samer.se.
Bedömning av SIC:s insatser för att
sprida kunskap om samer och samiska
förhållanden i samhället.

•
•

BEDÖMNING
På webbsidan www.samer.se producerar SIC
information om samer som urfolk och om
samiska förhållanden. Antalet sidanrop för 2009
var 1,7 miljoner träffar. Det stora antalet träffar i
besöksfrekvensen indikerar ett intresse för samer
hos allmänheten, något som ger en god grund för
30
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bedömningen att den webbpublicerade
informationen når allmänheten och bidrar till en
ökning av kunskapsnivån beträffande samer och
samiska förhållanden. Vår bedömning
beträffande denna del är att målet är uppfyllt.
Under 2009 har SIC arbetat aktivt med flera
informations- och samverkansinsatser – projekt
och arrangemang - där SIC genomgående
uppfattat att man erhållit god respons.
SIC:s egna trycksaker och digitala
informationsprodukter berättar om samerna och
samiskt samhällsliv på ett attraktivt sätt.
Efterfrågan på SIC:s informationsmaterial är stor.
Nytrycket av skriften Samer - ett ursprungsfolk i
Sverige tog slut redan under 2009, redan efter
några månader.
De utförda insatserna under 2009 har enligt vår
bedömning gjort att informationen om samer och
samiska förhållanden och samisk kultur är
lättillgänglig och sprids i samhället.
Sametingets bedömning är att målet utifrån
valda indikatorer är uppfyllt.
Särredovisning av kostnader för
informationscentrum
Kostnaderna för Samiskt informationscentrum
uppgår till cirka 3 013 tkr för år 2009. Under 2009
har SIC haft full bemanning i motsats till 2008 då
en tjänst var vakant och 2007 då en tjänst var
vakant under ett halvår. Av denna anledning har
personalkostnaderna ökat, samtidigt som
kostnaderna för inköpta tjänster sjunkit.
2009

2008

2007

1 791 408

1 279 488

1 432 090

77 672

90 818

90 047

Resor

226 726

202 314

208 482

Köpta
tjänster

606 851

1 064 501

530 595

Övrigt

310 242

456 447

779 682

Totalt

3 012 899

3 093 568

3 040 896

Personal
Lokaler

Tabell 4.3: Kostnader för Samiskt informationscentrum
2007-2009
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SAMISKA NÄRINGAR &
SAMHÄLLSPLANERING

långsiktigt starkt och utvecklat och ta hänsyn till
naturen och dess resurser.

NÄRINGSLIV
MÅL
Ett starkt och utvecklat samiskt näringsliv
samt en samhällsplanering där samiska
behov beaktas.
Återrapporteringskrav
Sametinget ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits
för att stärka och utveckla det samiska näringslivet
samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
En viktig uppgift enligt Sametingslagen är att
Sametinget ska medverka i samhällsplaneringen
och bevaka att samiska behov beaktas. Ett av
våra styrdokument är det näringspolitiska
handlingsprogram som antogs av plenum 2006.
Sametinget har under år 2009 arbetat aktivt med
insatser som stödjer och underlättar för
renskötselföretag och samebyar att bedriva
näringsverksamhet och få utrymme i samhällsplaneringen. För att stödja rennäringen betalar
Sametinget ut prisstöd för slaktade renar,
Tjernobylersättning, står för underhåll av
riksgränsstängsel. I arbetet ingår i övrigt bland
annat EU-program med samiska insatser,
projektbeslut och nätverkande för att underlätta
för de samiska näringarna. Varje år inbjuder
näringslivsavdelningen samebyarna till
informationsmöten. Sametinget deltar även i
olika uppdrag som initierats av regeringen.
Sametingets näringslivsavdelning har en stor
bredd på sitt verksamhetsområde.
För att det samiska näringslivet ska kunna vara
starkt och utvecklat – framför allt i ett längre
perspektiv – gäller det att skapa ett positivt
näringsidkarklimat. All näringsutveckling ska
ha sin utgångspunkt i traditionell samisk
kunskap och hållbar utveckling. Sametingets mål
för denna verksamhet överensstämmer med
Jordbruksdepartementets vision Bruka utan att
förbruka. Det samiska näringslivet ska vara

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
Rennäringen
Renskötseln av idag är främst inriktad på
köttproduktion. Antalet renar i Sverige varierar i
cykler mellan 225 000 och 280 000 i vinterhjord.
Rennäringen är beroende av stora betesarealer
och påverkas i hög grad av förändringar i
rovdjursförekomst i renskötselområdet.
Sametinget har under år 2009 arbetat aktivt med
insatser som stödjer och underlättar för samebyar
och renskötselföretag att bedriva sin
näringsverksamhet.

Antal slaktade renar
Antalet slaktade renar har minskat från fjolårets
65 223 till årets 54 432, vilket är en minskning
med 16 procent. Kvantiteten slaktat renkött har
minskat från 1 771 ton till 1 467 ton. För
Norrbottens län var minskningen 22 procent och
för Västerbottens län 8 procent. Jämtlands län
hade en minskning på 16 procent.
I nedanstående diagram redovisas utvecklingen
av renslakten under slaktåren 1993/94 till 2008/09
i Sverige. Minskningen som har skett de senaste
åren kan till stor del förklaras av ett ökat antal
rovdjur (se vidare kapitel Viltvård, ersättning och
inventering).
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procent från säsongen innan. Redovisningen sker
för riket som helhet.
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Figur 5.1: Antal slaktade renar 1993/94 – 2008/09

Antalet becquerel-kasserade renar har för
slaktåret 2008/09, minskat från 115 till 16 stycken
jämfört med föregående slaktår. Andelsmässigt
är becquerelkasseringen numera av obetydlig
storlek.
Marknadsföring av renkött
Sametinget stöder fortsatta satsningar på
marknadsföring av renkött enligt intentionerna i
Sametingets näringspolitiska program.
Sametinget finansierar genom främjandeanslaget
projektet Renlycka som bedrivs av Svenska
Samernas Riksförbund (SSR). Syftet med
projektet är att stärka efterfrågan på
renköttsprodukter som ökar lönsamheten hos
renskötselföretagarna. För fjärde året i följd har
medelavräkningspriset på renkött ökat.
Genomsnittliga avräkningspriser
I diagram 4.2 redovisas utvecklingen av
genomsnittliga avräkningspriset för
slaktsäsongerna 01/02 till 08/09.
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Förutom renskötseln är framför allt den samiska
turismen och slöjden (duodji) en del av samiskt
näringsliv. Även dessa näringar utgår från renen
och är ofta – men inte alltid – binäringar till
renskötselföretagare.
Samisk turism är ett utvecklingsområde som
ingår i Sametingets näringspolitiska program.
Sametinget har under året beviljat SSR bidrag för
ett projekt med syfte att öka förutsättningen för
samebyar och samiska turistföretagare att
bedriva samisk turism i samverkan ur
rennäringens perspektiv. Med samverkan kan
turism styras efter renskötselns behov av
hänsynstagande. I projektet ska även en samisk
marknadsorganisation byggas upp. Under 2009
var antalet verksamma företag inom den samiska
turismen 99 st. I jämförelse med 2008 har det
skett en ökning med 2 procent.
Även duodji (samisk slöjd & konsthantverk) har
växt under senare år. Enligt Sameslöjdstiftelsen
är antalet näringsverksamma inom duodji 139
stycken företag varav 29 nya företag har tillkommit sedan 2005, varav tre har startats under
2009. Totalt är 91 stycken kvinnliga företagare
och 48 stycken manliga företagare. Av de
nytillkomna företagen ligger huvudmannaskapet
på 20 kvinnor.
Sameslöjdstiftelsen delfinansieras via
Sametingets kulturråd och genomför
branschträffar för slöjdföretagare varje år.
Stiftelsen bedriver en relativt omfattande
projektverksamhet inriktad på företagsamhet.
Livsmiljöprogrammet

Figur 5.2: Genomsnittligt avräkningspris för renkött (SEK),
exklusive prisstöd och moms.

Säsongen 2005/06 bröts den nedåtgående trenden
och priserna har sedan dess stigit. Priset för
2008/09 är inget undantag och ökningen är 22
32

Glesbygdens värde – det vill säga naturen – är av
oerhörd vikt i alla samiska näringar. Ett försiktigt
nyttjande av naturen och njutande av dess
värden är en grundpelare i den samiska kulturen.
I februari 2009 antog Sametingets plenum ett
livsmiljöprogram kallat Eallinbiras. Grunden för
programmet är att människan och naturen ska ha
en långsiktig förmåga att hållbart
vidareutvecklas. Etik, ansvarstagande och
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omtanke är grundläggande värderingar.
(Livsmiljöprogrammet finns att ladda ner på
www.sametinget.se/eallinbiras.)
Jordbruksdepartementets vision och mål Bruka
utan att förbruka sammanfaller till stor del med
Sametingets arbete med livsmiljöprogrammet
Eallinbiras. Sametinget har inom
livsmiljöprogrammet Eallinbiras påbörjat följande
åtgärder för företagsutveckling med fokus på
hållbarhet och försiktigt nyttjande:
•

•

•

•

•

•

Samarbete mellan världsnaturfonden och ett
antal samebyar inom ramen för programmet
One Planet Living/One Planet Business.
Samarbete med International Centre for
Reindeer Husbandry inom ramen av projektet
Ealát med syfte att hitta
anpassningslösningar för rennäringen i ett
förändrat klimat.

Kartläggning av ekosystem och
miljöförändringar sedan 1920 via GISkartering i samarbete med
Lantbruksuniversitetet i Umeå.
Start av det interregionala projektet
Rennäringens ambassadörer. Projektet utbildar
ungdomar och är till stor del inriktat på
klimatförändringarna. Sametinget är
projektägare.
Stöd och finansiering av samebyarnas
initiativ att ta fram holistiska
hållbarhetsplaner. Detta arbete har påbörjats
i sju samebyar i samarbete med Sametinget.
Samarbete med Slow Food- rörelsen som är en
internationell rörelse i 153 länder som står för
god, hälsosam och rättvis mat.

Statistiksystem
För att skapa förutsättningar för bättre
beslutsunderlag och ökad lönsamhet inom de
samiska näringarna pågår utveckling av
statistiksystem för rennäringen och andra
samiska näringar, som till exempel turism och
slöjd. Med ett statistiksystem och utvecklade
indikatorer blir målet ”ett starkt och utvecklat
näringsliv” lättare att mäta.

SAMHÄLLSPLANERING
VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
Rennäringens markanvändning
Sametingets eget arbete med utveckling av en ny
databas för rennäringens markanvändning
fortsätter. Databasens redovisningar av
samebyarnas sätt att använda sina betesmarker
är ett viktigt verktyg för Sametingets arbete med
samhällsplaneringsfrågor. För närvarande besöks
samebyar som i huvudsak ligger inom
Norrbottens län och en omfattande uppdatering
av data sker.
Sametinget har genom rennäringens
främjandeanslag finansierat SSR för projektet
Samhällsplanering och strategier för samisk
markanvändning – en utvecklingsmöjlighet för
rennäringen. Inom projektet ska tydliga strategier
för rennäringens markanvändning i den
kommunala planeringsprocessen och den statliga
tillståndsprocessen utarbetas. Projektet ska också
ta fram modeller för förbättrad mark- och
resursplanering inom samebyarna.
Renbruksplaner
Sametinget samverkar med Skogsstyrelsen i
arbetet med att tillsammans med samebyarna ta
fram renbruksplaner. Planerna ska förutom att
vara underlag vid samråd och förhandlingar med
skogsägare och skogsbolag även utgöra verktyg i
arbetet med rennäringens klimatanpassning.
Remisser
Sametingets näringslivsavdelning har under 2009
fått och besvarat sammanlagt 87 remisser inom
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sakområdet, varav 35 berör näring, 43
samhällsplanering och nio miljö. I jämförelse
med 2005 är det en ökning med 123,1 procent. I
jämförelse med 2006 motsvarar detta en ökning
med 97 procent, och från 2007 är ökningen 26,1
procent. År 2008 besvarades ett ovanligt stort
antal remisser, som till stor del berörde
landsbygdsprogrammets kulturmiljöstöd.
Jämfört med föregående år handlar fler remisser i
år om vindkraftsetableringar.

Antal remisser

2009

2008

2007

2006

2005

87

128

69

44

39

Tabell 5.1: Antal besvarade remisser 2005-2009

Kostnad för prestationer 9
Kostnaden för handläggning av remisser under
2009 beräknas till 209 tkr kronor. Den
genomsnittliga kostnaden beräknas till 2 400
kronor.

EU-PROGRAM MED SAMISKA
INSATSER
Interreg IVA Nord - Sápmi
INTERREG IVA Nord är ett EU-program för
gränsöverskridande samarbete 2007-2013 över
nationsgränser. De samiska insatserna genomförs
genom ett sammanhållande delprogram för
Sápmi. Syftet är att vidareutveckla samiskt
kultur- och näringsliv utifrån ett ekologiskt och
långsiktigt nyttjande av resurser.

Landsbygdsprogrammet
Den svenska landsbygdspolitiken har som
övergripande mål en ekonomiskt, ekologiskt och
socialt hållbar utveckling av landsbygden. De
särskilda förutsättningar som råder för
rennäringen som en del av livsmedelsproduktionen och samernas ställning som urfolk
och nationell minoritet ska beaktas vid
genomförandet av det nationella
landsbygdsprogrammet. Sametinget har tilldelats
ett särskilt genomförandeansvar och ett tematiskt
ansvar över de samiska närings- och landsbygdsutvecklingsfrågorna inom programmet.
Landsbygdsprogrammets primära mål är att
stödja utvecklingen av näringslivet på
landsbygden samt göra den mer attraktiv att leva
och bo i. För den samiska regionen är
Landsbygdsprogrammet en central del vad gäller
utveckling samisk tillväxt och företagande.
För perioden 2007 – 2013 är den sammanlagda
budgeten på drygt 75 000 tkr. Under hela
programperioden har 197 ansökningar inkommit,
varav 71 stycken under 2009. Fram till 2009 års
utgång har nästan 40 procent av medlen
förbrukats. Beträffande miljöersättningarna har
hittills under programperioden inkommit 194
ansökningar varav 60 stycken under 2009.
Sametinget har lämnat årsrapport för 2009 till
Jordbruksverket om programmets genomförande
och resultat.

Tre styrkommittémöten har hållits under år
2009. Till programmet har det kommit in totalt
24 ansökningar, varav 15 under år 2009. Fjorton
gränsöverskridande projekt har fått bifall och 43
procent av EU-medlen är beslutade.
Mål 2
Inga specifika samiska insatser finns i EU-mål 2programmen för Övre och Mellersta Norrland.

9

För beräkningsmetod se Inledning
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MÅLUPPFYLLELSE
ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER
I syfte att mäta graden av måluppfyllelse har
följande indikatorer valts:
•
•

En bedömning av Sametingets insatser för att
utveckla och stärka det samiska näringslivet.
En bedömning av Sametingets insatser för en
samhällsplanering där samiska behov
beaktas.

BEDÖMNING
Sametinget har under året aktivt verkat för att
stödja och förenkla för näringsidkare inom
rennäringen. Sametingets näringspolitiska
program har varit vägledande för de
prioriteringar som gjorts av projektansökningar
ur anslaget främjande av rennäringen.
Livsmiljöprogrammet Eallinbiras, överensstämmer med Jordbruksdepartementets vision
Att bruka utan att förbruka och ligger till grund för
satsningar på rennäringens klimatanpassning.

Under 2009 har Sametinget besvarat 87 remisser,
vilket är lägre än förra året, p g a särskilda
omständigheter, men totalt sett en ökning sedan
2005 med 123 procent. Ökningen indikerar att
Sametinget som myndighet och remissinstans
har fått större möjligheter att påverka
samhällsutvecklingen.
Sametingets näringslivsavdelning bedriver ett
utåtriktat arbete gentemot samebyar och andra
intressenter i fråga om samiskt näringsliv och
samhällsplanering (se även kapitel Information).
Sametinget bedömer att insatserna under 2009
för ett starkt och utvecklat näringsliv och för en
samhällsplanering där samiska behov beaktas
har varit nödvändiga och ändamålsenliga.

SAMLAD BEDÖMNING
En samlad bedömning är att
näringslivsavdelningens insatser under året
uppfyller målet. Resultaten visar med
utgångspunkt i valda indikatorer att
utvecklingen går enligt plan.

Medelavräkningspriset på ren har ökat med 22
procent under 2009. Det är svårt att avgöra hur
stor del som är en effekt av projektet Renlycka och
hur stor del som endast utgör ett utfall.
När det gäller Sametingets insatser för en
samhällsplanering där samiska behov beaktas,
har 2009 varit ett bra år. Som exempel har
nämnts utvecklingen av en ny databas för att
kunna hantera uppgifter om rennäringens
markanvändning, finansieringen av projektet
Samhällsplanering och strategier för en samisk
markanvändning och samarbetet med
Skogsstyrelsen för att bland annat ta fram nya
renbruksplaner.
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VILTVÅRD,
ERSÄTTNING OCH
INVENTERING
MÅL
De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen är acceptabla.
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Sametinget är enligt Viltskadeförordningen
(2001:724) ansvarig myndighet för att betala ut
rovdjursersättningar och ersättningar för
samebyarnas kostnader för
rovdjursinventering.

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

För fyra regelbundna vargförekomster har fyra
samebyar fått ersättning om 320 tkr. För två
tillfälliga förekomster har 70 tkr lämnats till
två samebyar.
Ersättning lämnad enligt STFS 2007:9 uppgår
till 57 424 tkr varav 760 tkr avser utbetalning
för föryngringar från år 2007-2008 som
konstaterats efter DNA-analyser och
överklagningar. 214 tkr har betalts tillbaka från
samebyar som erhållit för mycket ersättning.
Rovdjursinventeringen visade för tredje året i
rad ett högt antal föryngringar och årets
anslagstilldelning täckte inte kostnaderna.
Regeringen tillstyrkte att utbetalningar av
rovdjursersättningar utöver anslaget kunde
göras.
Ersättning om 3 138 tkr har lämnats för
samebyarnas rovdjursinventeringsarbete. Alla
samebyar har inte haft kostnader som uppgått
till sitt tilldelade anslag.

Grundat på årets inventeringsresultat har
Sametinget lämnat ersättning för
rovdjursförekomst för sammanlagt 19 470 tkr
för 97,35 järvföryngringar.

Förekomst av björn har ersatts med 1 615 tkr
och förekomst av kungsörn har ersatts med
1 075 tkr kronor.

Ersättning för nio regelbundna förekomster av
järv har utbetalats med 630 tkr till nio
samebyar och för sju tillfälliga förekomster
245 tkr till sju samebyar.

Sametinget har för år 2009 lämnat bidrag om
700 tkr för skadeförebyggande åtgärder vid
rovdjursförekomst enligt 3 § Viltskadeförordningen (SFS 2001:724) till en sameby.

För 162,99 loföryngringar har 32 598 tkr
utbetalats. Ersättning för sex regelbundna
lodjursförekomster har lämnats med 420 tkr till
sex samebyar och för två tillfälliga förekomster
med 70 tkr till två samebyar.

Ersättning för massdödade renar enligt 10 §
Viltskadeförordningen (2001:724), har lämnats
med 438 tkr till fem samebyar. I tre fall har
lodjur orsakat massdöd, i ett fall vardera har
järv och björn orsakat massdöd.
Kostnad för prestationer 10
Sametinget har handlagt 209 ärenden som rör
rovdjursersättningar. Kostnaden för beräkning
och utbetalning av rovdjursersättningar under
2009 beräknas till 569 tkr. En genomsnittlig
kostnad per ärende blir 2 723 kronor.
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2009

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Norrbotten
(BD)

58,35

Norge (BD)

4,5

Västerbotten
(AC)

17

Norge
(AC)
Jämtland (Z)
Norge (Z)

Tillfällig
järvförekomst
6

6

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst
45

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

6

6

3

7

2
1

1

48,83

0

0

1

2

2

0

69,16

0

0

0

1

9

7

164,99

6

6

4

10

2
22
1

Dalarna (W)
SUMMA

104,85

Tabell 6.1: Resultat av rovdjursinventering i renskötselområdet 2009

2008

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

Norrbotten
(BD)

59,2

5

3

41

4

3

3

6

Norge (BD)

9

-

-

1

-

-

-

-

24,3

-

-

43,5

-

-

2

12

Norge (AC)

1

-

-

-

-

-

-

-

Jämtland (Z)

27

-

-

68,1

-

-

-

12

Västerbotten
(AC)

Norge (Z)

-

-

-

1

-

-

-

-

Dalarna (W)

-

-

-

-

-

-

-

-

120,5

5

3

154,6

4

3

5

30

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

SUMMA

Tabell 6.2: Resultat av rovdjursinventering i renskötselområdet 2008

2007

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Norrbotten
(BD)

49,5

5

7

26,2

12

1

4

18

Norge (BD)

5

-

-

1

-

-

-

-

10,5

1

-

24,3

-

-

8

4

Norge (AC)

1

-

-

-

-

-

-

-

Jämtland (Z)

24

2

-

51,6

-

-

-

2

2

-

-

2

-

-

-

-

1,5

-

-

1

-

-

-

1

93,5

8

7

106,1

12

1

12

25

Västerbotten
(AC)

Norge (Z)
Dalarna (W)
SUMMA

Tabell 6.3: Resultat av rovdjursinventering i renskötselområdet 2007
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MÅLUPPFYLLELSE
De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen är acceptabla.
ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER
Måluppfyllelsen görs utifrån följande valda
indikator:
Antalet rovdjursföryngringar under 2009 i
relation till Slaktstatistik för år 2009 (se
föregående kapitel)

BEDÖMNING

80000

2000

60000

1500

40000

1000

20000

500

Lo + Järv antal

Renslakt antal

En sammanställning av indikatorerna visar att
slakten gått ned samtidigt som det
sammanlagda antalet järv och lo inom
renskötselområdet gått upp. Med det höga
antal rovdjursföryngringar som inventerats
sett i relation till nedgången i slaktstatistik
anser Sametinget att skadorna som rovdjuren
orsakar rennäringen är oacceptabla.
Sametingets bedömning är att målet inte är
uppfyllt.

0

Renslakt

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

0

Rovdjur renskötselområde

Figur 6.1: Antal rovdjur i renskötselområdet jämfört med slaktade renar 1998-2009.
Källa: Sametinget och Naturvårdsverket

38

VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH INVENTERING | Sametinget i Sverige

Årsredovisning 2009

UPPDRAG
SAMMANSTÄLLNING AV UTFÖRDA
UPPDRAG UNDER 2009.
LANDSBYGDSPROGRAMMET 2007-2013
Landsbygdsprogrammet redovisas under
kapitlet Samiska näringar & samhällsplanering.

SVERIGES ORDFÖRANDESKAP I EU
2009
Sametinget var medarrangör för den
forskningsbaserade konferensen Rural Areas
Shaping the Future som ägde rum på Statens
Lantbruksuniversitet i Uppsala den 28-29
oktober 2009.
Informationsaktiviteter som har anknytning
till ordförandeskapet redovisas under kapitlet
Information.

UTFALL AV NATIONELLT STÖD
Sametinget har i enlighet med artikel 5 i
kommissionens förordning (EG) nr 794/2004
avrapporterat enligt formulär tillhandahållet
av Europeiska kommissionen.

DEMOKRATIFRÅGOR
Uppdraget En särskild satsning för att stärka
samiska kvinnors ställning i samhället
redovisades för integrations- och
jämställdhetsminister Nyamko Sabuni den 23
oktober 2009 och en skriftlig rapport
överlämnades (IJ2008/490/DISK, dnr 2008/422).

NATIONELLA STRATEGIN
FÖR REGIONAL KONKURRENSKRAFT,
ENTREPRENÖRSKAP OCH
SYSSELSÄTTNING 2007-2013
De utpekade nationella strategiska
prioriteringarna för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning är:
•
•

Innovation och förnyelse,
Kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud,

•
•

Tillgänglighet samt
Strategiskt gränsöverskridande
samarbete.

Sametingets plenum fastställde år 2006 en
näringspolitisk strategi för Sametinget.
Strategin är vägledande för Sametingets arbete
och prioriteringar inom samiska näringslivsoch utvecklingsfrågor och för Sametingets
arbete med att uppnå målen i den nationella
strategin. De nationella prioriteringsområden
som Sametinget utgår ifrån är:
•
•
•

Innovation och förnyelse
Kompetensförsörjning och
Strategiskt gränsöverskridande
samarbete

Den samiska regionen sträcker sig över länsoch landsgränserna i det som kallas Sápmi.
Sametinget måste därför i arbetet med det
regionala utvecklingsarbetet vända sig till fem
länsstyrelser, det vill säga länsstyrelserna i
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland,
Jämtland och Dalarna. På den politiska nivån i
de regionala partnerskapen är Sametinget
representerat i Norrbottens-, Västerbottensoch Jämtlands län. Sametinget är även
representerat i Övervakningskommittén.
Därutöver sker ingen samverkan i dessa
frågor.

HEMSIDA OM NATIONELLA
MINORITETER
Sametinget har haft regeringens uppdrag och
särskilda medel att producera en hemsida om
de nationella minoriteterna och
minoritetsreformen som träder i kraft från och
med 1 januari 2010. Uppdraget har
avrapporterats till integrations- och
jämställdhetsdepartementet enligt tidplan.
SIC har ansvarat för produktion och
utläggning av hemsidan www.minoritet.se
som kom i drift under december 2009.
Rekrytering av webbredaktör pågår. Därefter
kommer sidan att utvecklas till en nationell
kunskapskälla om nationella minoriteter och
minoritetsspråk i nära samverkan med de fem
nationella minoriteterna (Dnr 2009/908).
Sametinget i Sverige | UPPDRAG
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ÖVRIG
ÅTERRAPPORTERING
Återrapporteringskrav
•

•

•

Sametinget ska vid utformning av föreskrifter,
allmänna råd och andra styrande dokument
sträva efter att minska företagens
administrativa kostnader till följd av statliga
regler. Sametinget ska i sin verksamhet i övrigt
verka för att förenkla för företagen.
Sametinget ska bistå Tillväxtverket i arbetet
med att mäta förändringar av myndighetens
föreskrifter och allmänna råd som påverkar
företagens administrativa kostnader.
Myndigheten ska redovisa prognoser för 20092012 för samtliga anslag

TILLVÄXTVERKETS ARBETE ATT
MÄTA FÖRÄNDRINGAR
Sametinget har stått till Tillväxtverkets
förfogande i arbetet att mäta förändringar som
påverkar företagens administrativa kostnader.

PROGNOSER
Utgiftsprognos för 2009-2012 för samtliga
anslag har lämnats i statsredovisningssystemet
Hermes enligt fastställd tidsplan.

REGELFÖRENKLING
Sametinget strävar efter att leva i enlighet med
regeringens vision ”Att bruka utan att
förbruka”. Ett av de strategiska målen som
ingår där är att ”det skall vara enkelt, roligt
och lönsamt att vara företagare”.
Sametinget anser att det är viktigt att göra det
enklare för företag och näringsidkare att
bedriva verksamhet. De insatser som avses kan
vara på en högre nivå, exempelvis utformning
av föreskrifter, allmänna råd och andra
styrande dokument. Det kan även röra sig om
mindre åtgärder som avser att förenkla det
dagliga arbetet för företagaren.
Sametinget bidrar exempelvis till detta genom
att man infört en ändring i 6 § Sametingets
föreskrifter (STFS 2007:4) om särskilt
pristillägg på renkött som möjliggör för
slakterierna att lämna redovisning under en
eller flera slakter. Sådan redovisning behöver
inte längre följa de angivna
redovisningsperioderna.
Möjligheten att söka okända renmärken på
webben förenklar samebyarnas administration
vid försäljning av okända slaktade renar och
identifiering av tåg- och trafikdödade renar.
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RESULTATRÄKNING

(tkr)

Not

2009

2008

1

50 101
291
4 395
29

44 945
107
5 686
105

54 816

50 844

-29 484
-2 389
-26 427
-18
-2 089

-27 542
-2 095
-20 902
-69
-1 491

-60 407

-52 100

-5 591

-1 255

0

20

0

-20

0

0

112 222

118 403

4 385

1 344

0
-116 607

5 200
-124 947

0

0

-5 591

-1 255

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

2
3
4

Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

5
6
7

Summa

Verksamhetsutfall
Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. samt andra
intäkter som inte disponeras av
myndigheten
Medel som tillförts statsbudgeten från
uppbördsverksamhet

8

Saldo

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för
finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av
bidrag
Lämnade bidrag
Saldo

Årets kapitalförändring

9
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BALANSRÄKNING
Not

(tkr)

2009-12-31

2008-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar

10

389

0

11

4 904

4 817

5 293

4 817

381
1 946

48
2 039

2 327

2 087

349
1 641
387

48
1 314
231

2 378

1 593

454
2 327

541
1 576

2 781

2 117

4 774

687

Summa

4 774

687

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

5 011

3 151

Summa

5 011

3 151

22 564

14 452

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

12
13

Summa
Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar

14

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter

15
16

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

17

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

(tkr)

2009-12-31

2008-12-31

7 304
126
-5 591

5 917
-893
-1 255

1 838

3 769

1 333
1 673
7 811
910

1 100
1 190
4 698
822

11 727

7 810

21

2 631

1 939

22

2 141
4 227
8 999

664
271
2 874

22 564

14 452

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

18
19

Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder

20

Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Övriga förutbetalda intäkter
Summa

23

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

Sametinget i Sverige | FINANSIELL REDOVISNING

45

46

26

25

24

Not

98

466

Ingående
överföringsbelopp

200

38 214

-98

-198

Omdispo- Utnyttjad IndragÅrets
ning
del av
tilldelning nerade
enl regle- anslags- medgivet
överskribelopp
ringsbrev
dande
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ap. 6 Bidrag vid
korttidsstudier Sametinget

Bidrag vid vissa
kortare studier

Uo 15 25:6 (2008)

ap. 4 Stöd för den
samiska minoriteten

Åtgärder för nationella
minoriteter

Uo 1 7:1 Ramanslag

ap. 1 Sametinget

Sametinget

Uo 1 3:1 Ramanslag

Anslag
(tkr)

ANSLAGSREDOVISNING

200

38 482

Totalt
disponibelt
belopp

-200

-34 647

Utgifter

0

0

3 835

Utgående
överföringsbelopp

28

ap. 5.2 Sámi Teáther

29

30

ap. 2 Ersättningar för
renar som skadats eller
dödats av varg, björn,
järv, lo eller örn

ap. 3 Kostnader för
samebyarnas
inventering av rovdjur

Ersättningar för
viltskador m.m.

Uo 23 1:8 Ramanslag

27

Not

ap. 5.1 Bidrag till
samisk kultur och
samiska organisationer

Bidrag till allmän
kulturverksamhet,
utveckling samt
internationelllt
kulturutbyte och
samarbete

Uo 17 1:2 Ramanslag

Anslag (tkr)

3 210

55 987

5 454

8 929

1 193

Omdispo- Utnyttjad IndragÅrets
ning
del av
tilldelning nerade
enl regle- anslags- medgivet
överskribelopp
ringsbrev
dande
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-50

-8 065

-232

Ingående
överföringsbelopp

Årsredovisning 2009

47

3 160

49 115

5 454

8 697

Totalt
disponibelt
belopp

-3 138

-58 563

-5 454

-8 534

Utgifter

22

-9 448

0

164

Utgående
överföringsbelopp

48

Summa

33

32

31

Not

-3 462

4 321

Ingående
överföringsbelopp

158 712

46 718

12 000

9 000

3 000

1 391

198
-9 115

-8 820

Omdispo- Utnyttjad IndragÅrets
ning
del av
tilldelning nerade
enl regle- anslags- medgivet
överskribelopp
ringsbrev
dande
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ap. 48 Sametinget

Övergångseffekter av
kostnadsmässig
avräkning

Uo 26 1:4 Ramanslag

Främjande av
rennäringen m.m.
ap. 2 Främjande av
rennäringen

Uo 23 1:28 Ramanslag

ap. 4 Räntekostnader del till SA-Skadestånd

Uo 23 1:13 Ramanslag
Räntekostnader för
förskotterade
gårdsstöd m.m.

Anslag (tkr)

-198

-55 446

-2 373

Utgifter

159 526 -168 553

198

51 220

3 000

Totalt
disponibelt
belopp

-9 027

0

-4 227

627

Utgående
överföringsbelopp

Uo 23 1:28 Ramanslag
Främjande av rennäringen
m.m.
ap. 2 Främjande av
rennäringen

34

3 834

4 000

8 908

8 908

Åtaganden

Utestående

Sametinget i Sverige | FINANSIELL REDOVISNING

3 834

åtaganden

Ingående

4 000

bemynDigande

Tilldelat

(tkr)

Not

Anslagsbenämning

Anslag/

REDOVISNING AV BEMYNDIGANDEN

Årsredovisning 2009

49

6 840

6 840

2010

0

2011

0

2012

0

2013

Utestående åtagandenas fördelning per år

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd
av detta kan summeringsdifferenser förekomma.
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Sametingets bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om
myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen
är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Samma beloppsgräns gällde föregående år.
Tillämpade redovisningsprinciper
De nya reglerna om kostnadsmässig anslagsavräkning från och med den 1 januari 2009 innebär
att kostnader, inte utgifter, avräknas anslag.
För att anslagsmässigt hantera periodiseringar som gjordes i årsbokslutet 2008 har
myndigheten fått en anslagspost under det särskilda anslaget Uo 26 1:4 ap.48, Övergångseffekter
av kostnadsmässig avräkning. Dessa periodiseringar, 198 tkr, har inte påverkat resultaträkningen
under år 2009, utan bokförts direkt mellan posten Balanserad kapitalförändring och det särskilda
anslaget.
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas anslaget först vid uttaget enligt
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2008, 1 586 tkr, har år 2009 minskat med 201 tkr.
Upplysningar om avvikelser
Avvikelser från ekonomiadministrativa regler
I enlighet med föreskrifterna i regleringsbrevet har bestämmelsen i 5 §
kapitalförsörjningförordningen (1996:1188) inte tillämpats vid finansiering av
anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:28 "Främjande av rennäringen m.m.".
Sådana investeringar har i stället finansierats från anslaget.
Upplysningar av väsentlig betydelse
Myndigheten har ett av regeringen ej medgivet överskridande av anslag på 4 227 tkr.
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Överskridandet har skett på anslag Uo 23 1:28 ap.2 Främjande av rennäringen.
Överskridandet har uppkommit genom att en felbedömd prognos om utökat behov av
anslagsmedel för att täcka utgifter under anslag 1:8, ledde till indragning av medel på detta anslag.
Indragningen har därmed orsakat medelsbrist och resulterat bl.a. i att utbetalningar av redan
tidigare fattade beslut om projektbidrag har skett utöver disponibel anslagsram.
Överskridandet kommer att täckas av 2010 års anslagsmedel.
Myndigheten har under år 2009 överskridit bemyndiganderamen med 4 908 tkr.
Anledningen till överskridandet är att Sametinget tillförts 9 000 tkr varav merparten har redovisats
som utgående åtaganden. Sametinget har beslutat om medel till fleråriga projekt som binder upp
åtagandena, varav delar av dessa är beslut om nationell medfinansiering i EU:s regionala
strukturfond. Sametinget måste invänta beslut om finansiering i den regionala strukturfonden
innan projekt kan starta och medel utbetalas och har på så sätt bundit upp åtagandena.
Sametingets bemyndiganderam har av regeringen utökats till 7 000 tkr år 2010.
Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade
licenser och rättigheter samt maskiner, fordon och inventarier som har ett anskaffningsvärde
om minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 10 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående
giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.

Tillämpade avskrivningstider
3 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Datorer och kringutrustning
Maskiner och tekniska anläggningar
Bilar och transportmedel (fordon)
Övriga inventarier

5 år

Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter
Inredningsinventarier t o m 2005-12-31.

10 år

Inredningsinventarier
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Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli
betalda.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner:
Styrelseledamöter / andra styrelseuppdrag
Ersättning
Styrelseledamöter 20090101—20090831
Ingrid Inga

60

Lars-Anders Baer, Styrelseordförande

355

Anders Kråik

103

Carl-Gustaf Lundgren
Sara Larsson

43
232

Styrelseledamöter 20090901—20091231
Sara Larsson, Styrelseordförande

Se ovan

Håkan Jonsson

58

Helena Dådring

29

Josefina Skerk

49

Karin Vannar

20

Ersättare 20090101—20090831
Christina Åhrén

24

Bror Saitton

33

Anette Jonsson

11

Olof T Johansson

16

Anders Persson

19

Ersättare 20090901—20091231
Odd Willenfeldt

17

Lars-Paul Kroik

20

Lars-Erik Fjellström

26

Agneta Rimpi

25

Marita Stinnerborn, Suppleant, Renprodukter i Västerbotten AB

52
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Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
Lön
Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande 20090901-20091231

117

Sylvia Simma, Sametingets ordförande 20090101-20090831

108

Ingen ledamot har erhållit någon förmån, exempelvis bostads- eller bilförmån, från Sametinget.
Sametinget har inte heller några framtida åtaganden gentemot någon styrelseledamot.

Anställdas sjukfrånvaro
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.
I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder i förhållande till
respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent.
Sjukfrånvaro

2009

2008

2,9

2,9

47,0

38,4

Kvinnor

4,1

3,7

Män

1,5

2,0

- 29 år

-

-

Anställda 30 år - 49 år

2,5

3,5

Anställda 50 år -

3,6

2,0

Totalt
Andel 60 dagar eller mer

Anställda

Sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas inte om antalet anställda
i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ.
Eftersom antalet anställda i gruppen "Anställda - 29 år" understiger tio personer
för både 2008 och 2009, har ingen uppgift om sjukfrånvaron lämnats för den gruppen.
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Noter
(tkr)

Resultaträkning

Not

1

2009

2008

54 328

45 216

-4 227

0

0

-221

0

-50

50 101

44 945

279

31

12

6

Reavinst vid försäljning av maskiner och inventarier

0

8

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar

0

62

291

107

4 224

5 053

Intäkter av bidrag från Interreg Sápmi, Finland

0

102

Intäkter av bidrag från Interreg Sápmi, EU-medel

0

204

171

327

4 395

5 686

Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret

29

105

Summa

29

105

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Ej medgivet anslagsöverskridande avseende anslag
23 01:28 ap 2. Främjande av rennäringen
Ej medgivet anslagsöverskridandeavseende anslag
23 42:5 ap 2. Ersättning för renar som skadats eller dödats
av varg, björn, järv, lo eller örn
Ej medgivet anslagsöverskridande avseende anslag
23 42:5 ap 3. Kostnader för samebyars inventering av
Rovdjur

Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Icke statliga medel, 15a § kapitalförsörjningsförordningen

Summa
Not

3

Intäkter av bidrag
Intäkter av bidrag från statliga myndigheter

Övriga intäkter av bidrag
Summa
Not

4

54

Finansiella intäkter
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Not

Not

5

6

2009

2008

Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal)

18 414

16 757

Övriga kostnader för personal

11 070

10 784

Summa

29 484

27 542

Kostnader för resor

4 746

5 046

Kostnader för köpta tjänster

6 692

4 932

838

843

Övriga kostnader

14 151

10 081

Summa

26 427

20 902

2009-12-31

2008-12-31

Räntekostnader avseende räntekonto i Riksgäldskontoret

0

4

Räntekostnader avseende lån i Riksgäldskontoret

7

49

Övriga finansiella kostnader

11

16

Summa

18

69

Intäkter vid försäljning av anläggningstillgångar

0

20

Summa

0

20

-1 636

-984

Ej medgivet anslagsöverskridande år 2008

271

-271

Ej medgivet anslagsöverskridande år 2009

-4 227

0

Summa

-5 591

-1 255

Kostnader för personal

Övriga driftkostnader

Kostnader för telekommunikation och post

Balansräkning

Not

Not

Not

7

8

9

Finansiella kostnader

Intäkter av avgifter m.m samt andra intäkter som inte
disponeras av myndigheten

Årets kapitalförändring
Periodiseringsdifferenser

Periodiseringsdifferenserna avser årets avskrivningar på
anslagsfinansierade anläggningstillgångar.
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Not

10

2009-12-31

2008-12-31

Årets anskaffningar

389

0

Summa anskaffningsvärde

389

0

Årets avskrivningar

0

0

Summa ackumulerade avskrivningar

0

0

389

0

Ingående anskaffningsvärde

5 983

2 352

Årets anskaffningar

1 311

3 631

Summa anskaffningsvärde

7 294

5 983

Ingående ackumulerade avskrivningar

-1 166

-618

Årets avskrivningar

-1 224

-548

Summa ackumulerade avskrivningar

-2 390

-1 166

4 904

4 817

Ingående anskaffningsvärde

164

140

Årets anskaffningar

373

24

Summa anskaffningsvärde

537

164

-116

-85

-40

-31

-156

-116

381

48

Balanserade utgifter för utveckling

Utgående bokfört värde

Not

11

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

Utgående bokfört värde

Not

12

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

56
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Not

13

2009-12-31

2008-12-31

8 884

7 936

732

1 203

0

-255

9 616

8 884

-6 845

-6 135

-825

-911

0

201

-7 670

-6 845

1 946

2 039

1 386

1 223

255

68

0

23

1 641

1 314

Förutbetalda hyreskostnader

349

387

Övriga förutbetalda kostnader

104

154

Summa

454

541

Länsstyrelsen - Landsbygdsprogrammet

747

158

Länsstyrelsen - Interreg IV Sápmi

984

792

Länsstyreslen - Projekt Ungdomskonferensen

596

626

2 327

1 576

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

14

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa

Not

Not

15

16

Förutbetalda kostnader

Upplupna bidragsintäkter
Myndigheter

Summa
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Not

17

2009-12-31

2008-12-31

-20

0

0

-56

20

36

0

-20

1 919

809

133 708

135 192

-127 361

-134 082

8 266

1 919

-466

560

34 845

32 472

-38 412

-34 104

198

606

-3 835

-466

1 587

-

-201

-

Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde
Fordringar / Skulder avseende Uppbörd
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats
till icke räntebärande flöde
Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag

1 386

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i
Riksbanken
Ingående balans

-746

-398

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

4 522

4 211

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-132 160

-138 604

127 341

134 045

Saldo

-1 043

-746

Övriga skulder på statens centralkonto i Riksbanken

-1 043

-746

4 774

687

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

Summa Avräkning med statsverket
58

FINANSIELL REDOVISNING | Sametinget i Sverige

Årsredovisning 2009

Not

18

2009-12-31

2008-12-31

5 917

1 728

Korrigering från 2007

0

-50

Överföring från balanserad kapitalförändring

0

-166

Korrigering för utrangering av anläggningstillgångar

0

-36

-513

0

Årets anskaffning av anläggningstillgångar

1 900

4 441

Utgående balans

7 304

5 917

Statskapital
Ingående balans

Avskrivningar avseende anläggningstillgångar
finansierade
med anslagsmedel

Not

19

Balanserad kapitalförändring
Ingående balans

-893

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 2008
"-avgår skuld avseende semesterdagar intjänade före
2009"

-1 255
1 587

"-avgår övergångseffekter,kostnadsmässig
anslagsavräkning"

198

"- avgår differens myndighetskapital korrigerad"

-25

"- avgår omföring till statskapital"

513

Utgående balans

126

Specifikation
Övertagna anläggn tillg fr Länsstyrelsen i Västerbotten

378

884

-271

-1 777

Övrigt

19

0

Summa

126

-893

1 100

1 150

692

448

-459

-498

Utgående balans

1 333

1 100

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

2 600

2 600

Periodiseringsdifferenser

Not

20

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar

Sametinget i Sverige | FINANSIELL REDOVISNING

59

Not

21

2009-12-31

2008-12-31

1 898

1 586

Upplupna löner inklusive sociala avgifter

179

102

Övriga upplupna kostnader

554

251

2 631

1 939

52

52

Brottsoffermyndigheten

0

28

Regeringen, projekt jämställdhet

0

110

Regeringen, Samiskt Parlamentariskt Råd

113

300

Regeringen, Projekt nationella minoriteter

13

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter

Summa

Not

22

Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Statens Kulturråd, Projekt Lulesamisk ordbok

Sveriges Lantbruksuniversitet, Samisk traditionell
kunskap

427

Formas, Forskningsinformation - Klimat och Ren

250

Sametingets Kulturråd, Samefonden

1 115

Bidrag som erhållits från icke-statlig organisation
Nordiskt Språkråd, Projekt Samisk orddatabas

43

45

128

128

2 141

664

Ej medgivet anslagsöverskridande

4 227

271

Summa

4 227

271

Donationer
Donationer
Summa

Not

23

60

Övriga förutbetalda intäkter
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Anslagsredovisning
Not

24

Uo 1 3:1 ap. 1
Sametinget
Enligt regeringsbeslutet 2009-05-28, Fi2009/4428, har
Sametinget gjort en indragning av anslagsmedel med
198 tkr motsvarande övergångseffekten. Indragningen
har gjorts den 25 juni 2009.
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en
anslagskredit på 1 296 tkr. Under 2009 har myndigheten
utnyttjat 0 tkr av krediten.
Myndigheten får disponera hela det ingående
överföringsbeloppet då detta understiger 3% av
föregående års tilldelning 32 104 tkr enligt
regleringsbrevet.
Anslaget är räntebärande.

Not

25

Uo 1 7:1 ap. 4
Stöd för den samiska minoriteten
Enligt regleringsbrevet disponerar inte myndigheten
någon anslagskredit för detta anslag.
Anslaget är icke räntebärande.

Not

26

Uo 15 25:6 ap. 6 (2008)
Bidrag vid korttidsstudier - Sametinget
Anslagsposten avslutades år 2009.

Not

27

Uo 17 1:2 ap. 5.1
Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på 268
tkr.
Anslaget är icke räntebärande.

Not

28

Uo 17 1:2 ap. 5.2
Sámi Teáther
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på
164 tkr. Under 2009 har 0 tkr av krediten utnyttjats.
Anslaget är icke räntebärande.

Not

29

Uo 23 1:8 ap. 2
Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn
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Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en
anslagskredit på 9 448 tkr. Under 2009 har myndigheten
utnyttjat hela krediten.
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten 6 200 tkr i form
av medgivet överskridande, varav 1 193 tkr har utnyttjats.
Anslaget är icke räntebärande.
Not

30

Uo 23 1:8 ap. 3
Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur
Enligt regleringsbrevet disponerar myndigheten en anslagskredit på
96 tkr. Under 2009 har 0 tkr av anslagskrediten utnyttjats.
Anslaget är icke räntebärande.

Not

31

Uo 23 1:13 ap. 4
Räntekostnader - del till SA-Skadestånd
Enligt regleringsbrevet disponerar inte myndigheten någon
anslagskredit för detta anslag.
Anslaget är icke räntebärande.

Not

32

Uo 23 1:28 ap. 2
Främjande av rennäringen
Sametinget får disponera 1 701 tkr av det ingående
överföringsbeloppet, d.v.s. 3 % av föregående års tilldelning 56
718 tkr enligt regleringsbrevet.
Enligt regeringsbeslut Jo2009/3571 har en indragning av
anslagsbelopp gjorts med 6 200 tkr.
Enligt regleringsbrevet disponerar inte myndigheten någon
anslagskredit för detta anslag. Anslaget har överskridits med 4
227 tkr. Information har lämnats under punkten "Upplysningar
av väsentlig betydelse" i Tilläggsupplysningar och noter.
Anslaget är icke räntebärande.

Not

33

Uo 26 1:4 ap.48
Sametinget
Enligt regeringsbeslutet 2009-05-28, dnr Fi2009/4428, har
myndigheten tilldelats rätten att överskrida anslagsposten 48
under anslaget med 198 tkr.
Anslaget är räntebärande.
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Not

34

Uo 23 1:28 ap. 2
Bemyndiganden för anslag "Främjande av rennäringen m.m."
Enligt regleringsbrevet för 2009 har Sametinget ett bemyndigande
enligt 20 § anslagsförordningen (1996:1189). Sametinget
har bemyndigats att under 2009 avseende detta anslag
fatta beslut som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär
utgifter på högst 4 000 tkr under året.
Utestående åtaganden 2009 är 8 908 tkr och bemyndiganderamen
har därmed överskridits med 4 908 tkr.
Information lämnas under punkten "Upplysningar av väsentlig
betydelse" i Tilläggsupplysningar och noter.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)

2009

2008

2007

2006

2005

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

2 600
1 333

2 600
1 100

2 600
1 150

1 600
1 207

1 600
1 318

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

5 000
0

5 000
0

5 000
4 752

5 000
2 170

5 000
4 893

29
0

105
4

0
41

0
12

0
61

0
291
0

0
107
0

0
202
0

0
44
0

0
25
0

0
0
0

0
0
20

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1 296
0

963
0

1 450
0

1 050
657

311
311

-9 027
0

-3 462
0

16 227
0

4 245
0

9 212
0

Bemyndiganden 3/
Tilldelade
Summa gjorda åtaganden 4/

4 000
8 908

4 000
6 111

4 000
4 000

0
0

0
0

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)

40
41

39
40

32
33

27
26

21
23

1 458
1 262

1 296
1 097

1 200
915

868
659

1 124
659

-5 591
126

-1 255
-893

-1 352
293

-316
-830

764
-1 593

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Övriga avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som ej disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Övriga avgiftsintäkter
Anslagskredit 1/
Beviljad Uo 1 3:1 ap 1
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande 2/
varav intecknat

Driftkostnad per årsarbetskraft
Exklusive folkvalt organ
Kapitalförändring 5/
Årets
Balanserad
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1/ Avser Sametingets förvaltningsanslag. Se noter till
anslagsredovisningen för övriga anslag.
2/ De negativa anslagssparandena för år 2008 och 2009, avser netto ej
medgivna överskridanden.
3/ Redovisningsprincipen för bemyndiganden ändrades
år 2007.
4/ Beloppet för år 2007 var felaktigt och har
korrigerats.
5/ Balanserad kapitalförändring påverkas av invärderat kapital som avser
övertagna anläggningstillgångar.
Under år 2009 har dessutom bokföring gjorts direkt mot balanserad
kapitalförändring avseende
övergångseffekter i samband med kostnadsmässig anslagsavräkning samt
semesterdagar intjänade före år 2009.
Se även not 19.
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SAMETINGETS ÅRSREDOVISNING 2009

Sametingets styrelse har vid sitt sammanträde den 11 februari 2010 fastställt årsredovisningen för
verksamhetsåret 2009. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Kiruna 2010-02-11

Sara Larsson
Ordförande
Helena Dådring
Ledamot
Håkan Jonsson
Vice ordförande
Josefina Skerk
Ledamot
Karin Vannar
Ledamot
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