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Per Olof Nutti, styrelseordförande
Lars-Miguel Utsi, vice styrelseordförande
Anders Kråik
Jan Rannerud
Britt Sparrock
Marita Stinnerbom

Ieza oassevaldit/
Övriga deltagande /
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Malin Mäkelä, avdelningschef ekonomi och administration
§§ 120.2, 121, 123-124
Susanne Idivuoma, kulturchef, via video,§§ 120.2, 123, 132.2
Ingela Nilsson, näringschef, §§ 120.2, 123-124 ,135
Lars-Ove Sjajn, rennäringschef §§ 120.2, 123-124
Peter Engström, verksjurist via video §§ 123, 130.2
Ulrika Hannu,utredare §§ 124, 128
Matilda Månsson, jurist§§ 134
Inga-Maria Stoor, administratör
Siri Persson, sekreterare
Hans Murman, Murman Arkitekter § 124
Tomas Kuhmunen, ST-Sapmi § 123
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2019-09-11--13

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

Samedikki stivra/ Sametingets styrelse

Coahkkinbeaivcmearri/ Sammanträdesdatum

2019-09-11--13

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande

Vuollaicala /Underskrift

·····~

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Sarnedikki halddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 119

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

att

§ 120

fastställa föredragningslistan med följande enligt nedan:
Tillägg:
§ 141

Ändrat datum för styrelsesammanträde

Utgår:
§ 120.3

Ev Rapporter från övriga förh·oendevalda

utse Jan Rannerud till justerare.

Rapporter och information

§ 120.1 Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter

./.
./.

Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2019-09-06
- Styrelseledamöters rapporter 2019-09-11
Föredragande: Per-Olof Nutti, Jan Rannerud, Marita Stinnerbom, Anders Kråik, Britt Sparrock,
Lars Miguel Utsi

Rapporterna från styrelsens ordförande, vice styrelseordförandens samt
övriga ledamöter föredras både skriftligen och muntligen.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Darldcisteaddji!Justerarnas sign
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
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Rapporter och information - forts.

§ 120.2 Chefsrapporter samt information från kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter 2019-06-01-19-08-31
Föredragande: Anja Taube,, Susanne ldivuoma, Malin Mäkelä, Ingela Nilsson, Lars-Ove Sjajn,
Tngegerd Vannar
Chefsrapporter samt information från kanslichefen föredras.

Styrelsen beslutar
att

lägga rapporterna till handlingarna.

§ 120.3 Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
Ärendet utgår se§ 119.

§ 120.4 Ordförandebeslut

./.
./.
./.

./.

./.

Dokument
- Ordförandebeslut 2019-06-25. Godkännande av projektplan Oddaaigasas samepolitihka
- Ordförandebeslut 2019-07-02. Jan Rannerud deltar på Barents Parlamentarikonferens 16-18
september i Haparanda
- Ordförandebeslut 2019-08-12. Marita Stinnerbom deltar på invigning av biosfärsområde
2019-06-17 i Umeå
- Ordförandebeslut 2019-09-05 Stefan Mikaelsson deltar på Expertseminarium anordnad av FAO:
Traditional Knowwledge and Indigenous Peoples Fisheries in the Arctic Region den 23-24
september 2019 i Rom
- Ordförandebeslut 2019-09-05 Fyllnadsval - Ledamot till strukturfondspartnerskapet för
Övre Norrland 2014-2020
Föredragande: Per-Olof Nutti

Styrelsen beslutar
att

lägga foformationen till handlingarna.

Darlckisteaddji/Justerarnas sign
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§ 121

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Ekonomi

§ 121.1 Budgetuppföljning per 31 augusti 2019

./.

Dokument
- Valnämndens protokoll 2019-03-19-21, § § 3.1
Budgetuppföljning per 31 maj 2019
Rennäringsnämndens äskande 2019-06-12
Rennäringsnämndens äskande 2019-06-12
Styrelseprotokoll 2019-06-18, § 118.1
Budgetuppföljning per 31 augusti 2019
Rennäringsnämndens äskande 2019-09-11

Föredragande: Malin Mäkelä

Styrelsen beslutade den 11-13 juni 2019, § 93.1
att

bifalla valnämndens tilläggsäskande,

att

budgetera 190 000 kr till projektet Läget i Sapmi,

att

hälso-, äldre- och idrottsnämndens äskande om 33 000 kronor samt
rennäringsnämndens äskande om 200 000 kronor till rennäringskonferens
behandlas vid telefonsammanträde tisdag den 18 juni kl 14.30.

Styrelsen beslutade den 18 juni 2019, § 118.1
att

avvakta med att besluta vad gäller hälso-, äldre- och idrottsnämndens samt
rennäringsnämndens äskande till efter sommaren,

att

prioritera rennäringsnämndens re1märingskonferens.

Lars Miguel Utsi deltar inte i handläggningen och beslutet
Styrelsen beslutar
att

behandla inkomna äskandena vid telefonsammanb:äde den 23 september kl 08.00.

att

budgetera 70 000 kronor till arbetet med verksarnhetsplanen,

att

i övrigt lägga budgetuppföljningen per 2019-08-31 till handlingarna.

Darlclcisteaddji!Justerarnas sign
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§ 121

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Ekonomi - forts.

§ 121.2 Budget 2020
Dokument
- Budgetsammanställning från nämnderna 2019-06-11

Föredragande: Malin Mäkelä

Styrelsen beslutar
att

uppdra tiil styrelseordföranden återigen begära överläggningar med
statsminister Stefan Löfven,

att

bereda ärendet vidare.

§ 121.3 Rapport Intern styrning och kontroll-ISK
Dokument
- Redovisning till Kulturdepartmentet 2019-07-01, dnr 1.2.7-2019-367
Föredragande: Anja Taube, Malin Mäkelä

Enligt regleringsbrevet ska Sametinget redovisa vilka insatser som vidtagits för att
säkerställa en effektiv styrning och kontroll.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna

Darklcisteaddji!Justerarnas sign
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§ 122

Uppdrag till kansliet

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2012-12-14, §§ 234.1 - 234.2
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 5
- Uppdragslista
- Styrelseprotokoll 2019-02-21, § 32.1
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 39
- Styrelseprotokoll 2019-04-23; § 80
- Styrelseprotokoll 2019-06-11-13, § 94
- Lista 2019-09-06
Föredragande: Anja Taube

Styrelsen beslutar
att

uppdra ti11 kansliet uppdatera bilagan .

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Verksamhetsplan för Sametinget 2019
Dokument
- Politisk inriktning för mandatperioden 2017-2021
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 212.4
Styrelseprotokoll 2019-04-09 - 11. § 40
Förslag verksamhetsplan 2019-05-22
Förslag Mål och riktlinjer 2020-2022 2019-05-22
Förlsag Sametingsordningen rev 2019-05-14
Föredragande: Per-Olof Nutti

Ordföranden har i ordförandebeslutet 2018-11-29 uppdragit åt Per Mikael Utsi:
att

låta utarbeta ett förslag till verksamhetsplan för 2019 med ledning av den
:innehållsdisposition som framgår av årsredovisningen 2017 samt med ledning av
styrelsens politiska inriktn:ingsdokumentet,att verksamhetsplanen ska utgå från och
hänv:isa till
• som är styrande för verksamheten, och
• de föreskrifter, handlingsplaner och andra bestämmelser, som Sametinget i
plenum, styrelse eller nämnder beslutat ska vara styrande för verksamheten,
att för varje verksamhetsdel ska kort ktnma anges
• mål eller uppdrag
• status eller nuläge
• planerade insatser
• ansvarigt organ och
• prioritering eller tidsplan,

Diskussion angående första utkastet till verksamhetsplan för Sametinget.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2019, § 40
att

bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutar

att

uppdra till kansliet utifrån diskussionerna bereda mål och riktlinjer till
nästa styrelsesammanträde i oktober månad,

att

utkastet till verksamhetsplan daterad 2019-05-22 läggs till handlingarna.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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§ 124

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Parlamentsbyggnaden
Dokument
- Motion m 408 av Karin Vannar, 2011-11-08, dm 2011-1505
Plenumsp rotokoll 2008-05-20-22, § 33.1
Styrelseprotokoll 2010-08-25-27, § 172
Styrelseprotokoll 2010-12-07 - 09, § 253
Styrelseprotokoll 2011-01-18, §
Styrelseprotokoll 2011-02-23, § 65
Skrivelse till Statens fastighetsverk 2011-03-04, dnr 2010-1605
Svar frän Statens fastighetsverk 2011-04-181 dm 2010-1605
Styrelseprotokoll 2011-10-05, § 181
Styrelseprotokoll 2012-06-25-26, § 152.6
Styrelseprotokoll 2012-09-25-27, § 220.6
Plenumsprotokoll 2012-10-23-261 § 48.6
Plenumsprotokoll 2013-02-19-21, § 10.1
Styrelseprotokoll 2013-09-24-26, §§ 114, 125.1.l
Styrelseprotokoll 2013-10-23, §§ 145.3, 146
Styrelseprotokoll 2014-01-21 - 231 § 10
Styrelseprotokoll 2014-04-09-11, § 53
Styrelseprotokoll 2014-05-2t § 77
Styrelseprotokoll 2014-06-24-25 § 93
Styrelseprotokoll 2014-08-26-27, § 111
Styrelseprotokoll 2014-11-07, § 149
Styrelseprotokoll 2014-12-09-111 § 166
Styrelseprotokoll 2015-01-20-21, § 6
Plenumsprotokoll 2015-02-17--19, § 13
Styrelseprotokoll 2015-09-09 § 210
Styrelseprotokoll 2015-08-31--09-02, § 221
Skrivelse frän Kiruna kommun 2015-09-25
Styrelseprotokoll 2015-12-07--08, § 242
Styrelseprotokoll 2016-01-26--27, § 7
Plenumsprotokoll 2016-02-23--25, § 10
Plenumsprotokoll 2016-05-31--06-02, 24
Styrelseprotokoll 2016-06-13--14 § 108
Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 185
Utskick till de intresserade kommunerna- begäran om komplettering 2016-11-11, dnr l.l.2-2016-1002
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 197
- Sammanställning
- Styrelseprotokoll 2017-01-16--19, § 10
- Plenumsprotokoll 2017-02-10--11, § 8
- Styrelseprotokoll 2017-11-12 - 13 § 135
- Skrivelse från Arvidsjaur kommun 2017-12-18, dm 2.7.4-2015-184
- Styrelseprotokoll 2017-12-20-211 § 202
- Skrivelse frän Umeå kommun 2017-12-21,
- Styrelseprotokoll 2018-01-15-171 § 13
- Styrelseprotokoll 2018-03-22, § 50
- Styrelseprotokoll 2018-04-11- J 3 § 61
1

1

1

1

1
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§ 124

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Parlamentsbyggnaden - forts.
Dokument forts.
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 99
- Plenumsprotokoll 2018-05-23-25, § 29
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14,§ 130
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 164
- Presidieprotokoll 2018-10-22, § 3
- Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 216
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 8
- Plenumsprotokoll 2019-02-19-21, § 10
- Styrelseprotokoll 2019-04-09, § 41
- Styrelseprotokoll 2019-06-11-13, § 98.1
Föredragande: Anders Kråik, Anja Taube, Ulrika H annu

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

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

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

att

redovisa resultat av utredningen till nästa plenum, ·

att

avgörande beslut i pågående process med aktuell tomt i Kiruna inväntar nästa
plenum.

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

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

att

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

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

Styrelsen beslutade den 1 november 2016, § 185:
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 5-8 december 2016.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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2019-09-11--13

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

Sametingets styrelse har utrett alternativ till Kiruna som ort för placering av
parlamentsbyggnaden.
Styrelsen beslutade den 16-19 januari 2017, §
att

överlämna resultatet av utredningen till plenum för beslut.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa lokaliseringsort för Sametingets parlamentsbyggnad.

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

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

att

i övrigt bereda ärendet vidare.

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

uppdra till Anders Kråik arbeta med ärendet.

Styrelsen beslutade den 22 mars 2018, § 50
att

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

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

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 27 april.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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§ 124

Parlamentsbyggnaden - forts.
Kriterierna kan ligga till grund för en kommande diskussion vid plenum vid val av ort
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ska vara en ort tillgänglig för flera resealtemativ, tåg, buss, flyg, bjJ.
Ska vara en ort som har stor betydelse för samerna.
Ska vara en ort med goda utveckHngsmöjligheter
Ska vara en ort med ett brett utbud på arbetsmarknaden
Ska vara en ort i utveckling med goda möjligheter till boende
Ska vara en ort med goda utbildningsmöjligheter
Ska vara en ort med god jnfrastruktur
Ska vara en ort som är belägen i en samisk förvaltningskommun
9. Ska vara en ort med starka kulturbärande samiska traditioner och institutioner.
10. Ska vara i en kommun som respekterar samiska rättigheter och bejakar en modern
uppfattning om mänskliga rättigheter.

Genomförandeprocess, tidsplan och beslut för ortsplacering av Sametingets
parlamentsbyggnad.
Kort bakgrund:
Sametinget beslutade 1994 att Sametingets kansli ska vara beläget i Kiruna. Arbetet har de
senaste 24 åren därefter, steg för steg befäst detta beslut genom att den huvudsakliga
utvecklingen av Sametingets verksamhet har förlagts till Kiruna. När staten aktualiserade
frågan om uppförandet av en parlamentsbyggnad i Kiruna påbörjades en
projekteringsprocess med tomtplacering, förhandlingar med kommunen och en
arkitekttävling slutfördes av hur byggnaden skul1e se ut. Detta arbete utgick då från att
parlamentsbyggnaden skulle uppföras i Kiruna och sågs vara en naturlig uppföljning av
Sametingets tidigare beslut om kansliets placering.
Kiruna har idag (21) heltidstjänster och ytterligare (8) tjänster beräknas tillkomma under
inom de närmaste åren. Viss verksamhet är utlokaliserad till orterna, Jokkmokk, Tärnaby
och Östersund.
Allt sedan Sametinget öppnat upp för frågan om alternativ ortsplacedng för
parlamentsbyggnaden har åtta nya orter anmält sitt jntresse. De nya orterna är:
Vilhelmina, Malå, Jokkmokk, Arvjdsjaur, Lycksele, Östersund, Arjeplog och Granö
Det hjstoriska förhållandet med tidigare tagna beslut, en påbö1jad process för uppförande
av en parlamentsbyggnad i Kiruna och ett väl fungerande och inarbetat kansli medför att
Kiruna är att anse som huvudalternativ i fråga om placering av en parlamentsbyggnad i
förhållande till de åtta nytillkomna intresseanmälda orterna.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

13(53)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 124

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

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

Förslag till genomförandeprocess av beslut i två steg.
Steg 1.
Plenum fattar beslut om vilken av de åtta nya alternativa placeringsorterna som ska
ställas mot Kiruna.
Efter det att plenum utsett en alternativ ort ska en konsekvensutredning göras.
Steg 2.
När konsekvensutredningen är fäTdigställd kan plenum slutgiltigt ta ställning till vilken
ort som parlamentsbyggnaden ska vara placerad på.

Tidsplan:
Sametingets plenum beslutar i maj -2018 om vilken av de åtta orterna som ska utgöra den
ort som sedan ska ställas mot Kiruna.
Sametin gets plenum beslutar utifrån en upprättad konsekvensutredning i november 2018
om vill<en ort som parlamentsbyggnaden ska vara placerad på.

Styrelsen föreslog Sametinget besluta
att

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

att

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

Paragrafen justeras omedelbart

Darkldsteaddji!Justerarnas sign
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Parlamentsbyggnaden - forts.
Sametinget beslutade den 23 - 25 maj 2018, § 130
att

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

att

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

att

de två alternativa orterna är; Vilhelmina och Östersund.

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

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

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

lägga foformationen tiJl handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

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

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

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

uppdra till kansliet bereda ärendet till styrelsesammanträdet i januari 2019,

att

behandla ärendet vid plenum i februari 2019.

Plenum i Saxnäs 23 - 25 maj - 2018 u tsåg Östersund och Vilhelmina som alternativa
placeringsorter till Kiruna av parlamentsbyggnaden, samt att en konsekvensutredning
skulle utföras. Styrelsen beslutade utifrån plenums beslut att anlita revisionsfirman PWC
att utföra utredningen. Utredningen presenterades av PWC på plenum i Storforsen 13 -16
november - 2018. Som framgått av tidigare beredn:ing som förelagts plenum för beslut i
frågan är Kinma att anse som .huvudalternativ för placering av parlarnentsbyggnaden.
Styrelsen beslutade den 23- 24 januari 2019, § 8, föreslå Sametinget besluta
att

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

Sametinget beslutade den 19 - 21 februari
att

Östersund blir placeringsort för parlamentsbyggnaden.

Information lämnas av utredare Ulrika Han.nu och diskussion jnför det fortsatta arbetet.
Styrelsen beslutade den 9 - 11 april 2019, § 40
att

ge kansliet i uppdrag :inbjuda Östersmids kommun till möte gällande
parlamentsbyggnaden samt i övrigt bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 11 - 13 juni 2019, § 98.1
att

utse en arbetsgrupp p å tre personer;
Ledamot
Anders Kråik
Lars-Miguel Utsi
Per-Olof Nutti

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

Ersättare
Jan Rannerud
Marita Stinnerbom
Britt Sparrock
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 124

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Parlamentsbyggnaden - forts.
Styrelsen beslutar
att

begränsa antalet tomtalternativ efter styrelsen förstudier från fyra till tre;
intressanta tomtalternativ är Frösöberget, tomt vid Storsjön samt tomt vid
Arkivparken,

att

uppdra till kansliet ta kontakt med departementet angående resurser för
uppdatering av lokalprogram och tomtanalyser av d e tre tomtalternativen

Paragrafen justeras omedelbart
att

uppdra till kansliet utarbeta plan för det kommande arbete i enlighet med
PM 2019-04-02.

Dårkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 125

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Samisk sanningskommission
Dokument
- M 417 av Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, Helena Dådring
2011-02-23, dnr 2012-415
- Plenumsprotokoll 2013-02-19--21, 110.27
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 22.15
- Plenumsprotokoll 2014-05-20--21, § 26.1
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 147
- Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 186
- Uppföljningsmöte 2017-01-18
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 29.3
- Uttalande från parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- Styrelseprotokoll 2017-04-10-12, § 78
- Styrelseprotokoll 2017-11-13-15, § 172.3
- Inbjudan 2018-01-25 till uppföljningsmöte 2018-03-06--07, dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 43
- Styrelseprotokoll per capsulam 2018-02-26, § 45
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 65
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 101s
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 124
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 163
- Från arbetsgruppen för sanningskommissionen SWOT-analys 2018-09-27,dnr 1.2.6-2018-179
- Från Diskrimineringsombudsmannen DO Minnesanteckningar 2016-10-25 - 26, dnr 1.2.6-2018-179
- Plenumsprotokoll 2018-11-13- 16, § 50
- Inbjudan till samiska riksorganisationer och sametingspartier - uppföljningsmöte 2018-11-13,
dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-12-12---14,§ 215
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, §§ 7, 12.1
- Referensgruppens protokoll 2019-04-10
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 42
- Styrelseprotokoll 2019-04-23; § 76
- Styrelseprotokoll 2019-05-23; § 3
- Styrelseprotokoll 2019-06-11-13, § 95
Föredragande: Per-Olof Nutti

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

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

att

utöka arbetsgruppen med Simon Wetterlund,

att

utse Simon Wetterlund till sammankallande.

Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji!Justeramas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 124

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Samisk sanningskommission - forts.
Uppföljningsmöte angående samisk sanningskommission är planerad till den 6-7 mars
2018.

Förfrågan har inkommit från arbetsgruppen för samiska sanningskomrnissionen om att
flytta uppföljnjngsmötet med hänvisning till att Diskrimineringsombudsmannens (DO)
rapport inte offentliggjorts och med få anmälda.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 43
att

uppdra till styrelseordföranden ta kontakt med arbetsgruppens sammankallande,

att

besluta i ärendet per capsulam.

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

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

Efter mötet med organisationerna och partierna angående hur frågan om
sanningskomrnission ska hanteras anför Jan Rannerud;
Det är av stor vikt att utan ytterligare dröjsmål föra frågan till kulturdepartementet så att
arbetet startar i regeringen särskilt mot bakgrw1d av Statsråd Kunhkes uttalade om att
man väntar in Sametingets svar.
Sametinget har gemensamt med övriga Sametingen i Tråante uttalat att det är staten i
nära samverkan med sametinget som inrättai- en sanningskommission.
Sametingen har i och med detta redan tagit ett beslut om att begära om imättande av en
sanningskommission. Sametingen i Norge och Finland har följt den rekommendationen
och därför redan kommit långt före Sverige.
Värt att notera att en rekommendation som Europarådets rådgivande kommitte för
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter lämnat i sitt fjärde yttrande om
Sverige - antaget den 22 juni 2017.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 124

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Samisk sanningskommission - forts.
Kommitten skriver, "Påbörja, i nära samverkan med samen1a, en sannings- och
försoningsprocess som ingående tar upp kränkningarna av samernas mänskliga
rättigheter i det förgångna och ökar medvetenheten om dem i samhället som helhet."
Styrelsen beslutade den 11 - 13 april 2018, § 65
att

behandla ärendet vid sammanträdet den 27 april,

att

behandla ärendet vid plenum i maj 2018.

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

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

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

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

att

styrelseordföranden och Jan Rannerud deltar vid överläggningar med
Diskrimineringsombudsmannen.

Arbetsgruppen för sanningskommissionen överlämnade SWOT-rapporten i
september 2018.

Styrelsen beslutade den 9 -10 oktober 2018, § 163
att

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

att

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

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 124

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Samisk sanningskommission - forts.
Sametinget beslutade den 13 - 16 november 2018, § 50,
att

lägga :informationen till handlingarna.

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

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan,

att

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

att

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

att

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

att

styrelsen ska samråda med referensgruppen angående utarbetat förslag till
hemställan

att

besluta i ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2019.

Darklcisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 124

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Samisk sanningskommission - forts.
Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari 2019, § 7
att

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

att

samråda förslaget till hemställan med referensgruppen.

Styrelsen beslutade även den 23 -24 januari 2019, § 12.1
att

styrelsen är sammankallande,

att

till referensgruppen samisk sanningskommission utse ledamöter och ersätare;
Ersättare:
Veronika Håkansson
Joakim Pååve
Carola Fjällström

Ledamot:
Håkan Jonsson
Kristina N ordling
Marie Persson Njajta
att

till det första mötet inbjuda samtliga samiska organiationers nominerade
ledamöter,

att

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

Möte med referensgruppen ägde rum onsdagen den 10 april med att bl a samråda om
förslaget till h emställan. Referensgruppen har lämnat ändringsförslag.

Referensgruppen beslutade den 10 april 20] 9, § 5
att

till styrelsen överlämna förslag på ändringar till förslaget på hemställan
arbeta vidare med hemställan efter det synpunkter som inkommit.

att

styrelsens omarbetade förslag översändes till samtliga i referensgruppen
för påseende före överlämnande till regeringen

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 124

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Samisk sanningskommission - forts.
Styrelsen beslutade den 23 april 2019, § 76
att

bereda ärendet vidare,

att

kalla referensgruppen till sammanträde i samband med plenum i
Dearna/Tämaby.

Referensgruppen beslutade den 22 maj 2019, § 3
att

föreslå styrelsen fysiskt arbetsmöte för referengsgruppens- och styrelsens
ledamöter för att behandla förslaget till hemställan.

Arbetsmöte med referensgruppen och styrelsen har ägt rum den 10 juni för att
utarbeta ett förslag till hemställan.

Styrelsen beslutade den 11-13 juni 2019, § 95,
./.

att

överlämna hemställan till regeringen. Bilaga.

I samband med ceremonien för återbördande av samiska kvarlevor i Lycksele den 9
augusti 2019 anförde Helene Öberg, statssekretaren hos kultur- och demokratisminister
Aman.da Lind i sitt tal angående hemstä11an från Sametinget om samisk sanningskommission, att det är en viktig och prioriterad fråga för regeringen aoch att regerignen
vill i nära samarbete med Sametinget etablera en sanningskomrnission.

Styrelsen beslutar
att

begära första möte med departementet angående samisk sanningskomrnission,

att

uppdra ti11 kansliet tillsammans med arbetsgruppen bereda underlag till mötet,

att

utse arbetsgrupp för arbetet med sanningskommission enligt nedan:
Matti Berg
Marita Stinnerbom
Anders Kräik

att

utse Matti Berg till sammankallande för arbetsgruppen.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 126

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Odd:aaigasas samepolitihka/modern samepolitik
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § J 03
Plenumsprotokoll 2018-05-23 - 25,§ 33
Styrelseprotokoll 2018-06-J 2-14, § 123
Genomförandeplan
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 167
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14,§ 218
Styrelseprotokoll 2019-0J -23-24, § 9
Minnesanteckningar Styrgruppen 2019-05-07
Presentation, miniseminarium vid plenum 2019-05-21
Styrelseprotokoll 2019-06-11- 13, § 96
Föredragande: Lars Miguel Utsi

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

Styrelsen fö reslår Sametinget besluta
att

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

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

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

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

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

Dtirkkisteaddji!Justeramas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Oddaåigåsas samepolitihka/modern samepolitik - forts.
att

rapportera till styrelsen senast 4 juli.

Styrelsen beslutade den 9 -12 oktober 2018, § 167
att

godkänna genomförandeplanen,

att

utarbeta en projektplan,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

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

uppdra till kansliet upprätta en projektplan tillsammans med arbetsgruppen,

att

etablera en styrgrupp.

Styrelsen beslutade den 23 -24 januari 2019, § 9
att

bereda ärendet tillsammans med styrelsens arbetsgrupp.

Styrelsen beslutade den 9- 11 april 2019, § 43
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Styrelsen beslutade den 23 aprj] 2019, § 77
att

föreslå presidiet att miluseminarium genomförs under plenum i maj 2019,

att

uppdra till styrgruppen bereda, planera och genomföra minisemmariet.

Styrgruppen planerar att besluta om förslag till projektplan 1mder möte den 17:e juni.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 juni 2019, § 96
att

uppdra till styrelseordföranden att godkänna projektplan för Oddaaigasas
samepolitihka/modern samepolitik efter förslag av styrgruppen.
Paragrafen justeras omedelbart

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Oddaaigasas samepolitihka/modern samepolitik - forts.
Styrelseordföranden godkände via ordförandebeslut den 25 juni projektplanen.

Vice styrelseordförande h1formerar om det pågående arbetet.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Samisk Parlamentarisk Råd SPR
Dokument
- SPR:s rådsprotokoll 2018-05-15 sak 3/2018
SPR:s handlingsprogram 2018-2019
Skrivelse från från Barents Eamialbmogiid Lavdegoddi 2018-06-10, 1.6.2-2018-849
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 134
SPR:s styrelseprotokoll 2018-06-28, sak 43/2018
Verksamhetsplan 2018-05-15-2019-09-18, ver 2018-06-28
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 170
SPR:s styrelseprotokoll 2018-11-27
Verksamhetsplan 2018-05-15 - 2019-09-18, ver 2018-11-27
SPR:s styrelseprotokoll per capsulam 2019-01-23
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 10
Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 44
Styrelseprotokoll 2019-04-23; § 78

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

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

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

att

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

att

styrelseledamöter med respektive ansvars01måden även arbetar utiirån SPR:s
verksamhetsplan,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

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

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

att

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

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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Stivra/Styrelsen
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Samisk Parlamentarisk Råd SPR-forts.
att

lägga informationen till handlingarna.

Styrelseordföranden informerar om pågående ärenden.
Styrelsen beslutade den 23 -24 januari 2019, § 10
att

lägga informationen till handhngarna.

Styrelseordföranden informerar från SPR:s styrelsemöte som ägde rum den 29 maj i
Likssjuo.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 juni 2019, § 97
att

lägga informationen till handlingarna.

Vid SPR:s rådsmöte den 19 september 2019 övergår ordförandeskapet
till Sametinget i Finland. Styrelseordföarnden informerar om det pågående arbetet.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handHngarna.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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Jämställdhetsprojektet-projektplan
Dokument
- Från Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 2019-06-13, dnr 1.3.8-2019-821
Föredragande: Ulrika Hannu

Regeringen uppdrar åt Sametinget att kartlägga och analysera det samfaka samhället
ur ett järnställdhetsperspekt:iv.
Uppdraget ska delredovisas den 31 mars 2020 och slutredovisas den 31 oktober 2020 till
Regeringskansliet .

Styrelsen beslutar
att

fastställa projektplan samt ge styrelseordförande i uppdrag att i samråd med
kansliet godkänna eventuell revideringar av budgetposterna.

Ddrkkisteaddji!Jus terarnas sign
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Valärenden

§ 129.1 Val av ledamot och ersättare i Sametingets styrelse

Dokument
- Sametingets plenum 2017-08-28 -29, 09-01, § 7
Sametinget beslutade den 28-29 augusti 2017, § 7

att

utse styrelsens ledamöter och personliga ersättare enligt nedan;
Ersättare
Åsa Blind
Matti Berg
Anne Madeleine Kuhmunen
Karin Varmar
Martin Lundgren
Stefan Mikaelsson
vakant

Ledamot
Per Olof Nutti
Britt Sparrock
Lars Miguel Utsi
Marita Stinnerbom
Lars Wilhelm Svomu
Jan Ranneru d
Anders Kråik
att

paragrafen justeras omedelbart.

I samband med dels valet av styrelse vid Sametingets plenum den 28-29 augusti 2017,
dels vid Sametingets öppnande den 30 augusti 2017, då styrelsen presenterade den
politiska inriktningen för mandatperioden 2017-2021, meddelade den nyvalda styrelseordföranden att Samelandspartiet gör en rockad efter halva mandatperioden genom att
Matti Berg går in som ordinarie ledamoten och Britt Sparrock blir ersättare

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

utse Matti Berg till ledamot och Britt Sparrock till ersättare.
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V alärenden - forts.

§ 129.2 Fyllnadsval - ledamot i Övervakningskommitten för det gränsregionala samarbetet

Nord 2014-2020 (Interreg Nord)
Dokument
- Styrelseprotokoll 2015-0120-21, § 14.3
- Från Per Mikael Utsi- begäran om entledigande 2019-09-11. Dnr 1.1.1-2019-1087

Per Mikael Utsi begär entledigande som ledamot i Övervakningskommitten för
det gränsregionala samarbetet Nord 2014-2020 (Interreg Nord).

Styrelsen beslutar
att

föreslå att Per Mikael Utsi entledigas som ledamot

att

föreslå Jan Rannerud som ledamot till övervakningskommitten för det
gränsregionala samarbetet Nord 2014-2020 (Interreg Nord).

Paragrafen justeras omedelbart
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31(53)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 130

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:7/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:7
2019-09-11--13

Remisser

§ 130.1 Remisslista

./.

Dokument
- Remisslista januari - september 2019

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 130.2 Remiss - utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör

det samiska folket

./.

Dokument
- Från Kulturdepartementet. Remiss. 2019-06-20, dnr 1.2.1-2019-885
- förslag till remissvar

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att en ny lag ska införas om konsultation i ärenden
av särskild betydelse för samerna.Konsultationsordningen ska ge samiska företrädare
en förbättrad rätt till delaktighet i beslutsprocesser. Syftet m ed konsultationer är att främja
det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

Styrelsen beslutar
att

inlämna remissvaret enligt bilaga.

Paragrafen justeras omedelbart
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Inbjudningar/Meddelanden

§ 131.1 Inbjudnings-/meddelandelista
Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

./.

Styrelsen beslutar
att

styrelseordföranden deltar vid Sametinget i Norges 30-års jubileum den 25
september i Karasjok,

att

Britt Sparrock deltar vid samisk hälsokonferensen den 9 oktober i Storuman,

att

Anders Kråik deltar vid KulturSapmi den 16-17 oktober i Kiruna

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Darlclcisteaddji/Justerarnas sign
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Motioner

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

andra vägledande dokument
Dokument
- Motion nr 479 av Per Mikael Utsi, 2015-10-01, dnr 1.1.8-2016-278
Styrelseprotokoll 2016-04-26--28, § 59.1
Styrelseprotokoll 2016-08-29--31, § 131.6
Plenumsprotokoll 2016-10-04--06, § 41.7
Styrelseprotokoll 2016-12-05--08, § 193.2
Plenumsprotokoll 2017-02-10--ll, § 11.2
Plenumsprotokoll 2017-10-03-05, § 24.2
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13,§ 74.1
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 15.1
Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 53.1
Styrelseprotokoll 2019-06-11 - 13, § 101.1
Föredragande: Peter Engström

Sametinget beslutade den 3 - 5 oktober 2017, § 24.2, att återremittera ärendet.

Sametinget beslutade den 10-11 februari 2017, § 11.2, att bordlägga ärendet.

Per Mikael Utsi har den 1 oktober 2015, inlämnat en motion där han yrkar
att

styrelsen till plenum lämnar en förteckning över Sametingets samtliga gällande
vägledande dokwnent som riktar sig till enskilda eJler på ett betydande sätt erör
näringslivet och andra,

att

styrelsen för plenum redovisar hur de vägledande dokument som inte är
föreskrifter eller allmänna råd ska konsekvensbeskrivas, remissbehandlas,
beslutas, benämnas, förtecknas och kungöras.

Av 18 c § förfath1ingssamlingsförordningen (1976:705) följer att det hos varje myndighet
under regeringen ska finnas en förteckrung över samtliga gällande författningar och
allmänna råd som har beslutats av myndigh eten eller någon föregångare till denna.
Förordningen föreskriver också hur en sådan förteckning ska utformas. Förteckningen ska
vid lämpliga tidpunkter tryckas eller mångfaldigas på annat sätt och tillhandahållas
allmänheten.
Samtliga sametingets grund- och ändringsförfattningar (föreskrifter) finns på Sametingets
hemsida, dessa föreskrifter finns också tillgängliga vid kansliets reception, vid vilken
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Motioner - forts.

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

andra vägledande dokument - forts.
också förteckningen tillhandahålls. Om motionen vinner bifall möter det inte något hinder
att lämna en sådan förteckning till Sametingets plenum.
Av 4 - 5 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredningar vid regelgivning följer
att innan en förvaltningsmyndighet under regeringen beslutar föreskrifter eller allmänna
råd ska myndigheten 1. utreda föreskrifternas eller de allmänna rådens kostnadsmässiga
och andra konsekvenser i den omfattning som behövs i det enskilda fallet och
dokumentera utredningen i en konsekvensutredning, 2. ge statliga myndigheter,
kommuner, landsting, organisationer, nädngslivet och andra som kostnadsmässigt eller
på något annat betydande sätt berörs tillfället att ytb·a sig i frågan och om
konsekvensutredningen. Om en myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en
konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller allmänna råd utan att
vidta åtgärderna enligt 1. och 2. ovan.
Det nu anförda innebär att sådana vägledande dokument som inte faller under
regelverket i författningssamlingsförordningen kan arbetas fram på olika sätt beroende på
vilket ämnesområde och vilken krets som berörs. Det går tex inte att säga att alla sådana
dokument ska konsekvensbeskrivas eller remissbehandlas, det avgörs i det enskilda fallet.
Vidare kan beslutskompetensen vara delegerad från styrelsen. Av det skälet kan
redovisningen inte utformas enligt de förutsättningar som motionären utgår ifrån. Det
anges heller inte i motionen vilka vägledande dokument som åsyftas.

Sametinget beslutade den 3 - 5 oktober 2017, § 24.2 , att återremittera ärendet.

Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 74.1
att

uppdra till Marita Stinnerbom och Jan Rannerud tillsammans med kansliet att
bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 11 -13 juni 2019, § 101.1 att ärendet utgår.

Styrelsen ser ingen anledning att ändra det som tidigare anförts.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.
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Motioner - forts.

§ 132.2 M 539 - Dokumentationsstöd av samiska berättelser och vittnesmål -

inköp av diktafoner
Dokument
- Motion nr 539 av Marie Persson Njajta, 2018-05-24, dnra 1.1.8-2018-773
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 135.15
Kulturnämnden protokoll 18-12-Jl-12, § 8.1
Styrelseprotokoll 2019-06-11-13, § 101.2
Språknämndens protokoll 2019-06-13 -14, x
Näringsnämndens protokoll 2019-08-19, § 9 a

Marie Persson Njajta har inlänmat en motion där hon yrkar;
att

Sametinget skyndsamt ser över möjligheten att köpa in diktafoner till
Sametingets kontor i hela Sapmi och ska lånas ut till det samiska folket,

att

vid avsaknad av medel för detta ändamål, yrkar jag på att Sametingets styrelse
skyndsamt för fram behovet till regering/departemetn, för att säkerställa att
motionen kan förverkligas så fort som möjligt.

Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 135.15
att
uppdra till kultur-, närings-, och språknämnden för yttrande.

Kulturnämndens yttrande
Årbediehtu är ett prioriterat område i kulturpolitiska handlingsprogrammet. Nämnden
prioriterade även detta i bidragsgivningen tiJI projekt under 2018. Dokumentation bör
dock ske inom rätt sammanhang och det måste finnas en kvalitetssäkring av inspelat
material ur arkiv- och etiska aspekter. Dokumentation bör ske mer strukturerat än i
föreslagen motion. Nämnden föreslår avslag.

Språknämndens yttrande
Dokumentation och revitaliscring av arbediehtu och språk anges i språkpolitiska
handlingsprogrammet som ett viktigt område. Eftersom traditionell kunskap är ett brett
område är det nödvändigt att använda sig av olika m etoder i arbetet och dela ansvaret på
olika samhällsaktörer. Dokumentation ingår bl.a. i språkcentrums verksamhet. Alla
insatser som bidrar till samiska språkens utveckling gagnar folket. Nänmden föreslår
tillstyrkan.
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Motioner - forts.

§ 132.2 M 539 - Dokumentationsstöd av samiska berättelser och vittnesmål inköp av diktafoner - forts.

Näringsnämndens yttrande
Det är viktigt att dokumentera den samiska historien men ser inga möjligheter att styra
inköp av material utan hänvisar till de bidragsinstanser som finns. Vad gäller
medelsbehov pågår den diskussionen ständigt med berörda departement. Nämnden
föreslår att motionen därmed är besvarad.

Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur och ska leda det samiska
språkarbetet. Traditionell kunskap och dokumentation av språk och kultur anges som
viktiga områden både i Sametingets kultur- och språkpolitiska handlingsprogram. Många
kulturarvsinstitutioner såsom museer, arkiv men även universitet arbetar med att samla
in, bevara och tillgängliggöra samiska arkivsamlingar. Styrelsens åsikt är att det är viktigt
att arbetet med insamling av samisk kulturhistoria sker på ett etiskt, forsknings- och
bevarandemässigt korrekt sätt. Sametinget arbetar med att ta fram ett forskningspolitiskt
handlingsprogram där etikfrågorna kommer att belysas. I Kulturpolitiskt
handlingsprogrammet anges att Sametinget strävar efter en egen, samisk förvalhling av
samiska kulturarv, i enlighet med urfolksrätten. Detta angavs även i redovisningen av
regeringsuppdraget kring samiska kulturarv som Sametinget och Institutet för språk och
folkminnen inlämnade i slutet på juli. Sametinget har även länge arbetat med få ett större
ansvar för samisk kultur och kulturarv inom det nationella arbetet med
Unescokonventionen till skydd för immateriella kulturarv och Konventionen för biologisk
mångfald. Nyligt har regeringen även aviserat tillsättandet av en Sanningskommission i
samarbete med Sametinget. Inom dessa verksamheter är och kommer dokumentation av
samisk kulturhistoria vara av stor betydelse. Styrelsen anser att insamling av samisk
kulturhistoria är ett viktigt område, men med tanke på hur inspelat material bör hanteras
och bevaras, ser styrelsen i nuläget inga möjligheter till att Sametinget ska kmma inköpa
diktafoner för att användas enligt motionens förslag .

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.
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Motioner - forts.

§ 132.3 M 541- Samisk folkomröstning om ort för Sametingets parlamentsbyggnad
Dokument
- Motion nr 541 av h1grid Inga 2019-02-25, dnr 1.1.8-2019-333
- Plcnumsprotokoll 2019-05-21 - 23, § 33
- Styrelseprotokoll 2019-06-11 - 13, § 101.4
Föredragande: Peter Engström

Ingrid Inga har den 25 februari 2019, :inlämnat en motion där hon yrkar
att

Sametinget genomför en samisk folkomröstning om de tre orterna
som Sametingets styrelse föreslagit som ort för Sametingets parlamentsbyggnad.

Till stöd för sina yrkanden har motionären anfört följande:

Sametinget kräver av riksdagen och av regeringen att det samiska folket ska vara delaktiga när
beslut fattas i frågor som rör det samiska folket.
I frågan om placering av Sametingets parlamentsbyggnad lever inte Sametinget själv upp till
de krav som. Sametinget ställer på riksdagen och regeringen genom att låta det smniska folket
vara delaktiga i beslutet om val av ort for Sametingets parlamentsbyggnad.

Styrelsen beslutade den 11-13 juni 2019, § 101.4
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.

Sametingslagen (1992:1433) innehåller inte några regler om folkomröstning utan reglerar
enbart val av ledamöter t:ill Sametinget bland anmälda kandidater från registrerade
grupper, partier eller liknande sammanslutningar.
Rådgivande folkomrösb.ungar i hela riket (Sverige) och folkomröstningar i en
grundlagsfråga regleras genom folkomröstningslagen (1979:369). För att en rådgivande
folkomröstning i hela riket ska komma till stånd i en viss fråga krävs att riksdagen
beslutar att anta en särskild lag som reglerar vilken fråga omröstningen gäller (se tex
lagen [2003:83] om folkomröstning om införande av euron).
Bestämmelser om folkomröstningar i kommuner och lan.dsting finns i lagen (1994:692) om
kommunala folkomröstningar. För att en folkomröstning i kommuner och landsting ska
komma till stånd krävs att ärendet väcks av en nämnd, en ledamot genom en motion eller
av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna stödjer
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Motioner - forts.

§ 132.3 M 541- Samisk folkomröstning om ort för Sametingets parlamentsbyggnad - forts.

detta skriftligt (sk folkinitiativ). I så fall får ett sådant ärende om att hålla folkomröstning i
en viss fråga upptas i fullmäktige .
Utgångsläget vid beredningen av motionen är således att Sametinget saknar regler för
dels hur en samisk folkomröstning ska genomföras, dels hur beslut om en sådan
folkomröstning ska fattas. Samtidigt ligger dessa frågor utanför ramen för vad
motionären berör i sin motion. Motionärens yrkande är att Sametinget ska genomföra en
samisk folkomröstning om ort för Sametingets parlamentsbyggnad. Motionen som sådan
är anmäld och Sametinget har uppdragit till styrelsen att bereda ärendet. Något hinder
mot att Sametinget sedan prövar motionärens yrkande torde därför inte föreligga.
Om Sametinget beslutar att bifalla motionen måste Sametinget också hantera ett flertal
överväganden som berör genomförandet av en samisk folkomröstning. Det gäl1er alla
tänkbara frågor som till exempel följande frågeställningar:
- om det ska finnas ett generellt regelverk för samiska folkomröstningar eller om detta
ska upprättas särskilt i varje fall,
- vilka som ska vara röstberättigade i en samisk foll<omröstning (tex röstlängden vid val
till senaste sametingsvalet, ny särskild röstlängd för folkomröstningen enligt
sametingslagens regler eller annan avgränsning om ärendet omfattar samer över
nationsgränser),
- om Sametinget ska upprätta ett regelverk som reglerar förfarandet med utgångspunkt
och förebild i annat befintligt regelverk (tex lagen om kommunala folkomröstningar)
eller om regelverket om samiska folkomröstningar ska byggas på annan grund,
- ekonomiska frågor och kostnadsmässiga överväganden för att avgöra om frågans grad
av angelägenhet skulle motivera att annan verksamhet inom Sametingets ram får ge
vika för att folkomröstningen ska kunna genomföras eller om det behöver äskas och
erhållas särskilda medel för att täcka genomförandet av folkomröshlingen,
- om en samisk folkomröstning ska vara rådgivande eller bindande,
- et C
Styrelsen ifrågasätter förstås inte lämpligheten i att möjliggöra för det samiska folket att
ge sin inställning till känna genom en foll<omrösb.ling i frågor som på ett tydligt och
ingripande sätt p åverkar hela det samiska folket. Styrelsen menar därför att det kan finnas
anledning att låta till exempel valnämnden se över frågan om samisk folkomrösb.1.ing
generellt.
I den aktuella sakfrågan om val av ort för Sametingets parlamentsbyggnad som plenum
avgjorde i februari 2019 är styrelsen av den samlade uppfatttlingen att frågan inte är av
sådan grundläggande eller principiell betydelse för det sruniska folket att den skulle
motivera att plenums beslut behöver överprövas av en samisk foll<omröstning.
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Motioner - forts.

§ 132.3 M 541- Samisk folkomröstning om ort för Sametingets parlamentsbyggnad - forts.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.
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Forskningspolitiska handlingsprogrammet
Dokument
- M 468 av Lars Wilhelm Svonni, 2015-02-27, dnr 1.1.8-2015-818
Plenumsprotokoll 2016-05-31-06-02, § 26.3
Styrelseprotokoll 2017-11-12-14, §§ 169,170
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 64
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, §§ 116.2, 125
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 180
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 230
Projektplan
Avtal
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 17
Plenumsprotokoll 2019-02-19-21, § 14
Delrapport/underlag
Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 46
Föredragande: Charlotta Svonni
Mål:
Sametinget har inflytande och delaktighet i forskning om samiska frågor.
Syfte:
Att utforma ett forskningspolitiskt handlingsprogram för Sametinget.1

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

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

uppdra till kansliet att bereda ärendet.

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

1

Vad vill vår nya styrelse arbeta för?, https://www.sametinget.se/115995.
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Forskningspolitiska handlingsprogrammet - forts.
Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 64
att

bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 juni 2018, § 125
att

uppdra till kansliet ta fram ett förfrågningsunderlag.

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

uppdra till kansliet teckna avtal med uppdragstagare Charlotta Svornu.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutade den 12 -14 d ecember 2018, § 230
att

ärendet behandlas på styrelsesammanträdet i januari 2019.

Styrelsen beslutade den 23-24 januari 2019, § 17
att

anta direktiv och projektplan enligt tecknat avtal.

Styrelsen beslutade den 23-24 januari 2019, § 17, föreslå Sametinget besluta
att

anta direktiven enligt förslag.

Sametinget beslutade den 19 - 21 februari 2019, § 14
att

anta direktiven enligt förslag.
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Forskningspolitiska handlingsprogrammet - forts .
Presentation av Charlotta Svonni angående de]rapport till underlag för
forskningspolitiska handlingsprogranunet.Slutrapport ska avlämnas i juni månad 2019.
Styrelsen beslutade den 9 - 11 april 2019, § 46
att

lägga informationen till handlingarna .

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare,

att

ge direktiv om att utforma strategi utifrån dokumentet,

att

uppdra till kansliet upphandla konsult för att

* utforma förslag til strategi
* bereda förslag till underlag till regeringens forskningspolitik, dnr 1.1.2-2019-836
remissen
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Internationell strategi
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-04-09 -11, § 56
Föredragande: Matilda Månsson

Information om arbetet med internationella strategin, syfte strategisk inriktning,
övergripande mål, tematiska kapitel, prioriterade frågor, samarbete, kapacitetsbyggande,
speciella processer.
Styrelsen beslutade den 9 - 11 april 2019, § 56
att

uppdra till kansliet bereda förslag till miniseminarium i samband med plenum,

att

i övrigt bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutar
att

remittera förslaget till sametingspartiema och de samiska riksorganisationerna,

att

behandla ärendet vid nästa styrelsesammanträde.
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Näringspolitisk strategi
Föredragande Ingela Nilsson

Förslag på näringspohtiskstrategi är ute på remiss med sista svarsdag den 29
september. Näringsnämnden avser lämna förslag till styrelsesammanträdet i
oktober för vidarebefordran till plenum i november 2019.

Styrelsen beslutar
att

136

lägga :informationen till handlingarna.

Rovdjursstrategi
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-09-28, § 68
Styrelsens protokoll 2019-01-23-24, 4.1
Förslag till Budget 2019
Plenumsprotokoll 2019-02-19-21, § 7
Styrelseprotokoll 2019-02-21, § 31
Rovdjursstrategi
Föredragande: Marita Stinnerbom

Rennäringsnämnden kommer att prioritera frågorna kring renar och rovdjur under 2019 och
Behöver därför extra medel för föreslagna aktiviteter.
Rennäringnämnden beslutade den 28 september 2018, § 68
att

föreslå att styrelsen beviljar medel till nämndens rovdjursstrategi.

Styrelsen beslutade den 21 februari 2019, § 31
att

anta rovdjursstrategi enligt bilaga.

Information lämnas av rennäringsnämndens ordförande om det pågående arbetet.

Styrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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Utredning samisk språklag
Dokument
- Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) LOV-1987-06-12-56
Styrelseprotokoll 2017-11-29, § 195
Styrelseprotokoll 2018-01-15- 17, § 3.1
Språknämndsprotokoll 2018-02-27 -28, § 4
Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 90
Språknämndsprotokoll 2018-05-14-15, § 25
- Det samiska språket - frågor om Sveriges internationella åtaganden
- Språknämndsprotokoll 2018-12-05-06, § 50
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 26
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 72
Föredragande: Lars Miguel Utsi

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

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

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

behandla ärendet i samband med budgetberedning i december 2017.

Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 90
att

uppdra till språknärnndenatt påbörja utredningen av samisk språklag.

Språknämnden har behandlat dem1a fråga i december efter att Marie B. Hagsgård
presenterat sin rapport om förutsättningarna för en samisk språklag. För att kunna gå

2 Jmf

Norges Lov om Sametinget og andra samiske rettsforhold (sameloven) kap 1, § 1-5
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2019-09-11--13

Utredning samisk språklag - / orts.

vidare i denna fråga begär språknämnden att styrelsen beslutar om resurser för att
utforma förslag till den fortsatta inriktningen i arbetet samt iett senare steg resurser i form
av juridisk kompetens för det vidare arbetet.
Styrelsen beslutade den 23 . 24 januari 2019, § 26
att

uppdra till språknämndens ordförande tillsammans kansliet bereda ärendet
vidare.

Språk.nämndens ordförande informerar om det pågående ärendet.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Sametingets språkstrategi
Dokument
- Plenumsprotokoll 2016-05-31-06-02, § 28
- Sametingets språkpolitiska handlingsprogram
- Språknämndsprotokoll 2018-02-27-28, § 5
- Språknämndsprotokoll 2018-05-14-15, § 24
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 194
- Lista
- Språknämndsprotokoll 2018-12-05-06, § 54
- Plan för sammanställning av Sametingets språkstrategi
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 27
- Språknämndsprotokoll 2019-02-05, § 5
- Förslag från Sametingets personalkonferens, 2019-05-17
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 73
- Yttrande från ungdomsrådet, 2019-05-20
- Yttrande från näringsnämnden, 2019-06-02
- Yttrande från hälso-, äldre- och idrottsnämnden, 2019-06-05
- Yttrade från språknämnden, 2019-06-07
- Styrelseprotokoll 2019-06-11 - 13, § 115
Föredragande: Lars Miguel Utsi

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

uppdra till ansvarig styrelseledamot i språk och kansliet bereda ärendet.

Språknämnden föreslår att Sametinget i 2019 godkänner en språkstrategi för sin egen
organisation (insats 19 i språkpolitiska handlingsprogrammet). Det är en av
språknämnden prioriterad insats. För att strategin ska bli klar i 2019 (beslut i plenum i
november) bör styrelsen besluta att påbörja arbetet och godkänna en plan för strategin.
Planen innebär bla. att nämnderna och kansliet (avdelningar, personal) bidrar med förslag
till strategin.
Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari 2019, § 27
att

påbörja arbetet med Sametingets språkstrategi,

att

genomföra arbetet enligt angiven plan,
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Sametingets språkstrategi - forts.
att

uppdra till kansliet att arbeta med ärendet.

Språknämndens ordförande informerar om tidsplanen för det pågående ärendet och
ambitionen att Sametinget beslutar i ärendet vid plenum i november 2019.
Styrelsen beslutade 9-11 april 2019, §
att

lägga informationen till handlingarna.

Enligt den beslutade planen för arbetet med Sametingets språkstrategi ska styrelsen
besluta om ett utkast till språkstrategi för Sametingets verksamhet innan sommaren 2019.
Utkastet ska därefter remissbehandlas rmder sommaren och hösten för att styrelsen ska
kmina lägga fram ett förslag till strategi för beslut i Sametingets plenum i november 2019.
Inför beslut i styrelsen har de olika politiska organen inom Sametinget erbjudits att
komma med yttranden gällande en språkstrategi för Sametinget.
Ungdomsrådet, Näringsnärnnden, HÄI-nämnden och Språknämnden har lämnat in
yttranden. Kulturnämnden och Rennäringsnämnden har aviserat att de kommer in med
yttranden efter kommande nämndsmöten, den 11-12 juni respektive den 14 juni.
Sametingets personal har under sin personalkonferens den 17 maj sammanställt förslag
till språkstrategin.
I arbetet med språkstrategi för Sametingets verksamhet har det framkommit ett behov för
en generell strategi för de samiska språkens bevarande, samt underliggande
handlingsplaner kopplade till strategierna. I det fortsatta arbetet bör en passande struktur
för styrdokumenten inom språkområdet tas fram.

Styrelsen beslutade den 11 -13 juni 2019, § 115
att

uppdra till vice styrelseordförande och kansliet att utarbeta förslag till
språkstrategi för Sametingets verksamhet,

att

uppdra till styrelseordförande att besluta om remissförfarande för förslaget till
språkstrategi för Sametingets verksamhet.
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Sametingets språkstrategi - forts.
Språknämndens ordförande informerar om det pågående arbetet.

Styrelsen beslutar
att

§ 139

lägga informationen till handlingarna.

Skuggrapport till Europarådet. Europeiska stadgan om landsdels- och
minoritetssrpåk.
Dokument
-

Från Kulturdepartementet 2019-06-25,. Inbjudan inlämna skuggrapport dnr 8.2.7-2019-840
Rapport
Från Europarådet 2019-07-17 lnbjudan till möte med expertkommitten 2019-10-09
Språknämndens protokoll 2019-08-27 -28, § 42

Sametinget har i juni 2019 erhållit Sveriges sjunde rapport till Europarådet under den
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk från Kulturdepartementet.
I samband med Sveriges sjunde rapportering finns det möjlighet för Sametinget
att inlämna en skuggrapport till Europarådet.
Sametinget har erhållit en inbjudan från Europarådet till möte 9 okt 2019, Luleå därdet
finns möjlighet att överlämna skuggrapport och avge synpunkter angående Sveriges
sjunde rapport angående europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.
Nämnden beslutar
att

föreslå till styrelsen att inlämna en skuggrapport till Europarådet
angående europeiska stadgan om landsdels- eller rninoritetsspråk.

Styrelsen beslutar
att

inlämna skuggrapport till Europarådet,

att

i övrigt bereda ärendet vidare.
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IYIL2019- International Year of Indigenous Languages 2019/
Internationella språkåret för urfolk 2019
Dokument
- www.iyil2019
SPR:s rådsprotokoll 2018-05-15, sak 3/2018
SPR:s handlingsplan 2018-05-15 -2019-08-19, punkt 2.2
SPR styrelseprotokoll 2018-06-28, sak 48/2018
SPR:s verksamhetsplan 2018-05-15-2018-09-18, punkt 2.2
Språknämndens protokoll
Styrelseprotokoll 2018-10-09 -12, § 193
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 238
Till Kulturdepartementet. Uppmaning inför internationella året för urfolksspråkåret 2018-12-17,
dnr 8.2.6-2018-1573
- Språknämndens protokoll 2019-02-05, § 6.4
- Från Kulturdepartementet. Begäran om komplettering 2019-02-18, dnr 8.2.6-2018-1573
- Styrelseprotokoll 2019-02-21, § 33
- Språknämndens protokoll 2019-03-13-14, § 14
- Från Kulturdepartementet Regeringsbelsut 2019-04-18, dnr 8.2.6-2018-1573
- Styrelseprotokoll
Föredragande: Marie Louise Allas, Lars Miguel Utsi

2019 är FN:s internationella år för urfoll<sspråk.
Samiska språket ingår som del i den arktiska regionen där Aili Keskitalo är vald att
företräda regionen. foformation från respektive land delgavs på NÄS möte där
sametingen och departementen informerade om det egna arbetet i samband med
urfolksspråkåret. Departementet på svensk sida hade inte beslutat något i fråga men det
framgick att man har för avsikt att uppmärksamma det internationella urfolksspråkåret
p å något sätt. Det finns nu en hemsida för att kunna gå in och registrera aktiviteter,
https://en.iyil2019.org. Sametingets språkavdelning arbetar inom verksamhet för att
uppmärksamma språkåret.
Språknämnden diskuterar att framföra till departementet förslag att information om
språkåret av departementet borde inriktas att ges till beslutsfattare, förslagsvis
riksdagsledamöter samt till barn/ungdomar genom att engagera ungdomar, förslagsvis
genom ungdomsorganisationen Saminuorra. Språknämnden uttalar en ambition att
Sametinget ordnar två större arrangemang under året och ser 1 000 tkr som en rimlig
budget för det.
Språknämnden beslutar att föreslå Sametingets styrelse att hos regeringen ansöka om
1000 tkr utöver ordinarie anslag till att genomföra arrangemang som synliggör och
stärker de samiska språken w1der urfolksspråkåret 2019.
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IYIL2019 - International Year of Indigenous Languages 2019/
Internationella språkåret för urfolk 2019 - forts.
Styrelsen beslutade den 9- 12 oktober 2018, § 193
att

uppmärksamma urfolksspråksåret,

att

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

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 12 - 14 december 2018, § 238
att

överlämna skrivelse till kulturdepartementet angående det internationella
urfolksåret 2019,

att

uppdra till kansliet att utforma skrivelsen tillsanunans med språknämnden.

Sametinget inlärrmade den 17 december 2018 skrivelse till Kulturdepartementet med
uppmaningar inför internationella året för urfolksspråkåret samt Sametingets behov av
extra resurser för att möjliggöra genomförandet av olika språkaktiviteter i syfte att
uppmärksamma internationella året för urfolksspråk och därmed synliggöra samiska
språken.
Kulhudepartementet efterfrågar kompletteringar med anledning av Sametingets
skrivelse.
Styrelsen beslutade den 21 februari 2019, § 33
att

uppdra till språknärrmdens ordförande tillsammans med kansliet
besvara skrivelsen.

Kulturdepartementet har via regeringsbeslut den 18 april 2019 uppdragit till Sametinget
Att genomföra språkaktiviteter i syfte att uppmärksamma det internationella året för
urfolksspråk (IYIL2019) genom att främja samiska språk och samisk kultur. Sametinget får
för uppdragets genomförande använda högst 800 000 kronor under 2019.
Redovisning av uppdraget ska redovisas senast den 19 februari 2020.
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IYIL2019- International Year of lndigenous Languages 2019/
Internationella språkåret för urfolk 2019 - forts
Styrelsen beslutade den 11-13 juni 2019, §
att

uppdra till språknämnden besluta om genomförande av regeringsuppdraget;
i syfte att uppmärksamma det internationella året för urfoll<språk.

Paragrafen justeras omedelbart

Språknämndens ordförande informerar om det pågående arbetet.

Styrelsen beslutar
att

§ 141

lägga informationen till handlingarna.

Ändrat datum för styrelsesammanträde
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-10-09-12, § 171

Enligt fastställd sammanträdesplan ska styrelsesammanträdet i oktober månad äga rum
den 15-17 oktober.

Styrelsen beslutar
att

ändra datum för styrelsesammanträdet till den 28 - 30 oktober 2019.
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