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TALKING POINTS
FROZEN 2 - SÅMI DUB & FILM CONSULTING COLLABORATION
As ofJuly 15th, 2019
Can you tel/ us more about the Sami dub of Frozen 2?
The Sami version of Frozen 2 is the result of a good and fruitful collaboration with Walt Disney
Animation Studios. We are so proud that the Sami culture has been one of the sources of inspiration
for the filmmakers of Frozen 2. We areas excited as we imagine the rest of Sapmi is to see elements
from our unique culture reflected in the magical world of Frozen 2.

Can you tel/ us more about the col/aboration between Disney Animation and the Sami
people?
Cultural sensitivity is important to the Sami people. Therefore, it is very positive that the filmmakers
have engaged in dialogue with us.

It has been important for us to ensure that our culture is represented in an accurate and positive way,
and not to reinforce stereotypes and erroneous representations of the Sami people.

How did this collaboration come about?
The background to this great collaboration is already known. The filmmakers visited the Sami
Parliament in Karasjok in October 2018. Ever since then there has been a good process and dialogue
where the collaboration between Disney Animation and the Sami People has progressed. We look
forward to providing more information about this collaboration later this fall. For now, we are happy to
share our excitement of the Northern Sami version of the highly anticipated sequel of Frozen. It is
truly amazing to think that our children will be able to see their heroines and heroes speaking the
Sami language and with elements familiar to the Sami community.

Ifpushed about more details about the collaboration {e.g., what other benefits do the
Sami people get; who from the Sami consulted with Disney Animation; etc.)We'II have more details to share in the future / later this fall.
Diehtun: We will try to push fora more spesific time.

Can you tel/ us more about Frozen 2?
All questions about the content of the film can be addressed to Disney Animation.

Additional talking points- WIP
Where do we find out more information about the Sami dub of Frozen 2?
The Sami director? To be discussed / agreed upon.

Why was the Northern Sami language chosen for the Sami dub of Frozen 2?
The Northern Sami language is the biggest language group with the most Sami language
speakers, and it is also the language that most of our creative talents and artist are
familiar with. In general, it has been of importance to ensure a wide variety of talents so
Disney Animation wi/1 have a good selection to choose from. That being saicl, we believe
that this isa big opportunity for the Sami film- and creative industry to get valuable
experience in animation and storytelling fora broad audience. Hopefully this wi/1 bring
other future Sami projects within the movie- and TV-industry, also potentially in other
Sami languages.

Interna/ discussions on the mandate - JOHANNA from The Sami Parliament can add to
this:

This work builds on an initiative from the SPR plenary meeting in Anar, september 2016. The
board of the SPR, together with the Saami Council, later decided that the Sami Parliament on
the Norwegian side would for this period of time, handle all documents and other issues related
to the collaboration. We are still in a process working closely with Disney Animation on this
matter and until färther notice, the public access to documents is restricted.
The process has taken some time, but the issues we are dealing with cannot be rushed. It has
been important to give the Siimi working group the necessary time to conduct their work and
we are now happy to be able to share that one of the results of our collaboration will be a
Northern Sami language version of Frozen 2.
Also, when engaging in such a collaboration with a major global corporation, there is also an
aspect of loyalty and respect for one 's partner. There are certain elements that are characterized
as business trade secrets, and we as partners, need to respect that. That being said, we will
provide the public with more information about the collaboration, as soon as we can. Fo.r now,
we hope that these news brings joy to all Sami children and families who will be able to watch
Frozen 2 - in the Siimi language.

Diehtun: For other questions related to this, please refer to Rune Fjellheim.

Panela sagasttallamii Genevii 2019-07-16

Its very nnportant !hat we sit in this kind of forum meetings for fue right of fue IP and
sustamable discussions.

Regional Development strategies for a just transition - How can energy transition be
achieved wifuout increasing inequalities for fuose reliant on existing industries?

Intrusions and encroacl:unents, windpower, forestry and ofuer industries. Mineral
Development in fue Arctic - How can Arctic mining take place in a responsible, sustainable
and cooperative manner !hat contributes to regional economic growlh?

On March 27, 2019, fue OECD report Linking Indigenous Sami People wifu Regional
Development in Sweden was published. The report aims to strengfuen fue economic
development and entrepreneurship of indigenous peoples by better linking indigenous
communities wilh regional and rural development strategies and including
I

recommendations on how c'?untries should include indigenous peoples in fueir programs
and strategies.

We have invited fue Sami Parliament's Board of Directors to initial talks on regional
development based on fue OECD report "Linking fue fodigenous Sami People wilh Regional
Development in Sweden. It is nnportant !hat fue Sami Parliament takes fue initiative to invite
to meetings to make ofuer parties respond to fue issue. We do not know what fuey 1hink
about fue report, but informal contacts say that fuey do not share all fue report's
recommendations.

On fue basis of fue conclusions and recommendations presented, fue Sami Parliament
wishes to hear fue Government / Ministries' view of fue report. If we share fue same view,
how do we work furfuer and in what order of priority? Since fue recommendations cancern
several ministries, it is important !hat fuere is a clear division.af responsibilities and working
mefuods !hat make us constructive in bofu conversation and implementation.

The report's recornmendations also coincide with the national strategy for sustainable
regional growth and attractiveness in 2015 - 2020 and the Government's bill on a coherent
policy for Sweden's rural areas. This means that we need to pay attention to how the
documents interact to thereby identify and use any synergy effects.

In future, the Sami Parliament should not be part of the Swedish delegation in connection

with a permanent fonun.

In future government dialogues, the Sami Parliament shall raise issues concerning Sweden's

involvement in indigenous issues and participation in international processes and meetings.
Generally, we need answers to what Sweden's position is in terms of participation in UNPFII
and EMRIP and how coordination between the Ministry of Culture and the Ministry of
Foreign Affairs looks like. There seems to be a need for improved coordination, clearer
division of responsibility and instructions.

The following questions need to be highlighted especially during the meeting:
•

How can the Sami Parliament and the Ministry of Foreign Affairs establish
cooperation in international indigenous issues?

•

What is Sweden's position in the process of enhanced participation for indigenous
peoples in UN (Resolution 71/321)?

•

What can Sweden do to support indigenous peoples in this process?

•

How is SE represented in the contact group of Nordic states to be formed to try to
bring about a global meeting in Ecuador in 2019 (based on discussion at the Finnish
representation lunch)?

•

How does Sweden - together with the Bahamas - work to ensure that indigenous
peoples are involved and that their perspective and needs are taken into account in
the work of producing a political declaration for Agenda 2030 before the SGD summit
in connection with the 74th Session of the General Assembly

(https:/ /sdg.iisd.org/news/bahamas-sweden-appointed-co-facilitators-for-hlpf-2019political-declaration/)

•

How will the Sami Parliament be involved in the Government's

We all lmow that historically indigenous peoples have not been allowed to sit at the table to
discuss and influence decisions that cancern our future. Step by step this is changing.
Indigenous peoples are now represented within various UN procedures such as the work on
implementing the Sustainable Development Goals, protecting biodiversity and addressing
climate change. The international recognition of indigenous peoples' rights, cultures,
traditions and livelihoods is reinforcing and encouraging changes and improvements at a
national level.

For the Sami Parliament, the report and its recommendations are highly valuable. It supports
us in building our internal capacity to address necessary measures and changes. It is also a
tooll<it for the regions on how to include the Sami and Sami perspectives in their polices and
frameworks. In addition, it can also function as a roadmap for the Government on what
actions/measures are required to create an enabling environment for Sami businesses and
livelihoods.

This report is the first study ever made in Sweden to aclmowledge this and to show how
current tools, efforts, frarneworks and policies could be improved to ensure our
contributions. The study applies a holistic approach where Sami culture and
livelihoods/trades are interlinked. The Sami possess unique and vital knowledge on
sustainable use of resources. It shows how current opportunities to develop and diversify
Sami business/economic life/trades are dependent on accurate data, adequate funding and
support, adapted policies and progranunes as well as acknowledgement of land tenure and
other rights.

I would like to highlight a few recommendations we find especially crucial and that also
echoes some matters we have already brought to the government' s attention.

•

Improving data collection and dissemination and enhancing the role and activities of
the Sami Parliament in statistics collection.

•

Inclusion of Sami perspectives and participation in shaping fue regional development
programmes. - I believe increased cooperation on matters such as local management,
infrastructure and capacity building is fue road to success.

•

Enhancing Sami tourism and support fue development of a branschorganization fuis in order to diversify Sami businesses and interlink cullural values wifu economic
ptospects.

•

Amend EU funding requirements to better match fue needs of Sami businesses. This in order to ensure better equality in fue opportunities to receive funding and run
projects.

Panelsamtal om

Grön el är el som är producerad av förnybara energikällor, då oftast vattenlaaft, vindlaaft och
biobränsle, vilka alla utgår från solenergi. Solens energikälla är i sin tur dess förråd av väte i
en form av kärnkraft, fusionsenergi, vilken inte brukar räknas till kategorin Grön
För att Grön el-tjänsterna skall utgöra en miljömässig vinst, krävs att efterfrågan på Grön el
överskrider dagens utbud med följden att elbolagen investerar i utbyggnad av Grön el, eller att det
högre priset på Grön el resulterar i mer forskning och utveckling av förnybara energikällor

Grön el, eller att det högre priset på Grön el resulterar i mer forskning och utveckling av
förnybara energikällor.
Av de 16 nationella miljömålen är det fyra punkter som berörs positivt vid produktion av
Grön el. lll
minskade utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila
ränslen.
minskade luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen
2. Frisk luft
och biobränslen.
3. Bara naturlig
minskade luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen,
örs_urning
roduktion av biobränslen_._ __
_God bebyggd miljö kaaj'.nskad användning av ändliga resurser (fossilabränslen samt
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1. Begränsad
iljöpåverkan=------

Sveriges miljömål är ett miljömålssystem som består av ett generationsmål, 16
miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål. Syftet med målen är att bidra till genomförandet av
den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Miljömålssystemet antogs av
Sveriges riksdag 1999

Miljökvalitetsmålen
När miljökvalitetsmålen beslutades bestämde man att de ska vara uppnådda inom en
generation, vilket preciserades till år 2020, utom för målet Begränsad klimatpåverkan, där
målåret sattes till 2050.

1. Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyr
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra
störningar.

11. Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande fuuktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

12.Levandeskogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. För att
bevara näringsstatus är strävan att graden ask.återföring ska ökas

. Storslagen fjällmiljö
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden
samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med häusyn till dessa
värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot
ingrepp och andra störningar

Generationsmålet[redigera I redigera HYPERLINK
"https://sv.wikipedia.orrdw/index.php?title=Sveriges milj¾C3%B6m¾C3%A5l&action=edit&section
=3 "wildtext]
Generationsmålet är ett inriktningsmål som lyder

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser

Sametinget får uppdrag att värna den traditionella kunskap om naturen som finns bland
samerna. Sametinget ska tillsammans med Naturvårdsverket föreslå åtgärder som stärker
möjligheterna att bevara den biologiska mångfalden. Uppdraget häuger ihop med Konventionen
om biologisk mångfald och särskilt artikel Sj som handlar om traditionell lmnskap i förvaltandet
av biologisk mångfald
·

Sametinget arbetar på olika sätt för att minskar rennäringens sårbarhet och
öka dess långsiktiga resiliens. Vi jobbar främst i olika projekt, med
kompetensutveckling, metodutveckling samt lokalt anpassade.strategier och
redskap för olika slags förändringar.
Underifrån-perspektiv
En förutsättning för att rennäringen ska kunna klara sig långsiktigt är delaktighet och kreativitet.
Sametinget utgår från att de största experterna på renskötsel är renskötarna själva och det är
därifrån lösningarna kan arbetas fram. Projekt måste utgå ifrån ett underifrån-perspektiv. Ett
samtalsklimat som baseras på ömsesidigt respekt och som sker på samma ögonhöjd med
myndigheter, kommuner och företag är avgörande för renskötselns fortlevnad. Sametinget vill
höja lmnskapen om rennäringen och den samiska kulturen och dess betydelse för landskapet, för
storsamhällets mångfald och för biologisk mångfald.

Kompetensutveckling
Kompetensutveclding behövs både inom samebyar som bland andra aktörer. För samebyarna
handlar det till exempel om frågor hur rennäringen själv kan minska miljö- och ldimatpåverkan
eller hur rennäringen kan bli mindre beroende av fossila bränslen. För svenska myndigheter,
organisationer eller företag som har beröringspunkter med rennäringen är några viktiga frågor:
•

Vilka störningseffekter har minst påverkan på renen?

Vilken betydelse har renen och rennäringen för den biologiska mångfalden?
Vad innebär en resilient rennäring?
•

Vad är toleransgränsen för rennäringen?

Metodutveckling
Sametinget bedriver och deltar i samarbetsprojekt där samebyar i samarbete med akademiska
institutioner bedriver forskning kring relevanta frågor för klimatanpassningen. Bådas
kunskapssystem; den traditionella kunskapen och den akademiska kunskapen är viktiga.
Samarbetsprojekten är kompetenshöjande för både akademiska forskare och samiska
kunskapsbärare.

Varför jobbar Sametinget med klimat- och miljöförändringar? Vi betraktar
renen som den bästa indikatorn för förändringar i de ekosystem den verkar
inom. Rennäringen är helt enkelt en värdemätare på landskapets tillstånd.
Klimatförändringar
Sametinget betraktar klimatförändringar som en kombination av varierande väderfenomen som
yttrar sig lokalt på högst olika sätt. Växtligheten förändras (över lång tid) genom
klimatförändringar, vilket är fundamentalt i samband med rennäringen. Dessutom sker stora
förändringar av lokal karaktär vad gäller exploateringar och nyttjande av naturresurser i samband
med klimatförändringarna. Därför måste olika lösningar hittas som tar hänsyn till alla de
aspekter som finns i den lokala föränderliga miljön.

Många aspekter
Allt arbete som främjar en långsiktigt bärkraftig och hållbar rennäring bör ntgår från en
helhetssyn som tar hänsyn till samtliga aspekter som påverkar renens välmående och därmed
rennäringens resiliens (förmåga att anpassa sig i olika sammanhang).
Renen i fokus
Renen är ett naturbetande djur som rör sig i landskapet beroende på tillgängligt bete, väder,
topografi och årstid och precis som för andra naturbetande djur är det en överlevnadsfråga.
Renen söker förutom bete även områden där den kan vara ostörd och skyddad från extrema
väderförhållanden. Vintern är den mest kritiska tiden för djurets överlevnad. Det är samtidigt
vinterbetesområdena som är mest påverkade av andra aktörer (skogsbruk, vattenkraft, gruvdrift
med mera). Sametinget utgår från renens naturliga beteende och behov.

Markanvändning
Rennäringens markanvändning är kompatibel med annan markanvändning så länge

.

markanvändningen inte omöjliggör att renen betar och rör sig på markerna under en viss årstid
varje år. Ett hållbart skogsbruk till exempel är väl kompatibelt med rennäringen. Renskötseln
styrs både av renens naturliga rörelsemönster som av yttre faktorer som växtligheten och
lavförekomsten i området, vattendrag, vägar, rovdjurstryck, rättstvister m.m. En förändring i en
faktor påverkar och förändrar helheten.

Ett kulturlandskapsperspektiv
Renskötseln är ett komplext ekosocialt system där människan, djuren och naturen står i ett nära
ömsesidigt förhållande. Renskötseln anpassar sig till de naturliga förutsättningarna och präglas
av en flexibilitet i förhållande till de yttre förhållandena. Sametingets åtgärder för att anpassa
rennäringen till ett förändrat klimat syftar till att stärka rennäringen i detta komplexa system och
att minska dess sårbarhet. Det enda sättet att jobba för en långsiktig fortlevnad och
vidareutveckling av rennäringen är att ta hänsyn till alla de olika aspekter som den omfattas av
och att därmed stärka systemets resiliens.

Resiliens
Resiliens är ett systems långsiktiga förmåga att klara av förändring och vidareutvecklas. För renen
kan det handla om att klara av en hård vinter med dåligt bete. För en sameby kan det handla om
att klara av ytterligare exploateringar på samebyns betesland. Det kan gälla allt från vindkraft och
gruvor till turism eller att klara av en rättstvist både ekonomisk och psykosocialt. För den
enskilda renägaren kan det handla om att hantera stora ekonomiska förluster på grund av hög
rovdjurspredation.
Resiliens innefattar alltså både förmågan att stå emot stress eller förändring och att återuppbygga
viktiga funktioner som gått förlorade. I längden kräver detta en förmåga att flexibelt anpassa och
förnya sig.

Varför resiliens?
Resiliens är ett naturligt angreppssätt inom rennäringen och har alltid använts för att bemöta
utmaningar. En ökad förståelse av resiliens i sammanflätade system av människor och natur, sk
socioekologiska system, blir allt viktigare för att klara av de påfrestningar som klimatförändringar
och annan miljöpåverkan innebär.

Socio-ekologiskt system
Rennäringen och den samiska kulturen är ett väldigt bra exempel där människan, naturen och
djuren bildar ett sådant socioekologiskt system som har utvecklats gemensamt över en lång tid.
Det som utmärker resiliens är dels att det så tydligt fokuserar på samverkan mellan ekologiska
och sociala system, dels att det inte förutsätter en linjär, förutsägbar utveckling. Strategier
baserade på resiliens innebär därför att vi måste förvänta oss överraskningar och stärka
systemens förmåga att anpassa sig till framtida förändringar. Fokus ligger på interaktioner,
processer och mekanismer som präglar samspelet mellan rennäringen (renen), samhället och
ekosystemen. Ambitionen är att utveckla förståelsen av det komplexa socioekologiska systemet
som rennäringen är och bidra med de nya insikter och redskap som krävs för att säkra dess
fortlevnad och hållbar vidareutveckling.
© Sametinget 2019
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Romssa--boazodoalu ealahuskonferanssas borgemanu 28-29 beivv:iid 2019.

Romssa fyll<ka suohl<kan lagidii ealahuskonferansa gos vuorrun leai calmmustahttit
eara smavva ealahussuoragiid cadnon boazodallui.
Mun dollen sahkavuorru Samedikki barggu birra sami ealahusaid
ovdanahttimis. (Mieldus
Norga Samediggeraddi Silje Karine Muotka muitalii Samedikki bargu boazodoalliplana ja reaidoulbmil.
NBR sagadoalli Ellinor Marita Jåma Sahkavuorru fatta Boazodoalu vuordamussat
eissevalddiide
RSR Sagadoalli Åsa Larssson-Blind fas vuordamussat eissevalddiide Norggabeale
RUF Boazodoahi ovdadanilitinfoanda Enandoallodirektorahtta. Cilgii mo sa.hta
geavahit ekonomalas reaidduid ovdadanahtit boazoealahusa oktiiheiven <la.id
boazoealahuspolitihkalas mihttomearri.
Innovasjon Norge Atle Marlin Muitalii mal<kar reaiddut leat boazodoalus ealahus
ovdanahttit Rornssas .
Dutki Jan Åge Riseth ovdanbuvttii arvvu gum;ahallanvuoddu boazodoalus Rornssas
. j

Min ealahus ja sisaboadu vejolasvuodat boazodoalus leai fadda go Åslat Simma
Lavnjitvuomi sagadoalli doallai sahkavuodu .
Dan suorggis doallai roa.id Per Mathis Oskal Stallonjargga orohaga ovdaolrnmos
sahkavuoru
Suohkanat namalassii S0rreisa ja Kvacnangen ovddasteaddjit muitaledje mo
boazodoalu integreret suohkkan areal ja servodat planii .
NIBIO Norskinstitut for bioekonomi bargobiras boazodoalus .bealjemearkkat(
Klippssat) RFID .oddaaigasas reaiddut. Droner boazodoalus .
Samefitnodagat cadnon boazodoallui orohagain .Turisrna ,Biebmofitnodagat,
Biergocuohpan. Njuovahat .

Näringskonferen rennäring, Tromsö, 28- 29 augusti Trmsö

Tromsö fylkeskommun anordnade en näringskonferns vars fokus var att
uppmärksamma mindre näringar som är knutna till rennäringen.
Jag höll ett anförande om Sametingets arbete med utvecklandet av samiska näringar.
(bilagd).
Norska Sametingsrådet Silje Karine Muotka berättade om Sametingets arbete med
rennäringsplanen och redskapsmålet.
NRL:s ordförande Ellinor Marita Jåmas tema i sitt anförande var rennäringens
förväntningar på myndigheterna.
SSR:s ordförande Åsa Larssson-Blinds tal handlade om vilka förväntningar de har på
de norska myndigheterna.
RUF, Jordbruksdirektoratets Rennäringens utvecklingsfond beskrev hur man kunde
använda sig av ekonomiska verktyg för att utveckla rennäringen med tillpassning till
rennäringspolitiska mål.
hmovasjon Norges Atle Marlin talade om vilka redskap som finns tillgängliga för
utvecklingen av rennäringen i Trams.
Forskare Jan Åge talade om värdet av den forskningsgrund som finns för
rennäringen i Trams.
Ordföranden för Lavnjitvuopmi Åslat Sinuna talade om vår närings möjligheter och
inkomstkällor.
Ledaren för Stallonjargga, Per Mathis Oskals tal behandlade samma tema.
Företrädarna för kommunerna Sorreisa och Kvacnangen beskrev hur rennäringen
kan integreras i kommunala areal- och samhällsplaner.
NIBIO, Norsk institut för bioekonomi, tog upp arbetsmiljön i rennäringen, planer på
clips-märkning, RDID, moderna hjälpmedel och användningen av drönare i
renskötsel.
Samiska företag knutna till rennäringen och renskötseldistrikt; Turism,
Livsmedelsföretag, förädling av renkött, slakterier.
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Anförande på konferens om olika näringsaspekter i Tromsreindriften 28-29
augusti 2019

Hej!
Tack för inbjudan och möjligheten att berätta om Sametingets arbete med
näringslivsutveckling inom de samiska näringarna. Mitt namn är Per-Olov Nutti och
jag är Sametingets styrelseordförande.
Jag kommer att prata om hur Sametinget på svensk sida arbetar med samisk
näringslivsutveckling, vilka instrument vi har samt olika utmaningar.
Det samiska näringslivet kan grovt kategoriseras enligt fyra grupper:
• Rermaringsföretag med kompletterande näringar som jakt och fiskeverksarnhet
• Samiskå företag som har traditionell kultur som bas såsom duodji (samiskt
hantverk), besöksnäring, samisk matproduktion/ hantverk
• Samiska företag inom kultursektorn baserat på traditionella branscher som design,
konst, musik, jojk, teater, litteratur, fotogi;afi, film, författarskap etc.
• Övriga företag som ägs av samer men inte direkt kopplade till den samiska
kulturen men ändå viktiga ur landsbygdsperspektiv
Plenum som är Sametingets beslutande organ har antagit två strategiska
handlingsprogram, ett för rennäringen specifikt och ett för övriga samiska näringar.
Detta för att visa på vikten av alla samiska näringar och dess utvecklingspotential.
Dessa program anknyter dock till varandra och utgör viktiga underlag för de olika
nämndernas arbete med att verkställa och genomföra politiken.
Rennäringen är en av primärnäringarna och i stora delar en bas för andra samiska
näringar. Även som kulturfaktor är rennäringen central. Med utgångspunkt från
detta bildar rennäringen en plattform för mångfald i det samiska näringslivet. Det
finns ett ömsesidigt förhållande mellan rennäring, övriga samiska näringar och
samisk kultur. En stark rennäring där rätten att nyttja mark och vatten är säkerställd
förbättrar möjligheten för en utveckling av övriga samiska näringar, samtidigt som
en utveckling av andra samiska näringar och samisk kultur stärker rennäringens
position.
En av rennäringspolitiska programmets inriktningar är därför att stärka
rennäringens betydelse för hela det samiska samhället och tydliggöra samspelet
mellan rennäring, samiska näringar och den samiska kulturen. En framtidsutrnaning
är att stärka och bevara rennäringens traditionella näringsanpassning och samtidigt
skapa förutsättningar att utveckla nya livskraftiga verksamheter.
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Rennäring i kombination med andra näringar har varit ett självklart sätt att säkra
inkomsterna, minska den ekonomiska sårbarheten och bedriva en ekologisk
hushållning av de tillgängliga naturresurserna. Traditionellt har rennäring, jordbruk,
jakt, fiske, duodji och en kombination av dessa utgjort grunden för boende och
sysselsättning i de samiska områdena. I dag är även moderna tjänstenäringar viktiga
kombinationsnäringar till rennäringen. Både statistiskt material och forskning
påvisar samband mellan samisk landsbygdsbosättning och primärnäringarnas starka
ställning som sysselsättningsfaktor.
Rennäringen är en naturlig del av samisk kultur. Det är därför angeläget att
Sametinget organiserar förvaltningen i enlighet med det samiska synsättet, det vill
säga att rennärings- och kulturfrågorna ses som en helhet.
Näringslivspolitiska handlingsprogrammets fokus är det samiska samhället som är
under förändring och den samiska omgivningen ställer nya och ökade krav på socialoch kulturell samhörighet. Den stora framtidsutmaningen består i att stärka och
bevara samernas traditionella näringsanpassning och samtidigt skapa förutsättningar
som ger möjlighet att utveckla nya livskraftiga verksamheter samt helt nya näringar
inom traditionella icke-samiska näringsfång.
En stor potential finns i samiska kunskaper och erfarenheter. De samiska
traditionella näringarna utgör grunden för vidareutveckling av ett varierat och
produktskapande näringsliv. Ett ökat utbud av samiska produkter kan vara
avgörande för bibehållande av den samiska kulturen och näringsverksamheten.
Samernas levnadssätt och känslan för de traditionella samiska områdena är unikt.
Det är en utmaning för samerna själva att utifrån egna villkor möta förändringar
genom att utveckla egen kompetens och variation i näringslivet.
Gemensamt för programmen är synen på hållbar utveckling som inbegriper även
ekonomisk, kulturell, social och jämställdhetsmässig hållbarhet. Det sistnämnda är
om möjligt ännu viktigare för det samiska samhället, där unga och kvinnors
möjlighet till utkomst och försörjning ska vara ett prioriterat område. Det samiska
näringslivet består av en mångfald av verksamheter som har det gemensamt att de
utgår ifrån det nära sambandet mellan näring, miljö och kultur och karaktäriseras av
småskalighet och lokal anpassning. Att leva i glesbygden förutsätter ofta en
kombination av näringar och tjänsteverksamhet för att kunna försörja sig.

Renskötselns multiplikatorer
Sametinget gjorde 2014 en förstudie om Metod för värdering av renskötsel och
samisk kultur. Utredningen skulle identifiera de multiplikatoreffekter som
renskötseln ger. Det visade sig vara svårt att värdera renskötseln med traditionella
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multiplikatorer då de varor och tjänster som näringen köper in för egen produktion
är liten i jämförelse med t.ex. tillverkande företag som köper in alla råvaror för
tillverkning men också har många anställda. Som exempel kan ges att när renarna
betar så innebär det att insatsvaror används utan att några marknadstransaktioner är
inblandade. Hade samma mängd foder köpts in på marknaden hade leveranserna
registrerats i input- outputflödena.
Man kom fram till att det är med andra ord inte relevant med multiplikatorsstudie
för renskötseln utan en alternativ metod är istället att undersöka vilka
samhällsekonomiska värden renskötseln har hos konsumenterna. I tillägg har
renskötseln positiva externa effekter genom att renbetet ger upphov till ett öppet
landskap som i sin tur har positiva effekter på den biologiska mångfalden och
uppfyller därmed ett av Sveriges miljömål- storslagen fjällmiljö.
En multiplikatorstudie för hela det samiska näringslivet skulle vara mera relevant
och 2016 genomfördes en utredning - Samiskt näringsliv - hur stort är det
egentligen - mellan två pilotområden på svensk sida av Sapmi - Soppero/Idivuoma
på nordsamiskt område samt Funäsdalen/Mittådalen på sydsamiskt område.
Uppdraget var att:
• utreda betydelsen av samiskt näringsliv för Sapmi och för bygderna som
helhet,
• göra en värdering av det samiska näringslivets bidrag till
landsbygdsutvecklingen,
• göra en metodutveckling för utredning av samisk näringsverksamhet,
statistiskt och samhällsekonomisk, utifrån en samisk utgångspunkt med
avseende på samerna som urfolk.
• beskriva den samiska livsmiljöns brukarvärden samt existensvärden.
Resultatet av utredningen visar på en mångfald av företagande och att det samiska
näringslivet är viktigt för omgivande miljö, men också för skapande av
arbetstillfällen etc .. Det framkom också att icke-samisk näringsverksamhet är
beroende av den samiska kulturen och kulturmiljön.
Utredningen visade också på bristen på resurser till samisk branschorganisering - att
företagen har svårt att få relevant stöd, att samerna inte finns med som en part i den
regionala planeringen trots att man har en omfattande företagsverksamhet samt att
en total inventering krävs av samisk näringsverksamhet i hela området.
Brist på (statistisk) information och data
Sametinget har under våren 2019 genomfört en kartläggning av samiskt näringsliv Läget i Sapmi. Resutatet av utredningen visar på en mångfald av samiska företag
inom många olika branscher, att en uteslutande del av företagen är mycket små samt
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att de flesta kombinerar flera verksamheter. Datainsamlingen baseras på nytt
underlag som inte funnits tidigare och ger en delvis ny och intressant bild av det
samiska näringslivet. Detta är viktigt för att synliggöra både bredd och mångfald av
samiskt företagande, inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv gällande möjlighet till
utvecklingsstöd, men också för att påvisa att de samiska företagen är viktig för
glesbygdens fortsatta existens och utveckling. Utredningens brist är att den endast
ger en ögonblicksbild då Sametinget inte har tillgång till årlig uppdaterad data om de
samiska företagen annat än för rennäringen.
Avsaknaden av underlag för att göra statistik är en utmaning för redovisning av
samiskt näringsliv. Det finns för närvarande inga officiella statistiska uppgHter om
utbudet av den samiska företagssektorn och handeln förutom för rennäringen. Utan
statistik går det inte att säga hur omfattande näringslivet är, vilka verksamheter som
ingår, hur stora företagen är, eller i vill<en utsträckning olika näringar växer eller
krymper: Inom Sveriges officiella statistiksystem (SOS-system) kan samiska företag
inte separeras från svenska. Därför finns det ingen statistik över ekonomiska
aktiviteter kopplade till samer i det svenska statistiksystemet. Undantaget är data
som kan erhållas från renskötselföretag eftersom de har sin egen identitetsmarkör
(SNiskod 01491) inom SOS-systemet. Bristen på SNI-koder för samägda företag gör
det svart att underhålla och uppdatera data. Det innebär att större delen av det
samiska näringslivet utgörs av statistik endast från rennäringen.
Anledningen till att det saknas statistik om det samiska samhället är att SCB,
Statistiska centralbyrån i Sverige som har ansvar för all statistik i Sverige inte får
registrera etnisk tillhörighet eller samla in data baserat på etnicitet. Det finns goda
skäl för detta, exempelvis för att skydda mot diskriminering. Samtidigt innebär det
att det inte går att identifiera samiska företag från andra företag i den officiella
statistiken. Bristen har påtalats i andra sammanhang, senast av det internationella
utredningsorganet OECD som konstaterar att avsaknaden av statistik gör att samiskt
näringsliv blir mindre synligt. Bristen på statistik genomsyrar det samiska samhället
i Sverige. Detta gäller även för antal samer, samers utbildningsnivå och hälsa.
Genom att utveckla ett frivilligt prefix för samiska företag och kommersiell aktivitet i
SNI-systemstatistiken skulle relevant data kunna samlas in och förändringar över tid
kan övervakas. Det skulle också göra det möjligt att beskriva och visa betydelsen av
samiska företag. Sam.etinget har också under flera år drivit frågan om att bli en
statistil<myndighet för hela det samiska näringslivet på svensk sida.
Samiskt näringsliv och EU

När Sverige erhöll medlemskap i EU 1995 innebar det även att samerna för första
gången fick tillgång till egna utvecklingsmedel. Det satt hårt åt, men EUkommissionen menade att samerna var fullt kapabla ansvara för sin egen utveckling.
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Sametinget har sedan 1997 ansvarat både för nationella/regionala
utvecklingsprogram och Interregionala program. Fram till 2006 var stöden enbart till
projektmedel men från 2007 och framåt har Sametinget även haft möjlighet att
hantera företagsstöd till enskilda företag, både till rennäringen men även till övriga
samiskt företagande. Mellan 2007 - 2013 fanns även en miljöersättning för att
återställa det samiska kulturlandskapet gällande renvallar, stigar och traditionella
stängsel.
Det är många olika projekt som fått stöd genom åren. Kanske har ni hört talas om
Interregprojektet Häst och Ren-projektet som var ett samarbetsprojekt mellan
Jijnjevaerie och Östre Namdals reinbetesdistrikt där man provade att använda enbart
häst i renskötseln. Ett spännande (och stort!) projekt som inte skulle kunnat
genomföras utan EU-stöd och motsvarande stöd från norsk sida. Andra projekt
genom åren har handlat om dokumentation av samiska traditioner, duodji,
besöksnäring, utveckling av nya tekniker inom rennäringen, renlycka vidareförädling av renkött etc. Listan är lång.
Från 1997 och fram till 2014 har Sametinget beviljat stöd till samiska näringar via
EU-programmen med 377 miljoner kronor (enbart den svenska delen). Den övriga
offentliga medfinansieringen (medel från stat, kommun, regioner etc.) som krävs för
erhålla EU-stöd har uppgått till 230 miljoner kronor. Miljöersättningarna har uppgått
till ca. 120 miljoner kronor. Närmare 300 projekt 150 företagare har fått stöd.
För samisk näringslivsutveckling har EU-stöden varit viktiga, då det inneburit att
Sametinget har kunnat stötta organisationer och företag ambitioner att utveckla
samiskt näringsliv både rennäring och annat. Det har också varit enl<lare för
stödsökande att få offentliga medel (även om det inte är alldeles enkelt) när man kan
växla upp dessa med EU-stöden.
Sametinget har dock inte tillgång till egna nationella utvecklingsmedel för samiskt
näringsliv utan de medel som finns är antingen till rennäringens förfogande i form
av ersättning för rovdjur och katastrofskadeersättning vid låst bete eller medel för
stöd till samisk kultur. Nationella utvecklingsstöd har organisationer istället fått söka
på annat håll. Det innebär att någon annan offentlig instans ska bedöma vad som är
bra och utvecklande för samerna och det samiska samhället.
Innevarande programperiod pågår (2014- 2020) och Sametinget är dels
stödmyndighet för den del av det nationella Landsbygdsprogrammet som ansvarar
för region Sapmi och kan stötta samisk näringslivsutveckling både via företagsstöd,
projektstöd och miljöinvesteringar samt via det samiska delområdet i Interreg Nord.
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Företagsstöden har varit viktiga för den enskilda företagaren som härigenom fått
möjlighet att investera i sitt företag. Däremot är EU:s regelverk fyrkantigt och
samiska behov har inte alltid passat in i mallen. Det är något som Sametinget arbetar
på att förändra. Nu står vi inför arbetet med en ny 7-årig programperiod gällande
EU-stöden med nya utmaningar och nya förhandlingar. Utmaningen för Sametinget
har hela tiden varit att visa på utvecklingspotentialen i det samiska närings- och
samhällslivet och att hänsyn måste tas till de samiska näringarna för att dessa skall
kunna utvecklas på egna premisser och utifrån ett samiskt hållbart perspektiv.
Samerna i den regionala planeringen -OECD

OECD står för Organisation for Economic Ca-operation and Development
(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och är en internationell
organisation för utbyte av ideer och erfarenheter inom områden som påverkar den
ekonomiska utvecklingen mellan industriella länder med demokrati och
marknadsekonomi.
Sametinget och Arktiska rådets urfolkssekretariat bjöds in till Paris 2016 för projektet
under ett möte med OECD:s arbetsgrupp för landsbygdspolicy. Innan dess hade
OECD besökt Sametinget i Östersund. Sveriges regering tillsköt medel för att
genomföra studien och i september 2017 lanserades projektet i Wendake, Quebec ..
Projektet är det första i sitt slag och OECD:s första studie med fokus på enbart urfolk!
Projektet syftar till att stärka urfolks ekonomiska utveckling och företagande genom
att bättre sammanlänka urfolkssarnhällen med strategier för regional och
landsbygdsutveckling. De länder som OECD huvudsakligen studerar i projektet är
Kanada, Sverige och Australien. För varje land publiceras en rapport med
rekommendationer för hur länderna bör inkludera urfolk i sina program och
strategier på bättre sätt. Rapporterna bygger bl.a. på information som OECD samlar
in vid besök i respektive land, s.k. fact-finding missions. Som en del i projektet
kommer även en global jämförande studie av flera länder att publiceras.
Rapporterna har fyra fokusområden: data och statistik, landrättigheter och
ekonomisk utveckling, företagsamhet och tillväxt, samt styrning och kapacitet.
Utgångspunkterna för rapporten har varit:
• Tillämpa place-based approach där de lokala förutsättningarna ligger till
grund för analys och rekommendationer
• Samerna inte är en homogen grupp som kan förväntas tala med en röst
• Rätten till land, möjligheten att påverka och ha inflytande i markanvändning
är grundläggande för att upprätthålla och utveckla samiskt näringsliv
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•

Samerna har rättigheter som urfolk, Utifrån dessa rättigheter ska samerna
själva definiera vad ekonomisk utveckling innebär och avgöra hur den ska ske

Den svenska rapporten innehåller en analys med nedanstående slutsatser:
•
•
•
•
•

Samerna är viktiga för ekonomisk utveckling och välbefinnande i norra Sverige
Samiskt ekonomisk utveckling grundar sig på ett symbiotiskt förhållande med
naturen och användningen av samiska språk, kultur och traditionell kunskap
Bristen på statistik och data om samiskt näringsliv gör det svårt att analysera samiskt
näringsliv
Det finns stor efterfrågan av produkter från renskötseln men renskötseln är under
stress och möter hinder som försvårar tillväxt och möjligheten att möta efterfrågan
Det finns potential för ökat samiskt näringsliv inom turism och kultur som behöver
stöd för att utvecklas och stärkas

Slutsatserna ligger till grund för rapportens rekommendationer och omfattar tre
huvudområden:
1. Förbättra insamling och åtkomst av data om samiskt näringsliv och
välbefinnande
• Sammanställ tillgängliga datakällor och identifiera databegränsningar i
användning och spridning.
• Ökade forskningsmedel för datainsamling om samer.
• Utveckla etiska riktlinjer för samerelaterad forskning.
• Förstärk rollen och kompetensen hos Sametinget när det gäller insamling av
statistik.
• Skapa statistiska koder (SNI-koder) för samiskt näringsliv.
2. Förstärk policies och program för att skapa en utvecklande miljö för samiska
företag och näringar
• Inkludera samerna i regionala utvecklingsprogram och
landsbygdsutvecklingsprogram,
• Åtgärda hinder i regelverk och ekonomiska förutsättningar för att samiskt
näringsliv ska kunna utvecklas,
• Stärk branschorganisationerna för högre status och för att underlätta
tillgången till resurser och samlad expertis,
• Utöka praktik- och utbildningsmöjligheterna för samisk företagsutveckling,
• Förstärk stödmöjligheterna för att utveckla en hållbar turistindustri ledd av
samer,
• Erkänn i programskrivningar att investeringar i samisk kultur och utbildning
är investeringar i den samiska ekonomiska utvecklingen.
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3. Stärk kopplingarna mellan samerna - som en grupp bestående av olika individer
och institutioner - och regionalt utvecklingsarbete
• Öka samarbetet med det samiska samhället när det gäller regionala
utvecklingsplaner och landsbygdsutveckling, styrning och programskrivning.
• Förtydliga samisk rätt till konsultation när det gäller markanvändning, och
stöd kapacitetsuppbyggnad så att samiska institutioner/organisationer kan
bidra på ett meningsfullt sätt i sådana sammanhang,
• Inkludera hänsyn till samisk markanvändning i regional samhällsplanering,
• Påbörja ett arbete mot en utveckling av en nationell samepolitik som kan:
o Identifiera framtida prioriteringar för samisk samhällsutveckling,
o Analysera det existerande politiska ramverket på ett integrerande sätt
och identifiera förbättrings- områden,
o Förtydliga ansvaret för det samiska samhället mellan olika
myndigheter och departement,
o Etablera mekanismer för kapacitetsbyggande av Sametinget (såsom
samförståndsavtal för att hantera data, information och resurser);
o Etablera överenskomna mekanismer för koordination och dialog
mellan olika förvaltningsnivåer,
o Etablera en årlig strategisk dialog mellan Sveriges regering och
Sametinget för att analysera framsteg i implementeringen av strategier
och identifiera prioriteringar för framtida åtgärder.
o I ett längre perspektiv bör Sverige överväga hur ramverket för
urfolksrättigheter kan utvecklas för att möta det samiska folkets
aktuella behov för att bättre stödja deras unika kulturella identitet och
självbestämmande.
Detta är en viktig rapport och slutsatserna stödjer Sametingets tidigare arbete med
dessa frågor. Sametinget arbetar nu för att etablera samarbete med nationella och
regionala företrädare för att nå en samsyn på rapportens innehåll för att sedan kunna
implementera rapporten rekommendationer i det fortsatta arbetet. Samtinget tittar
även på Sametinget i Norges samarbetsavtal med fylkeskommunerna som en möjlig
väg till samarbete med länen/regionerna.
Jag tackar för visat intresse.

renbruksplaner?
Renbruksplaner är samebyarnas verktyg för att beskriva sin markanvändning.
Den kan användas vid dialog och samråd och kan skapa ökad förståelse för
rennäringens behov hos andra markanvändande aktörer.
Renbruksplanen används vid övergripande samhällsplanering och miljökonsekvensbeskrivningar
samt på detaljnivå vid samråd och dialog med markanvändande aktörer. Det kan handla om:
Skogsbruk
•
•

Gruvnäring och vindkraft
Torvbrytning och vägplaner
Botnia banan och SWEROC

•
•

Fjällfrågor -skoter och jakt
Kommunala översiktsplaner
MKB, SKE och övrig planering
Tvister om renskötselrätt

Bakgrund
Arbetet med att skapa renbruksplaner startade som ett projekt år 1998 med två samebyar som
pilotbyar. Det handlade från början främst om att samebyns renbruksplaner skulle motsvara
skogsägarnas skogsbruksplaner. Skogsstyrelsen blev år 2005 ansvarig myndighet för ett
regeringsuppdrag som riktade sig till samtliga samebyar. 2016 tog Sametinget över
verksamhetsansvaret och REP-konceptet är nu tänkt att vidareutvecldas.
Syfte
Det övergripande syftet är att ge samebyarna förutsättningar att på ett för utomstående begripligt
sätt beskriva sin markanvändning. Renbruksplanerna (REP) har visat sig vara ett bra underlag
dels för samråd med andra markanvändare men även för den operativa renskötseln. Med hjälp av
fjärranalys, genom kartläggning/ beskrivning av betesland och omvärldsfaktorer, GPS på ren,
fältinventering och utbildningsinsatser samlat i RenGIS kan följande uppnås:
Förbättrat underlag för operativ renskötsel
•

Förbättrat underlag för samrådsdislrussioner med andra markanvändare
Information produceras som kan kombineras med andra databaser

Tanken är att REP-konceptet ska bli ett utökat webbaserat verktyg där även andra
omvärldsfaktorer kan ingå.

Regeringsuppdrag
I regeringsuppdraget som Sametinget fått, ska arbetet med att uppdatera och kvalitetssäkra
renbruksplanerna fortsätta. En samverkan sker mellan samebyarna och Skogsstyrelseu.

Nuläge
50 av Sveriges 51 samebyar har renbruksplaner. 400 renskötare har hittills deltagit i utbildningar.
RenGIS med tillhörande data har installerats i 300 datorer. Ungefär 3500 GPS-halsband på renar
är eller har varit i drift i 46 samebyar över i p1-incip hela renskötselområdet.

Rennäringen i Sverige blir allt mer trängd. Gruvor, vindkraft och vattenkraft
är faktorer som kraftigt påverkar rennäringen negativt. I tillägg skapar vägar
och järnvägar barriärer i betesområdena. Dessutom påverkar det moderna
skogsbruket rennäringen negativt. Ovanpå detta ligger klimatförändringen
som en katalysator som ytterligare krymper betets tillgänglighet.
Att beskriva renskötselns markanvändning på ett sätt som myndigheter och exploatörer
förstår blir mer och mer viktigt och det är samebyarna själva som måste beskriva sin egen
verksamhet. Ingen annan har samma förståelse för hur rennäringen använder sina traditionella
marker. Det är därför som renbruksplanerna och RenGIS är ett sådant kraftfullt verktyg. RenGIS
är inte framtaget för samebyarna utan tillsammans med samebyarna och det är samebyarna som
är användare av verktyget. Idag är rennäringen den enda aktör som kan presentera material där
man väger in alla för rennäringen kumulativa negativa faktorer. Det ger ett övertag gentemot
exploatören som nästan alltid bara visar sin bild av deras intrång.

Omvärldsfaktorer
Det finns en hel del omvärldsfaktorer som kan påverka rennäringen och som
kan tas med i en renbruksplan.
Skogsbruk- påverkar betestillgång och renflyttning
Gruvor - tar mark i anspråk, förorenar mark och vatten
Vindkraftsparker - fragmenterar landskapet
Vattenkraft - påverkar renflytt och betesmarker
•

Friluftsliv och rekreation - påverkar renarnas betesro
Rovdjur - påverkar hela renskötseln

Klimatförändringar - påverkar växtliv, betestillgång, isbildning på grund av omväxlande
varmt och kallt väder på vintern
•

Jordbruk-viss påverkan, renar kan förstöra nysådd mark

Fortifikationsverket (militären) - avstängda områden, militär aktivitet

Natur- och kultunniljöer - nationalparker, natuneservat, Natura 2000, riksintressen,
fornlämningar, lrulturhistoriska lämningar, lrulturreservat
•

Övrig infrastruktur (vägar, järnvägar, kraftledningar) - fragmenterar landskapet

Utbildningarna som erbjuds renskötande samer handlar om:
•

•

Satellitbildstolkning

Geografiska informationssystem (GIS)

•

Datahantering

Globalt positioneringssystem (GPS)

•

Fältinventeringsmetodik

Artkännedom

•

Skogsbruksåtgärder

•

Kommunikation

Hantera samråd
Samebyns markområde delas in i fem olika typer:
Betestrakt
•
•
•

Kärnområde
Nyckelområde

Lågutnyttjat område och
Åtgärdsområde

Renars betesvanor och förflyttningar
•

Positioner från halsbandsförsedda renar ger god information om renars betesvanor och
förflyttningar eftersom renskötaren kan följa renarnas vandring via sin dator.
Samebyarna kan se och lagra positioner från renarna för att nyttja detta i sitt
renskötselarbete och få en helhetsbild över hur renarna rör sig och var de befinner sig.

•
•

Bures Ja Buorre ålgoålbmor beaivvi

Mu nammå lea Ella Ni/sa Biete Ber Ov/16 Per Olof Nutti.

• Innan jag börjar vill jag anamma konceptet "Acknowledgement of
the land" och citera Carola Grahns text "Markerna" som hör
till konstverket Skahppu av Nils-Johan Labba som finns i
Stadshusets konstmuseum.I Giron
•

• Vi erkänner att markerna som vi samlas på är
samernas traditionella hemland.
Här har samer levt och bedrivit renskötsel sedan urminnes tider.
Nu strävar vi efter respektfulla relationer med allafolkslag
och arbetar för helande av både jord och hjärtan

Den nionde augusti varje år uppmärksammas den internationella
urfolksdagen. Vi högtidlighåller världens urfolk och de gemensamma
banden mellan urfolkens kulturer och den natur som vi levt och överlevt
i, tills denna dag.
Det är glädjande och hedrande att repatrierings ceremonin
sammanfaller med denna dag .
I samband med öppnandet av den nya mandatperioden

2017-21

för

Sametinget .Så var vår politiska samverkan plattform tydlig med att
Arbeta för repatriering av samiska kvarlevor .Vi har tagit ett stort steg
framåt .Men arbetet fortsätter med oförminskad styrka .

Frågan om återföring och åter begravning av samiska mänskliga
kvarlevor i svenska statliga samlingar har väckt ett stort engagemang hos
inte bara samer ,utan i samhället i stort. Det är en konkret påminnelse
om en rasistisk tid ,som det flesta förskräcks över .Dels ett bevis på att
samer diskrimineras ,till och med i vetenskapens namn . Krav på
återförande eller repatriering av föremål och kvarlevor har rests bland
världens urfolk sedan 1970-talet, i takt med ökat politiskt medvetande

och krav på självbestämn1ande. Repatriering handlar om rätten till det
förflutna och till sina förfäder. Det handlar också om försoning. Staten
bör erkänna den orätt man gjort och ge tillbaka det som stulits.
För det samiska folket handlar det inte bara om den formella
,juridiska frågan om äganderätten till materialet utan har ett
mycket större symbolvärde än så,För urfolk är det betydelsefullt att
få ge förfäderna en värdig återbegravning
En annan process som jag vill nämna här är de pågående processerna i både
Sverige, Norge och Finland om att inrätta sannings- och
försoningskommissioner. Det är ett arbete som även vi styrelsen i Sametinget
har följt upp

Den 12 juni 2019 överlämnade Sametinget hemställan om att regeringen ska
finansiera en process för att i samarbete med Sametinget inrätta en oberoende
sanningskommission om den svenska statens övergrepp mot det samiska
folket.
Det är svåra avvägningar och avgränsningar vi behöver göra. Vi behöver vishet och tålamod
för att få med oss vårt folk i detta viktiga arbete. Det kommer att vara smärtsamt, men det
kan också vara just det vi behöver för att komma vidare. Vi sopar inte kolonisationen under
mattan, utan vi lyfter upp den i ljuset för att bearbeta våra erfarenheter och försonas, både
utåt och inåt. Det är min förhoppning.

En sanningskommission kan sammanställa och beskriva övergrepp och oförrätter som ägt rum
samt ge rekommendationer och förslag på åtgärder så att arbetet får konsekvenser i Sveriges
samepolitik. Den bör utreda den svenska statens övergrepp mot samer och samers mänskliga
rättigheter samt komma med förslag på lämpliga åtgärder så att man kommer till rätta med det
historiska traumat. Utan en ordentlig genomlysning där saker lyfts upp i ljuset kan Sverige inte
göra sig fri från gamla föreställningar om samer
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Panel discussion of OECD launch event of the global study

Linking Indigenous Communities with Regional Development

Generella inledande kommentarer - tack
• I would lilce to start off by congratulating us all to have this report in our hands.
And to thank all parties who were involved and contributed to its content.
• I also want to compliment the staff of the OECD secretariat for its transparency,
cultural sensitivity and responsiveness to indigenous views and perspectives.
• The international recogniti.on of indigenous peoples' rights, cultures, traditions and
livelihoods is reinforcing and encouraging changes and improvements at a national
leve!. We strongly believe that this study can help facilitate improvements also at a
national leve!.
• Indigenous economic development, business, entrepreneurship is ususally not
highlighted at the global leve!.

Connection between the study and Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals
• There are close links between the themes in the OECD report and the SDG' s. For
example, goal 1 to end poverty and goal 10 to reduce inequalities and goal 17 on
partnership.
• The report and its recommendation can be a helpful tool in the national
implementation work of the SDG's
• Achieving sustainable development requires the active participation of all sectors
of society and all peoples. In this spirit nine Major Groups were identified at the
Earth Summit in 1992 - Indigenous Peoples being one of them. The outcome
document "The Future We Want" and the Agenda 2030 highlights the role that Major
Groups play in pursuing sustainable societies for future generations and underlines
the important role they have for its implementation. Indigenous peoples are key to
achieving the sustainable development goals.
The challenge of "invisibility"
• Our experience is that Sami perspectives, needs, values, aspirations, rights and
contributions are often left out in the Nordic effort to achieve sustainable
development- as if "forgotten", "unknown" or "invisible". Also in regional
development efforts and strategies.
• We believe this invisibility is partly caused by poor data and lack of information
and knowledge about the Sami People among legislators, decision and policy
makers
• This invisibility is a fundamental challenge. Because it inhibits the inclusion and
meaningful participation of the Sami people in the implementation of different
relevant policies (including the Agenda 2030)

The need for improved statistics and data
• The cause of invisibility can be addressed through measures aimed at improving data
collection, statistics and knowledge on indigenous issues.
• In Sweden it is forbidden by law to collect and process data connected to ethnicity
including on voluntary basis. This is one of the reasons why aggregated
comparable data on the situation of Sami (economic, social and wellbeing) is poor
and fragmented.
• The lack of statistical data on the Sami in Sweden makes it difficult to understand the
Sami business sector, livelihoods and wellbeing. Without adequate information and
knowledge, it is difficult to address Sami issues and include them in regional
development measures.
• Better Indigenous statistics and data govemance can inform better policies for
Indigenous peoples.
Entrepreneurship & Business development
• We see the need for increased intermediary institutions that can function as
business incubator, facilitator. Institutions that can build capacity and give
guidance hut also ensure the authenticity and protect cultural and intellectual
property
• Something we are struggling with a lot is own-source revenue for indigenous
institutions - not just entrepreneurs and business hut also cultural and other
organizations. Having independent access to finance is fundamental to ensure selfdetermination.
• The challenge for Sami businesses are the scale. Most companies are very small with
limited collateral. This limits possibilities to access funding and growth.
Indigenous lands
• The different models of Indigenous and management that are outlined in the report
can provide guidance on what improvements and measures need to be done. For
example in Sweden it is clear that we navigate in a co-existence model.
• It is helpful to leam about other, stronger models in other countries and see what
leading practices and mechanisms could be helping us to achieve stronger
recognition of our land rights.
• The concept of benefit sharing agreements does not exist at all in Swedish legislation
or corporate practice.
• To us the recommendations on how to improve indigenous land tenure systems are
very helpful
Strengthening multi-leve! governance & partnership
• Fragmentation and lack of coherence are two of our main challenges in terms of
government policy on Sami issues. Several ministries with responsibility leads to lack
of accountability and complicated coordination processes.
• In Sweden we are currently working with the government to adopt a Consultation
Act which will secure partnership,

•

We have annual dialogues with the govemment at a regional leve! we are trying to
strengthen partnership with the help of the OECD national case study of Sweden
and are exploring the Norwegian method of regional cooperation agreements.
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Rapport till plenum om möten för period 2019 -05 -15 -

2019 - 09 -04

Område / titel/representant
Kultur, Anders Kråik

Datum
· 15/5

Kommentar
Ort
Östersund Möte med Östersunds kommun angående

Bilaga

parlamentsbyggnad
20- 23/5
3/6
4/6
5/6
10/6
ll/6
11 -13/6
18/6
26/6

Tämaby
Sthlm
Sthlm
Sthlm
Sthlm
- ----Sthltn
Sthlm
Ånge

Plenum
Deltagande på SSR landsmöte
Möte statsrådet Amanda Lind
Myndighetsdialog Kulturdepartementet
Arbetsmöte sanningskommission
Möte med kulturdepartementet
Styrelsemöte
Styrmöte telefon
Möte Strukturfond

Övriga ärenden och samråd, ev dnr

Datum
26/6

Ort
Kautokeino
MöteSPR:s
arbetsgrupp
om
gränshinder

Kommentar

28-29/8

Tromsö

Möte kommitten Nationella symboler

2-4/9

Sthlm

Arbetsmöte

Sida 1 av 2

Bilaga

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Ange enhet, dvs styrelse/nämnd
Redovisning

2018-xx-xx

Såmcdlggi
S8mediggc
Såmicdiggie
Saemicdigl<le

Sida 2 av 2

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Styrelse/Näring
Redovisning

2019-09-10

Såmediggi
samedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Rapport till styrelsen för period 2019-06-11- 2019-09-13
Under perioden 12 juni till 13 september har hållits ett antal möten inom olika områden.
Semesterperioden sammanfaller med denna period varför det av naturliga skäl varit låg
aktivitet.
Möten med Länspartnerskapet där Agenda 2030, RUS mm. lyftes. I Länspartnerskapet
behandlar främst länets utveckling och då framför vi vikten av att samiska näringar ges
tillräckligt utrymme. Länets vision med klimat och energistrategi måste granskas av
Sametinget då den riskerar att motverka de samiska näringarnas möjligheter till utveckling
och på sikt även överlevnad. Yttranden har lämnats in och frågan skall remissbehandlas.
Möte har hållits med Näringsnärnnden.
Fortsatt dialog angående Skogssamerättsutredningen och uppföljning sker senare under
hösten.
Fortsatt dialog angående arbetet med Muonio, planering för ett avslut och beslut om
åtgärder återstår. Ett avslutande möte med samebyn planeras.
Möten har hållits med referensgruppen för Modern samepolitik och arbetet är nära verkstad.
Arbetsmöte och styrelsemöte har hållits.

Datum
20190613
20190617
20190617
20190618
20190618
20190625
20190628
20190822-23
20190902-04
20190905
20190910-13

Ort
Mala.ge
Telefon
Telefon
Telefon
Mala.ge
Julev
Mala.ge
Julev
Tjåsskasulla
Julev
Östersund

Kommentar
Utvärdering av möte med OECDi Skellefteå
Modem samepolitik
Möte Näringsnärnnden
Möte styrelsen
Genomgång projektplan OS
Länspartnerskapet
Yttrande över Norrbottens Miljö och klimatstrategi
Möte Näringsnärnnden
Arbetsmöte styrelsen
Länspartnerskapet
Möte styrelsen

Ansvarsområde Näring/ styrelseledamot Jan Rannerud
Sida 1 av 1

Bilaga

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Ansvarsområde Rennäring
Redovisning
Samediggi
Sårnediggc
S:imicdiggie
Saemlcdigkie

Rapport till styrelsen om möten för period 2019-06-01-2019-08-31

SSRs landsmöte
Myndighetsdialag- Bilägg PM
Möte med SKL

Sametinget möte SKLs styrelse där vi presenterade Sametinget och vår verksamhet. Andra
frågor var konsultationsordningen och dess inverkan på kommunernas och regioners
sam rådsförfarande idag. Politikerutbildning, SKL genomför idag många utbildningar till
kommuner och regioner. Sametinget vill att de även utbildar om samers rättigheter och hur
kommuners uppdrag inom verksamheterna gällande samiska rättigheter till språk, kultur och
traditionella näringar samt att SKL kan vara behjälplig att sprida kunskap om samer som
urfolk genom information till dess medlemmar. En förfrågan om Sametinget kan ta del av
SKLs utbildningar inom politikområet.
Möte med Landshövdingen i Norrbottens län.

Frågor som diskuterades var rovdjursförvaltning, hantering av inventering i länet och främst
problematiken gällande vid dåliga inventeringsförhållanden. Norrbotten som stort län att
inventera och att samebyarna anser att de sköter större delen av inventeringen.
Miniminivåer av rovdjur. Björnförvaltningen och mininivå arbetet gällande björn eftersom
förvaltningsnivån i länet ligger långt över miniminivån kan denna minskas och att de specifikt
arbetar mot kalvningsområde. Minska populationen i skogsamiska kalvningsområden och att
skyddsjaktsärenden ska behandlas snabbt. Stora populationer av järv i delar av Norrbotten
skapar stora problem när andra områden inte inventeras i den omfattning som finns behov
av genom minskade medel till inventering. Hantering av vargen som rörde sig i
Arvidsjaursområdet och som senare beviljades skyddsjakts på i Västerbotten. Andra frågor
som lyftes var skoterförbuden i Norrbotten och hur man bättre kan lösa den omfattande
skotertrafiken på våren i fjällområdet samt att den ökade skotertrafiken i skogsområdet
under vintern som inte är förenligt med§ 94 i Rennäringslagen. Renskötsel konventionen
och problematiken med Norge samt de rättsprocesser som svenska samebyar driver i Norge.
Samrådsmöte med region Norrbotten.

Region Norrbotten presenterade den nya regionledningen samt det uppdrag och de politiska
ambitioner som de avser att genomföra. Sametinget presenterade verksamheten och lyfte
OECD rapporten och hur vi kommer vidare i arbetet för att förbättra de områden som lyfts i
rapporten.
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1 juli ankomst

Seminarie Hur vill vi använda skogen, Arrangör Sveaskog
Kjell-Arne Ottosson KD
Birger Lahti, V
Peter Helander, C
John Widwgren M
Isak From, S
Rebecca Le Moine, MP
Så kan Energibranchen fixa klimatet
Birger Lahti, V
Patrik Engström, S
Lorentz Tovatt MP
Rickard Nordin, C
Arman Teimouri, L
Camilla Brodin, KD
Lars Hjälmered, M
Mattias Bäckström Johansson, SD
Seminarie: innebär stärkta urfolksrättigheter för samer att de samiska språken stärks

Tisdag 2 juli
Medverkande i Seminarie,
Dragkampen om skogen
Leif Öster, Skogsägare,
Rebecca LeMoine, MP
Isak From, S
Kjell- Arne Ottosson, KD
Magnus Ek, C
Jon Andersson, Ekolog

Sametingets Varför en konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket,
Amanda Lind och Per-Olof Nutti.
Seminarie Hur ökar vi skogens bidrag till en hållbar utveckling
Jennie Nilsson, landsbygdsministern,
Peter Holmgren, FD GD Center för internationell forestry research
Charlotte Bengtsson, VD skogsforsk
Karin Perers ordf. Mellanskog

Sida 2 av 6

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Ansvarsområde Rennäring
Redovisning
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS facket
Emma Berglund moderator.
Seminarie, Hur lyfter vi vattenkraftens miljönytta utan att offra klimatet.
Viktoria Raft, moderator,
Robert And ren GD Energimyndigheten
Annika Ekvall, Vattenvårdsdirektör
Anna Jiven, VD vattenkraftens miljöfond
Ida Alterå, CUF Skåne
Jacob Nordström, VD statkraft
Maria Gardfjell, MP
Jacob Granit GD vatten och havsmyndigheten,
Samtalade med GD vatten och havsmyndigheten hur de samrått med Sametinget.
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Biskopsmingel på kvällen och Sanna Vannar och jag åt middag med Civilministern.
Norrbottens mingel
Onsdagen 3 juli
På vilka sätt är renskötseln en tillgång och hur begränsar dagens rovdjurspolitik
renskötselföretagens bärkraftighet och möjlighet att bidra till landsbygdens utveckling?

Marita Stinnerbom, rennäringsnämndens ordförande i Sametinget och matentreprenören
Marja Thomasson Ek samtalar med gäster om potentialen i samiskt näringsliv och renköttet
som hållbart, ekologisk och närproducerat. Smakprov på smaker från Sapmi.

Samtal om renskötseln - unik tillgång med hämmad potential?

Vilka förutsättningar behövs och vilka aktörer är viktiga för att utveckla ett starkt samiskt
näringsliv som kan möta en hög efterfrågan på renprodukter?
Dagens renskötsel är pressad, renskötare och matproducenter lever med små marginaler och
inflytandet över yttre faktorer, såsom markexploatering och en växande rovdjurspopulation,
är mycket begränsat. Samtidigt bär renskötseln på unika värden som en hållbar, ekologisk
och klimatsmart näring som producerar högklassiga produkter med stor potential på en
marknad med hög efterfrågan. Åtgärder krävs för att frigöra den kapacitet som renskötseln
har, och politiken bär en avgörande roll för renskötselns framtid och förutsättningar.
Företrädare för Sametinget och det samiska näringslivet samtalar med inbjudna gäster om
renskötseln tillgångar och potential som hållbar, ekologisk ooch långsiktig näring, Samtalen
hålls med maten som utgångspunkt med smakprov på smaker från S6pmi.
Kl.10.00 - 10.30
Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd
Marja Ek Thomasson, matentreprenör
Sanna Vannar, förbundsordförande, Saminuorra
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Kl.12.00 - 12.30

Såmicdiggie
Saem1ecligkie

Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd
Marja Ek Thomasson, matentreprenör
Malin Larsson (S)
Tilda Panten, Legal Adviser, Civil Rights Defenders

14.00 - 14.30
Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd
Marja Ek Thomasson, matentreprenör
Håkan Svenneling (V)
Kristina Yngwe (C)

Almedalen hårdaste mingel - Gruvmingel

Torsdag 4 juli

Medverkade i seminariet Vindkraft på rätt plats- så undviks konflikt mellan förnybart och
urfolk.
Anna Skarin, SLU
Björn Risinger GD NV
Robert Andren GD energimyndigheten
Tomas Hallberg, tillståndsfrågan, Svensk vindenergi
Marita Stinnerbom, Sametinget
Louise Karlberg, Moderator.
Seminarie: Blir vattenkraften miljövänlig nu,
Marcus Sellin, S
Rickard Nordin, C
Jacob Granit, GD
Henrik Josefsson .. Forskare
JOakin Ollen Ordf, svensk sportfiske
Karin Lexen
Från hästkraft till kokraft och tillbaka- framtidens fossilfria transporter.'
Helene Gunnarsson, v. Ordf. Arla

Sida 4 av 6

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Ansvarsområde Rennäring
Redovisning
Åse Arnbratt Arla
Maria Malmkvist, VD energigas
Tobias Kullingsjö, Mjölkbonde
Ola Hansen WWF
Rickard Nordin c
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Västerbottens mingel,
Renskötselkonferens om behov av forskning och rensjukdomar

Samebyar och forskare som tillsammans diskuterar och lyfter renskötselns behov av
forskning. Många av de forskningsbehov som samebyarna lyfter forskas det redan om.
Behovet av en forskningsförmedling om vilken forskning som bedrivs och vilka resultat som
de kommer fram till. Många forskningsrapporter och artiklar publiceras på engelska och i
tidskrifter som inte är lättillgänglig, det behövs en sammanfattning av forskningsresultat.
Föredrag om renens sjukdomar av Susan Kutz, Sauli Laaksonen och Asgrim Opdal.
Invigning av biosfärsområde av Vindelälven- Juhtatdahka
Möte med Naturvårdsverket om rovdjursförvaltning

Frågor som diskuterades ev licensjakt på järv som en pilot, Samråd ska genomföras med
samebyarna och de ska få vara med att bestämma vilket område som ska jagas på. En ev
licensjakt får inte påverka skyddsjakter och skadeförebyggande åtgärder gällande
populationssänkning i andra län. Vägledning och riktlinjer för skyddsjakter som NV fått
regeringsuppdrag och som inte är genomfört. Förslag skulle ha varit redovisat vid årsskiftet.
Vargbeslutet i Jämtland och att Sametinget överklagat beslutet samt problematiken att
diskutera rovdjursförvaltning och varg med miljödepartementet.
Möte med samebyarna i Jokkmokksområdet för att påbörja arbetet med ev gränsbestämda
samebygränser.
Möte med miljö och jordbruksutskottet

Sametinget bjöd på lunch med gravad fisk, !ångkokt bringa och torrkött med kaffeost. Sirgis
sameby berättade om samebyn och renskötseln kring Luleå.
Föredrag om renskötselns förutsättningar av Sametinget, Saminuorra om ungdomars
möjligheter och utmaningar, Vindkraft och renskötsel föredrag av Jinjevarie sameby,
Skogsbruk av SSR, Renskötselns tillstånd och statistik av Sametinget och
Rovdjursproblematik i Luokta Mavas Sameby Bilaga PM
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Ansvarsområde Rennäring
Redovisning
Såmcdiggi
Såmcdigge
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5 juni
11-13
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13 juni
18 juni
24 juni
24-jun
1-4juli
9 Aug
15-16
aug
16-17
aug
19 aug
23 aug
26 aug
27 aug

Stockholm
Stockholm

SSRs Landsmöte
Myndighetsdialog med Kulturministern

Stockholm
Stockholm
Telefon
Luleå
Luleå
Visby
Lycksele

Styrelsemöte
Möte med SKL
Styrelsemöte
Samrådsmöte Region Norrbotten
Möte med Landshövdingen i Norrbottens län

Jokkmokk
Umeå/Vindeln
Telefon
Östersund
Jokkmokk
Luleå

Al med alen
Återbegravning av kvarlevor
Renskötselkonferens om behov av forskning och
rensjukdomar
Invigning av Biosfärsområde vindelälven-Juhtatdahka
Planering av Miljöoch jordbruksutskottets möte
Möte med NV ang rovdjursförvaltning
Möte med Jokkmokks samebyar angående gränser
Möte med Miljö och jordbruksutskottet
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Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kommentar

Stab

Se budgetuppföljning

Eko/adm

Se budgetuppföljning

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

Med utgångspunkt från ovan redovisade styrdokument har följande övergripande
verksamhetsmål utarbetats:
•

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

•

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

•

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

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

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

Det finns ett stort förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska allmänheten
Detta följs upp bl. a. via enkäter på konferenser med allmänheten.

2.

Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Detta mäts i medarbetarenkäten ex antal sökande per tjänst, friskvårdsinsatser, omsättning
av personal etc.

3.

Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut
Mäts genom antalet användare RBP, ST blir förvaltningsorgan för samiska "områden"

4.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat
Mäts tex. genom att följa upp antalet samråd

5.

Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt. Sametinget skall särskilt uppmärksamma det internationella urfolksspråkåret 2019.
Internt: tolkning personalkonferens, ett språknämndsmöte per år, antalet samiska begrepp i
dokument etc.
Externt: korttidsstudies/öd, aktiviteter som främjar språket

6.

Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.
JK-listan, EA-värdering och andra kvalitetsmått ex likt de inom LB-programmet
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AKTIVITETER UNDER PERIODEN
-

Deltagande under Almedalsveckan.

15-19 juli Deltagande på EMRIP:s session (FN:s expertmekanism för urfolks rättigheter) inklusive
lansering av OECD:s globala rapport - Jurist Internationella frågor. Från deltagandet finns en
särskild rapport.
-

Pågående rekrytering ny språk- och utbildningschef
Inkommet regeringsuppdrag jämställdhet. Förstudie uppdrag jämställdhet genomförd i juli.
Inkommen slutrapport- Underlag för Sametingets forskningspolitik

-

Delatagande repatrieringsceremoni i Lycksele - kommunikatören

-

Revidering och remiss av näringspolitiskt program

-

Nytt miljöledningssystem i samarbete med Naturvårdsverket, inledning 29/8

-

Andrad förordning med instruktion för Sametinget from 1/7 -19
Ny lag om säkerhetskontroll vid Sametingets offentliga sammanträden from 1/7-19
NAS möte 2-3 september

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN
•

Under perioden har incidentanmälan skickats till datainspektionen och myndigheten för
samhällsskydd och beredskap avseende regelverket kring dataskyddsförordningen. Incidenten
avser Statens service centers hantering av Sametingets och andra myndigheters
personuppgifter.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC.
1 juli inlämnades ISK-rapporten till regeringen där det bland annat framkommer att Sametinget fortsätter
arbeta för att avtalet med Statens service center (SSC) ska efterlevas, att en personalkonferens har
genomförts med temat Eallinbiras. Rapporten påtalade även brister hos SSC gällande personuppgifter.
Rekryteringsarbete för tjänsterna Avdelningschef språk pågår.

ÖVRIGT (MÖTEN MM.)

Stab/kanslichef
•

Styrelsemöte 9-11 juni

•

Samråd Region Norrbotten 24 juni

•

Almedalen 1-4 juli

•

Staare 27 -28 aug

Eko/adm
•

BESTA utbildning tillsammans med fackliga representatner

•

Styrelsemöte 9-10 juni

•
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HOAVDARAPORTA
GIELLAOSSODAT
S:imcdiggi
S:imedigge

samiediggie

PERIOD: 2019-0l-06-01-2019-08-31

Saemiediglde

Avdelning/enhet

Budget för
året

Utfall för
året

6 000 000

4 351604

815 000

305 983

Kommentar

Förvaltning
Samiskt
språkcentrum
Nationellt
uppföljningsansvar
Studier i samiska

Utfall avser utbetalt och reserverat belopp

Hemsida
Nationella
minor iteter
GieJlagaldu

Sametinget ska enligt sametingslag (1992:1433) 2 kap 1 §, 3. "fastställa mål för och leda det samiska
språkarbetet".
Enligt förordning (2009:1395), §1 är Sametinget "förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och
för samisk kultur."
Sametingets ska också enligt samma förordning§ 2.2 "följa, utvärdera och hålla regeringen informerad
om utvecklingen inom minoritetspolitiken och tillämpningen av lagen (2009:724) om nationella
minoriteter och 1ninoritetsspråknär det gäller samer och sa1niska.

Vidare anges dessa uppgifter i förordningens§ 2, 3. "yttra sig i ärenden om fastställande av samiska
ortnamn och granska förslag till samiska namn på aJlmänna kartor, och vidare enligt 4. "yttra sig i frågor
om personnamn med samisk anknytning."

Med utgångspunkt från ovanredovisade styrdokument har följande övergripande
verksamhetsmål utarbetats:

•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället
o Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
vattenområden samt naturresurser

o

Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

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

•

Starkare samiskt näringsliv genom:

o
o
o
o
•

En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
Breddad samisk näringsbas
Ökad lönsamhet bland samiska företagare
Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

Sametingets språkpolitiska mål
•
•
•
•

Det samiska folket har språkligt självbestämmande
Alla samer har grundläggande språkliga rättigheter
Samiskan är huvudspråk i Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmie
Alla samer har möjlighet att återta och/eller utveckla sitt samiska språk utifrån individuella

•
•
•
•
•
•

behov
Antalet barn och unga med samiska som förstaspråk ökar
Samiskan ska vara synlig i samhället
Starka traditionella språkdomäner
Språkarbete i Sapmi/Sabme/Sabmie/Saepmieär gränslöst
Samiskan i offentlig verksamhet ska vara vårdad, enkel och begriplig
Sametinget agerar som förebild hur samiskan används, värdesätts och stärks i samhället

Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2019 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen

samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.

1.

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

Detta följs upp bl.a via enkäter på konferenser med allmänheten.
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2.

3.

4.
5.

Vi upplevs som en attraktiv arbetsgivare och har en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö
Detta mäts i medarbetarenkäten ex antal sökande per tjänst, friskvårdsinsatser, omsättning av
personal et c
Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i ökad utsträckning i underlag för
politiska och förvaltningsmässiga processer och beslut
Mäts genom antalets användare RBP, ST blir förvaltningsorgan för samiska "områden"
Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat
Mäts tex. genom att följa upp antalet samråd
Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt. Sametinget skall särskilt uppmärksammandet internationella urfolksspråkåret under
2019.
Internt: tolkning personalkonferens, ett språknämndsmöte per år, antalet samiska begrepp i dokument
etc.

6.

Externt: korttidsstudiestöd, aktiviteter som främjar språket
Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.
JK-listan, EA-värdering och andra kvalitetsmått ex likt de inom LE-programmet

Samiskt Språkcentrums verksamhetsmål
•
•
•
•
•

Främja och stimulera till ökad användning av de samiska språken samt stärka de samiska
talarna.
Utveckla metoder för språkrevitalisering.
Verka för att synliggöra samt öka statusen för de samiska språken.
Utgöra kunskapskälla och sprida kunskap om samiska språk och språklig revitalisering.
Samverka med andra aktörer.

Giellagaldus verksamhetsmål
•

Godkänna nya ord och termer

•

Normera skriftspråken

•

Skydda de samiska språken

•

Sprida information om sainiska

•

Arbeta med ortsnamn ge råd om dess användning

•

Erbjuda språkrådgivning och besvara alla slag av frågeställningar.

Minoritetspolitiska uppdragets verksamhetsmål
•
•
•
•
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Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt minoritetspolitiken och statsbidraget
användning följs upp.
Kunskapen om nationella minoriteters rättigheter och det allmännas skyldigheter enligt lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk ökar.
Information om de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken är tillgänglig och
spridd i samhället.
Information om samerna och de nationella minoriteterna och nationella minoritetsspråk ska vara

•

tillgänglig och spridd i samhället.
Kunskapsnivån om samiskan och de nationella minoritetsspråkens utsatta situation ska vara hög
och det ska finnas en ökad förståelse för språkbevarande insatser från majoritetssamhället.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN

GIELLAGÅLDU

Arbetet med "Julevsame tjallemnjuolgadusa" (Lulesamiska skrivregler) pågår.
Lulesamisk språksektion har haft möte 30 augusti och ett nytt möte är inplanerat 13 september.
Nordsamisk språksektion har haft möte 21-22 maj i Guovdageaidnu med fokus på finska
socialtermer. Eftersom de sociala systemen skiljer sig åt i de tre länderna har vi inte kunna
översätta alla ord till norska och svenska men allt är översatt till nordsamiska. Ett nytt möte är
inplanerat i Anar 17-18 september.
Arbete pågår också med duodji-ord, ca 1500 ord som ska sorteras och läggas in i Termwiki.
Ett samordningsarbete pågår med den samnordiska konferensen som ska äga rum i Anar den 910 oktober som är en del i Sametingets arrangemang: Urfolksspråkåret IYIL, 2019
Sydsamisk språksektion har ett möte inplanerat i Staare 7-9 oktober 2019 och det är
språkkonsulenten på norsk sida som ansvarar för arbetet eftersom det är vakant tjänst,
sydsamiska inom svensk sida.
Arbetsgruppen pitesarnisk ortografi har haft en ceremoni 20 augusti i Årjepluovve där man
godkänt den pitesamiska ortografin. Representatnter fån Sametinget i Sverig och Norge
medverkade med att hålla tal och Marko Marjomaa, Giellagaldu fick motta den underskrivna
ortografirapporten från Pitesamiska arbetsgruppen.
SAMISKT SPRÅKCENTRUM

Almedalsveckan
Sametinget fanns representerade under Almedalsveckan i juni 2019 och var tillgängliga med
politikersamtal och information, informationsmaterial som den nya brochyren "Våra samiska
språk" och framtagna samiska vykort utdelades. Måndagen 1:a juli var det språkdag där
Språknämndens ordförande hade inbjudit till två politikersamtal på tema; vi behöver en samisk
språklag samt vi är ett urfolk inte bara en nationell minoritet. Patricia Fjällgren var engagerad
för att skapa större språkintresse hos förbipasserande allmänhet. Ett utvärderingsmöte är
genomfört inom kansliet där det framkom att det var bra med en språkdag och viktigt för
Språkcentrum att vara på plats och bra förberedelse med tryckta vykort som fungerade som
samtalsöppnare.
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Giellabeassi- Giellabiesse
Språkcentrum och Sameskolstyrelsen har genomfört ett lulesamiskt språkbad för sameskolans
elever åk 4-6 i Stuor Muorkke/Stora Sjöfallet. I Jarin, Soppero är det inplanerat ett nordsamiskt
språkbad 2-5 september för åk 6. Under år 2019 har det nu genomförts totalt fem
språkbadsläger under 2019 i samarbete med Språkcentrum/Sameskolstyrelsen.

Nordsamiskt mentorprogram
En avslutande mentorträff har genomförs i Jåhkåmåhkke lördag 24 augusti med 7 deltagare. En
föreläsare var engagerad att berätta om "Mu giellamatki" för att avslutningsvis inspirera
lärlingarna till ökad samisk språkanvändning.

Sameskolstyrelsens fortbildningsdagar
Språkcentrum var inbjudna till Sameskolstyrelsens fortbildningsdagar i Kåbdalis 20 augusti för
att föreläsa om samiska språk för Sams lärare och ledningsgrupp.

New Amigos onlinespel:
New Amigos är ett onlinespel i de samiska versionerna syd- ume- lule- och nordsamiska.
Fram till 31/12 2019 kan spelet kostnadsfritt spelas via en länk därefter kommer
nedladdningskostnader på 1000 NOK /år eller 100 NOK i månaden.
December 2018 lanserade språkcentrum spelet och vid avstämningsmötet med New Amigos i
februari 2019 påtalade språkcentrum tekniska problem med spelet vilket medför färre spelare
som kan nyttja spelet kostnadsfritt. En applikation utlovades under mars 2019 för att åtgärda de
tekniska problemen finns i spelet. Appen försenades och ett nytt datum utlovades i juni 2019
och ett nytt avstämningsmöte är genomfört med New Amigos då det på nytt påtalades
problematik med spelet då det inte fungerat att spela mot någon annan person än de förvalda
samiska versionerna. Språkcentrum ser också behov av att förlänga tiden att kostnadsfritt spela
spelet.

Gielebiesie - New Amigos
Samiskt språkcentrum, Strömsunds- och Dorotea kommuner anordnade ungdomsaktiviteten
Gielebiesie - New Amigos i Stora Blåsjön. Detta skedde i samband med Frostviken- Hotagens
sameförenings 100 årsjubileum i Ankarede under midsommarhelgen där målgruppen var
ungdomar mellan 13-19 år och antal deltagare var 6 killar och 4 tjejer.
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Sametingets ordboksapp
Sametinget ordboksapp har kompletterats med förlaget Ravdas nordsamisk ordlista. Vid
inmatningen av materialet till databasen så har det blivit felaktigheter. För närvarande kan inte
nedladdningar av ordboksapp göras förrän korrigeringarna är gjorda i databasen utifrån den
nordsamiska versionen. Arbete pågår både med förlaget Ravda och ansvariga för databasen.

Gieleviermieseminarium 2019 - Sydsamiskt språknätverk
Ett samarbete mellan Samiskt språkcentrum och Gieleaernie, Röyrvik kommune, Sijti Jarnge
Hattfjelldals kommune, Grelem Nastedh Snäsa kommune och Aajege Röras kommune samtliga
sydsamiska språkcenter i Norge. Greleviermieseminarium har anordnats ungefär vartannat år
sedan 2011 där Språkcentrum ingår i planeringsgruppen.
Språkseminariet Greleviermie Raarhvihke är genomfört i Vaegkie, Röyrvik den 19 juni 2019
med föreläsningar utifrån språkforskni:ng och dokumentation där Samiskt språkcentrum
deltagit på seminariet.
Ett ytterligare språkseminarium, Gieleviermie Plassje inplaneras 7-8 november i Plassje, Röras.
Språkcentrum deltar med föreläsning utifrån sina aktiviteter och deltagarna ges möjlighet att
lyssna på vitalisering av pitesamiska och umesamiska, sterke språkmodeller og metoder i
språkopplaeringa, projektet Aktene, samt digitala läromedel.

Veckans samiska ord och ortnamn
I syfte att synliggöra de samiska språken ytterligare under urfolksspråkåret, IYIL 2019 så
publiceras varje vecka ett samiskt ord på Sametingets webbsida och ett samiskt ortnamn,
:namnartikel på språkcentrums fb-sida.

Gärjah
Sydsamisk kultur- och bokbuss för månadens stopp vid sametingets kontor i Dearna.

UPPFÖLJNINGSUPPDRACET

Påbörjat planering av årsrapport 2019. Resultatet av rapporten överlämnas till regeringen senast
den 6 april 2020.
Påbörjat planering av ny informatio:nsskrift, konferens delaktighet och inflytande i december
och "verktygslåda".
Uppstartsmöte med medarbetarna på Länsstyrelsen med verksamhetsplanering.
Deltagit i möte angående Sametingets skuggrapport till Europarådet, europeisk stadga om
landsdels- eller minoritetsspråk.
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MINORITET.SE

Mellan 1 juli- 25 aug 2019 har 24 reportage/notiser reportage/notiser publicerats på webbplatsen
minoritet.se.
Omgörningen av webbplatsen fortgår och fortsätter under hösten 2019. Det pågår även ett
arbete för att se vill<a åtgärder som krävs för att öka tillgängligheten på hemsidan. Det nya
webbpubliceringsverktyget implementeras också under hösten 2019.
Webbplatsen har haft 4 100 sessioner/besök mellan 1 juli- 25 augusti 2019 vill<et kan jämföras
med 2 800 samma period i fjol, vill<et är en bra ökning för att vara sommartid då antalet
sessioner alltid sjunker.
Redaktören planerar för det årliga dialogmötet med de nationella minoriteterna som hålls i
Stockholm den 5 september 2019. 7 personer är anmälda.
Nya reportagen är på gång om Romsk inkludering samt besök hos judiska foll<högskolan
Paideia och en träff med samordnaren på region Norrbotten.

KORTTIDSSTUDIEBIDRAGET

Ansökningar inkomna 2018
27 ansökningar inkommit 2018 avser kurs under 2019 varav 20 beviljade, 1 avslag (sen inkommen
ansökan). 6 ärenden stängts utan åtgärd, 1 då ansökan återtogs och 5 ärenden då begärda
kompletteringar ej inkommit
Utbetalt under 2019 avser ansökan och kurs under 2018
78 535 kronor
Utbetalt under 2019 avser ansökan 2018 och kurs under 2019
42 637 kronor
Reserverat belopp avser ansökan 2018 och kurs 2019
93 872 kronor
Ansökningar inkomna 2019
19 ansökningar inkommit 2019 varav 16 beviljade och 3 avslag (sen inkommen ansökan)
Utbetalt under 2019 avser ansökan och kurs under 2019
107 339 kronor
7

Reserverat belopp avser ansökan och kurs 2019
6 597kronor
Totalt utbetalt och reserverat belopp tom 2019-08-13.
305 983 kronor
Återstår av budget 815 000 kronor (-reserverat+ utbetalt belopp) 2019-08-13
509 017 kronor
Ansökan 2019 avser kurs 2020
23 ansökningar har inkommit och avser kurs 2020
108 118 kronor som belastar budget 2020.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, ISK-RAPPORTERING, ETC

Extern sydsamisk kompetens har utarbetat förslag till svar på remiss angående umesamisk
ortnamn.och remissen är inlämnad till Lantmäteriet.
Arbete pågår med att uppdatera umesamiska ortnamn publicerade på Sametingets webbsida
enligt gällande umesamisk ortografi.

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER MM)

REMISSER, UTREDNINGAR ETC

Remiss, samiskt namn för Graimäs, udde vid Storvindlen/Stuorra Vidduole Sorsele kommun.,
Sametinget har anlitat extern umesamisk kompetens.

A VDELNlNGSCHEF

30 juni har Marie-Louise Allas avslutat sin tjänst som språkchef och Ingegerd Vaimar har
övertagit några arbetsuppgifter, främst språknämndens administration frain tills ny språkchef
är tillsatt.
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CHEFSRA.PPORT
KULTUR
Samcdiggi

samedigge

PERIOD; 20190601- 20190831

Satniediggie
Saemiedigkie

.--c-----~------~-----~---~-----------------,
Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kommentar

Kultur
Kulturnämnd

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

Med utgångspunkt från ovan redovisade styrdokument har följande övergripande
verksamhetsmål utarbetats:
•

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

•

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

•

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

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

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

1.

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

Detta följs upp bl.a via enkäter på konferenser med allmänheten.

2.

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

Detta mäts i medarbetarenkäten ex antal sökande per tjänst, friskvårdsinsatser, omsättning
av personal etc

3.

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

Mäts genom antalets användare RBP, ST blir förvaltningsorgan för samiska "områden"

4.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat

Mäts tex. genom att följa upp antalet samråd

5.

Vår användning, muntligt och skriftligt, av de samiska språken har ökat både internt och
externt Sametinget skall särskilt uppmärksamman det internationella urfolksspråkåret under
2019.

Internt: tolkning personalkonferens, ett språknämndsmöle per år, antalet samiska begrepp i
dokument etc.
Externt: korttidsstudies/öd, aktiviteter som främjar språket

6.

Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

JK-listan, EA-värdering och andra kva/itetsmått ex likt de inom LB-programmet
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AKTIVITETER UNDER PE:RIODEN

Kulturverksamhet (uppdrag, samverkan, uppföljning, bevakning, samråd):
Samernas bibliotek
Regeringsuppdrag till Sametinget att analysera och utvärdera verksamheten vid Samernas
bibliotek, samt ge förslag på åtgärder för att vidareutveckla biblioteket:
Styrelsen beslutade att uppdra till kansliet att ge förslag till åtgärder utifrån utvärderingens
slutsatser. Aven kulturnämnden ska höras.
Avdelningschefen var med i referensgruppen för den nationella biblioteksstrategin tillsammans
med andra myndigheter och institutioner. Avdelningschefen deltog på möte den 16 januari.
Strategin överlämnades till regeringen i början på mars och innehåller ett reformpaket för
nationella minoriteter och urfolket samerna som bland annat ska stärka Samernas biblioteks
verksamhet. Strategin har skickats ut på remiss och ska besvaras senast den 15 oktober 2019.
Kulturavdelningen ingår i styrgruppen för Polarbibblo som leds av Regionbiblioteket i Norrbotten.
Polarbibblo är en webbsida där barn kan skriva själva på sitt språk. Avdelningschefen deltog på
styrgruppsmöte den 23 augusti.
Repatriering av samiska kvarlevor och Sametingets etiska råd
Lis- Marie Hjortfors företräder etiska rådet och Sametinget i styrgruppen för repatriering av 25
samiska skallar i Lycksele. I styrgruppen ingår Lycksele sameförening, Lycksele kommun,
Västerbottensmuseum, Skogsmuseet, Länsstyrelsen och Svenska kyrkan. Aven Mikael
Jakobsson, sammankallande i etiska rådet, deltar i processen genom Liksjuon samiensiäbrrie.
Aterbegravningen har ägt rum den 9 augusti 2019.
Riksantivarieämbetet har fått i regeringsuppdrag att utarbeta vägledningar för museerna dels om
mänskliga kvarlevor, dels om återlämnande av vissa kulturföremål. Kulturavdelningen och etiska
rådet deltar på deras samrådsmöten. Ett sådant möte hölls den 1O maj. Från Sametingets sida
framfördes att Sametinget är förvaltande myndighet för samiska sakfrågor och vid frågor som rör
samiskt kulturarv bör det framgå att vi ska kontaktas och det behöver framgå i vägledningarna.
Antalet ärenden om repatriering/ återföranden av samiska mänskliga kvarlevor kommer att öka
och en mekanism för processen med medel för ändamålet behöver byggas upp. RAA vill ha ett
regeringsuppdrag att starta ett nationellt råd för repatrieringsfrågor på ett likartat sätt som Nya
Zeeland har. Det behövs även ett nätverk eller etiskt råd för museer att vända sig till vid frågor om
forskning och provtagning på mänskliga kvarlevor.
Etiska rådet har haft möte i februari, mars och maj. Rådet har planerat att hålla ett seminarium i
samband med plenum i november för att diskutera riktlinjer för arbetet med samiska mänskliga
kvarlevor.
Svenska kyrkan inbjöd till rundabordssamtal den 9 april i Uppsala om samiska kvarlevor. Deltog
gjorde bland annat Sametinget, Lycksele kommun, Lapplands pastorat, Ajtte Svenskt fjäll- och
samemuseum, Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet, Uppsala universitet och Statens
historiska museum. Samtalet handlade om återlämnade av samiska kvarlevor och hur man ska
gå vidare i en fortsatt process, att läka och försona historiska övergrepp som kyrkan harvarit
delaktig i mot samerna. Ingrid Inga och Nils Johan Labba deltog för Kyrkans samiska råd, Mikael
Jakobsson och Ros-Marie Huuva för Sametingets etiska råd och Tanja Sevä som tjänsteman.
Lycksele kommun representerades av Adriana Aurelius som är projektledare för den pågående
repatrieringsprocessen i Lycksele. Vid samtalet talades om vikten av ett samlat ansvar och
mekanism som fastställer finansiering och riktlinjer för repatriering och återförande av mänskliga
kvarlevor till den samiska befolkningen. Att respektera urfolksrätt och samiska befolkningens vilja
att ställa allt till rätta och att möta motstånd ifrån institutioner som innehar humanmaterial. Det
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framförs att ledarskapet för repatrieringsfrågorna behöver klargöras. Ifrån samiskt håll framhölls
att Sametinget ska vara huvudansvarig för del samiska kulturarvet.
Hösten kommer att främst innefatta frågor som rör Sametingets repatriering av det kranium utan
skalltak som Sametinget har tilldelats äganderätten till av regeringen 2009. Aterbördandet och
begravningen ska planläggas. Etiska rådet ska påbörja arbetet med skrivandet av etiska riktlinjer
som vägledning till Sametinget för arbetet med repatrieringar och kansliet kommer att vara
behjälplig. Etiska rådet har mandat året ut och därefter kan annan konstellation tillsättas men det
är i nuläget under intern diskussion på avdelningen. Under våren har förfrågan gjorts till styrelsen
om etiska rådets önskemål att anordna en konferens om repatriering i samband med plenum i
Haparanda 26-28 november. Vi bereder ärendet för att se om planen går i lås.

SPR Kulturarv
SPR har infört arbete med samiska immateriella kulturarv i sin verksamhetsplan, och uppdragit till
Sametingen att utarbeta underlag för detta. Sametingen, Samerådet, Samiska Konslnärsrådel
och Sami Duodji höll ett möte i Kautokeino den 27-28 mars. Där beslutades att tillsätta en
gemensam arbetsgrupp för att utarbeta underlaget till SPR. I arbetet ska ingå utarbetande av
etiska riktlinjer för samiska immateriella kulturarv samt gemensamt arbete inom WIPO och
Unescokonventionen till skydd för immateriella kulturarv. Arbetsgruppen höll sitt andra möte i
Rovaniemi den 3 juni.
Unescokonventionen till skydd för immateriella kulturarv
Susanne deltar i den nationella samrådsgruppen för konventionen, tillsammans med ansvariga
myndigheter och institutioner. Norska Kulturrådet och norska Sametinget inbjuder till workshop
om WIPO och Unescokonventionen för immaterielal kulturarv den 13-15 november. Inbjudan
riktar sig till institutioner och organisationer.

Arbetsgruppen för samisk nationalscen
I arbetsgruppen ingår Nils- Johan Labba (kulturnämnden) och Anders Kråik (styrelsen) från
Sametinget. Arbetsgruppen har tagit fram ett underlag för samisk nationalscen som överlämnats
till kulturdepartementet. I underlaget beskrivs uppdraget idag och hur uppdraget som
nationalscen bör se ut och vilka resurser som krävs för att bilda en samisk nationalscen.
Arbetsgruppen har även inbjudit kulturministern till möte kring detta.
Kultursamverkansmodellen (samråd med Statens kulturråd, landsting och regioner):
Sametinget deltar i samråden i syfte att lyfta de samiska frågorna i regionernas arbete med
kulturplanerna. Sametingets kulturnämnd hade möte med Statens kulturråd och företrädare för de
nordligaste regionerna, i samband med kulturnämndens möte i Umeå den 5-6 mars.
Kulturnämnden framförde vikten av att regionerna synliggör och fördelar medel till samisk kultur i
sina kulturplaner. Ett nytt möte är planerat till nästa år. De tre Sametingen, Samerådet och
Samiska konstnärsrådet inbjöd de tre ländernas Kulturråd till ett gemensamt möte den 3 juni i
Rovaniemi för att informera om samisk kultur och de möjligheter och utmaningar som samisk
kultur möter när det gäller de tre ländernas olika bidragsgivning till samisk kultur. Detta var ett
första möte och nytt möte inplanerades till nästa år.

Regeringsuppdrag till Sametinget om samiska kulturarv
Regeringen har gett Sametinget och Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att se över
behovet av insatser för att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med
koppling till urfolket samerna och de samiska språken. I uppdraget ingår att se över om det
behövs ett förtydligande av det statliga ansvaret för samiska kulturarv. Uppdraget ska ske i

4

samråd med samiska organisationer. Sametinget har tillsammans med ISOF en arbetsgrupp för
genomförande av delta uppdrag, som arbetar efter en gemensam arbetsplan. Sametinget och
ISOF kallade samiska organisationer och institutioner till samråd den 4 oktober i Jokkmokk på
Ajtte. Inbjudan lades även ut på Sametingets hemsida. Från november till januari kunde del
samiska civilsamhället inlämna skriftliga synpunkter kring uppdraget. information om detta
skickades och lades ut på respektive myndighets hemsidor. Redovisningen beslutades av
styrelsen den 13 juni. Uppdraget redovisades den 28 juni. Sista redovisningsdag var den 1 juli
2019.

Samråd med Statens kulturråd
Statens kulturråd har fått i uppdrag att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella
minoritetsspråken. Avdelningschefen har deltagit på ett rundabordssamtal om litteraturuppdraget
den 31 januari. Där framfördes att utgivningen av samisk litteratur bör stärkas, då utgivningen är
för liten i dagsläget. Ett nytt samråd är planerat till den 9 september i Kiruna, då alla intresserade
är välkomna alt delta.

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

Remisser
Kulturavdelningen och kulturnämnden har inlämnat följande remissvar:
Kulturplan Region Västerbotten 2020-2023

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC.
Ingela Kyrö börjar som kulturhandläggare den 1 oktober. Vikarierande kulturhandläggare är Ragnhild Lind
från Tåga konsult. Sametinget har förlängt avtalet med Ajtle gällande köp av bibliotekarietjänst på 50%
till Samernas bibliotek (Birgitta Edeborg). Avtalet gäller året ut. Rekrytering av ny bibliotekskonsulent har
påbörjats. Sista ansökningsdatum var den 18 augusti. Sex ansökningar inkom. Ansökningstiden har
förlängts till den 9 september.

ÖVRIGT (MÖTEN MM.)

Arctic Art Summit, 3-5 juni, Rovaniemi. Kulturavdelningen samt Ingrid Inga och Marina Nilsson
Ederlöv från kulturnämnden deltog. Konferensen samlade ett stort antal deltagare ifrån det
cirkumpolära området med representanter från enskilda kulturarbetare ända till regeringsnivå.
Fokus för konferensen var ett föränderligt klimat och den påverkan del har på främst urfolks
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levnadsbetingelser och att lyfta kraften i kulturen som en väg till förändring och anpassning. Till
konferensen fanns kringevenemang såsom konstutställningar.
Möte med kulturråden och Sametingen från Norge, Sverige och Finland, Samerådet och Samisk
kunstnersråd, 3 juni, Rovaniemi. Mötet behandlade samiska kulturfrågor över gränserna.
Möte arbetsgruppen för samiska kulturarv, 3 juni, Rovaniemi.
Kulturnämndens ordinarie möte, 11-12 juni, Kiruna.
Aterbegravningsceremoni, 9 augusti, Lycksele. Från Sametinget deltog Susanne ldivuoma, Tanja
Sevä och Marie Enoksson från kansliet, Per-Olof Nutti, Paulus Kuoljok, Veronika Håkansson
(kulturnämnden) och Lis-Marie Hjortfors (etiska rådet).
Möte med styrgruppen för Polarbibblo, 23 augusti, Luleå.
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CHEFSRAPPORT
NÄRING
Sämediggi
S:imedigge

PERIOD: 20190401 - 0531

samiediggie
Saemiedigldc

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kommentar

Näringsavdelningen
Näringslivsavdelningen finansieras via
externa medel

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

Med utgångspunkt har följande övergripande verksamhetsmål utarbetats:
•

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

•

Livskraftigt
o
o
o

•

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

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

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

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

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Vårt deltagande i samråd och beslutsprocesser har ökat

6.

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

7.

Vi har förbättrat kvaliten och effektiviteten i handläggningen.

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

AKTIVITETER UNDER PERIODEN JUNI - AUGUSTI 2019

Insatser - Landsbygds programmet

Kompetensutvecklingsprojektet Samisk matkultur
Syftet med projektet är använda och utveckla den traditionella kunskapen om samisk mathushållning och hur
den samverkar med det omgivande samiska samhället som rennäring, jakt och fiske, duodji, samiska språket
etc. Vi behöver synliggöra och tillvarata samisk traditionell kunskap om samisk mathushållning och visa på
helheten i den samiska kulturen men också ta kunskapen in i 2020-talet och förädla den för att skapa nya
förutsättningar för nya produkter och nya användningsområden.

Målet är ökad företagarförmåga inom de samiska näringarna för att därigenom skapa flera arbeten.

•
•
•

Sametingets mål är också att genom projektet medverka till:
att kompetensutveckling sker inom hela det samiska området,
alt skapa och erbjuda utbildningsinsatser etc. som engagerar och attraherar både befintliga och nya
samiska företag
att engagera en mångfald av utbildare för att tillgodose både efterfrågan samt kunskap och kompetens
Aktiviteter ska genomföras inom följande utvecklingsområden:
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•
•
•

Kompetensutveckling - traditionell samisk mat - tillvaratagande och beredning samt olika förädlingsmetoder
Produktutveckling - omsätta traditionella kunskaper som blir till nya produkter.
Företagsutveckling, produktions- och konceptutveckling i samarbete med flera branscher (duodji,
besöksnäring, design, musik etc.)
Aktiviteterna kommer att ske dels genom regionala kurs-/utbildningstillfällen då det samiska området har lite
olika traditioner men också dels genom gemensamma kurs-/utbildningstillfällen, rådslag, branschträffar där allt
samlas på ett ställe. Sametingets ambition med projektet är dels att bidra till kompetenshöjning av del olika
företagen, men också ge möjlighet till nätverkande och kunskapsöverföring mellan varandra och då är
gemensamma träffar ett viktigt instrument.

juni - augusti 2019:
Projektet rullar på med följande aktiviteter:
•
•
•
•

3 juni: Marja Ek - 3 rätter med rötter i Sapmi - I samarbete med SSR under landsmötet i
Stockholm. Workshop 15 st deltagare
15-16 Juni Eva Gunnare , Arvidsjaur Vilda örter till mat och krydda steg 1 med locus på
försommar växter och bär. 15 deltagare kurs
16-17 augusti Eva Gunnare, Gällivare Vilda örter till mat och krydda steg 2 med focus på
försommar växter och bär. 13 st deltagare kurs
16-17 augusti Lotta Svensson Båtsuoj Slagnäs. Praktiskt genomförande av ren mjölkning, rosta
innerbark och växt och örtkunskap. 7 st deltagare

OECD och projektet Linking indigenous communities with regional development
En intern strategi är under utarbetande så att vi på ett mera systematiskt sätt kan använda oss av
rekommendationerna och även göra en prioriteringsordning.
•
•

Utarbetande av inbjudan angående inbjudan till möte om OECD och samarbete är gjord och
utskickad till regioner/Lst.
Inbjudan till departementen (kultur- och näring) är utarbetat.

Träffen med regionala företrädare blev primärt uppskjuten för att det var för få deltagare som anmält sig,
men ingen kommunikation mellan styrelse och kansli har skett om innehållet under dagen. detta måste
planeras bättre.
Insatser LB
Till 31 augusti har 167 ärenden kommit in varav 76 bifall.
Total bud et
79 774 160

Bevil'at stöd
24 651 871

Utbetalt stöd
10663386

Kvar av bud et
55 122 289

Almedalen 2019
Näringsavdelningen bidrog med medel till Marja Thomasson-Eks medverkan angående samisk
näringslivsutveckling. det är viktigt att kunna ge en helhetsbild av det samiska samhället och dess
utmaningar.
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EU 2021-2028

Som det diskuteras idag så förväntas nya programmen vara klara först 2022. Som en konsekvens av
detta så vet vi inte heller hur överlappningstiden ser ut från att denna programperiod tar slut.
Sametinget ingår i Jordbruksverkets sambetsgrupp för investeringar i nästa program. Vi har inledningsvis
levererat ett antal synpunkter som baseras på erfarenheter av denna programperiod och som skiljer sg
från förra programperioden.
Startstöden

Sametinget vill ha kvar startstöden!
sänk etableringsålder till 30 år
flera unga kvinnor
utbildning viktigt som krav
mentorskapet viktigt och bör utvecklas (traditionell kunskap)
startstöd bra även till andra - men inom de traditionella näringarna och inte minska på stödet till
unga renskötare
kvotering av stöden mellan länen?
affärsplan viktig - inte integrerat i ansökan
mera pengar
lnvesteringsstöd • bruttoförslag
lnvesteringsstöd även till mobila anläggningar
förädlingsstöd
lnvesteringsstöd till klimatanpassning
Hållbar utveckling - anpassning/återställning av betesmarkenr (klimathandlingsplanen/strategin)
natur- och kulturmiljöstöd
investeringsstöd till övriga företagare

Förslaget är att investeringsstöd till övrig företagsamhet skall tas bort och istället läggas på
Leaderornrådena. Sametinget har motsatt sig det för samiskt vidkommande då vi vill hålla ihop och ha
kontroll över hela det samiska området och samisk näringslivsutveckling (se OECD-rapporten). Om
förslaget går igenom blir det istället tvärtom - en fragmentering av den samiska regionen och synen på d
företagsutvecklingen blir olika beroende var man söker medel.

Insatser - lnterreg

Nu är det bestämt att det blir en nästa programperiod för lnterreg. Dock kommer det att bli förändringar i
antalet lnterregområden då diskussioner pågår om sammanslagning. Nu är det hög tid att Samiskt
Parlamentariskt Råd börjar arbeta med ramarna inför nästa programperiod.
lnterregprogrammet är viktigt ur samisk synvinkel då det är det enda program som kan stötta utveckling
oberoende av landgränser (nu finns det dock flera gränshinder).
De erfarenheter som Sametinget i Sverige gjort hittills är:
Det låga söktrycket kan nog förklaras med att det samiska delprogrammet är totalt integrerat i
lnterreg Nord. Man hittar inte till programmet och känner inte igen sig.

4

I dagsläget finns det endast ett Samiskt sekretariat som finansierias via EU-medel. Det är ett
enormt stort område att serva. sametinget anser att del krävs noder/sekretariat både på finsk och
norsk sida och som behöver finansieras med programmedel. Det skulle innebära större
kunskapsbas, bättre hjälp till sökande, större intresse från både sökande och nationella
finansiärer och lägre arbetsbelastning på innevarande sekretariat.

Statistikutredningen Läget i Säpmi

Utredningen är klar och kan härmed användas i kommande SWOT:ar och programförslag.

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC
Nyanställd Sara Inger Larsson som handläggare på Landsbygdsprogrammet
Sjukskrivning på lnterregsekretariatet.
utredning om nya kolaler är påbörjad och en enkät har gjorts bland anställda på östersundskontoret.

INFORMATIONSINSATSER

ÖVRIGT (EX DEL TAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER M M)
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Datum

Verksamhet

Namn

190603-05

Workshop - samisk mat SSR:s landsmöte Sthlm

Kjerstin

190613

Möte traditionell småskalig matkultur, Stockholm

Ingela

190629 0704

Almedalen

Ingela

190821

Mentorsträff 2, Kiruna

Ingela, Camilla

190822-23

Näringsnämndsmöte, luleå

Ingela

CHEFSRAPPORT
RENNÄRING
PERIOD: 20190601- 20190831

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

SAmediggi
Såmediggc
Sflmicdiggie
Saemicdlglde

Utfall för
perioden

Kommentar

Förvalhung
113 915

1.22RFA

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

•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
o Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
o
o

påverkar det samiska samhället
Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella landoch vattenområden samt naturresurser
Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk

•

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

•

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

•

Ökad användning och därmed ökat synliggörande av det samiska språket

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING

1. Det Finns ett ökat förtroende för Sametinget som organisation hos den samiska

2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

AKTIVITETER UNDER PERIODEN

Rovdjursfrågor
Avdelningen har arbetat med rennäringsnämndens rovdjursstrategi som avslutades den 15 juli
efter deltagande på Almedalen. Under perioden har ett seminarium hållits på riksdagen den 3
april med omkring ett 25 deltagare, varav flera riksdagsmän. En budskapsplattform samt olika
informationsverktyg har tagits frrun. En debattartikel har skrivits vilket Östersundsposten
införde. Rovdjursfrågan var även central vid mötet med miljö- och jordbruksutskottet den 27
augusti i Luleå. Under projektperioden har närmare 50 riksdagsledamöter tagit del av
Sametingets budskap vad gäller rovdjursfrågan. Budskapsplattformen bifogas som
arbetsmaterial.
Produktionsberäkningarna och digitala tekniken för förvaltningsverktyget har förfinats och
under sensommaren har vidareutbildning skett för samebyarna. Sammanlagt har nu drygt 40
samebyar och 100 personer utbildats i verktyget.
Naturvårdsverket beslutade den 9 maj att miniminivån för varg i Jämtland ska ligga på 1
föryngring motsvarande 10 vargindivider. Srunetinget har begärt omprövning av beslutet
vilket Naturvårdsverket har ogillat. Sametinget har därefter, den 28 juni, överklagat
omprövningsbeslutet till förvaltningsrätten i Stockholm.

Klimatanpassning
Sametingets klimatprojekt med medel (lmkr) från SMHI pågår. Syftet är att främja
tvärsektoriellt srunarbete med andra aktörer och få större möjlighet att bedöma helheten för
renskötseln utifrån klimat och kumulativa effekter (omvärldsfaktorer). Integrering av
klimatscenarier i RBP ska underlätta att ta beslut under osäkerhet och under olika årstider.
Projektets mål är att uppdatera och komplettera med ytterligare omvärldsfaktorer exempelvis
vindkraft, rovdjur, gruvor, infrastruktur, kulturarv samt att addera klirnatdata till det. Målet är
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att belysa de funktionella samband som råder för renskötseln och hur kumulativa effekter
påverkar samebyarna. Detta avses att åskådliggöras i tre-fyra samebyar som utgör
pilotområden för verktyget renbruksplan-klirnatfaktorer.
SWECO har på uppdrag från Sametinget gjort en sammanställning av fyra samebyars
pilotprojekt med klimat och sårbarhetsanalyser samt handlingsplan. Rapporten som blev klar
15 augusti avslutas med samebyarnas förslag till åtgärder och insatser för klimatanpassning.
Samhällsplanering
Sametinget deltar som referensmyndighet i Energimyndigheten och Naturvårdsverkets
uppdrag (Miljömålsrådets beslut) om strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Hittills har
diskussionerna kretsat kring hur Sametinget kan bidra med GIS-skikt för övergripande
konfliktanalys. Vid senaste mötet berördes framförallt hur rennäringen ska presenteras och
förstås i strategin och den nationella vägledningen som ska tas fram.

Agenda 2013- Eallinbiras-miljöhandledning
Avdelning ansvarar för samordningen att ta fram förslag till handlingsplaner och innehåll för
rubricerade ämnen där utkast kommer att presenteras för nämnder och styrelsen under
hösten.
Katastrofslcadeslcydd
Kontroll/-fixpunkter har nu gjorts för nästan alla samebyar. Fixpunkrena ska nu läggas in i en
geografisk databas och på så sätt underlätta klimatanalyser för rennäringen.
Förslag på nya riktlinjer kommer att presenteras för beslut i rennäringsnämnden under hösten.
AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

Handläggningssystem
Systemutvecklingen av handläggningssystem Mearka - renmärkesregiste, Låhko företagsregister, Haddi - prisstödssystem samt Navdi - rovdjursersäthung, massdöd och
inventering, (Mearka och Låhko, renrnärkesregister och företagsregister) har påbörjats och
sker i samarbete med CGI, Agio, Mirror och Coresource.

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN, KONFERENSER MM)
Avdelningen har tagit initiativ till att hålla särskilda chefsmöten med Naturvårdsverket. Det
första mötet hölls den 12 februari och det andra kommer att hållas den 28 augusti.

3

29maj
4-5 juni
4juni
11 juni
12 juni
17juni
17:ejuni
18:e juni
20:e juni
25juni
12-16 aug
14-15 aug
22 augusti
23 augusti
26 augusti
27 augusti
27 augusti
28 augusti
29 augusti
30 augusti
30 augusti
3 sep
3 sep

Nationella snöskoterrådets vårmöte, Stockholm (Brita IT)
SSR landsmöte, Stockholm(Brita IT)
Myndighetsdialog, Sametinget - Trafikverket (Laila ÖBA, Tomas Kuhmunen)
Nationella snöskoterrådet, avstämningsmöte ang SOU Terrängkörningslagen,
(Brita IT)
Myndighetsdialog, miljödepartementet (Lars-Ove Sjajn)
Möte med utredarna av Terrängkörningslagen, Kiruna (Tomas Kuhmunen)
Förberedande videomöte angående nationella vindkraftsstrategin (Peter Benson,
Tomas Kuhmunen)
Inspire direktiven (Peter Benson)
Nationella vindkraftsstrateg (Peter Benson, Tomas Kuhmunen)
Samverkansrådet Norra rovdjursförvaltningsonuådet (Lars-Ove Sjajn)
"The 15th International Arctic Ungulate Conference" i Jokkmokk (Laila ÖBA)
Centrala sanuådsgruppen Skogsbruk-rennäring (Stefan Forsmark) 190823.
"Ny renhälsovård" i Umeå med JBV, SVA, Länsveterinärer från LST AC, SSR och
Djur och Gårdshälsan (Hans Inga, Sören Långberg, Kristina Hotti)
Naturvårdsverket om bl.a licensjakt järv (Stefan F, Marita Stinnerbom, Lars-Ove
Sjajn)
samebyar i Jokkmokk för gränsbestämning (Laila ÖBA, Lars-Ove Sjajn)
Sektors råd skogsbruk och rennäring, Norr- och Västerbotten (Stefan Forsmark)
Miljö- och jordbruksutskottet i Luleå (Lars-Ove Sjajn, Rickard Doj, Tomas
Kuhmunen)
Övergripande "chefsmöte" Naturvårdsverket (Lars-Ove Sjajn, Nadja Åstot, Anne W)
Miljöledning Naturvårdsverket (Lars-Ove Sjajn, Anne W, Ulril<a Hannu)
Utvärdering nationalpark Naturvårdsverket (Lars-Ove Sjajn)
Hänsynsmål i klimatanpassning med Skogsstyrelsen (Stefan Forsmark)
Visionsdag om framtidens skogslandskap (Stefan Forsmark)
Energimyndigheten och Naturvårdsverket angående Vindkraftsstrategin (LarsOve Sjajn m.fl)

Grupper/samråd där vi deltar:
Svensk Viltförvaltning, ledningsgrupp (Lars-Ove Sjajn)
Centrala sarnrådsgruppen Skogsbruk och rennäring (Stefan Forsmark)
Sektorråd skogliga frågor i Norr- och Västerbotten (Stefan Forsmark)
Nationella sektorrådet för skogliga frågor (Stefan Forsmark)
Samråd med Jämtlandsbyar och LST om inventering (Stefan Forsmark)
Översyn inventeringssystem (Stefan Forsmark)
Observatör, översyn av loinventering (Stefan Forsmark)
Observatör, översyn av järvinventering (Stefan Forsmark)
Myndighetsgruppen för grön infrastruktur (Anne W)
Myndighetsnätverket för klimatanpassning (Anne W)
SGUs gruvnäringsråd (Brita IT)

Nationella snöskoterrådet (Brita IT)
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Inspire arbetsgrupp, hantering av EU- direktiv (Peter Benson)
Myndighetssamverkan Copernicus, Rymdstyrelsen och Satellitdata (Peter Benson)
Referensgruppen för NMD, Nationella marktäckedata (Peter Benson)
Skogsstyrelsen, Målbilder för kulturmiljöer/skogsbruk (Tomas Kuhrnunen)
Vetenskapliga rådet för Biologisk mångfald och ekosystemtjänster (Laila B)
CWD, Ny Renhälsovård (Hans Inga, Kristina Hotti, Sören Långberg)
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Budskapsplattform för

Såmediggi
Såmediggc
Såmicdiggie
Saemicdigkic

Sametingets rovdjursstrategi
2019-05-21

Grundbudskap
Problemformulering
Den samiska renskötseln bär på unika värden och goda utvecklingsmöjligheter, men på grund
av att rovdjursförvaltningen idag utövas på bekostnad av renskötseln hämmas
förutsättningarna till att stärka och utveckla klimatvänlig, närproducerad och högklassig
livsmedelsproduktion, bidra till ett rikt och vitalt samiskt och svenskt kulturliv, samt till att
skapa goda villkor för hållbart resursutnyttjande och biologisk mångfald.
Rovdjurstrycket är för högt för att en hållbar och långsiktig samisk renskötsel ska kunna
bedrivas. Renskötselns svaga författningsskydd i förhållande till den svenska
rovdjursstammen får till följd att samiska intressen ständigt prioriteras ned. Det gör också att
den av riksdagen fastslagna toleransnivån för rovdjursförluster inte har någon effekt.
Instrument saknas för att nå under toleransnivån, vilket utarmar möjligheterna till att arbeta
förebyggande och långsiktigt för att kunna förvalta renskötselns tillgångar och potential samt
att skapa hållbara villkor inom renskötselområdet. Detta, i kombination med att
ersättningsnivåerna för rovdjursförluster inte är i nivå med de verkliga förlusterna, skadar
renskötseln och tvingar renskötare och det samiska samhället att bära kostnaderna för en
ohållbar rovdjursförvaltning.

Lösning
Den svenska rovdjursförvaltningen behöver ta hänsyn till renskötselns villkor. Renskötseln
behöver ett stärkt författningsskydd och kraftfulla politiska åtgärder som skapar balans och
främjar hållbarhet. Effektiva verktyg behövs för att skapa långsiktighet och proaktivitet inom
förvaltningen. Rennäringen och rovdjursförvaltningen kan tillsammans skapa förutsättningar
för en livskraftig renskötsel som klarar av att hantera rovdjursförluster under den fastslagna
toleransnivån samt en hållbar och effektiv rovdjursförvaltning byggd på kunskap och
samverkan. Därtill krävs högre ersättningsnivåer för att främja utveckling snarare än att
dränera renskötseln på resurser inom. En stark renskötsel gynnar den samiska kulturen, den
biologiska mångfalden och samhällsekonomin, samtidigt som den bidrar till att uppnå de
svenska miljömålen och skapar förutsättningar för ekologisk, sund och högklassig
livsmedelsproduktion.

Cujuhus/adress
Box 90,981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post; kansli@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Faksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)

0980 - 780 31
www.sametinget.se

2

Innehåll
Grundbudskap ...................................................................................................................................... 1
Budskapsplattformens syfte ............................................................................................................ 3
Budskapsplattformens mål. ............................................................................................................. 3
Stöd punkter ....................................................................................................................................... 4
Budskapsstrategi ................................................................................................................................... 5
Budskapsmodell ................................................................................................................................ 6
Problembild ....................................................................................................................................... 6
Grundförutsättningar - vad måste tas hänsyn till i arbetet med frågan? ................................. 8
Kommunikativa utrnaningar ......................................................................................................... 10
Målgrupper ...................................................................................................................................... 10
Budskap ................................................................................................................................................ 14
Renskötselns värden ....................................................................................................................... 14
Problem ............................................................................................................................................ 19
Lösningar ......................................................................................................................................... 21
Sammanfattad budskapsplattform för Sametingets rovdjursstrategi ......................................... 24
Aktuell statistik ............................................................................................................................... 26

Cujuhus/adress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf 1-Iedinsvägen 58
e-post: kansli@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Filksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)

0980 - 780 31

www.sametinget.se

3

Budskapsplattformens syfte
Denna budskapsplattform togs ursprungligen fram under våren 2019 under ledning av, och i
samråd med, styrgruppen för rovdjursfrågor under Sametingets rennäringsavdelning.
Budskapsplattformen är ett levande dokument som bör revideras regelbundet för att
budskap och kommunikationsinsatser utformas efter aktuella förutsättningar.
Budskapsplattformen är framtagen i syfte att:
Samordna och harmonisera Sametingets budskap i frågor som berör ämnet rovdjur.
Stödja Sametingets politiker och tjänstemän i extern kommunikation kring
rovdjursfrågor.
Utgöra strategisk och argumentationsmässig grund för Sametingets interna och
externa kommunikation i frågor som berör rovdjur.
Ge strategisk vägledning vid utformning av kommunikationsplaner och enskilda
kom1nunikationsinsatser.
Utgöra underlag för utformning av kommunikationsmaterial för extern

kommunikation.

Budskapsplattformens mål
Att skapa förutsättningar för en hållbar och stark renskötsel genom att verka för en
balanserad rovdjursförvaltning och ett hanterbart rovdjurstryck.

Cujuhus/adress
Box 90,981 22 GIRON/KIRUNA
Besök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: kansli@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Fllksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)

0980 - 780 31

www.sametinget.se
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Stöd punkter
Problem och lösning
Renskötseln har en stor och outnyttjad potential att producera unik mat med hög
kvalitet som också är klimatvänlig och näringsrik. Genom den samiska filosofin kring
samspelet med naturen bidrar renskötseln till den biologiska mångfalden och är en
förebild för hållbar livsmedelsproduktion.
Renskötseln förblir en outnyttjad och hotad resurs ifall rovdjurstrycket fortsätter vara
på en ohållbart hög nivå.
Lösningen är en rovdjursförvaltning som tar hänsyn till renskötselns villkor och
skapar förutsättningar för samexistens och balans mellan renskötseln och
rovdjursstammen. Toleransnivån behöver respekteras, renskötseln behöver ett
starkare författningsskydd i förhållande till rovdjuren, svensk lagstiftning måste
harmoniseras med folkrätten och urfolksrätten, samisk kunskap behöver värdesättas
och ersättningsnivåerna i samband med rovdjursförluster måste höjas.
Toleransnivån
2013 beslutade riksdagen att renskötseln endast skulle behöva tolerera maximalt 10 %
förluster av den totala renhjorden orsakade av rovdjursskador. Sedan dess har de
beräknade förlustsiffrorna aldrig underskridit det dubbla.
Utvecklingen går åt fel håll: snittet för antalet rovdjursdödade renar var högre de fyra
åren efter att beslutet togs än samma tidsperiod innan.
Det behövs starkare författningsskydd för renskötseln, mer effektiva
förvaltningsverktyg och tydligare direktiv för att toleransnivån ska få verkan.
Folkrätten
Renskötselns skydd måste motsvara de grundlagsskyddade rättigheter som uppställs
i regeringsformen. Det måste också vara i harmoni med rätten till att kunna bedriva
sin traditionella näring (FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter,
art. 27), rätten att delta i beslut och få sina kunskaper tillvaratagna (FN:s konvention
om biologisk mångfald) och den urfolksrätt som Sverige förbundit sig att följa.

Cujuhus/adress
Box 90, 981 22 GIRON/KIRUNA

Telefovdna/telefon

Fåksa/telefax

Besök: Adolf Hedinsvägen 58

0980 - 780 30 {växel)

0980 - 780 31

e-post: kansli@sametinget.se
Org.m.: 202100-4573

www .sametinget.se
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Budskapsstrategi
Rovdjursproblematiken i renskötselområdet är komplicerad och kunskapen om renskötselns
förhållanden får antas vara låg hos både allmänhet och beslutsfattare. För att öka chanserna
till att få uppmärksamhet för budskapet och nå framgång i den politiska processen bör
budskapsbärarna kunna svara på dessa frågor:
1) Varför är detta relevant för den som tar emot budskapet?

Det är viktigt att lyfta fram varför den som tar emot budskapet ska engagera sig i just denna
fråga. Det måste med andra ord finnas någonting att "vinna" på att lägga tid, intresse och
arbete i frågan. Detta görs genom att lyfta fram de värden som renskötseln bidrar med och
den potential som renskötseln har, och hur dessa påverkar omvärlden, samhället, enskilda
individer och budskapsmottagaren själv.
2) Varför är just detta budskap är det starkaste och mest pålitliga?

För att budskapet ska vara trovärdigt måste budskapsbärarna anses vara pålitliga. Det görs
genom att lyfta fram varför det samiska samhället och dess företrädare är auktoriteter och
har insikt i frågorna. Det kan exempelvis innebära att lyfta fram den traditionella kunskapen
i det samiska samhället, budskapsbärarnas långvariga engagemang och expertis kring
renskötselns förutsättningar och den nära kulturella kopplingen till frågorna. Viktigt är
också att ha konsekventa, pålitliga och väl underbyggda argument.
3) Varför är dessa lösningar mest rimliga och ger bäst resultat?

När relevans och tillförlitlighet etablerats måste sakargumenten i budskapet vara rimliga,
logiska och väl underbyggda för att budskapet ska accepteras. Samiska företrädare har ett
stort kunskapsövertag gällande renskötselns förhållanden. Detta bör utnyttjas, tillsammans
med ingående kunskaper från forskning och statistik. Utifrån detta går det att bygga starka
och logiska argumentationskedjor som blir svåra att vederlägga. För att lyckas krävs även
goda kunskaper om meningsmotståndares argument.
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Budskapsmodell
Budskapen som lyfts fram fungerar enligt denna modell:
Renskötselns värden och potential -, problematik som förhindrar renskötseln från att nå
värdena och potentialen -> lösning på problematiken
Modellen kan också beskrivas som att tre frågor ska besvaras:
Vilka värden har renskötseln?
Vad hindrar renskötseln från att uppnå dessa värden?
Vilka åtgärder kan överbrygga hindren?

När budskapet kommuniceras är dessa saker bra att tänka på:
När budskapet kommuniceras bör alltid de positiva aspekterna av renskötseln lyftas
fram och förklaras initialt, för att skapa förstående för vilka värden rovdjuren förstör.
Konstrnktiv problemformulering: varje gång problematiken kring rovdjuren lyfts
bör också konkreta lösningar lyftas fram. Det gör det lättare för budskapsmottagaren
att acceptera problemformuleringen om den presenteras med en möjlig väg framåt.
Målet med budskapet är att få budskapsmottagare att acceptera och arbeta för våra
lösningar, inte att budskapsmottagaren själv ska lösa problemet.

Problembild
Nedan presenteras övergripande de olika aspekterna av renskötselns problem med dagens
rovdjursförvaltning.
Problem: Förlustnivåerna till rovdjur är för höga för att upprätthålla en hållbar renskötsel.
Orsak: Rovdjurstrycket är för högt.
Lösning: Rovdjurstrycket sänks till en hållbar nivå under den av riksdagen beslutade
toleransnivån för rovdjursförluster.
Tillvägagångssätt: Lagstiftning och andra författningsändringar, höjd kunskap och
medvetenhet om situationen hos lagstiftare och beslutsfattare, tillskott av ekonomiska
resurser, strategier för att effektivt verkställande.

Problem: Den av riksdagen beslutade toleransnivån på högst 10 % förluster till rovdjur
per år och sameby har ingen effekt.
Orsak: Det saknas verktyg för att verkställa beslutet.
Lösning: Förvaltande instanser ges verktyg för att verkställa beslutet om toleransnivå.
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Tillvägagångssätt: Lagstiftning och andra författningsändringar, höjd kunskap hos

lagstiftare och beslutsfattare, tillskott av ekonomiska resurser, strategier för att effektivt
verkställande.
+
Orsak: Beslutet hindras av oförenlighet med andra författningar
Lösning: Beslutet stadgas i författning på tillräckligt hög nivå.
Tillvägagångssätt: Lagstiftning och andra författningsändringar, väl underbyggda underlag

för tolkning av beslut och för påverkan på renskötseln, förändrad syn på
författningstolkning i förhållande till beslutet.

Problem: Dagens rovdjursförvaltning tar inte hänsyn till renskötseln.
Orsak: Rovdjurens skydd är starkare än motsvarande skydd för renskötseln.
Lösning: Skyddet för renskötseln stärks.
Tillvägagångssätt: Lagstiftning och andra författningsändringar, höjd kunskap inom

förvaltning, väl underbyggda underlag för påverkan på renskötseln.

Problem: Dagens ersättningsnivåer för rovdjursförluster i renskötseln omöjliggör hållbar
renskötsel.
Orsak: Ersättningsnivåerna motsvarar inte den faktiska ekonomiska skada som rovdjur
orsakar renskötseln.
Lösning: Ersättningsnivåerna höjs för att bättre motsvara den faktiska ekonomiska skadan.
Tillvägagångssätt: Framtagande av underlag för att beräkna samtliga aspekter av skadorna,

lagstiftning och andra författningsändringar, budgetäskanden, höjd kunskap inom
förvaltning.
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Grundförutsättningar - vad måste tas hänsyn till i arbetet med
frågan?
Nedan presenteras några aspekter av frågan om rovdjursförvaltning i renskötselområdet
som påverkar hur budskapet kan kommuniceras. Dessa har tagits hänsyn till i utformningen
av budskapet.
Generellt låg kunskapsnivå bland beslutsfattare
Hos allmänheten och hos beslutsfattare utom den samiska sfären är kunskapsnivån om det
samiska samhället samt de samiska näringarna och deras egenskaper och status låg. Detta
innebär att det inte går att förvänta sig att budskapsmottagare känner till renskötselns
förutsättningar, dess värden som kulturbärare och den potentiella produktion som
renskötseln skulle kunna generera med bättre villkor. Risken är att frågan uppfattas som ett
smalt särintresse som en relativt liten grupp näringsidkare driver till av eget ekonomiskt
intresse. Dessutom kan det felaktigt uppfattas som att renskötseln bedrivs på bekostnad av
exempelvis naturvärden och biologisk mångfald. Därför är det viktigt att etablera att:
Renskötselns hälsotillstånd och framtidsutsikter påverkar samhället och stora
grupper av människor. En hållbar renskötsel är viktig för det samiska folket, den
samiska och den svenska kulturen, för den biologiska mångfalden, miljön och
klimatet, för samhällsekonomin och för nordisk matkultur.
Renskötseln är inte frikopplad från det övriga samhället: det är inget särintresse och
dess roll som ett nav i den samiska kulturen gör att den inte kan betraktas som endast
en näring bland andra. Renskötseln är både en viktig del av det samiska samhället
och av de svenska kultur- och näringslivsstrukturerna, vilket gör frågan relevant för
en bredare krets.
Renskötsel och biologisk mångfald går hand i hand. Renskötseln har alltid levt sida
vid sida med ekosystemen och de inhemska rovdjuren på ett hållbart sätt, och
renskötseln inverkar positivt som en ekosystemtjänst för den biologiska mångfalden
och fjällmiljön.
Rovdjurstrycket är ett symptom på det verkliga problemet: den nuvarande
rovdjursförvaltningen, som utövas på bekostnad av renskötseln.
Det är viktigt att först etablera vad vi argumenterar för: de värden och tillgångar som en
hållbar och livskraftig renskötsel för med sig. Dessutom måste det etableras varför just dessa
värden är viktiga för betydligt fler än de aktiva renskötarna. Från det utgångsläget går det
att argumentera även för vilka mer allmänna värden den nuvarande rovdjursförvaltningen
förstör.
Konfliktfråga
Hanteringen av rovdjur upplevs i dagsläget som en konfliktfråga, där olika intressen ställs
emot varandra. Förespråkare för ökade rovdjursstammar och reducerade möjligheter till jakt
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på rovdjur argumenterar för att exempelvis renskötares och jägares intressen innebär en
urholkning av den biologiska mångfalden och förlust av en artrik natur.
Att frågan är präglad av högt tonläge och utgör en potentiell konfliktyta gör att frågan är
svårare att skapa opinion kring bland beslutfattare och andra aktörer. Detta då en aktör som
förespråkar en mer balanserad rovdjursförvaltning riskerar att utmålas som emot biologisk
mångfald, djurrätt, etc. Därför är det viktigt:
Att peka på att konflikten är falsk: renskötseln bidrar till ekosystemen och den
biologiska mångfalden. En hållbar, långsiktig och proaktiv renskötsel- och
rovdjursförvaltning innebär att inget värde skapas på bekostnad av det andra.
Renskötseln står på samma sida som förespråkare för miljö och biologisk mångfald.
Konflikten är skapad av andra, med andra syften.
Att lyfta fram värdena av renskötseln bidrar positivt till miljö-, klimat-, mångfaldsoch hållbarhetsmässiga värden: renskötseln är en hållbar näring med höga kulturella
värden, och genererar en livsmedelsproduktion som är klimat-, miljö, och
kvalitetsmässigt är unik.
Att poängtera att renskötseln inte har som mål att utrota rovdjuren: hållbar och
välfungerande samexistens har varit ett faktum under mycket lång tid. Det är dagens
rovdjursförvaltning som låser möjligheterna till att skapa en hållbar renskötsel utifrån
rådande villkor.
Oklart ansvarsutkrävande
Rovdjursfrågan är präglad av att ansvaret i stor utsträckning kan hänskjutas till högre
instans. Länsstyrelsen har att förhålla sig till gällande författningar (förordningar,
lagstiftning, EU-lagstiftning) och domstolspraxis, domstolarna har att förhålla sig till
gällande nationell och internationell lagstiftning, likaså förvaltningsmyndigheter och
regeringsdepartement. Riksdag och regering kan hänskjuta ansvaret i frågan till EU och
pågående processer hos andra organ i det politiska systemet.
Hur exempelvis ett EU-direktiv ska tolkas inhemskt beror på flertalet faktorer. Direkta
kontakter och intensivt informationsarbete riktat till tjänstemän och politiker är viktigt för att
lyfta fram de konsekvenser som en viss tolkning kan innebära och vilka parametrar från som
måste lyftas in i bedömningen från renskötselns sida. På indirekt väg kan påverkan också
ske genom att få till stånd ett stärkt skydd för renskötseln i svensk författning på så hög nivå
som möjligt (företrädelsevis lagstiftning). Detta innebär att tolkningen av mellan/överstatliga direktiv måste göras med hänsyn till gällande inhemska bestämmelser.
Ansvarsutkrävande blir då enklare, då ansvaret inte kan hänskjutas till annan instans.
Författningsändringar som stärker skyddet för rennäringen skulle kunna ha effekten att
dialog med berörda myndigheter, tjänstemän och politiker blir enklare då ansvaret för
frågan är lättare att placera.
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Viktigt att:
Lyfta frågan om politiskt ansvar samt vara tydlig och välmotiverad i
kommunikationen kring vilka vi anser har ett ansvar för en viss politisk fråga. Även
om frågan slutgiltigt beslutas om i högre/andra instanser kan politiskt ansvar
utkrävas även på andra nivåer.
Vara tydlig med att stärkt skydd och stärkta rättigheter för renskötseln stadgade i
författning inte är en avvägning mellan intressen, utan har sin grund i exempelvis
internationell rätt som Sverige redan erkänt.

Kommunikativa utmaningar
Nedan beskrivs ett antal nyckelmoment i den externa kommunikationen: dessa utmaningar
bör finnas i åtanke när budskapet kommuniceras.
Att visa varför renskötseln är av relevans för potentiella budskapsmottagare.
Renskötseln uppfattas som att den berör få människor och kunskapen om den är
förhållandevis låg. Trots den förhållandevis höga konfliktnivån i rovdjursfrågan är
det inte ett ämne som engagerar allmänheten i någon större utsträckning, och
följaktligen är det inte heller någon het fråga på den politiska dagordningen. l arbetet
med frågan kan detta i olika sammanhang både vara en nackdel (lågt engagemang,
låg vilja att åtgärda problematiken) och en fördel (frågan går "under radarn" och kan
vinna stöd utan att den blir föremål för politisk strid).
Att undvika konfliktelement. För potentiella budskapsmottagare är det
avskräckande att hamna i en konfliktsituation på grund av ett engagemang eller ett
ställningstagande. Renskötselns budskap bör inte baseras på konflikter mellan olika
intressen, utan snarare olika intressens förenlighet med varandra. Budskapets udd
riktas mot politiken och förvaltningen. Miljörörelsen är en potentiellt viktig grupp att
kunna alliera sig med genom att eliminera den falska konflikten rennäring - rovdjur.
Att lyfta frågan till samhällsnivå. Det är inte endast enskilda näringsidkare som
skadas av det höga rovdjurstrycket, utan hela den samiska kulturen och dess framtid,

samhällsekonomiskt, miljö-, klimat- och hållbarhetsmässigt, samt ur ett
matkvalitetsperspektiv.

Målgrupper
Nedan beskrivs vilka målgrupper som kan vara intressanta att påverka genom
budskapsplattformen.

Direkta målgrupper
Inom de direkta målgrupperna finns de som kan påverka i frågan i beslutsprocesser eller har
stort inflytande över politiken. Dessa bör alltid ses som primära budskapsmottagare i extern
kommunikation.
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Riksdagspartier och riksdagsledamöter
Kontakt med riksdagsledamöter är mycket viktigt då de både har instrument för att påverka
politiken i riksdagen och i riksdagsutskotten, samt att de utgör viktiga kanaler in i partierna.
Personliga kontakter med enskilda riksdagsledamöter kan ha stor betydelse beroende på
intresset för samiska frågor i allmänhet och rovdjursfrågan i synnerhet. Olika partier kan ha
olika ingångar beroende på politiska prioriteringar och ståndpunkter. Gruppen bör
prioriteras.
Ministrar och politiska tjänstemän
Öppen opinionsbildning i denna fråga bör framför allt riktas till exempelvis ansvariga
ministrar, där det mediala genomslaget är som störst. Första prioritet bör vara att sätta
frågan på dagordningen och säkerställa att arbete görs i frågan. I öppen kommunikation
med denna målgrupp är tydlighet i frågan och ett budskap som är rakt och konkret särskilt
viktigt.
Berörda departement och myndigheter
Löpande kontakter med berörda departement och myndigheter är viktiga, då det finns
möjlighet att påverka och samarbeta i exempelvis beredning och budgetarbete. Dessa
kontakter kan med fördel ske på tjänstemannanivå.
Samiska politiker
Gäller allra främst förankring av budskapet och de kärnvärden som lyfts fram. Målet bör
vara att samiska politiker kan kommunicera med en tydlig och, i den mån det är möjligt,
unison röst i de frågor där enighet råder kring rovdjursförvaltningen.

Indirekta målgrupper
Inom dessa områden finns målgrupper som indirekt kan påverka frågan. Genom att hitta
gemensamma beröringspunkter och mål går det att hitta former av samarbeten för att väcka
en bredare opinion och vinna ett större stöd för rovdjursfrågan. Detta kan i sin tur påverka
hur frågan uppmärksammas bland lagstiftare och beslutsfattare inom relevanta
politikområden, samt hur rovdjursförvaltningen utformas och genomdrivs. Budskapet måste
dock anpassas för varje målgrupp.
Miljö
En intressant målgrupp är de grupper och nyckelpersoner som intresserar sig för miljö,
ekologi och klimat. Här kan det finnas visst utrymme för rörelse i opinionen. Det finns goda
argument för att:
Lyfta renskötselns roll som ekosystemtjänst, dess positiva inverkan på biologisk
mångfald och det betespräglade landskapet, samt dess förenlighet med de svenska
miljömålen (främst Storslagen fjällmiljö) och Agenda 2030 (framför allt mål 2.4, 12.2
och hela mål 15).
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Vidare lyfta renskötseln som en hållbar, grön och klimatpositiv näring som genererar
produkter med låg klimatbelastning.
Landsbygd/jordbruk/djurhållning
Här kan det finnas draghjälp att hämta vad gäller förutsättningar för att bedriva
opinionsbildning. Renskötseln delar vissa intressen med flertalet aktörer i denna målgrupp,
medan intressena kan vara motstående i andra aspekter och frågor. Bedömningen är dock att
det i vissa fall kan finnas grund för samarbete i exempelvis opinionsbildning (debattartiklar
etc.), i andra fall samarbete gällande kunskapsutbyte och information.
Rovdjursförvaltningen, det svaga/obefintliga tillvaratagandet av andra intressen i
förhållande till rovdjuren, att de som drabbas av de politiska besluten står maktlösa (då
besluten tas långt ifrån verkligheten), skydd för djurhållning m.m. är frågor som skulle
kunna påverka målgruppen eller generera samverkan.
Potentiella samverkanspartners:
Lantbruksorganisationer (ex. LRF)
Lokalpolitiker i kommuner/regioner
Jaktorganisationer
Lokala politiker
Politiker på lokal och regional nivå är både viktiga opinionsbildare och utgör kanaler in i
riksdagspartierna. Dessa kan vara intressanta att samarbeta med för opinionsbildning kring
de berörda frågorna. I kommuner och regioner kan ett annat synsätt på rovdjur och
renskötsel finnas, samt ett annat fokus på lokala samhällsekonomiska och näringsmässiga
frågor. Exempelvis kommunalråd, kommunstyrelserepresentanter och andra lokala
företrädare kan ha möjlighet att sätta en agenda och att få uppmärksamhet medialt.
Mat

Renköttet bör lyftas fram för dess kulinariska kvaliteter, dess hälsomässiga aspekter eller
dess klimat- och hållbarhetsegenskaper, och att det när-/lokalproducerat. Här finns möjlighet
att undersöka efterfrågan hos restaurangbranschen, utmaningar för matproducenter och
även konsumentmarknaden både inom och utanför renskötselns kärnområden. Fokus bör
ligga på renköttets högklassighet och exklusivitet och det faktum att en så unik produkt inte
når ut på marknaden. I dessa frågor skulle det vara intressant att söka samarbeten med
Kockar, krögare och restaurangägare
Matproducenter och distributörer
Intresseorganisationer som arbetar med mat
Matskribenter och opinionsbildare på området
Forskare med imiktning mot mat, näring/nutrition, ekonomi, klimat- och
miljöpåverkan
På just detta område finns det goda möjligheter att skapa relevans och intresse långt utanför
renskötselområdet. En möjlig ide skulle kunna vara att undersöka utbud och efterfrågan
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bland restauranger som skulle vilja erbjuda renkött, både lokalt och i storstadsregionerna. På
detta område går det även att koppla frågan till matturism och eventuellt koppla frågan även
till ett internationellt perspektiv.
Det samiska samhället
Det är viktigt att arbetet med frågan vinner stöd bland renskötare, samebyföreträdare och
det samiska samhället i stort. Det görs främst genom tydlighet, transparens och väl
motiverade beslut. Det är viktigt att söka förståelse för att budskapet utformas på ett visst
sätt och att syftet är att skapa så bra förutsättningar som möjligt för renskötseln långsiktigt.
Detta innebär att budskapet anpassas efter mottagaren vilket ibland förenklingar av
problematiken eller argumentationen, eller att tonvikten läggs på olika områden av
rovdjursproblematiken beroende på vad som bedöms ge störst effekt.
En lyckad förankring bland renskötare, samebyar, organisationer och företrädare för det
samiska samhället innebär att fler kan sprida samma budskap och föra en i högre grad enad
linje.
Bred allmänhet
Allmänheten bör vara i ständig åtanke vid opinionsbildning, inte minst för att en publik
fråga väcker mer intresse hos nyckelmålgrupper och att en högre medvetenhet hos
allmänheten kan sätta högre press på dessa. Bedömningen är dock att den allmänna
kunskapen om samer, samisk kultur och samiskt näringsliv, renskötseln och
rovdjurproblematiken är mycket låg hos den genomsnittliga befolkningen. Detta kan göra att
bred opinionsbildning blir svår att förmedla, då nödvändiga förkunskaper saknas och
intresset generellt är lågt. Ett annat problem är att frågan är så inflammerad och känslostyrd
så att oavsett argument kan det vara svårt att få genomslag. En polemik kring rovdjursfrågan
är svår att bryta, om inte omöjlig.
Genom att kommunicera publikt genom exempelvis debattartiklar, opinionsjournalistik,
upprop och information i öppna kanaler kommer frågan att nå intresserad allmänhet.
Budskapen bör dock alltid vara riktade till nyckelmålgrupper som bedöms ha intresse och
möjligheter att tillgodogöra sig budskapen och kan påverka frågan i önskad riktning.
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Budskap
Renskötselns värden
Renskötseln är en central samisk kulturbärare
Övergripande argument
premiss
Renskötseln är ett grundfundament i den samiska kulturen.
Den samiska kulturen har en stor inverkan på det svenska samhället och bidrar positivt

premiss

till Sverige genom sina unika värden.

En stark renskötsel gi;nnar både det samiska och det svenska samhället.

slutsats

Renskötseln är en betydelsefull kulturbärare i det samiska samhället. Den har under
årtusenden utgjort en ekonomisk och levnadsmässig grund för det samiska folket, och är
idag en central del av det fundament som samiska kulturen står på. Renskötseln bidrar till
alla delar av det samiska samhället. Försvagas renskötseln skadas även det samiska
samhället i stort.
Den samiska kulturen är en vital och levande del av det svenska kulturarvet, och tillför till
samhällslivet genom de traditionella samiska näringarna och deras unika uttryckssätt, samt
genom den kunskap som finns inom det samiska samhället.
En livskraftig renskötsel är en garant för ett stark samisk kultur, vilket är en förutsättning för
att framtida generationer ska kunna växa upp och verka i ett levande samiskt samhälle. En
stark samisk kultur gynnar också det svenska samhället genom den kompetens och
mångfald som denna medför och skapar, samt genom de hållbara ekonomiska värden den
för med sig.
Möjligheter
Involvera olika delar av det samiska samhället som budskapsbärare. Slöjdare,
berättare, jojkare m.fl. för att bredda bilden av renskötselns betydelse.
Möjlighet att blicka framåt: vad står på spel för den samiska kulturen ifall renskötseln

försvinner? Vilken framtid möter framtida generationer?
Styrkor

Budskapsbärarna har ett stort kunskapsövertag. Möjlighet att prata "ur hjärtat".
Centralt budskap för att vidga begreppet renskötsel till någonting bredare än en
produktionsgren.
Möjlighet att använda långa tidsperspektiv. Insatserna i frågan ökar av att framtida
generationer påverkas av dagens beslut.
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Utmaningar
Kan uppfattas som abstrakt. Viktigt att peka på de direkta sambanden mellan
renskötseln och den samiska kulturens styrka. Vad är den samiska relationen till
renen och renskötseln? Går det att förklara hur renskötseln påverkar ex. språk?
Komplicerat att etablera den samiska kulturens inverkan på Sverige. Vilken plats har
den samiska kulturen i den svenska kontexten? Vilka värden tillförs till svensk
kultur? Det är centralt att argumentationskedjan håller för att skapa relevans för
budskapsmottagare: den samiska kulturen är en central del av samhället, alltså

gynnas samhället (även det svenska) av en stark renskötsel.
Kritik inom det samiska samhället kan förekomma.

Renkött är en unik produkt
Övergripande argument
premiss
Efterfrågan på renkött är stor på grund av dess kulinariska, näringsmässiga,
klimatvänliga och produktionsmässiga (närproducerat, småskaligt, hantverksmässigt)
egenskaper, samt de traditionella samiska matlagningsmetoderna.
premiss

Utbudet av renkött och produktionskvaliteten avgörs av renskötselns fdrutsättningar.

slutsats

En stark renskötsel ökar tillgången och kvaliteten på renkött som en unik och
eftertraktad produkt.

Renkött är en produkt med många egenskaper som idag efterfrågas av konsumenter:
närproducerat, klimatmässigt hållbart, hantverksmässigt och av högsta kvalitet. Renskötseln
producerar en gastronomisk spjutspetsprodukt i Sverige och bidrar till internationell och
inhemsk matturism. Köttet är dessutom nyttigt: hög proteinhalt, uteslutande fleromättat fett
och höga halter av vitaminer och mineraler. I huvudsak naturbete och inget användande av
antibiotika ger en produkt av mycket hög kvalitet.
Det samiska köket är en potentiell exportvara, med särpräglade smaker, lång tradition och
en grundfilosofi vars essens är tillvaratagande av naturens resurser. De metoder som
används till förädling har en stark förankring samiskt levnadssätt och samisk kultur,
samtidigt som resultatet är högkvalitativt.
Trots att efterfrågan på renkött är hög når inte renköttet konsumenterna i den utsträckning
som det skulle kunna göra. Begränsas antalet rovdjursdödade renar till den av riksdagen
beslutade toleransnivån skulle renskötseln kunna producera 900-1 100 ton mer per år, vilket
skulle öka räckvidden och tillgängligheten för konsumenterna betydligt. En stark renskötsel
är en förutsättning för att garantera tillgången till renkött och säkra produktionskedjan till
förmån för bland annat restauranger och matproducenter.
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Möjligheter
Involvera budskapsbärare utanför det samiska samhället och utanför
rovdjursdebatten. Kockar, krögare, restaurangägare, matskribenter, matproducenter,
matentreprenörerF grossister och konsumenter.

Möjlighet till alternativa sätt att nå ut med budskapet. Samarbete med restauranger,
provsmakning, food trucks, rörlig bild osv. Kan även attrahera större mediekanaler.
Styrkor

Okontroversiell aspekt att lyfta fram: råder stort konsensus om att renkött är en unik
produkt som det finns en hög efterfrågan av.
Positivt och konkret budskap. Renkött har många egenskaper som efterfrågas idag
(lokalproducerat, ekologiskt, klimatsmart, hantverksmässigt, näringsrikt, exklusivt,
högkvalitet rn.m.).
Gångbart budskap att lyfta fram visuellt och genom exempelvis provkök, försäljning
m.m. Bra som komplement för att nå räckvidd och engagemang hos
budskapsmottagare.
Kopplingen mellan rovdjursfrågan och renköttsutbudet är direkt.
Utmaningar
Att spåra och etablera sambandet mellan utbudet av renkött och rovdjurspolitiken.
Frågan kan uppfattas som mer kontroversiell när den kopplas till
rovdjursproblematiken, vilket kan avskräcka eventuella samarbetspartners och
budskapsbärare. I sådana fall går det att separera frågorna: budskapet om renköttets

värde är fortfarande värt att lyfta fram för sig, kopplingen till rovdjur kan göras
genom kompletterande budskap.

Renskötseln främjar hållbar utveckling och bidrar till klimatnyttan
Övergripande argument
premiss

Renskötseln är en ekologisk näring som bygger på hållbarhet, utgör en viktig
elcosystemtjänst inom renbetesområdet i Sverige, bygger på samverkan med naturen och
baseras på en ekologisk grundfilosofi.

premiss

Renskötselns potential till att bidra avgörs av dess utvecklingsmäjligheter, samt dess
fdrutsättningar att skapa hållbarhet, långsiktighet och resiliens.

slutsats

En stark renskötsel gynnarna turen, ekosystemen och klimatet, och bidrar till
att uppft1lla Sveriges internationella åtaganden och högt ställda miljömål.
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Renskötseln är en ekologisk näring, vars grundfilosofi bygger på traditionell samisk kunskap
om samspel med naturen och ekosystemen. Renskötseln utgör en viktig ekosystemtjänst
inom renbetesområdet och är en viktig komponent för att bevara ett betespräglat landskap
som stärker den biologiska mångfalden. Detta genom att hålla marker öppna för arter som är
beroende av renens bete för överlevnad. Detta är av stor vikt för att uppfylla de svenska
miljömålen, framför allt etappmålet "Storslagen fjällmiljö".
Renskötseln bidrar också till att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling (Agenda
2030) genom kunskap och metoder för hållbar, motståndskraftig och ekosystemvänlig
livsmedelsproduktion (mål 2.4), hållbar förvaltning och effektivt utnyttjande av
naturresurser (mål 12.2), skydd för ekosystem, samt främjande av ekosystemstjänster och
biologisk mångfald (mål 15).
En stark och motståndskraftig renskötsel innebär ett ansvarsfullt och hållbart nyttjande av
naturresurser och är en förutsättning för att skydda den unika biologiska mångfalden inom
det samiska renskötselområdet. Dessutom utgör renskötseln en förebild för svensk och
internationell livsmedelsproduktion i symbios med ekosystemen och med låg
klimatpåverkan.
Möjligheter
Möjligheter till samsyn och samarbete med miljörörelsen. Närhet till
djurrättsrörelsen, som är bland de mest vokala meningsmotståndarna i

rovdjursfrågan idag.
Bra ingång till att påverka och samarbeta med berörda departement och
myndigheter, ex. Miljö- och energidepartementet, Naturvårdsverket, länsstyrelserna
etc.

Styrkor

Relativt starkt stöd bakom frågan, både politiskt och på myndighetsnivå.
Korresponderar väl med prioriterade mål hos nuvarande regering.
Finns utvecklingspotential i frågan, renskötseln kan ligga i framkant även vad gäller
exempelvis användandet av modern teknik.
Utmaningar
Imageproblem. Den allmänna bilden är att renskötseln är fordonsintensiv, vilket
försvårar den omedelbara kopplingen till hållbarhet och klimatmedvetenhet. Risk att
argumenten inte anses trovärdiga på grund av att budskapsmottagarens sinnebild

ligger för långt ifrån verkligheten.
Föreställningen om att begreppet traditionell ska innebära gammaldags och utan
tillgång till moderna arbetsredskap.

Cujuhus/adress
Box 90, 98122 GIRON/KIRUNA
I3esök: Adolf Hedinsvägen 58
e-post: kansli@samctinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon

Fåksa/telefax

0980 - 780 30 (växel)

0980 - 780 31

www.sametinget.se

18

Stödjande argument

Renskötseln bidrar till samhällsekonomin och till samhällets kompetensförsörjning
Renskötseln skapar arbetstillfällen och bidrar till den ekonomiska omsättningen i
glesbygdskommuner i Norrlands inland. Renskötseln alstrar kringverksamheter (slakterier,
matförädling, duodji, turism m.m.) och har möjlighet att skapa produktionsvolymer som
innebär arbete och nya anställningar i flera led på mindre orter. Renskötseln och
kringliggande verksamheter är också både i behov av, och bidrar till, samhällstjänster.
Renskötseln utgör en stadig och långvarig ekonomisk knutpunkt i renskötselonuådena.
Renskötseln bidrar även till att trygga personalförsörjningen i yttersta glesbygd, då många
renskötare har utbildning/kompetens inom andra yrkesområden (ex. sjukvård). Detta är
viktigt för att säkra allmän samhällsservice i Norrlands inland.
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Problem
Rovdjurstrycket är för högt för att upprätthålla en hållbar renskötsel.
Renskötseln har levt hållbart i samexistens med rovdjuren under mycket lång tid.
Detta har varit möjligt då förutsättningarna inom renbetesområdet tidigare har varit
annorlunda (mindre exploatering, fler möjligheter och enklare tillgång till bete etc.)
och att det har funnits möjlighet att reglera rovdjursstarnrnen när den varit ett stort
problem. Dagens rovdjursförvaltning tar dock inte i tillräcklig utsträckning hänsyn
till renskötselns förutsättningar, vilket omöjliggör långsiktig hållbarhet och resiliens
inom näringen. Dagens rovdjursförvaltning sker på bekostnad av renskötseln.
De senaste tio åren har i snitt 24 % av den totala renhjorden dödats av rovdjur
årligen. Mer än hälften av den produktion som renskötseln potentiellt skulle ha
dödas idag av rovdjur. Renskötseln skulle kunna ha en 60 % högre produktion om
toleransnivån för rovdjursförluster vid 10 % respekterades. Skulle rovdjurstrycket
sänkas är det dessutom troligt att det skulle vara möjligt att nå det högsta tillåtna
renantalet vid 280 000 djur, vilket potentiellt skulle innebära en 77 % högre
produktion än idag.

Riksdagsbeslutet från 2013 om att renskötseln endast skulle behöva tolerera 10
% förlust av den totala renhjorden till rovdjur årligen har inte haft någon effekt.
Det riksdagsbeslut som fattades 2013 om att den årliga förlusten till rovdjur inom
renskötseln per sameby och år inte skulle överskrida 10 % (den s.k. toleransnivån) har
varit verkningslöst. Ingen förändring har skett i trenden för antalet rovdjursdödade
renar eller antalet rovdjur i officiell statistik sedan beslutet fattades. Få politiska
ansträngningar har gjorts för att förverkliga beslutet. Åtgärder från förvaltande
myndigheter har lyst med sin frånvaro.
Problemen kan härledas till att stöd för toleransnivån inte finns i lagstiftning eller
annan relevant författning, Det saknas också instrument för att nå förlustnivåer
under toleransnivån, verktyg för att långsiktigt stabilisera renskötselns
rovdjursförluster, samt kraftfulla åtgärder att sätta in ifall toleransnivån överskrids.
Avsaknaden av stöd i relevanta förfath1ingar innebär att skyldigheter till att vidta
åtgärder inom förvalrningen saknas och att annan författningstext prioriteras före
toleransnivån. Detta gör att renskötselns status i förhållande till
rovdjursförvalrningen förblir låg.
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Skyddet för renskötseln är betydligt svagare än motsvarande skydd för
rovdjuren.
Det samiska folket har genom sin grundlagsstadgade folkrättsliga status och genom
renskötselrätten väletablerat rättighetsstöd av Europakonventionen, FN :s
folkrättskonventioner (ICCPR och ICESPR), FN:s urfolksdeklaration (UNDRIP) och
konventionen om biologisk mångfald (CBD) till att bevara och utveckla sin kultur och
sina traditionella näringar. Detta återspeglas inte i nuvarande lagstiftning och i
förvaltning som gäller renskötsel och samiska intressen.
Idag är skyddet för rovdjursstammen betydligt starkare än motsvarande skydd för
renskötseln i nationell lagstiftning och i förvaltning som berör renskötseln. Obalansen
mellan skyddet för rovdjuren respektive renskötseln innebär att rovdjuren ständigt
prioriteras före renskötselns intressen, i strid med gällande folkrätt och av Sverige
underskrivna urfolksrättigheter. Samiska rättigheter tillvaratas inte, samisk
traditionell kunskap tillmäts ett ringa värde i svensk förvaltning och misstro riktas
mot den verklighet som renskötare beskriver och har ingående kunskap om. Detta
gör att de underlag som renskötseln kan uppvisa värderas lägre än annan data och
resulterar ofta i att exempelvis beslut om skyddsjakt undanröjs i domstol.

Ersättningsnivåerna för rovdjursförluster är mycket lägre än den faktiska
ekonomiska skadan.
Den nuvarande rovdjurspolitiken och rovdjursförvaltningen gör att renskötseln blir
bestraffad i flera led. Brist på hänsyn för toleransnivån och avsaknad av åtgärder för
att verkställa den resulterar i stora förluster i renhjorden. Den nuvarande bristen på
hänsynstagande, politiska åtgärder och verktyg för en rättvis och effektiv förvaltning
tvingar renskötseln till kostsamma och arbetsintensiva skyddsinsatser. Samtidigt har
ersättningsnivåerna de senaste tio åren endast täckt i snitt 49 % av det beräknade
förlorade slaktvärdet. Den faktiska skadan beräknas dock vara betydligt högre ifall
djurens avelsvärde och det merarbete som hanteringen innebär inkluderas.
Den nuvarande ordningen slår därmed direkt mot avkastningen i produktionen,
pressar renskötseln till högre driftskostnader och tvingar renskötseln att betala en
mycket stor del av rovdjurens skadeverkan. Renskötseln riskerar en tröskeleffekt när
de ekonomiska förlusterna blir så stora att det inte längre finns resurser för
skyddsåtgärder och utveckling av andra delar av verksamheten, vilket resulterar i
kollaps.
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Lösningar
Inflytande
Den svenska rovdjursförvaltningen måste i högre grad ta hänsyn till renskötseln.
Hänsyn till renskötselns förutsättningar och renskötselns inflytande i
rovdjursförvaltningen bör lagstadgas eller införas i relevanta författningar. Genom
att i högre grad formalisera renskötselns möjligheter att påverka
rovdjursförvaltningen säkerställs att exempelvis samråd sker mellan samebyarna och
länsstyrelsen kontinuerligt, i tillräcklig omfattning och med förutsättningar till reellt
inflytande för renskötseln.
I rovdjursförvaltningen bör den traditionella kunskap och den ingående kännedom
om renskötselns förutsättningar och tillstånd som renskötare besitter och som finns
inom renskötseln respekteras och tillämpas i lika mån som forskning på området.
Detta bör få genomslag i förvaltningen och i de formaliserade samrådsprocesserna
genom att underlag som grundas på samiska traditionell kunskap tillerkänns
legitimitet, i linje med gällande urfolksrätt.

Ändrat politiskt fokus
Fokus måste riktas mot hållbarhet och långsiktighet.
Renskötseln står inte i konflikt med rovdjursstammarna, utan har tvärtom levt sida
vid sida med dem under mycket lång tid. Att renskötseln systematiskt missgynnas på
bekostnad av rovdjuren innebär dock att både renskötselns och
rovdjursförvaltningens perspektiv blir kortsiktiga och i längden ohållbara. Genom att
skifta förvaltningen från reaktiv när rovdjursskador redan är ett faktum, till
långsiktig och förebyggande med effektiva förvaltningsverktyg finns förutsättningar
för både en stark renskötsel och balanserad och hanterbar rovdjursstam.
Att renskötseln som näring är beredd att tolerera en årlig förlust på 10 % av
renhjorden är ett resultat av samspelet med naturen och ekosystemen. Den kunskap
som finns inom renskötseln och de värden som denna skapar gällande biologisk
mångfald, kultur, matproduktion, miljö och klimat och samhällsekonomi måste
värderas högre och lyftas fram som en tillgång med potential till ett ännu större
bidrag till samhället.
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Lagstiftning
Renskötseln måste få ett starkare skydd i svensk förvaltning genom att
toleransnivån stadgas i lagstiftning eller i annan relevant författning.
Det viktigaste skälet till att toleransnivån inte har fått någon effekt är att inga
författningsåtgärder vidtagits, trots konkreta förslag från Sametinget. Det
förvaltningsverktyg som utvecklats i syfte att både upprätthålla en hållbar renskötsel
och gynnsam bevarandestatus för rovdjur saknar idag den legitimitet som krävs för
att göra toleransnivån effektiv i rovdjursförvaltning och i rättstillämpning. Tydliga
direktiv genom författning ger mer effektiv, förutsebar och balanserad förvaltning,
vilket gynnar både renskötseln och rovdjursstammen. Lagstiftning behöver också
adressera problemet med att samisk traditionell kunskap och underlag från
renskötseln värderas lägre än andra data, genom att uttryckligen fastslå dess värde.
Samerna har genom grundlagsstadgad folkrättslig status och renskötselrätt, samt
genom Europakonventionen, FN:s folkrättskonventioner (ICCPR och ICESPR), FN:s
urfolksdeklaration (UNDRIP) och konventionen om biologisk mångfald (CBD)
väletablerade rättigheter till att bevara och utveckla sin kultur och sina traditionella
näringar. Detta måste få genomslag genom författningsåtgärder som säkerställer att
rättighetsskyddet för den samiska renskötseln som central kulturbärare och
betydelsefull produktionsgren får praktisk verkan i renskötsel- och
rov djursförvaltning.

Effektiv förvaltning
Det måste finnas effektiva verktyg inom rovdjurs- och renskötselförvaltningen för
att kunna sänka och stabilisera rovdjursförlusterna under toleransnivån, samt för
att kunna agera när toleransnivån överskrids.
För att beslutet om toleransnivå för skador orsakade av stora rovdjur ska ha ett värde,
måste förvaltningen utrustas av kraftfulla och funktionella instrument för att reglera
rovdjursstammen. Riksdagsbeslutet i sig självt har under de senaste åren inte gett
några effekter, och därför finns ett starkt behov av ytterligare insatser. Idag finns
mycket begränsade möjligheter att utföra åtgärder för att stabilisera
rovdjursförlusterna under toleransnivån, samt att agera när toleransnivån överskrids.
Därför behövs författningsändringar som ger möjlighet till förebyggande och
långsiktiga åtgärder, samt tydliga direktiv till åtgärder då toleransnivån passeras.
Detta skulle innebära mer effektiv handläggning, tydligare och mer förutsägbar
förvaltning, minskade konsekvenser för renskötseln och en mer långsiktig
rovdjursförvaltning.
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Höjda ersättningsnivåer
Ersättningsnivåema måste höjas för att bättre motsvara de faktiska ekonomiska
skador som rovdjuren orsakar renskötseln.
Höjda ersättningsnivåer är en förutsättning för att renskötseln som näring inte ska
dräneras på resurser och tvingas leva på mindre marginaler. En sådan åtgärd medför
att fler kan ha renskötseln som sin huvudsakliga sysselsättning, vilket ökar
produktionen för både huvudnäringen och kringnäringar. Det innebär också att
renskötseln blir mindre sårbar för förändringar av yttre förutsättningar, såsom
betestillgång och fluktuationer i klimatet. En högre andel av renskötselns resurser
kan ägnas åt utveckling av näringen.
Höjda ersättningar innebär att renskötseln kan behålla resurser som kan investeras i
långsiktig verksamhetsplanering och proaktivt arbete, vilket på sikt minskar
rovdjursskador och därmed också ersättningar. Höjda rovdjursersättningar kan
därmed på sikt innebära vinster både för renskötseln och för samhällsekonomin i
stort, genom att resurser omsätts inom näringen och skapar arbetstillfällen istället för
att skrivas av som förluster.
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Sammanfattad budskapsplattform för Sametingets rovdjursstrategi
Övergripande mål och strategi
Att skapa förutsättningar för en hållbar och stark renskötsel genom att verka för en balanserad
rovdjursförvaltning och ett hanterbart rovdjurstryck.
Detta sker genom att lyfta fram renskötselns värden och potential för att synliggöra de tillgångar
som förstörs genom dagens rovdjursförvaltning, samt att presentera konkreta lösningar för
beslutsfattare.

På vilka sätt är renskötseln en tillgång?
Renskötseln är en central samisk kulturbärare
En stark renskötsel gynnar både det samiska och det svenska samhället.
Renskötseln har under årtusenden utgjort ett fundament för den samiska kulturen.
Renskötselns status avgör framtiden för kommande generationer av unga samer.
Renskötseln är en vital och levande del av det svenska kulturarvet.
Renkött och det samiska köket har unika kvaliteer
En stark renskötsel ökar kvaliteten och tillgången på renkött. en unik och eftertraktad produkt.
Renkött är en gastronomisk spjutspetsprodukt med många egenskaper som efterfrågas i
Sverige och internationellt: hög kvalitet, närproducerat, klimatmässigt hållbart, nyttigt,
hantverksmässigt producerat och starkt förankrat i samisk mat- och naturfilosofi. Det
samiska köket är en potentiell exportvara med hög efterfrågan.
Renskötseln främjar hållbar utveckling, biologisk mångfald och klimatnytta
En stark renskötsel gynnar naturen, ekosystemen och klimatet. Renskötseln bidrar till att
uppfylla Sveriges internationella åtaganden och högt ställda miljömål.
Renskötseln är klimatpositiv, ekologisk och genom tätt samspel med naturen en viktig
ekosystemtjänst som bidrar till biologisk mångfald. Renskötseln hjälper till att uppfylla
de svenska miljömålen, och är en föregångare i det svenska arbetet kring de globala
målen för hållbar utveckling samt en nyckelförebild för hållbar livsmedelsproduktion.
Stödjande argument- samhällsekonomi och glesbygdsförsörjning
Renskötseln bidrar till samhällsekonomin och hjälper till att säkra glesbygdsförsörjningen
genom långsiktig näringsverksamhet, unika kompetenser och arbetstillfällen.

Rovdjursfrågan - vilka är problemen?
Rovdjurstrycket är för högt för att upprätthålla en hållbar renskötsel.
Renskötseln har fungerat i samexistens med natur och rovdjur under lång tid. Dagens
obalanserade rovdjursförvaltning sker bekostnad av renskötseln.
Mer än hälften av det kött som renskötseln potentiellt skulle kunna producera äts idag
upp av rovdjur. Renskötseln skulle kunna ha en 65 % högre produktion om toleransnivån
för rovdjursförluster vid 10 % respekterades.
Riksdagsbeslutet från 2013 om att renskötseln endast skulle behöva tolerera 10 % förlust av
den totala renhjorden till rovdjur årligen har inte haft någon effekt.
Sedan beslutet togs har den beräknade förlusten till rovdjur aldrig underskridit det
dubbla. Trenden pekar snarare i fel riktning.
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Skyddet för rovdjuren är betydligt starkare än motsvarande skydd för renskötseln.
Rovdjuren prioriteras ständigt framför renskötseln då det finns en omfattande obalans i
författningsskyddet. Hänsyn tas inte till renskötselns villkor, vilket strider mot samiska
grundlagsskyddade rättigheter, folkrätt och urfolksrätt som Sverige är bundet av.
Toleransnivån för renskötseln är verkningslös då den inte är stadgad i författning och
därför ständigt underordnas rovdjursintresset. Därutöver saknas både instrument för att
nå toleransnivån och effektiva verktyg ifall toleransnivån skulle överskridas.
Ersättningsnivåerna för rovdjursförluster är mycket lägre än den faktiska ekonomiska skadan.
Renskötseln skadas ekonomiskt av dagens ordning: toleransnivåns ineffektivitet
resulterar i stora renförluster och avsaknaden av åtgärder tvingar renskötseln till
kostsamma och arbetsintensiva skyddsinsatser. Samtidigt har ersättningsnivåerna de
senaste tio åren endast täckt 49 % av det förlorade slaktvärdet.
Renskötseln riskerar en tröskeleffekt när de ekonomiska förlusterna blir så stora att det
inte längre finns resurser till annat än kortsiktiga skyddsåtgärder, vilket leder till kollaps.

Vilka är lösningarna?
INFLYTANDE. Den svenska rovdjursförvaltningen måste ta hänsyn till renskötselns villkor och
förutsättningar i enlighet med gällande folkrätt.
Renskötseln tilldelas reellt författningsstadgat inflytande i rovdjursförvaltningen.
Samisk traditionell kunskap jämställs med forskning och annan kunskap.
LAGSTIFTNING. Renskötseln får ett starkare skydd i svensk förvaltning genom att bestämmelser
om renskötselns toleransnivå och samiskt inflytande lagstadgas.
Tydliga bestämmelser införs som överensstämmer med riksdagsbeslut och grundlag.
Folkrätt och urfolksrätt harmoniserar med lagar och förordningar för en mer effektiv,
förutsebar och balanserad rovdjursförvaltning.
Förordningen om rovdjursförvaltning, jaktförordningen och rennäringslagen
kompletteras med effektiva verktyg för att underskrida toleransnivån, samt för att
underlag och traditionell samisk kunskap ska ges värde i domstol och förvaltning.
EFFEKTIV FÖRVALTNING. Det måste finnas effektiva verktyg inom rovdjurs- och
renskötselförvaltningen för att kunna sänka och stabilisera rovdjursförlusterna under
toleransnivån, samt för att kunna agera när toleransnivån överskrids.
Större möjligheter till förebyggande åtgärder, säkrare processer vid konstaterade
rovdjursskador, mer kraftfulla instrument för att förhindra kollaps och bättre
förutsättningar för dialog skapar villkor för balans i renbetesområdet.
ÄNDRAT POLITISKT FOKUS. Fokus måste riktas mot hållbarhet och långsiktighet.
Förvaltningen går från att reagera när rovdjursskador redan är ett faktum, till att
långsiktigt arbeta med förebyggande och effektiva förvaltningsverktyg.
HÖJDA ERSÄTTNINGSNIVÅER. Ersättningsnivåerna måste höjas för att bättre motsvara de
faktiska ekonomiska skador som rovdjuren orsakar renskötseln.
Den ekonomiska bestraffningen av renskötseln orsakad av att den svenska
rovdjursförvaltningen inte når upp till de politiska målen upphör.
Renskötseln beviljas rättvisa ersättningar, vilket ger resurser till förebyggande och
långsiktigt arbete som på sikt minskar rovdjursskador och därmed också ersättningar.
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Aktuell statistik
Renantal - dagens situation
De senaste 10 åren (2007/08-2016/17) har mellan 53 000 och 70 000 renar dödats årligen av
rovdjur, i snitt 61 400 renar per år. Detta motsvarar i medeltal en förlust av 24,3 % av den
totala renhjorden årligen, som lägst 21,4 % (2015/16). I snitt slaktades under samma
tidsperiod i snitt 55 600 renar årligen. Rovdjuren dödar över hälften av den totala
potentiella produktionen.
Renantal - vid 10 % toleransnivå
Under samma förutsättningar, men vid nivån 10 % rovdjurdödade djur av den totala
renhjorden, hade antalet slaktade renar kunnat vara 91 800, drygt 49 % högre. Vid lägre
rovdjurstryck kan det antas att renhjorden klarar av att öka till det maximala tillåtna
renantalet (från drygt 252 000 till 280 000 djur), i vilket fall antalet slaktade renar hade
kunnat vara 102 000, en ökning med 83,4 %.
Produktion - utan rovdjur
De senaste 10 åren (2007/08-2016/17) har rennäringens medelproduktion varit 1509 ton
kött per år. Under samma period har den beräknade produktionsförlusten orsakad av
rovdjur varit 1 553 ton kött per år. Det innebär att över 50 % av rennäringens potentiella
produktion (3 055 ton givet lika förutsättningar undantaget rovdjur) förlorats till rovdjur.
Produktionen hade kunnat vara mer än dubbelt så stor utan rovdjur.
Produktion - vid 10 % toleransnivå
Hade rovdjursförlusterna i rennäringen begränsats till 10 % av den totala renhjorden
årligen (i enlighet med den fastslagna toleransnivån) hade den potentiella produktionen
den senaste 10 åren i snitt varit 2 398 ton kött per år. Snittförlusten per år är 896 ton kött,
eller 37,3 % av den potentiella produktionen. Produktionen hade de senaste 10 åren
kunnat vara 59,6 % högre om toleransnivån hade respekterats.
De senaste 10 åren har den totala renhjorden i Sverige stagnerat på en nivå kring 252 000
djur, trots att det högsta tillåtna renantalet är 280 000 djur. Det innebär att dagens
renantal med bättre förutsättningar skulle kunna öka med 11 %. Vid högsta tillåtna
renantal är den potentiella produktionen vid toleransnivån 2 662 ton kött, 1160 ton (77,2
%) högre än dagens produktion. 896 ton kött är drygt 6 300 000 normalportioner, 1 160
ton kött motsvarar drygt 8100 000 normalportioner1 .
Ersättningsnivåer
Det totala slaktvärdet på rovdjursdödade renar de 10 senaste åren i Sverige är i snitt 116,5
miljoner kronor. Under samma period har den genomsnittliga årliga utbetalningen av
ersättning för rovdjursförekomst varit 55,3 miljoner kronor. 61,2 miljoner, eller 52,5 % av
kostnaden för rovdjursförlusterna belastar renskötseln. 2016/17 täckte
rovdjursersättningen endast 36,2 % av slaktvärdet för det beräknade antalet
rovdjursdödade renar. I kostnaden inkluderas inte renarnas avelsvärde eller det
merarbete som rov djurstrycket innebär.

Beräknat på 13,6 % förlust mellan slaktvikt och handelsvikt (Svenskt Kött, schablon för lamm), 1 port
~125 g.
1
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SÅMEDIGGI I SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2019-06-25

Sagadoalli mearradus

Styrelsen beslutade den 11 - 13 juni 2019, § 96
att

uppdra till styrelseordföranden att godkänna projektplan för Od:daaigasas
samepolitihka/modern samepolitik efter förslag av styrgruppen

Styrelseordföranden beslutar att godkänna projektplanen enligt bilaga.

Dag som ovan

~, U'.{1-UJ¼Q
Per-Olof Nutti

Projektplan - Oddaåigasas Såmepolitihka
Uppdrag och syfte
Sametingets plenum beslutade den 21-25 maj 2018 (§33) att ge styrelsen uppdrag att
genomföra uh·edningen Oddaaigasas Samepolitihl<a (Modern Samepolitik).
Folkmöten/arrangaddesagastallamat/samtal vid elden ska genomföras med syfte att få en
förståelse för det samiska folkets och enskilda samers konkreta behov för utveckling och
förändring.
Direktiv, antagna av plenum:
Genomföra ett antal arrangaddesagastallamat/hearingar för att nå samer med en
representativ spridning geografiskt, åldersmässigt, könsmässigt, etc.
Samla in konkreta inspel från enskilda samer om deras behov för utveckling
Bearbeta och sammanställa inspelen.
Utredningen ska genom folkmöten och enkätundersökningar samla in information om vilka
behov enskilda samer från alla delar av det svenska Sapmi (samiska samhället) har i sin
vardag.
Utformningen ska möjliggöra att tidigare ej uppmärksammade behov eller utmaningar
belyses, och att kunskapen om redan kända behov och utmaningar fördjupas och
konkretiseras.
Arbetet ska genomföras neutralt och transparent, med respekt för den enskildes integritet.
Personer från alla delar av det samiska samhället ska i trygghet och med förtroende kunna
delge information till utredningen. Informationen bör samlas in på så vis att informanter fritt
får delge sina behov med så lite ledning som möjligt i form av frågeställningar, dagordning,
tema, etc.
Det innebär att alla delar av utredningen ska utformas så att könstillhörighet, ålder, språk,
parti.sympatier, funktionshinder eller kulturell bakgrund inte utgör begränsande faktorer för
enskilda personers möjlighet eller vilja att delge sin information till utredningen.

Budget
Budget fördelas enligt nedan

Kostnader 2019
Administration, planeringsmöten, styrgruppsmöten 100 tkr
300 tkr

Moderatorer
1

Resor, boende, folkmöten

100 tkr

Totalt

500 tkr

Möjlighet finns för förlängning av utredningen i 2020.

Tidplan
Utredningen påbörjas i juli 2019 och avslutas och rapporteras senast den 28 februari 2020.
Utredningen kan förlängas i 2020.

Organisation
Utredningens organisation består av:
Styrgrupp
Projektledning
Referensgrupp
Moderatorer

Utredningen genomförs genom att Sametinget upphandlar moderatorer för genomförande
av folkmöten, enkäter samt rapportskrivning.

Styrgruppen
Styrgruppen har det yttersta ansvaret för utredningen. Styrgruppen godkänner
slutrapporten och överlämnar den till Sametingets styrelse.
Styrgruppen består av
•

Lars Miguel Utsi (sammankallande)

•

Britt Sparrock

•

Jan Rannerud

•
•

Håkan Jonsson
Torkel Stångberg

•

Joakim Påve

Styrgruppen möts minst tre gånger per år. Fler möten genomförs efter behov.
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Projektledning
Projektledning utgörs av styrgruppen. Projektledningen ansvarar för och
•

säkerställer tillgången på resurser

•

följer och stödjer arbetet

•

informerar Sametingets styrelse om arbetet

Referensgruppen
Referensgruppen är rådgivande till styrgruppen och moderatorerna.
Referensgruppen består av en representant från va1je Sametingsparti.
Referensgruppsmöte genomförs i samband med varje Sametingsplenum.

Genomförande
1. Framgångsfaktorer
För att utredningen ska ge det underlag som behövs krävs
a. bred uppslutning på folkmöten,
b. god förankring i Sametingets plenum.
Om Sametinget inte har förtroende för utredningen och dess rapport kommer det inte kunna
användas som ett underlag för att ta fram gemensamma politiska lösningar.
För att folk ska delta på folkmöten måste de känna att deras insats kommer leda till något
nyttigt.
Om dessa framgångsfaktorer inte är uppfyllda kan styrgruppen rekommendera att lägga ner
utredningen.
Utredningen ska genomföras med hänsyn till Sametingets arbete med
sanningskommissionen. Om det finns risk för att denna utredning har negativ effekt på
arbetet med sanningskommissionen ska arbetet med sanningskommissionen ges företräde.

1.1. Öppenhet
För att skapa ett användbart kunskapsunderlag behöver informationen samlas in så brett
som möjligt och från så många delar av det samiska samhället som möjligt.
Utredningen ska genomföras
•
•

neutralt och transparent,
med respekt för den enskildes integritet,
3
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•

så att personer från alla delar av det samiska samhället ska i trygghet och med förtroende

•

kunna delge information till utredningen
..
så att informationen samlas in på så vis att informanter fritt får delge sina behov med så
lite ledning som möjligt i form av frågeställningar, dagordning, tema, etc.

1.2. Bred uppslutning
Avgörande för att få en bred uppslutning från allmänheten är att utredningen ses som ett
viktigt arbete som har betydelse som kommer att användas av Sametinget.
För att hålla arrangemangen neutrala och tillgängliga för alla oavsett politisk tillhörighet är
det viktigt att folkmöten genomförs av moderatorerna och att sametingspolitiker håller låg
profil i samband med folkmöten. Man kan överväga att anlita lokala personer med högt
förtroende för att bistå folkmötena, som ett stöd för utredningens moderatorer.
Marknadsföring av folkmötena och enkäterna kan behövas i form av annonsering, spri~g
via Sametingets kanaler, spridning via minoritetssamordnarna vid kommunerna,
sameföreningar, etc.
Samarbete med lokala samiska organisationer i genomförandet av folkmöten kan övervägas
samt att man kan förlägga folkmötena i samband med stora samiska arrangemang eller
aktiviteter i Sametingets regi.
Skriftliga och digitala informationer bör också kunna tas emot av utredningen.
En löpande analys av vilka delar av samhället man har nått bör göras. Folkmöten och
enkäter kan anpassas för att bättre nå underrepresenterade grupper. Vid behov kan riktade
fokusgruppsmöten genomföras för att nå de grupperna.

1.3. Insamling av personuppgifter
Vissa personuppgifter måste samlas för att en analys ska kunna göras av
informationsunderlaget, tex. för att analysera vilka regioner man täckt in, åldersgrupper,
könsfördelning, etc. Detta för att allteftersom kmma anpassa arbetet så att man når så brett
som möjligt inom samhället.
För informanterna kan det vara vil<tigt att kunna vara anonym, om man så vill. Utredningen
ska också ta hänsyn till GDPR.
Utredningen kommer samla in generell information och informanterna får genom
m e dgivande själva välja vilken information de vill uppge om sig själva, t ex. ålder, kön, ev.
språktillhörighet, var man bor, sysselsättning, etc.
Informationen kommer att anonymiseras, bl.a. genom att i sammanställning av data se till att
det inte går att härleda vilka specifika informationer som lämnats av vem.
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Styrgruppen ska presentera förslag på hur det material och den informationen som
utredningen samlar in ska arkiveras för framtiden på ett etiskt försvarbart sätt. Materialet
ska inte kunna användas för andra ändamål än för denna utredning.

2. Moderatorer
Utredningen ska genomföras av tre moderatorer.
Folkmötena kan genomföras med två moderatorer närvarande per folkmöte. Enkätundersökningar
och slutrapportering hör också till arbetsuppgifterna.
Profil:

•
•

Ej sametingspolitiker
Politiskt neutrala

•

Spridning: geografiskt, ålder, kön, etc.

•

Kompetenser: språl<, intervjuer/samtal, rapportering

3. Folkmöten
Delmålet är att under 2019 genomföra upp till tio folkmöten på olika platser i svenska Sapmi
och möta upp till 150 enskilda samer för att samla information.
Om utredningen förlängs under 2020 är det slutgiltiga målet att genomföra upp till tjugo
folkmöten och möta upp till 300 enskilda samer genom folkmöten.
Mötet med människor kan se olika ut- vissa vill kanske träffa moderatorerna enskilt eller
hellre delge information anonymt eller via tex. epost och enkäter. Andra vill sitta i
stormöten och andra vill kanske komma gruppvis. Därför måste folkmötena utformas så att
man kan mötas på olika sätt.
Utredningen ska fokusera på att samla information om utmaningar och behov som
allmänheten ser både i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv.

3.1. Utformning

Uh·edningen ska samla in information om de utmaningar och behov som det samiska
samhället står inför. Ambitionen är att få en heltäckande bild. Därför bör folkmötena
utformas på ett öppet sätt så att alla teman kan tas upp.
Dock är det nyttigt om man vid samtal om specifika teman kan fördjupa sig så att
informationen som lämnas blir så detaljerad som möjligt och korrekt förstådd. Det bör därför
förberedas frågeunderlag inom fem-tio teman som täcker in det samiska samhällets alla
aspekter.
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Grundkonceptet kan då vara att man när en informant kommer till ett folkmöte vid enskilt
möte först får en öppen fråga om vilka utmaningar och behov denne har inom de kommande
fem åren. Här har informanten möjlighet att med sina egna ord förklara vad denne ser som
viktiga frågor kortsiktigt och långsiktigt.
Utifrån de frågor som informanten tar upp kan moderatorerna, utifrån tematiska
frågeunderlag, fördjupa samtalet inom temat som informanten tagit upp. Syftet med detta är
att, där det är möjligt, få ut så konkreta beskrivningar som möjligt av utmaningaT och behov.
Om informanten i inledningen inte tar upp ett specifikt tema för samtalet kan moderatorerna
utgå från alla temana i samtalet med informanten.
Vid möten med större grupper kan arbetet i större grad baseras på gruppsamtal.
Diskussionerna kan vara öppna för alla att lämna information utifrån sina behov och
utmaningar. Gruppövningar kan genomföras med blandade grupper eller·i tematiska
grupper, beroende på deltagandet. Tematiska grupper ger möjlighet till fördjupade
diskussioner.
Utformningen av folkmötena bör utvecklas hela tiden. Det bör göras allt eftersom
utredningen fortskrider och eventuellt med stöd av processledare med erfarenhet av
folkmöten och samråd.
Viktigt är också att veta hur man ska hantera oenigheter i folkmötena. Laddade situationer
bör undvikas.
Folkmöten bör utformas så att debattliknande situationer undviks. Syftet är att samla
information om vilka utmaningar och behov enskilda samer har. Debatten, viktningen av
hur man möter utmaningar, ska inte göras inom ramen för utredningen.
Om man genom folkmötena ser att vissa frågor behöver behandlas djupare kan man gå
vidare med det genom t.ex. djupintervjuer, fokusgrupper följt av workshops och större
samlingar.
Utredningen bör ha en plan för vilka åtgärder som behöver vidtas vid tillfälle att personer
berörs av folkmöten på så sätt att de kan behöva psykosocialt stöd.

4. Enkätundersökningar samt annan informationsinsamling
Sametinget har ett webenkätverktyg som med fördel kan användas inom utredningen.
Webenkäter kan användas på flera sätt:
1. innan man inleder folkmötena kan en webenkät genomföras för att få en förståelse
om vilka teman som kan vara relevanta att ta upp under folkmötena,
2. under utredningens gång kan webenkäter användas för att komplettera den
information som samlas in på folkmötena,
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3. webenkäter kan användas för att nå personer som annars inte nås genom fysiska
möten.

Det är viktigt att man är uppmärksam på de brister som webenkäter har, t.ex. att man inte
når de som har låg dator- och inte1netvana, samt att personer ev. kan svara på enkäten flera
gånger och därmed påverka resultatet.
Information kan delges utredningen på andra sätt än genom folkmöten och
enkätundersökningar. Sådan information som delges Sametinget samlas in och behandlas av
utredningen.

5. Sammanställning av information och slutrapport
Utredningen ska sammanställa information om enskilda samers behov och utmaningar.
Sammanställningen ska ge kunskap om det samiska samhällets behov och utmaningar och
ska fungera som ett kunskapsunderlag för Sametinget för framtida beslut.
Sammanställningen ska redovisas i en rapport.
Rapporten ska utifrån det insamlade materialet redovisa de största utmaningarna och
behoven som finns i samhället, om det är möjligt att få fram genom sammanställningen.
Jämförelser mellan t.ex. åldersgrupper, könsmässigt, geografiskt, yrkesgrupper,
språktillhörighet, etc. ska göras om det behövs för att redovisa behov och utmaningar i
särskilda delar av samhället.
Rapporten ska också redovisa eventuella brister i underlaget, t.ex. om man inte nått vissa
delar av samhället.
I rapporten ska det redovisas vilka insatser som gjorts under utredningen.

Godkänd i juni 2019 av Sametingets styrelseordfdrande på uppdrag av styrelsen efter förslag av
styrgruppen för Otltlatiigasas Sdmepolitihka.
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SÅMEDIGGI / SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2019-07-02

Sagadoalli meamidus
Styrelsen beslutade den 11 - 13 juni 2019, § 100.1

att

Lars Miguel Utsi och Håkan Jonsson deltar på 9:e parlamentariska Barentskonferensen, anordnat av Riksdagen, den 16-18 september 20.19 i Haparanda,
dnr. 1.2.6-2019-630

Lars Miguel Utsi har anmält förhinder.

Styrelseordföranden beslutar att Jan Rannerud deltar på ovan konferens.

Dag som ovan

12,cr.e--QQkQ
Per-Olof Nutti

SÅMEDIGGI / SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2019-08-12

Sagadoalli mearradus

att

Marita Stinnerbom representerar Sametinget vid invigning av biosfärsområde
Vindelälven-Juhtadahka den 17 augusti i Umeå.

Dag som ovan

"2,~UJ¼Q
Per-Olof Nutti

SÅMEDIGGI / SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2019-09-05

Sagadoalli mearradus

att

Stefan Mikaelsson representerar Sametinget vid Expertseminarium anordnad av
FAO: Traditional Knowwledge and Indigenous Peoples Fisheries in the Arctic
Region den 23-24 september 2019 i Rom

Dag som ovan

"2,Q:.Q-QQ,kQ
Per-Olof Nutti

SÅMEDIGGI / SAMETINGET
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande
Sagadoalli mearradus /Ordförandebeslut

2019-09-0

5

Sagadoalli mearradus
Vid styrelsesammanträdet den 11-13 juni 2019, § 98.2 beslutades angående nedan:
§ 98.2

Fyllnadsval - ledamot i strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland 2014-2020

Dokument
- Styrelseprotokoll 2014-10-01, § 138.2
- Styrelseprotokoll 2017-09-12 -13, § 131.9
- Från Ingrid Inga. Begäran om entledigande

Ingrid Inga begär entledigande från uppdraget som ledamot i strukturfondspartnerskapet
Övre Norrland.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till styrelseordföranden besluta i ärendet.

******

Ordförande beslutar
att

föreslå Aslat Simma som ledamot i strukturfondspartnerskapet Övre Norrland.

Dag som ovan
~ Q!,.fl-QQ,-{tQ

Per-Olof Nutti

~' :
i&

Sammanställning 3 1 Sametinget

BUDGETUPPFÖLINING

~'#~• . . , , ,~ .

Budgetuppföljning per

2019-09-31

Verksamhet (tkr)

Prognos 31/1 Not
Utfall per 2019-08-31 Budget per 2019-08-31 Budget 2019
14
961
10
538
10127

Folkvalda

Såmediggi
Samcdiggc
Såmicdiggie
Saemiedigkie

Förvaltning

Summa

6720
9 588
2182
1811
3 016
88
23406

6 901
9 879
2 535
2 029
3 060
121
24 525

11358
15044
3 803
3 043
4 581
182
38 010

Summa

33 532

35 062

52971
53 001

Kanslichefens stab
Admin & ekonomi
Språk
Kultur
Samhälle, miljö och rennärin€
Näringsavdelningen

Regleringsbrev

Resultat för perioden

1
2
3

1530

Kommentarer
1. Överskottet beror på vakanta tjänster under första kvartalet. Dessa är nu tillsatta och överskottet kommer att finansiera

arbetet som pågår i Sametingets it-miljö.
2. Överskottet beror på vakant tjänst samt att korttidsstudiestödet 356 tkr utbetlats av en budget på 815 tkr.
3. Överskottet beror på vakant tjänst som tillsätts 1 oktober.

Prognosen för året är budget i balans trots att resultatet för perioden visar ett resultat på
1 530
tkr
Dette beror främst på vakanta tjänster, ej fulltalig arvoderad styrelse samt de plenum som varit blivit billigare än beräknat.

'-1Y.)

,,_.,

Utskrivet: 2019-09-11 08:20

1.-

...

Folkvalda

BUDGETUPPFÖLJNING

Verksamh

(tkr)

Budget per 2019-08-31

Utfall per 2019-08-31

2251 VALNÄMND
2235 Valberedningen
2248 UNGDOMSRÅD
2241 STYRELSELE ARBETE
2240 STYRELSEORDFÖRANDEN
2236 PARTISTÖD
2234 UPPDRAG/PROJEKT
22421 SPR
2233 Presidium
22323 SPRÅKNÄMND
22322 NÄRINGSNÄMND
22321 RENNÄRINGSNÄMND
2232 PLENUM
2192 KULTURNÄMND
22324 HÄLSO, ÄLDRE och IDROTTSNÄMND

217

Budget2019

253

10

303
2 217
928
660
1631
267
212
200
284
183
2 478
295
243

253
2 236
833
789
1793
100
253
253
253
320
2 626
320
253

Insyns råd
Årets resultat 2018

Summa

10127

10 538

Prognos 31/12

380
30
380
3 354
1250
800
2 690
1000
380
380
380
480
3 939
480
380
200
-1542
14 961

Not

1
2

*
3

*

1. Minskade kostnader pga ej fulltalig arvoderad styrelse men härifrån har sanningskommissionsarbetet finansierats.
2. Partistöd utbetalas eftersom rekvisitioner inkommer där bg/bankkontonr finns angivet.
3. Värdskapet för SPR avslutas september 2019 i Haparanda.

* Redovisning för dessa finns på nästa blad. Årets resultat finansieriar Uppdrag/projekt med 1 542 tkr.
Beslut 18 juni 2019 att budget för uppdrag/projekt omdisponeras till hösten för att arrangera en rennäringskonferens i oktober 2019.

Utskrivet: 2019-09-1108:20
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BUDGETUPPFÖUNING

Folkvalda

Fördelning av 2234 uppdrag och projekt
Uppdrag/Projekt (tkr)
Gränsöverskridande renskötsel (renskötselkonventionen)

Etiskt råd
Övervakningskommitten
Kommitten för samiska national symboler
Nordiskt och internationellt arbete
Samisk språklag
Pitesamiska arbetsgruppen
Forskningspolitisk strategi
Metodik och strategi; konsultationsordningen
Konferens näring
Modern samepolitik
Aktiviteter språkåret
Muonio historia
Rovdjustrategi
Hälsopolitiskt handlingsprogram
Läget i Sapmi
Sanningskommission
SPR observatörsstatus
ILO169
Kostnader utredningar; Sametingsvalet
Verksamhetsplan
Outredda medel av Malin

Summa

Utskrivet: 2019-09-11 08:20

Budget

Utfall
104
110
113
9
41
135
165
71
119
364
76
190

50
70
50
100
100
50
30
150
50
200
500
200
90
500
150

52
10
7

400

66
1631

2 690

3

BUDGETUPPFÖLJNING

Rennäringsanslaget

Verksamh

Utfall per 2019-08-31

22893 KATASTROFSKADESKYDD
22881 STATISTIK OM SAMISKT NÄRINGSLIV
2288 FRÄMJ. RENNÄR.
22873 Förvaltningsverktyg samebyar

Budget per 2019-08-31

Budget 2019

Not

4 842

2 250

4 500

593

667

1000

886
1152

1248

1872

22872 TOLERANSNIVÅER

546

1800

2 700

22871 MILJÖPROJEKTET

14

20

500

2284 MARKANVÄNDNINGSREDOVISNING
2283 PRISTILLÄGG

2 559

2 333

3 500

10158

12 750

17 000

2282 ERSÄTTNING TJERNOBYL

3 767

4 000

6 000

2281 UNDERHÅLL AV RIKSSTÄNGSEL

3 078

5 000

7 500

2280 REN MÄRKESREG ISTER

708

1000

1500

2290 RENBRUKSPLANER

907

1500

3 000

2289 GIRDNU

236

150

1 700

4 320

3 525

4 700

711

2 000

3 000

323

667

1000

4 1 817

39 750

53 000

2412 ROVDJURSINVENTERING
24111 SÄRSKILD SKADEERS. Skadeförebyggande åt gärder
2411 SÄRSKILD SKADEERS. Massdödade renar
2410 Rovdju rsersättning
22983 Vägförening
Ans lagskredit

Summa

2

250

399
795

795

1193

77 812

79 455

113 915

1

Kommentarer till främjandeanslaget
1. 2018 års underskott
2. Girdnu system utveckling med tekniker startar i oktober.

Utskrivet: 2019-09-11 08:20
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Övriga sakanslag

BUDGETUPPFÖUNING

Verksamh

Utfall per 2019-08-31

Budget per 2019-08-31

Budget 2019

Prognos 31/12

not

Nationella minoriteter

17491 NATIONELLT UPPFÖUNINGSANSVAR

1426

17493 HEMSIDA NAT MINORITETER
17494 STATSBIDRAG KOMMUNER OCH LANDS
17492 SAMISKA SPRÅKCENTRUM

1467

2 200

0

752

800

1200

0

26 749
4410

26 749

27 339

0

4 000

6 000

0

5113
15 524

5 500

5 500

16 522

17 878

0

1500

0

Språk och kultur

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

1
1

Samefonden

1500

17512 Samefonden

1.

Bidragsfördelning av utbetalda bidgra via anslag 1:2 och Samefonden

2180 ORGANISATIONS O FÖRENINGSBIDRAG
2181 PROJEKTBIDRAµ KULTURANSLAGET

950 189

2185 SAMISK MEDIA

2125 000

2186 SAMISK TEATER

5 900 000

2187 SAMESLÖJD
21901 Projektbidrag samefonden
21902 Verksamhetsstöd samefonden
Summa utbetalda bidrag (Samefond+ kulturanslaget)

Utskrivet: 2019-09-11 08:20

5 619 300

930 000
700
4413
20 637

5

övriga externa medel

BUDGETUPPFÖUNING

Verksamh
2530-2531 INTERREG 4 SAPMI
2276
22761
22708
2414
2275
2278

Utfall per 2019-08-31
891

LANDSBYGDSUTVECKLING
LBprogra m met-ko m petensutveckl i ng
Samisk mat
lnventeringsmedel, Naturvårdverket
Klimat- sårbarhetsanalys o handlingsplan
RBP- klimatfaktorer

2279 Ny renhälsovård
2290 Renbruksplaner
2297 Språkåret 2019 (IYIL)

1487

Budget per 2019-08-31 Budget 2019 Prognos 31/12 Not
719
1078
1667

2 500

1
2

500

1000
830
750

962
997
319
328
23
1144
10

1333

500
50
2 000
800

3

*

1. OH-kostnader som ej täcks av TA-medel: lokalhyra, tidskrifter, etc, telefon, internet, data, rekreation och motion,
ftgshälsovård, läkemedel, övr. sjukvård, bisnode. Ett negativt resultat belastar förvaltningsanslaget (näringsavdel)
Överskottet beror på vakant tjänst
2. Det finns medel från tidigare år att förbruka, summa intäkter 1476 tkr vilka ska vara förbrukade till sista maj 2019.
3. Avtalsperioden var till 2018-08-31 och har förlängts till 20191231

* Skogsstyrelsen har 2 mkr avsatta enligt regelringsbrevet för RBP

Utskrivet: 2019-09-11 08:20
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Budget h"elår

Utfall
354139
6 366 296

Budget_ti\1201908
400 000
6 500 706

10 757 659

SUMMA STAB

6 720435

6 900 706

11357 659

Kanslipersonal

Utfall
3 821349
2 328 308

Budget til_l 201908
3 846 101
2 353 333
1 558 993
144 667

IT/IS

1506 914
140 237
1902 966

1976 000

Budget helår
5 994 152
3 530 000
2 338 490
217 000
2 964 000

SUMMA EKO o ADM

9 588 334

9 879 095

15 043 642

2 791967

Budgettill 201908
2 869 548

224123

190 000

Budget helår
4 296 000
285 000

3 016 090

3 059 548

4 581000

Utfall
1826 210
355 803

· ·_a~dget ti!l 20190_8
1 991 999
543 333

Bud.g€t h·elå~
2 987 999
815 000

SUMMA SPRÅK

2182 013

2 535 333

3 802 999

Kulturpersonal
Bibliotek

Utfall
1486 258
324979

_, ___ ~~dget~rll 2,0_1908.
1636 498
392 169

_ Budget ~~!år
2 454 747
588 253

1 811237

2 028 667

3 043 000

STAB
Persona!relaterade kostnader
Stabpersonal

EKOADM

Centrala poster
OH-kostnader Giron
OH-kostnader JMK

RENNÄRlNG, MILJÖ & SAM.HÄLLE
Personal inom rennäring, miljö o sam
OH-kostander Staare
SUMMA RENNÄRING, MJUÖ o SAM

SPRÅK
Sametingets Språkkonsulenter
Studier samiska

KULTUR

SUMMA KULTUR

Utfall·

600 000

Näringspersonal
Ej stödberättigat Ett-program

61315
26400

Budgettill 20190-8
94 933
26400

Budge!_ he_lår_
142400
39 600

SlJ11lvfA NÄRING

87 715

121333

182 000

23 405 824

24 524681

38 010 300

Utfall

NÄRING

SUMMA HELA FÖRVALTNINGEN
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

Ärende

Inkom/upprättats

Plenumsbeslut

Beslut av styrelse eller nämnd:

i

Lägesrapport:

!

Möte med Nordiska

2017-109-12--13
rådet
Övertagande av samiskt
kultuarv

2017-09-12--13, § 136 uppdra till kansliet
pågående-vad pågår?
2017-11-12--14, § ta upp fråga i samband med
myndighetsdialogen 6 dec, uppdra till kansliet
bereda ärenden
2018-04-11--13, § 82 uppdra till kansliet bereda

Det finns ju ett underlag
men frågan härrör 2
verksamhetsområden;
kulturminnen samt
kulturmiljön i samband med

ärendet.

samhällsplanering. Måste
tydliggöra av styrelsen.
Eallinbiras
livsmiljöprogram -rev

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

Går att göra. Tidsbrist.

utvärdera och rev. Livsmiljöprogrammet
Eallinbiras
2019-06-11--12, § 102 ,uppdra till kansliet bereda

pågår

Förbättrad tillsyn av

ärendet vidare
2017-11-12--14 § 189 överlämna till rennärings-

regi.områden för

och näringsnämden för yttrande

terrängkörning

~
1[ (20)

~
~

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

2018-04-11--13, § 84.§, prioritera framställan, att

2 parallella utredningar

uppdra till kansliet arbeta vidare med ärendet

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

Utvärdering av

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

Sametinges

språknämnden bereda ärendet

språkinsatser
Parlaments-byggnaden

2017-11-12--14, § 202 uppdra till kansliet besvara
Arvidsjaur kommuns förfrågan om Sametinget
återkommer i frågan när beredn. Av
parlamentsbyggnaden är klar, i övrigt bereda
ärendet vidare
2018-01-15--17, § 13 uppdra till Anders Kråik
arbeta med ärendet
2018-03-22, §SO uppdra till kansliet och Anders
Kråik bereda ärendet vidare till styrsmtr i april
2018-04-27, § 99 förslag till plenum

2[ (20)

Genomfört

Genomfört

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

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

Genomfört

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

3[ (20)

plenumsbeslut 19021921 Östersund blir
placeringsort för
parlamentsbyggnaden

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

2019-04-09--11, 41 ge kansliet i uppdrag inbjuda
Östersunds kommun till möte gällande
parlamentsbyggnaden samt i övrigt bereda
ärendet vidare.
2019-06-11- 13, 98.1 Parlamentsbyggnaden arbetsgrupp; utse Anders Kråik, Lars-Miguel Utsi
och Per-Olof Nut t i med ersättarna Jan Ranne rud,
Marita Stinnerbom och Britt Sparrock
Bildmaterial på Uppsa la
universitet

Sametingets miljömå lstrategi

Toleransnivå för skada
på rennäringen orsakad

2017-12-20--21, § 214 uppdra t ill kansliet och
Anders Kråik bereda ärendet vidare

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

2018-01-14--17, § 18.2 överläm na ärendet till
rennäringsnämnden

Etiska rådet har uppmanat
styrelsen att arbeta för att
restrikt ioner infö rs på det
ras biologiska bildmaterialet
vid UU. Kulturavd. kontaktar
ansva riga på UU för att få
mer information om hur
bildmat erialet ha nt eras.
Beredning pågår.
Smartast är vä l att st arta
med Eallinbiras. Nu läggs j u
också en klimatstrategi av
styrelsen.
Ej åtgärdat förutom
kontinuerligt arbete med
RBP

av konkurrerande
marka nvändning

4[ (20)

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613
Mark- och

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

miljödomstolens

rennäringsnämnden
Ej åtgärdat.

sammansättning
Stöd till studier i

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

samiska på grund - och

språknämnden

gymnasieskola
Ang fastighetsverkets
och Sveaskogsförsäljn

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

av skogsmark inom
renskötselområdet
Kansliordningen

Korttidsstudiestöd i
samiska

2018-02-08, § 35 med anledn av ny
förvaltningsorg. Uppdra till kanslichefen att
utarbeta förslag till ny kansliordning, att styrelsen
beslutar om ny kansliordning
2018-02-08, § 37 uppdra till kansliet bereda

Under beredning

ärendet för att finna en lösning på
korttidsstudiestöder i samsika, behandla ärendet i
april
2019-01-23--24, § 25, ge kansliet i uppdrag att
utforma förslag till hemställan.
2019-04-09--11, § 71 behandla ärendet vid

Arvoden till vice

telefonsammanträde 190423.
2019-04-23 Ärendet utgick
2018-04-11--13, § 57.2 uppdra till kansliet bereda

Utformning av

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

forskningspol

ärendet

ordföranden

handlingsprogram

2018-04-11-13, § 64 bereda ärendet vidare

5[ (20)

kolla med Malin !

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

2018-06-12--14, § 125, uppdra till kansliet ta fram
Genomfört

ett förfrågningsunderlag
2018-10-09--12, § 180, uppdra till kansliet teckna
avtal med uppdragstagare Charlotta Svonni

Genomfört
2018-12-12--14, § 230, ärendet behandlas på
styrsmtr i januari 2019
2019-01-23--24 föreslå plenum anta direktiven
Plenumsbeslut 19021921 anta direktiven
2019-04-11--13, § 46 lägga informationen till
M 479 Utformande av
beslut om St föreskrifter
, allmänna råd och

handlingarna.
2018-04-11--13, § 74.1, uppdra till Marita
Stinnerbom och Jan Rannerud tillsammans med
kansliet bereda ärendet

Rapport lämnad juni -19

andra vägledande
dokumnet
Tolkning på plenum via

2018-04-11-13, § 75.2 uppdra till kansliet bereda

media

ärendet
2018-06-12--14, § 139, uppdra till kansliet utreda
andra alternativa försläg än SVT till streaming av
plenum
2018-10-09--12, § 173, uppdra till kansliet bereda

Koll med Malin !

ärendet vidare

pågående

6[ (20)

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

utbildningsdagar för

2018-04-11--13, § 78 uppdra till kansliet att ta
fram planeringsunderlag för Sametingets framtida

styrelse och

sammanträdesplan

Uppföljning -

nämndsordföranden

Genomfört -nytt utskick juni
Begäran om repatriering

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

av samiska kvarlevor -

för etiska rådet för yttrande

skrivelse

Kulturnämnden har (180109,
§ 9.6) föreslagit styrelsen att
fullfölja begäran till
regeringen om
återbegravning av mänskliga
kvarlevor från Lycksele som
förvaras på Historiska
museet (kranium utan
skalltak). Kulturavd.
behandlar denna fråga inom
etiska rådet. Beredning
pågår.

2019-01-23--24, inhämta yttrande från
kulturnämnden

Yttrande från kn inkom
190201. Kulturnämnden
föreslår att begära att
regeringen beslutar om att
samiska kvarlevor ska
repatrieras till Sapmi och
utformar en nationell
mekanism för samiska
folkets inflytande i denna
fråga.

7[ (20)

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613
Uppdrag samiskt

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

kulturarv

ärendet.

Redovisningen godkändes av
styrelsen 190611, uppdrogs
till PON att godkänna den
slutliga versionen.
Redovisningen inlämnades
den 28 juni.

Utredningen samernas
bibliotek
Dispens för hjälm för
renskötare

2018-04-11--13, § 83 uppdra till kansliet att ta
fram förslag till åtgärder utifrån
biblioteksutredningens slutsatser
2018-04-11--13, § 84.2 uppdra till kansliet att

Pågår

bereda frågan om hemställan ang. generell
dispens för dispens för hjälm för renskötare till
dess at detfinns utrett hur belastningen påverkar
renskötaren
2019-04-11--13, § 70 Delegera ärendet till

Begäran om utvärdering
av Sveaskogs försäljning
av mark

rennäringsnämnden.
2018-04-11--13, § 85, uppdra till kansliet utarbeta
förslag till begäran att regeringen ska utvärdera
sitt uppdra till Sveaskog om försäljn av mark på
renbetesomr. Med hänvisning till om syftet
uppnåtts för att få fler att etablera sig i
landsbygden
2019-04-11--13, § 70 Delegera ärendet till
rennäringsnämnden.

8[ (20)

Ej åtgärdat

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613
Skogssamerättsutredn

2018-04-11-13, § 86, uppdra till kansliet bereda
ärendet till nedan anförda; att Sametinget
överlämnar en skrivelse om återställande av
bruten rätt för skogssamerna, att renskötselrätten
behandlas på samma sätt nedan såväl som ovan
odlingsgränsen
Ej åtgärdat
2018-10-09--12, § 189, uppdra till kansliet bereda

Muonio sameby

ärendet vidare
2018-04-11--13, § 87, uppdra till kansliet utforma
förslag till hemställan att återställa Muonio
sameby som skogssameby
2018-10-09--12, § 190, bjuda in Muonio sb till

Bereds f.n

styrsmtr i dec
2018-12-12--14, § 236, uppdra till kansliet
utforma skrivelse där styrelsen särskilt påpekar att
Sveaskog ska återställa samråd med Muonio som

Genomfört

enligt praxis skeett under lång tid
lnlandsbanan

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

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

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

2018-04-11--13, § 90, uppdra till språknämnden
påbörja utredn av samisk språklag
uppdra till språknämnden bereda Giellagaldus
framtida verksamhet

9[ (20)

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

2018-10-09--12, § 196, uppdra till kansliet arbeta
vidare under nuv. organisation till dess permanent
lösning uppnås.
2019-04-09--11, § 74 behandla ärendet vid
plenum i maj 2019, uppdra till kansliet bereda
ärendet vidare, besluta i ärendet vid
telefonsammanträdet 190423
2019-04-23, § 89; föreslå plenum, se protokoll

Pensionsersättning till

2018-06-12--14; § 116.4, uppdra till kansliet

förtroendevalda

bereda ärendet vidare
2018-11-05, § 198, bordlägga ärendet
2018-11-15, § 207, uppdra till kansliet bereda

Plenumsbeslut 2019-05
21--23, § 31, enligt
styrelsens förslag, se
protokoll

ärendet vidare
2019-01-23--24 ge kansliet i uppdrag att utforma
hemställan till regeringen om utbet av pension till

styrelse och nämnder

tidigare styrelseordföranden
2018-06-12--14, § 118 uppdra till kansliet bereda
ärendet vidare inför styrelsens arbetsmöte

Samisk

2018-06-12--14, § 124, Uppdra till kansliet bereda

sanningskommission

förslag till hemställan med tidspaln för det
fortsatta arbetet, att styrordf och Jan Rannerud

Arbetsordning; kansli,

deltar vid överläggn. med DO
2018-12-12--14, uppdra till kansliet, se protokoll
Under beredning
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

2019-01-23--24, ge kansliet i uppdrag att utforma
slutligt förslag på hemställan i enlighet med
styrelsens direktiv och samråda förslaget med
refgrp. § 12.1 Delvis refgrp utsedd, att till nästa
möte inbjuda samtliga samiska riksorg
nominerade ledamöter, att besluta vilka
ledamöter från de samiska riksorg som ska ingå i
refgrp vid nästa styrelsemöte
Möte med refgrp 2019-04-10.
2019-04-11--13, § 42. behandla ärendet vid
telefonsammanträde 190423
2019-04-23; att bereda ärendet vidare, kalla
refgrp till möte i samband med plenum i Dearna
hemställan inlämnad juni
M 502 Inrättande av

2018-06-12--14, § 135.3, uppdra till hälso-, äldre

äldreråd
M 536 - årliga

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

temadagar för psykisk

och idrottsnämnd för yttrande

ohälsa och
beroendeproblemaik
M539
Dokumentationsstöd av

under beredning

under beredning
2018-06-12--14, § 135.15 uppdra till kultur-,
närings och språknämnden för yttrande.

samisak berättelser och
vittnesmål - inköp av
diktafoner

2019-06-11--13 ge kansliet i uppdrag bereda
ärendet utifrån inkomna ärenden från nämnderna.

11[ (20)

Kulturnämnden inlämnat
yttrande.

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613
Renskötselpoliser

2018-06-12--14, § 136.1, uppdra till kansliet

Den skogssamiska

arbeta vidare med ärendet
2018-06-12--14, § 136.2, arbeta vidare med

assimileringsprocessen

ärendet i enlighet med motionärens yrkande

Genomfört (ANTA) Ej åtgärdat (LOS)

Ej åtgärdat
Laponiatjuottjudus

Jämställdhet

2018-06-12--14, § 140, stödja Mija Ednams
anmodan, fortsatta arbetet och kontakt relevanta
departement i ärendet.
2018-06-12--14, § 141, uppdra till kansliet och
presidiet utreda om möjlighet att genomföra

Möte med Kiruna

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

kommun ang.

dialogmöte

under beredning

skoterturism,
skoterförbud,
turismnäring, heliskiing,
Esrange

2019-04-09-11, föreslå nytt datum för mötet med
Kiruna kommun.
2018-06-12--14, § 152, uppdra till kansliet arbeta
Politisk uttalande från

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

styrelsen till kommande

ärendet

Under beredning

Genomfört

regering

2019-01-23--24 föreslå plenum anta uttalande
enligt bilaga

Plenumsbeslut 2019-02
19--21 bordlagt
Plenumsbeslut 2019-05
21--23, § 24 anta
uttalandet
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613
ILO 169

2019-01-23--24, § 19, uppdra till kansliet utforma
förslag til hemställan, uppdra till ordföranden
godkänna förslet, föreslå plenum anta förslag till
hemställan,
2019-04-23, § 84, uppdra till kansliet genomföra

Plenumsbeslut 2019-02
19--21, § 13 anta
hemställan enligt bilaga

redaktionella ändringar i hemställan, uppdra till
styrelseordföranden underteckna samt inlämna
Samiska

hemställan.
2018-10-09--12, § 165.1, uppdra till kansliet

förvaltningsuppgifter på

bereda ärendet

Genomfört
Under beredning (ANTA). Ej
åtgärdat (LOS)

andra myndigheter
Utredning och juridisk

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

analys ang.

bereda ärendet

internationella

Under beredning
(ANTA)Finns i resp.
sammanhang

dokument rörande ILOkonv, Nordisk
samekonv.
Urfolksdeklarationen
Ändrad bevisbörda och
för nationella
finansieringar av
rätts processer

Möte med SKL om
samiska rättsprocesser

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

Möte med Samefonden
2018-12-12

2018-10-09--12, § 165.4, uppdra till kansliet att
inbjudan SKL till gem möte med Sametinget
Möte ägt rum 2019-06-13

Utredning för former

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

ungdomsråd

bereda ärendet vidare

Under beredning
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613
Rev av

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

utbildningsprogram

2018-12-12--14. awakta ärendet i väntan på ny
Samarbete med

nämnd i utbildningsfrågor
2018-10-09--12, uppdra till kansliet inbjuda

Samerådet och överiga i

Samiraååi till möte med styrelsen för samarbete

lobbyarbete i EU-frågor
Inrättande av

2018-10-09--12, bereda ärendet vidare

utbildningsnämnd

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

2018-10-09--12, § 167, godkänna

samepolitihka/modern

genomförandeplanen, utarbeta en projektplan,
uppdra till kansliet bereda ärendet vidare

samepolitik

2018-12-12--14, § 218, uppdra till kansliet
upprätta en projektplan tills med arbetsgruppen,
att etablera en styrgrupp§ 12.2 utse en
styrgrupp; L M utsi, B Sparrock, J Rannerud, T

SPR -gränshinder

Stångberg, J Påve, H Jonsson, L M UTSI är
sammankallande
2019-04-23, 77 föreslå presidietatt
miniseminarium genomförs under plenum i maj
2019, uppdra till styrgrppen bereda, planera och
genomföra seminariet.
2018-10-09--12, uppdra till kansliet identifiera
gränshinder i samiska områdne som hindrar
samarbete

14[ (20)

Under beredning

Under beredning (ANTA) Ej
åtgärdat (LOS)

Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613
SPR -EU-strategi

2018-12-12--14, § 220, uppdra till kansliet bereda
Genomfört

ärendet
2019-01-23--24 uppdra till kansliet bereda ärendet
vidare
2019-04-09--11, § 62, Eu-strategin fortsättningsvis
ingår i den internationella strategin.

SPR styrelsemöte 201905-29, uppdra till
Sametinget Finland
bereda ärendet vidare
SPR - kulturarv

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

Gemensam arbetsgrupp på
tjänstemannanivå har bildats
av Sametingen, SDR och
Samerådet för beredning av
denna fråga. Beredning
pågår.

att kartläga rasism mot

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

samer i Sverige i dag

i dec

IYIL2019

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

Uppdrag till Sametinget

Slutdokument inkommit juni
19 Under beredning

Under beredning

bereda ärendet vidare
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

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

handlingsprogram,

2018-10-09--12, § 194, uppdra till ansvarig
styrelseledamot i språk och kansliet bereda

insatser genomgång och

ärendet

Språkpolitiska

prioritering
Språkstrategi

2019-01-23--24; påbörja arbete med Sametingets
språkstrategi, genomföra arb enligt angiven plan,
uppdra till kansliet arbeta med ärendet
2019-06-1--13, § 115 uppdra till vice
styrelseordföranden och kanslite att utarbeta
förslag till språkstrategi för Sametingets
verksamhet, uppdra till styrelseordföranden att
besluta om remissförfarandet för förslaget till
språkstrategi för Sametingets verksamhet.

Samisk språklag

2019-01-23--24, § 72 uppdra till språknämndens
ordförande tillsammans med kansliet bereda

Budget 2019

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

bereda ärendet vidare
2019-01-23--24 enligt förslag
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

2019-01-23 förslag till plenum

Plenumsbeslut 2019-02
19--21 St fastställer
budgetramar för
Sametinget för bå
2019, uppdra till styr
att besluta om
budgetdispositioenr för
2019 md de korr. som
redovisats i plenum,
budget, - ramar och dispositioner inkl
korrigerar redovisas till
plenum i maj 2019
2019-02-21, uppdra till kansliet bereda ärendet,
besluta i ärendet vid telefonsammanträde
Plenumsbeslut 2019-05
2019-04-09-11, § 37.1 fastställa
budgetdispositioner /budget enligt bilaga. Föreslår 21--23, § 27, lägga
informationen till
plenum lägga informationen till handlingarna.
handlingarna.
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

2019-06-11--13, § bifalla valnämndens äskande,
budgetera 190 000 kr till projektet Läget i apmi,
hälso-, äldre och idrottsnämndens samt
rennäringensnämndens äskande behandlas vid
telefonsammanträde 2019-06-18.
2019-06-18, § 118, awakta med hälso-, äldre och
idrottsnämnden samt rennäringsnämndens
äskade till efter sommaren, prioritera
ren nä ringsnä mndens rennäringskonferense,
Utökat tillgänglighet

2018-12-12--14, § 234.1 uppdra till kansliet utreda
angående utökad tillgänglighet per telefon
Under beredning

OECD-utredningen

2018-12-12--14, § 235, uppdra till kansliet
tillsammans med näringsansvarige i styrlesen följa
Under beredning

upp rapporten
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613

2019-04-09--11, att implementera rapporten i alla Plenumsbeslut 2019-05
21--23, § 30, lägga
berörda nämnder,
informationen till
att informera om rapportens innehåll för kansli

handlingarna.

och plenum,/nämnder,
att bjuda in regionala företrädare för en första
träff ang. rapportens slutsatser
Tema: samarbete o samverkan framtida RUS
att uppdra till kansliet att arbeta vidare på den
interna genomförandestrategin

M 540 Dvärgbandmask

2019-04-09-11,§ 83.2 uppdra till kansliet bereda
ärendet, uppdra till rennäringsnämnden inlämna
yttrande.

Sametingets
konsultationsordning

19-02-21 uppdra till kansliet bereda ärendet enligt
lämnat förslag
19-04-09-11, uppdra till kansliet bereda ärendet
Remiss inkommen

Agenda 2030

1904-09--11, § 60 att uppdra till kansliet utarbeta
ett förslag till strategi.
2019-06-11--13, § 105, uppdra till kansliet bereda
ärendet vidare.
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Uppdrag från styrelsen till kansliet, ej påbörjade ärenden och under beredning 1709-1906, ver 190613
Ändringar i Förordning

2019-04-23, § 86 uppdra till kansliet bereda

(2009:13959 med

ärendet.

instruktion för
Sametinget

Ny instruktion from 190701
M 541 Samisk

2019-06-11--13, § 101.4 uppdra till kansliet

folkomröstning om ort

bereda ärendet.

för Sametingets
parlamentsbyggnad
Implementering av FN:S
urfolksdeklaration oh
slutdokument i Sverige

under beredning
2019-06-11--13,§ 103 uppdra till kansliet att
implementering av FN:s urfolksdeklaration och
slutdokument i Sverige inarbetas i internationell
strategi.
under beredning

relevanta
rekommendationer med

2019-06-11--13,§ 104 uppdra till kansliet att
implementering av FN:s urfolksdeklaration och
slutdokument i Sverige inarbetas i internationell

regeringen om UNPFII

strategi.

Uppföljning av

under beredning
Sametingets

2019-06-11--13, § 107 uppdra till kansliet bereda

miljöledningssystem

ärendet vidare.

under beredning
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Angående uppförande av parlamentsbyggnaden
Bakgrund
1993
2004
2005

Plenum beslutar 931008 § 24 att Sametingets huvudkansli placeras i Kiruna.
Statsminister Göran Persson avger löfte om ny sametingsbyggnad.
Statens fastighetsverk (SFV) presenterar utredning om ny sametingsbyggnad,
med tomt vid kvarteret Sågarbetaren i Kiruna. Regeringsbeslut om
arkitekttävling baseras på SFV:s utredning och en projektkostnadsram på 150
miljoner.
Arkitekttävling genomförs, där juryn utser Badjfmeapmi av Murman arkitekter
2006
till vilmare.
LKAB meddelar att utsedd tomt (kv. Sågarbetare11) påverkas av gruvans
2006/07
utbredning. Projektägaren SFV drar tillbaka ansökan om medel till
byggnadsprogram hos finansdepartementet, med motivermg att den aktuella
tomten är förutsättning för vinnande arkitektbidrag.
Regeringsskifte, osäkerhet angående finansiering av byggnaden.
2006
Murman arkitekter presenterar tomtutredning med tre alternativa förslag i
2008
Kiruna: Matojärvi, Truckverkstaden samt Petsamo.
LKAB meddelar att det finns brytvärda malmfyndigheter vid tomtalternativet
2009-2011
Matojärvi. Tomt vid Truckverkstaden på Luossavaara väljs som
ersättningsalternativ. LKAB presenterar utredning av markförhållanden vid
Luossavaara där det framkommer att delar av området är underminerat av
tidigare gruvbryh1ing. Kiruna kommun beslutar därmed att nya centrum ska
placeras mellan Tuolluvaara och jägaro1mådet.
Tomt vid Tuolluvaara och nya cenhum i Kiruna utreds och presenteras av
2013/15
LKAB och Kiruna kommun som alternativ till tomten vid Luossavaara.
2006-2016 Flertalet konununer inkonuner under årens lopp med alternativa tomtförslag
för plenumsbyggnad.
Kommm1er inbjuds att presentera förslag på placering av plenmnsbyggnad i
2016
samband med plenum i Skellefteå 161003.
Plenmn beslutar 180523-25 § 29 att uh·eda tre orter: Kiruna, Vilhelmina,
2018
Östersund.
Plenum beslutar 190221 § 10 att parlamentsbyggnad ska byggas i Östersund.
2019

Cujuhus/adress

Telefovdna/telefon

Fåksa/telefax

0980 • 780 30 (växel)
0980 • 780 xx (direkt)
070-

0980-78031

Box 90, 98122 G!RON/IGRUNA

Besök; Adolf Hedinsvägen 58
e~post: förnamn.efternamn@sametinget,se
Org.nr.: :202100-4573

www.sarnetlnget.se

SU.mcdJggl
Sn:tnc~lggc
Såmtcdlggle
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Tidigare process
Arkitekttävlingen som genomfördes 2006 omfattade två steg:
Steg 1. Fem förslag valdes ut av 111 inkomna förnlag.
Steg 2. De fem förslagens företrädare genomförde en studieresa till orten för att ta del av
lokala förhållanden, tomt, stadsbild, klimat samt byggtekniska fömtsäthungar. Resan syftade
också till att utveckla programkrav med koncept och idemässigt innehåll.

Vinnande förslag från steg 2 (Bndj(meapmi av Murman arkitekter) låg till grund för fortsatt
projektering av SFV som beställare, samt för utformning av detaljplan för tomt. De samlade
erfarenheterna från steg 1 ingick som underlag för revidering och komplettering av
lokalprogram och tekniskt program för steg 2.
Kommande arbete
Resultatet av processen som genomfördes i samband med arkitekttävlingen 2006 bör
revideras utifrån nya förutsättningar. De första stegen i en fortsatt process blir enligt SFV att
klargöra:
• Finansiering och huvudmannaskap, övriga intressenter, gränsdragning, avtal mm.
• Lokalisering och anpassning till tomt med lokalprogram och teknisk översyn.
• Ny kostnadsbedömning.
• Igångsättande av detaljplanearbete.
Efter dessa steg kan projektering och produktion av byggnaden påbörjas. Nedan preciseras
delar av ovanstående process.

Finansiering, huvudmannaskap och kostnadsbedömning
En ursprunglig kostnadsberäkning baserad på tävlingsförslaget gjordes år 2006 och
indexuppräknades år 2011. Indexuppräkningen landade på byggkostnader på 215 - 225
miljoner kronor med dåvarande lokalprogram.
Enligt SFV är det inte orimligt att anta att en slutkostnad för en sameparlamentsbyggnad i
enlighet med tävlingsförslaget landar på en högre kostnad, då tomt-, gatu- och
infrastrukturkostnader bör inkluderas samt att en ny indexberäkning bör göras. För att
säkerställa: en uppfattning om tänkbar slutkostna:d krävs en ny bedömning utifrån alctuella
fö1utsättningar. SFV betonar också att en finansiering bör vara långsiktigt inriktad på hyresoch driftkostnader i framtida myndighetsanslag och inte bara projekterings- och
byggkostnader.
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Lokalisering och igångsättande av detaljplanearbete
Eftersom Badjtineapmi ritades för en specifik tomt, måste underlaget revideras utifrån de nya
lokala förutsättningarna i Östersm1d. Eventuellt bygglov inklusive planhandlingar
(detaljplaner, trafik- och infrastrukturplanering m.fl.) måste tas fram och fastställas, delvis
parallellt med framtagande av lokalprogram, teknisk översyn samt byggnadsprogram.
Byggnaden samt utrednings- och programarbete
Då arkitektförslaget ritades för mer än 13 år sedan är det ganska troligt att anpassningar av
byggnaden bör övervägas utifrån nya förutsäthlingar, förutom byggnadens placering.
Exempelvis är lokalprogrammet med ftmktionsbeskrivning för Sametingets verksamhet från
2005 och förändringar i behov och lokalanvändning samt nya föreskrifter kan ha förändrat
förutsäthlingama. Troligtvis krävs externa konsulter för fÖTdjupade undersökningar i detta
skede och målet är att ta fram ett byggnadsprogram; ett dokument som sammanfattar alla
förutsätbungar och krav samt visar på en fysisk lösning som är tillräckligt detaljerad för att i
sin tur utgöra underlag för ny kostnadsberäkuing.
Projektering av själva byggnaden
När byggnadsprogram och lokalprogram är fastställt, kan projekteringen påbörjas. Några
pllilkter som ingår i projekteringen är:
• Framställan av systemhandling/huvudhandling
• Framställan av förfrågningsunderlag för upphandling samt bygghandling
I detta skede anlitas konsulter för VVS, el, inredning, akustik, brand mm.
Produktion av byggnaden
Genomförs som delad entreprenad, totalentreprenad eller generalentreprenad.
Inflyttning och överlämning av bygganden
Etableringsskede, inredning och utrustning installeras innan inflythling.
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Projektplan

1.BAKGRUND
Sametinget har i juni 2019 av regeringen mottagit uppdraget att kartlägga och analysera det
samiska samhället ut ett jämställdhetsperspektiv.1 Se vidare i förstudien för uppdraget för
fördjupad bakgrund, bilaga 1. Enligt uppdragets beskrivning ska Sametinget i
kartläggningen och analysen:

•
•
•
•
•
•
•

belysa erfarenheter från genomförda och pågående insatser påjämställdhetsområdet,
ta hänsyn till Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av
Istanbulkonventionen,2
belysa relevant befintlig forskning på jämställdhetsområdet,
ta hänsyn till den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor,3
utgå från regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken och de sex
underliggande delmålen,
samråda med Jämställdhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen samt
samiska organisationer vid genomförandet,
samt utifrån arbetets resultat föreslå åtgärder som Sametinget bedömer bör vidtas
inom områden där det finns kunskapsluckor och utvecklingsbehov.

2. SYFTE OCH MÅL
Syftet med projektet är att utifrån uppdragsdirektiven kartlägga och analysera det samiska
samhället ur ett jämställdhetsperspektiv och därmed identifiera kunskapsluckor och
utvecklingsbehov inom området.

Det övergripande målet är att Sametinget utifrån kartläggning och analys tagit fram
åtgärdsförslag inom de områden där projektet identifierat kunskapsluckor och
u tvecklingsbehov.

1 Regeringsbeslut

Ku2019/00469/CSM (delvis), Ku2019/01249/CSM.
GREVIO/Inf(2018)15Group ofExperts on Action against Violcnce against Women and Domestic Violence, GREVlO's (Baseline)
Evaluation Repor! on legislative and other measures giving effect to the provisions ofthe Council ofEuropc Convention on Preventing and
Combating Violence against Women and Domestic Violence (Tstanbul Convention) SWEDEN, Published on 21 January 2019.
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3. OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR
3.1 Uppdragets omfattning/aktivitetsplan
--

--

Aktivitet

Ansvarig

Beskrivning

Utifrån SCB:s indikatorer identifiera Projektledare/
administration
och anpassa indikatorer för
uppföljning av jämställdheten i det
samiska samhället
Projektledare
Kommunikation Seminarium i samarbete med
köper tjänst
samiska organisationer för
och dialog
Sametingets förtroendevalda i
samband med plenum i Haparanda
Projektledare i
Kommunikation Seminarium/workshop med
samarbete med
samiska organisationer, föreningar
och dialog
processledare/köp
och samebyar mfl för dialog om
av tjänst
relevanta indikatorer samt
definitioner av centrala
frågeställningar om samisk
jämställdhet.
Projektledare
Inventering och bearbetning av
Faktainsamling
upphandlar
befintlig och tillgänglig statistik
av statistik och
tjänst, samt eget
relaterat till jämställdhet i det
produktion
arbete i
samiska samhället
av enkät
Questback
Enkätundersökning till riktade
(enkätverktyg).
målgrupper utifrån framtagna
indikatorer
mm.
______,
.___
Projektledare
Kartläggning av utförd samt
Forskningsupphandlar
sammanställning befintlig forskning och övriga
tjänst.
projekt samt kunskapsluckor inom
området jämställdhet samt mäns
våld mot kvinnor i det samiska
samhället- - Projektledare
Delrapport samt slutrapport
Rapportering
Framtagande av
mätbara
indikatorer

-

~--- - - -

Tid

Budget

Oktoberdecember
2019

100 000

~-

November
2019

Ca80100 000

December
2019

Ca250
000

Januari
2020-

200 000

Januari
2020-

200 000

-

Hösten
2020

3.2 Avgränsningar
Projektet ska fokusera på kartläggning och analys, för att fä fram statistik och fakta om
jämställdhet i det samiska samhället. I samband med detta kan förslag på aktiviteter och
åtgärder komma in och det kan ligga nära till hands att även börja genomföra dessa inom
projektet. Enligt uppdragsdirektiven ska dock fokus vara just på att dokumentera önskemål
och förslag på åtgärder, inte själva genomförandet av dessa. Detta för att säkerställa att alla
eventuella kunskapsluckor och utvecklingsområdet blir klarlagda.
4. ORGANISATION
4.1 Uppdragsgivare
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet Kulturdepartementet med kopia till
Arbetsmarknadsdepartementet.
2

4.2 Styrgrupp
Styrgrupp vägleder projektledaren, informerar styrelsen och beslutar om budget eller
andra strategiska överväganden när behov av detta uppstår. Styrgruppen består av
Sametingets ledningsgrupp. Projektuppföljning sker i samband med ledningsgruppens
ordinarie mötestillfällen.
4.3 Projektledare
Projektledare tar fram projektplan, ansvarar för att leda arbetsgruppen och säkerställer
kvalitet samt arbetsledning av eventuella konsulter och övriga tjänster samt övrig
måluppfyllnad, delrapport, utvärdering och slutrapportering.
4.4 Arbetsgrupp
Arbetsgrupp utför delar av aktiviteter som ingår i projektet samt eventuell
projektadministration och ansvarar tillsammans med projektledaren för säkerställande av
måluppfyllnad. Arbetsgruppen består av:

Sametinget
Folkhälsomyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten
Övrig eventuell uppdragsleverantör

Ulrika Hannu, ev. övrig medverkande
Ev. företrädare för myndigheten
Ev. företrädare för myndigheten

4.5 Referensgrupp
Referensgrupp ger expertråd utifrån olika perspektiv till projektledare och arbetsgruppen
under projektets genomförande när behov av detta uppstår. Referensgruppen fattar inte
beslut om budget eller övriga strategiska överväganden. Referensgruppen består av:

Representant för kunskapsnätverket för samisk hälsa
Samiska organisationer: Samernas riksförbund (SSR), Saminuorra, Niejda, SameÄtnam.
Ev. representant för Umeå universitetNaartoe
Ev. Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK
Ev. Svenska kyrkan
Övriga samiska organisationer som samiska politiska partier, sameförerungar och samebyar
deltar i anordnade seminarier, samt ev. även Samerådet.
5. PLANER OCH ARBETSFORMER
5.1 Delmål
• Identifierat indikatorer för jämställdhet i det samiska samhället som går att följa upp
utifrån regeringens mål för jämställdhetspolitiken.
• Kartlagt jämställdheten i det samiska samhället utifrån ovan identifierade
indikatorer.
• Utifrån kartläggningen analyserat områden där det finns kunskapsluckor och
utvecklingsbehov samt förslag till åtgärder för dessa områden.
• Sammanställt relevant befintlig forskning inom området jämställdhet i det samiska
samhället, samt mäns våld mot samiska kvinnor.
• Sammanställt erfarenheter från genomförda och pågående insatser inom
jämställdhetsområdet i det samiska samhället.
3

•

Beaktat nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
och Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av
Istanbulkonventionen.

5.3 Projektkostnader
Budget
Personal
Resor & logi, arbetstid, projektledare

2019

2020

Totalt

20000

10 000

30000

20 000
20 000
40 000

20000
20 000
40000
120 000
190 000

40000
40000
80 000
120 000
190 000
350 000

400 000

850 000

Övrigt
Styrgrupp
Arbetsgrupp
Referensgrupp
Faktainsamling (Statistik samt enkät)
Forskningssammanställning mm
Seminarium/workshop inkl. processledare

350 000

Totala projektkostnader

450 000

5.4 Administrativa rutiner och resursåtgång
Namn

Resursåtgång % av
heltid/antal timmar

Projektledare
Styrgrupp

UH
Ledningsgrupp

5-10%
Ca 40 timmar

Arbetsgrupp

K J-K, Folkhälsomyndigheten
Jämstä lid hetsmynd ighete n?
Uppdragsleverantörer

Ca 80 timmar
Ca 80 timmar
Ca 150 timmar

Se ovan

40 timmar

Roll

Referensgrupp
Stödfunktioner
Chef
Ekonomischef
Registrator

AT

MM
5-BH

5.5 Dokumenthantering
I övrigt gällande dokumentation ansvarar projektledaren för att möten (fysiska samt
digitala/virtuella) inom projektet dokumenteras med minnesanteckningar. Vid
styrgruppsmöten förs mötesprotokoll för dokumentation av beslut. I övrigt dokumenteras
kontakter, remissförfarande mm av betydelse för projektets resultat i form av
minnesanteckningar. Vid projektstart görs en preliminär möteskalender för alla grupper.

4

Möteskalendern delges utsedda representanter så snart som möjligt för att representanterna
ska ha möjlighet att avsätta tid för mötena.
5.6 Kommunikation och information
Kommunikation sker i form av seminarium/workshop med samiska organisationer,
föreningar och samebyar m.fl. för förankring, dialog och synpunkter om relevanta
indikatorer för enkätundersökningen samt definitioner av centrala begrepp och
frågeställningar som samisk jämställdhet, maktbegrepp, resursfördelning och inflytande
utifrån samiskt perspektiv.

Återkoppling/feedback av genomfört uppdrag till det samiska samhället sker även det i
seminarieform eller annan likvärdig form som medger en öppen kommunikation och dialog.
I övrigt informerar Sametinget om uppdraget och projektet i ordinarie kanaler som hemsida,
vid ordinarie möten, via nätverk mm.

6. KVALITETSSÄKRING
Vid eventuell upphandling specificeras krav till leverantören för tjänstens förutsättningar,
upphovsrätt, genomförande och avrapportering till Sametinget.

7.RISKER
För uppdragets genomförande är framför allt tidsaspekten kritisk. Uppdraget ska
delredovisas sista mars 2020. Det betyder att Sametinget kan behöva upphandla resurser
utanför den egna organisationen, om resurser inte finns i t:i:llräcklig grad för projektets
genomförande inom aktuell tidsperiod. Eventuellt kan etiska övervägandet vara faktorer
som påverkar fakta- och kunskapsinsamling i vissa avseenden.

8. UTVÄRDERING
Medel utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska
lämnas senast den 1 december 2019. En ekonomisk redovisning ska lämnas till
Kammarkollegiet den 31 mars 2020 då uppdraget ska delredovisas. Utvärdering och
slutredovisning sker senast den 31 oktober 2020.

BILAGOR
Bilaga 1. Förstudie av regeringsuppdraget avseende kartläggning av jämställdheten i det samiska

samhället.
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Förstudie av regeringsuppdraget avseende kartläggning av jämställdhet
i det samiska samhället
Sametinget har i juni 2019 av regeringen mottagit uppdraget att kartlägga och analysera det
samiska samhället ut ett jämställdhetsperspektiv. 1 För ändamålet ska Sametinget använda
högst 800 000 kronor under 2019. Regeringen beräknar att avsätta ytterligare 400 000 kronor
under 2020 för genomförandet av uppdraget som ska delredovisas senast den 31 mars 2020
och slutredovisas senast den 31 oktober 2020.

UPPDRAGETS BAKGRUND
Bakgrunden till uppdraget är enligt direktiven att Sametinget 2008/2009 fick i uppdrag att
genomföra en särskild satsning för att stärka samiska kvinnors delaktighet i sarnhällslivet.2
Därefter fick Sametinget år 2013 i uppdrag av regeringen att integrera myndighetens arbete
med jämställdhet i kärnverksamheten i syfte att uppnå de jämställdhetspolitiska m ålen.
Uppdraget slutrapporterades under 20183 där Sametinget bland annat konstaterade att det
finns brist på kw1skap om jämställdheten inom det samiska samhället.
I Sametingets budgetunderlag för 2020-20224 framgår behovet av att identifiera
kunskapsluckor när det gäller jämställdhet samt inom de områden där utvecklingsbehoven
är störst inom det samiska samhället. Sametinget behöver även arbeta med att identifiera vad
samisk jämställdhet inom Sapmi är, ur ett urfolksperspektiv. Med utgångspunkt i
genomförd kartläggning och nulägesanalys avser Sametinget skapa mål, aktiviteter och
inriktning på jämställdhetsområdet.
Vidare har Europarådet i sin utvärdering av hur Sverige efterlever
Istanbulkonventionen, lämnat 41 rekommendationer. Ett antal av rekommendationerna har
specifikt uttalat våldsutsatta samiska kvinnor i texten eller samiska kvinnor angivna som
målgrupp i underlaget till rekommendationerna, antingen som tillhörande de nationella
minoriteterna och/eller urfolket samer.

1 Regeringsbeslut Ku2019/00469/CSM

(delvis), Ku2019/01249/CSM.

2

IJ2009/1924/DISK, IJ2009/1958/DISK.
3
Ku2018/00384/DISK
4
Ku2019/00469/CSM
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UPPDRAGETS INRIKTNING
Enligt uppdragets beskrivnmg ska Sarnetmget i kartläggnmgen och analysen:

•
•
•
•
•
•
•

belysa erfarenheter från genomförda och pågående msatser på järnställdhetsornrådet
(mgår delvis i denna förstudie),
ta hänsyn till Europarådets rekommendationer avseende Sveriges efterlevnad av
Istanbulkonventionen, 5
belysa relevant befmtlig forskning på järnställdhetsornrådet,
ta hänsyn till den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor, 6
utgå från regeringens övergripande mål för järnställdhetspolitiken och de sex
underliggande delmålen,
samråda med Järnställdhetsrnyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen samt
samiska organisationer vid genomförandet,
samt utifrån arbetets resultat föreslå åtgärder som Sarnetmget bedömer bör vidtas
inom områden där det finns kunskapsluckor och utvecklingsbehov.

TIDIGARE ARBETE
Sarnetmget har de senaste 20 åren arbetat med olika järnställdhetsprojekt, genomfört
järnställdhetskonferenser och seminarier samt antagit en rad styrdokurnent för Sametinget
som myndighet och dess administration, parlamentariska verksamhet och för verksamhet
riktat till det samiska samhället. Nedan följer en sammanställning av relevanta uppdrag,
projekt mm sett utifrån temat jämställdhet och mäns våld mot kvinnor.
Regeringsuppdrag till Sametinget

Särskild satsning får kvinnors delaktighet i samhällslivet
År 2008 fick Sarnetmget i uppdrag att genomföra en särskild satsning för att stärka samiska
kvinnors delaktighet i samhällslivet och deras ställning i det politiska beslutsfattandet samt
främja samiska kvinnors deltagande i den demokratiska processen. Satsnmgen omfattade två
år och slutredovisades 2009. Järnställdhetsanslaget fördelades mellan Sarnetmgets kansli och
alla partier. Insatser analyserades bland annat utifrån representation i plenum, röstlängd och
valdeltagande.
Sarnetmget sammanfattade resultatet av de genomförda insatserna och åtgärderna som
positiva. Representation i plenum hade balanserats upp mellan manliga och kvinnliga
ledamöter 7 och styrelsen hade en kvinnlig ordförande. Analysen visade att partierna själva
påverkat vilka kvinnor som korn in i plenum genom att nominera dessa högt på vallistorna
och att partierna anpassat valprogram och valsedlar mer genomtänkt ur ett
järnställdhetsperspektiv. Speciella aktiviteter för att rekrytera kvinnor till partierna hade
också medfört att fler kvinnor deltog i partiarbetet och tre av sex partier hade kvinnliga
partiledare.
Utvärderingen av kansliets järnställdhetsarbete riktat mot det samiska samhället,
visade att många saknade ett samiskt perspektiv, att det till stor del var kvinnor som deltog i
GREV1O/Inf(2018)15Group of Experts on Action against Violcnce against Women and Domestic Violence, GREVlO's (Baseline)
Evaluation Report on legislative and other measures giving effect to the provisions of the Council ofEurope Convention on Preventing and
Combating Violence against Women and Domestic Violence (Istanbul Convention) SWEDEN, Published on 21 January 2019.
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representation ökade från drygt 35% till drygt 48%, manlig minskade i motsvarande grad.
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aktiviteterna och att samebyar saknade utbildningar och verktyg för att ta fram
jämställdhetsplaner, samt att det saknades statistik och dokumentation om samiska kvinnor.
Slutsatsen var att jämställdhetsarbete i grunden handlar om förändringar av värderingar och
attityder vilket innebär ett kontinuerligt och långsiktigt arbete.
År 2009 fick Sametinget åter uppdraget att genomföra en särskild satsning för att
stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet och deras ställning i det politiska
beslutsfattandet samt främja samiska kvinnors deltagande i den politiska processen. Denna
gång kompletterades uppdraget med att Sametinget skulle påbörja erfarenhets- och
kunskapsutbyte med samiska företrädare i Finland, Norge och Ryssland rörande
jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och missbruk. Satsningen
omfattade år 2010. Enligt uppdragsbeskrivningen skulle Sametinget bistå partierna med
metodstöd och utbildning, anordna seminarier för personal, föreningar och samebyar samt
lämna förslag på långsiktig lösning för fortsatt jämställdhetsarbete. Erfarenheterna från
arbetet med Finland, Norge och Ryssland rörande jämställdhet, mäns våld mot kvinnor,
sexuella trakasserier och missbruk skulle redovisas inom ramen för det svenska
ordförandeskapet i Barentsrådet.
Uppdraget slutredovisades 2011 i en rapport8. I den anges att aktiviteter som
genomfördes var bland annat en framtidskonferens, jämställdhetsutbildningar samt enkäter
och intervjuer för att få in information om var det förekom brister i det samiska samhället ur
ett jämställdhetsperspektiv, samt initiering av ett erfarenhets- och kunskapsutbyte med
Finland, Norge och Ryssland. Det sistnämnda visade sig svårare än befarat då det var svårt
att få gehör för frågan från samiska företrädare i de övriga länderna. Som orsak till detta
anges i rapporten att frågor om jämställdhet och genus har låg status.
Enligt rapporten visade enkäterna och intervjuerna med förtroendevalda och
tjänstemän i Sametinget, samebyar, föreningar och organisationer att de genomförda
aktiviteterna lett till en ökad kunskap om jämställdhet. I underlaget framkom behov av
gemensanuna arenor för att diskutera jämställdhetsfrågor i Sapmi och att
underifrånperspektivet/ett samiskt perspektiv är avgörande för att nå framgång i
jämställdhetsarbetet. För att förändra attityder och värderingar är ett konsekvent och
långsiktigt jämställdhetsarbete av väsentlig betydelse, exempelvis genom utbildning i
genusfrågor, hbtq, ledarskap, förhandlingsteknik och övrig metodutveckling för olika
målgrupper 9 inom det samiska samhället.
För att få kontinuitet i arbetet föreslår Sametinget i rapporten att en tjänst för
jämställdhetsfrågor ska inrättas, att Sametingets jämställdhetsprogram ska revideras, att
partistödet för jämställt partiarbete ska öka och att samverkan ska etableras kring
jämställdhetsfrågor genom Samiskt Parlamentariskt Råd, SPR. Sametingets utåtriktade
jämställdhetsarbete ska fortsätta som en del av arbetet med miljö och arbediehtu/traditionell
kunskap, identitet, jämlikhet och hållbar utveckling då allt hänger ihop i en helhet där varje
del är lika viktigt. Detta synsätt är något som samer har gemensamt med andra urfolk i
världen och därför är också det samiska perspektivet viktigt i jämställdhetsfrågor, enligt
rapporten.

Uppdraget redovisades 1 mars 2011 till Integrations- och jämställdhetsdepartcmentet, Rapport regeringsuppdraget "En särskild
satsning för att stärka samiska kvinnors delaktighet i samhällslivet" (1]2009/1924/DISK, []2009/1958/DISK).
9 Här anges målgrupper och insatser bl.a. samebyarna och rennäringen där praktiska kurser riktade till ungdomar av båda
könen ges som exempel, insatser i övriga samiska näringar som genusperspektiv i doudji med mjukslöjd och hårdslöjd, för- och
grundskola med både lärare och elever, förtroendevalda och tjänstemän på Sametinget, ungdomar på bland annat
konfirmationsläger mm.
8
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Plan for jämställdhetsintegrering, JiM
I regleringsbrev 2013 gav regeringen Sametinget i uppdrag att under 2014 ta fram en plan för
hur myndigheten ska bedriva ett utvecklingsarbete för att verksamheten ska bidra till att nå
regeringens jämställdhetspolitiska mål. Planen skulle innehålla identifierade
utvecklingsbehov, mål, aktiviteter och budget samt beskriva på vilket sätt lärdomarna från
utvecklingsarbetet kunde tillvaratas i myndighetens processer efter 2014.
Planen redovisades till Landsbygdsdepartementet 2013 och slutrapporterades 2015.
Sammanfattningsvis genomfördes internutbildningar, genomgång utifrån ett
jämställdhetsperspektiv av styrdokument, hemsidor och rutiner samt en kampanj riktad till
förtroendevalda, tjänstemän och det samiska samhället, Making Space Sapmi, för att öka
insikten om hur normer och värderingar styr hur vi agerar ur ett jämställdhetsperspektiv.
Arbetet med jämställdhetsintegring i myndigheten har följts upp med handlingsplan för
jämställdhetsintegrering10, mångfalds- och jämställdhetspolicy samt jämställdhetsplaner11
och i myndighetens verksamhetsplaner för varje år. I samband med detta arbete har
Sametinget konstaterat att det finns kunskapsluckor om vad och vilka jämställdhetsproblem
som finns i det samiska samhället.
Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa
År 2015 beslutade regeringen att ge Sametinget i uppdrag att genomföra en
kunskapssammanställning avseende psykosocial ohälsa hos det samiska folket i Sverige.
Bakgrunden var bland armat att FN:s specialrapportör i hälsofrågor bedömde bristen på
forskning och kunskap om samernas hälsosituation i Sverige som bekymmersam. Resultat
från Södra Lapp lands forskningsenhet visade att samer rapporterade signifikant högre
värden för depression och ångest, och forskning visade att det finns en ökad risk för
självmord bland renskötande samiska män. Behovet att klarlägga faktiska förhållanden
förelåg. Regeringen avsatte medlen för detta under 2015 och 2016.
I mitten av 2016 rapporterades arbetet12 och förslag till fortsatta åtgärder inom ämnet
skickades till regeringen. 13
Av rapporten framgår att det finns omfattande kunskapsluckor om svenska samers
psykosociala ohälsa. Bland ämnen där bristerna är mest påtagliga är våldsutsatthet i den
generella samiska befolkningen, där kunskap saknas helt och hållet. Det finns inga
vetenskapliga studier om förekomsten av våldsutsatthet bland samer i Sverige och
kunskaperna är mycket begränsade om hur särskilda behov av kulturellt och språkligt
anpassade insatser tillgodoses för våldsutsatta samiska kvinnor. Av rapporten framgår att
det är välkänt att våldsutsattheten är högre bland flera arktiska urfolk och att det antas vara
relaterat till de historiska trauman som urfolk utstått från koloniserande makter. Våldets
negativa inverkan på den fysisk och psykisk hälsan är ännu större om det förekommer i nära
relationer eller rör sig om allvarligt sexuellt våld.
Rapporten beskriver några källor inom området våldsutsatthet. Bland aimat nämns en
kartläggning av bemötandet av våldsutsatta kvinnor som tillhör de nationella minoriteterna
av Statens folkhälsoinstitut från år 2010, Sametingets projekt Dorvu år 2008 och SSR:s projekt

10 Handlingsplan
11

för jämställdhetsintegrering på Sametinget 2015-2018, Dnr 1.4.-2015-1254.
Mångfalds- och jämställdhetspolicy 2017, Dnr. 1.5.4-2017-1405, Jämställdhetsplan 2017, Dnr. 1,5,4-2017-995, Jämställdhetsplan

2018, Dm. 1.5.4-2018-438.
Jon Petter. Kunskapssammanställning om samers psykosociala ohälsa, Sametinget 2016-06-20. Regeringsuppdrag

12Stoor,

S2015/3140/FS. Dnr 1.3.8-2015-718
Förslag till fortsatta åtgärder med anledning av kunskapssarnmanställning samers psykosociala ohälsa. Dnr. 1.3.8-2015-718.
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om rennäringslagen ur jämställdhetsperspektiv. Rapporten redogör även för
forskningsarbeten med anknytning till ämnet våld mot samer och samiska kvinnor. Dessa
källor nämns kort längre ner.
I rapporten beskrivs ett antal hinder för systematisk, etiskt försvarbar och relevant
kunskapsproduktion, samt exempel från Norge som visar att det skulle vara möjligt att
genomföra befolkningsbaserade hälsoundersökningar även bland svenska samer. Dock
understryks att samer ska säkras reellt inflytande i eventuell forskningsprocess:
"Exempelvis vore det mycket önskvärt att vinna kunskap om de svenska samernas
våldsutsatthet (norsk data indikerar att den kan vara förhöjd), men det är samtidigt direkt
olämpligt att sådan forskning företas utan samiskt inflytande, särskilt då det saknas riktlinjer
för hur sådan forskning kan genomföras på ett etiskt korrekt sätt." 14

Vidare presenteras förslag på åtgärder som syftar till att uppfylla Sveriges hälsomässiga
åtaganden gentemot det samiska urfolket, bland annat:
•
•

•

•

•

Ett centrum för samisk hälsa i samarbete med de nordliga landsting (numera
regioner) som uttryckt önskemål om detta.
Ovan nämnda centrum ges i uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad bred
hälsokartläggning, alternativt att en befintlig enhet ges detta uppdrag, alternativt att
en öppen forskrungsmedelsutlysning genomförs i detta syfte.
Ökat samarbete mellan det samiska civilsamhället och vård- och omsorgsgivarna
inom svenska Sapmi för att bättre utnyttja den potential till hälsoförebyggande arbete
"inifrån" som fums.
Att vård- och omsorgsgivarna i svenska Sapmi initierar processer för att
tillgängliggöra befintliga samiska språk- och kulturkunskaper samt höja
kulturkunskapsnivån hos övrig personal, särskilt inom områdena primärvård och
psykisk hälsa.
Införa ett samiskt behandlingsalternativ genom samordnade resurser från vård- och
omsorgsgivarna inom svenska Sapmi, alternativt att samma regioner ingår avtal med
andra parter som kan erbjuda detta. 15

Övriga projekt som Sametinget drivit eller medverkat i
Projekt Dorvu - Trygghet
År 2007 ansökte Sametinget hos Brottsoffermyndigheten om finansiering för projektet
Dorvvolaii - seminarium om mäns våld mot kvinnor i Sapmi, vilket beviljades och genomfördes
2008. Seminariet resulterade i en uppföljande projektansökan om en förstudie av en samisk
telefonjour för våldsutsatta samiska kvilmor till Brottsoffermyndigheten 2009 16 som inte
beviljades. I slutet av 2010 beviljande Statens Folkhälsoinstitut medel för projektet, dock
endast 295 000 SEK av den ansökta summan på drygt 500 000 SEK. Som skäl för den
minskade ramen angavs att ansökan inkommit sent på året och att det därför inte var möjligt
att bevilja en större summa."Då någon återrapportering av projektet inte står att finna 18 är
S 10, Stoor, Jon Petter.
9-13. Stoor, Jon Petter.
16 Projekt Dorvu - Därvvo- Dårvvuo - Jearsoe - trygghet, förstudie om förutsättningar för samisk telefonjour för våldsutsatta

14

15Sid

samiska kvinnor. Dnr 2009-477.
av Stefan Mikaelsson, 2011-02-18, redogörelse från Folkhälsoinstitutets workshop "Vad innebär det att erhålla statligt
ekonomiskt stöd", 28712011.
18Er1dast påminnelser om återrapportering frän Statens folkhälsoinstitut från 2011-2012 återfinns i diariet, nr 2010-1576.
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det troligt att projektet inte genomfördes, i vart fall inte i sin helhet enligt angiven
projektplan vid ansökan.

Hälsonätverket och HALDI
I slutet av 2016 ansökte Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting och Region
Jämtland/Härjedalen tillsammans med Sametinget, Svenska samernas riksförbund (SSR),
Landsförbundet svenska samer (LSS), riksorganisationen Samerna, SameÄtnam och
Saminuorra om finansiering från regeringen för en 3-årsperiod för att inrätta ett
kunskapsnätverk för samers hälsa. 19 Regeringen beviljade medel år 2017, dock ett mycket
lägre belopp än ansökt. Övriga planerade samarbetspartners enligt projektbeskrivningen är
bland annat Folkhälsomyndigheten, Umeå universitet, Svenska kyrkan och andra samiska
organisationer.
Som bakgrund till projektet anges en lång rad undersökningar, rapporter och uppdrag
som redovisat bristen på kunskap och forskning om svenska samers hälsa samt brist på
vård- och hälsoförebyggande insatser med utgångspunkt i den samiska kulturen och det
samiska folkets förutsättningar.
Det övergripande syftet för kunskapsnätverket enligt projektansökan är att säkerställa
samernas rätt till en likvärdig och kulturanpassad hälso- och sjukvård. Det innebär att man
ska klarlägga kunskapsnätverkets struktur, organisation och roll samt utreda vilka
verksamhetsfunktioner och vårdtjänster som kan utvecklas och anpassas för den samiska
befolkningen.
Arbetet i kunskapsnätverket ska innebära att kunskapsläget om samers hälsosituation
ökar och att tillgången på hälso- och sjukvårdstjänster som bygger på samisk språk- och
kulturkompetens utifrån den samiska befolkningens behov ökar och förbättras. Visionen är
att inom överskådlig tid och med gemensamma krafter förverkliga etableringen av ett fysiskt
centrum för samers hälsa inom det samiska kärnområdet. 20 Projektet ska slutredovisas sista
januari år 2020. 21
I regleringsbrevet för budgetåret 2018 tilldelade regeringen Umeå universitet(Vaartoe
medel för en studie om levnadsförhållande för samer, HALDI - hälsa och levnadsvillkor i
Sapmi. "_Studien genomförs i nära samarbete med Universitet i Tromsö, Sametinget i
Sverige, medverkande kommuner och regioner/landsting och Folkhälsomyndigheten. Planen
är att genomföra en omfattande studie av hälso- och levnadsförhållanden för hela
befolkningen i det traditionella samiska området av Sapmi. HALDI-projektet samarbetar
med och använder samma undersökningsmetoder som SAMINOR-studien på norsk sida,
som drivs av Senter för samisk helseforskning vid Norges arktiska universitet. Projektet
slutredovisas 2019.
Sametingets Jämställdhetsprogram
År 2016 antog Sametingets plenum ettjämställdhetsprogram för Sametinget. 23 Programmet
var en revidering av 2004 års jämställdhetsprogram och en fortsättning på
jämställdhetsarbetet som pågått via särskilda regeringsuppdrag och i samarbete med andra

19 Ansökan

om medel för etablering av ett "Kunskapsnätvcrk för samers hälsa", Dnr 1.2.6-2016-1505.
S 7, se fotnot ovan.
21 Regeringsbeslut 2017-03-23 S2013/05824/FS.
22 Regeringsbeslut I:9 2018-12-20, S2018/05533/FS
20

23

Sametingets jämställdhetsprogram, antaget av plenum 2016-02-23-25, §9.
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samiska organisationer, samebyar och föreningar. Jämställdhetsprogrammet innehåller
förslag på en mängd konkreta åtgärder för att uppnå angivna mål, bland annat att ta fram
statistik av olika slag, utredningar och utvärderingar inom olika områden, faktabank och
resurscentrum, utbildnings- och inforrnationsinsatser, seminarier och konferenser,
jämställdhets- och attitydförändringsprojekt osv.
En av de senaste åtgärderna som genomförts är en konferens för kvinnor och
renskötsel hösten 2018 i Umeå. 24 Där framkom bland annat som konkret förslag att ta fram
en bok om kvinnors erfarenheter inom renskötseln och att ta fram verktyg och redskap för
de problem som kan uppstå inom renskötseln när personen är en kvinna. Detta framfördes
utifrån att det är dags att diskutera hur saker ska genomföras istället för att prata om
problemen då problembilden redan är känd. Exempelvis är ett känt problemområde hur
kvinnors arbete i samebyn ska identifieras och synliggöras. Vidare ska Sametinget arbeta
med en förändring av rennäringslagen, fortsätta med konferenser och seminarier och själva
vara en förebild i jämställdhetsarbetet. Andra förslag var föreläsningar där manliga
förebilder berättar om jämställdhet, vikten av norrnkritiskt arbete inom renskötseln och att
männen ska involveras i jämställdhetsarbetet.

Sametingets Hälsopolitiska handlingsprogram
I övrigt har Sametingets relativt nyinrättade hälso- äldre- och idrottsnärnnden påbörjat
arbetet med ett hälsopolitiskt handlingsprogram som nämnden avser lämna till plenum
under hösten 2019.
Andra organisationers arbete
Det finns många samiska organisationer, föreningar och samebyar och ideella initiativ som
genom åren genomfört olika jämställdhetsprojekt eller aktiviteter . Bland annat genomförde
Svenska samernas riksförbund (SSR) en föreläsningsturne år 2012 för att diskutera
Rennäringslagens struktur och konsekvenser för den enskilda individen och om lagen ger
förutsättningar för jämlikhet och jämställdhet.25
Som nämnts tidigare har Statens Folkhälsoinstitut, senare Folkhälsomyndigheten,
genomfört flera regeringsuppdrag med anknytning till samisk folkhälsa och samers
våldsutsatthet, samt deltagit som samarbetspartner i ett antal olika projekt på liknande tema.
Andra samiska organisationer är exempelvis Saminuorra, Niejda, och Sami Nissan
Forum, Samerådet, Samiskt parlamentariskt råd (SPR) på internationell nivå.
Sedan 2007 har ett samiskt krisnätverk funnits som telefonjour kopplat till SOS Alarm
men i Svenska kyrkans initiativ. Det var samiska intresseorganisationer som startade
nätverket efter larmrapporter om ökat antal självmord bland samer och syftet var att erbjuda
samtal med en lyssnande medmänniska med bakgrund i den samiska kulturen och
livsmiljön. I januari 2018 lades krisnätverket ned av Svenska kyrkan med motiveringen att
intresset att nyttja kristelefonen minskat från år till år och att den inte fungerat optimalt de
senaste åren. Kyrkan ifrågasatte inte behovet av telefonjouren men menade att nuvarande
metod kanske inte var rätt eftersom det inte fungerat bra. Ett av problemen som lyftes fram
var att det är svårt att garantera anonymiteten eftersom den samiska befolkningen inte är så

24 Konfcrens

20181006-07, Umeå, Konferensens syfte var att föra diskussioner om kvinnors ställning inom renskötselyrket och
ha ett crfarenhetsutbyte kvinnor emellan och därigenom få förslag och idc§er hur Sametinget kan arbeta vidare med detta.
25 Wik Karlsson, Jenny, förbundsjurist SSR. Projektet Gift, skild, sambo, separation eller dödsfall.
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stor. Svenska kyrkan fortsätter dock med sin telefonjour och chatt som bemannas av bland
aimat präster och som nås via larmnumret 112.26

SVERIGES EFTERLEVNAD AV ISTANBULKONVENTIONEN
Europarådet har genomfört sin första granskning av hur Sverige uppfyller sina åtaganden
enligt organisationens konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor
och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen.
I granskningsrapporten lämnar GREVIO rekommendationer till Sverige. Ett antal av
dessa rekommendationer är särskilt starka, det vill säga att Sverige enligt GREVIO
omedelbart bör åtgärda vissa brister. Sverige har också lämnat förklarande konunentarer till
GREVIO:s rapport, dock inte till alla rekommendationer. Senast i januari 2022 beräknas
regeringen rapportera hur Europarådets rekommendationer om Istanbulkonventionens
genomförande har hanterats i Sverige. Nedan följer översättning av valda delar i rapporten
som berör samer och det samiska samhället.
GREVIO uppmanar å det starkaste de svenska myndigheterna att vidta åtgärder för att
se till att bestämmelserna i Istanbullconventionen genomförs utan diskriminering mot bland
annat samiska kvinnor. Europarådet oroas över bristen på specifik forskning om samiska
kvinnors erfarenheter av våld i hemmet eller sexuellt våld, dess förekomst och den generella
omedvetenheten hos myndigheter på lokal, regional och nationell nivå om de kulturella
särdragen, begräsningarna, hinder och motstånd som samiska kvinnor möter när de söker
hjälp. Okunskapen om våld som minoritetskvinnor eventuellt möter i sina egna samhällen
och hur deras medlemskap i en urfolksgrupp begränsar deras möjligheter att agera är
särskilt alarmerande mot bakgrund av en i övrigt väletablerad praxis av sunt, evidensbaserat
politiskt agerande. Det är också oroande sett till de återkommande uppmaningarna riktade
mot Sverige från internationella människorättsorganisationer.
GREVIO uppmanar starkt de svenska myndigheterna att utarbeta metoder för
myndighetssainverkan som helt återspeglar specifika behov hos de kvinnor som är utsatta
eller riskerar att utsättas för intersektionell diskriminering, särskilt kvinnor som exempelvis
tillhör minoritetsgrupper i Sverige.
GREVIO uppmanar starkt de svenska myndigheterna att som utgångspunkt för
fortsatta politiska åtgärder regelbundet göra särskilda undersökningar av våld mot kvinnor
och att utföra en befollcrungsbaserad undersökning för att bedöma sainiska kvinnors
utsatthet för sexuellt våld och våld i nära relationer. För att kunna identifiera trender över tid
och för att få en korrekt bild av kvinnors utsatthet för det våld Istanbulkonventionen åsyftar,
är det angelägenhet att investera i mer regelbundna, separata undersökningar av våld mot
samiska kvinnor. GREVIO välkomnar att en undersökning med stöd från svenska regeringen
genomförs som försöker bedöma hälso- och levnadsförhållanden, inklusive utsatthet för våld
i hemmet, i traditionellt samiska områden. Regeringens svar 27 till Europarådet är hänvisning

:u, Källa: Klemensson, Vivirnm Labba, Sydsamiskt kyrkoblad, nr 4, 2017.
27 Cornments

submitted by Sweden on GREVIO' s final report on the implementation of the Council of Europe Convention on
preventing and cornbating violence against women and domestic violence (Baseline Report). Received by GREVIO on 17
January 2019, GREVIO/Inf(2019)2, published on 21 January 2019.

8

Bilaga 1.

till de två pågående projekten HALDI 28 vid Vaartoe samt kunskapsnätverket för samers
hälsa. 29
GREVIO uppmanar starkt de svenska myndigheterna att se till att det inom lokala
myndigheter inklusive socialtjänst, samt regionala myndigheter, finns en större medvetenhet
om och kulturell lyhördhet för den speciella situation som kvinnor som tillhör nationella
minoriteter i Sverige och som har blivit utsatta för könsrelaterat våld befinner sig i. Syftet
med denna ökade medvetenhet måste vara att kunna ge samiska kvinnor i Sverige lämpligt
stöd som är anpassat efter deras kulturella och traditionella särdrag. Europarådet har inte
observerat några speciella åtgärder som initierats eller genomförts för att identifiera och
minska hinder som samiska kvinnor utsatta för våld upplever för att få tillgång till stöd från
lokala myndigheter och socialtjänst som är vakna och sensibla för de kulturella särdrag de
har. Behovet är brådskande då många samtalspartners informerat Europarådet om den
motvilja som samiska kvinnor har när det gäller att vända sig till socialtjänsten i rädsla för
diskriminerande attityder och ytterligare repressalier. Här hänvisar Europarådet bland annat
till Monica Burmans forskning samt Foll<hälsomy:ndighetens undersökning från 2008. 30
GREVIO uppmanar starkt de svenska myndigheterna att vidta åtgärder för att kunna
tillhandahålla specialiserade stödtjänster med en genusteoretisk ansats och fokus på att
åstadkomma förändring, inklusive mer långsiktig psykologisk rådgivning och traumavård
över hela landet. I landets norra delar finns varken psykologhjälp eller rådgivning för offer
för våld i hemmet, inte heller någon tjänst för samiska kvinnor, som en samisk hotline, en
rådgivningsservice eller skyddat boende för samiska kvinnor som utsatts för våld i hemmet
och/eller sexuellt våld/våldtäkt.

FORSKNING
Majoriteten av de uppdrag, rapporter och projekt som nämns ovan har redogjort för den
forskning som finns internationellt och i Sverige med anknytning till jämställdhet i Sapmi,
samisk hälsa samt mäns våld mot samiska kvinnor. Eftersom det i uppdraget ingår att göra
en kartläggning och analys av befintlig forskning, redogörs inte all forskning här. Aktuell
forskning är bland annat Monica Burmans 31 forskning om mäns våld mot samiska kvinnor
och det nu pågående forskningsprojektet HALDI - hälsa och levnadsvillkor i Sapmi.

SAMMANFATTNING
Sammanfattningsvis visar tidigare arbeten inom jämställdhetsområdet på bland annat
följande behov och förutsättningar:

28 Study conducted by Umeå University and thc Centre for Sami Research (Vaartoe), with results expccted in Octobcr 2019,
Govemment Dccision S2018/03552/FS. HALDI - Studie om hälsa och levnadsförhållanden för samer och icke-samer i det
traditionella samiska området. Projektansvariga Per Axelsson, Christina Storm Mienna.
29 Sedan mars 2017 har regeringen också finansierat ett treårigt projekt som ska utveckla ett samiskt hälsonätverk, via Region
Västerbotten i samarbete regionerna Jämtland, Norrbotten och Dalarna samt Sametinget och samiska organisationer. Projektet
syftar till att öka utbudet av hälsoservice som är öppen/lyhörd för den samiska kulturen och tillgänglig på de samiska språken.
30 Noter: För många samiska kvinnor är exempelvis skilsmässa från den samiska mannen synonymt med att förlora sitt och sina
barns medlemskap i samebyn. Europarådet hänvisar till Monica Bunnans diskussion kring Folkhälsomyndighetens
undersökning 2008 om erfarenheter av kvinnor från nationella minoriteters via Monica Burman (2017), "Men's intimate partner
violence against Sami women- a Swedish blind spot", Nordic Journal on Ulw and Society, Val. 01, No.01-02, pp.199-200.
31 Monica Burman (2017), "Men's intimate partner violence against Sami women- a Swedish blind spot", Nordic Journal on Law

and Society, Val. 01, No.01-02, pp.199-200.
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•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

•

Att det finns kunskapsluckor om vad och vilka jämställdhetsproblem som finns i det
samiska samhället. Det saknas statistik, utredningar och utvärderingar inom olika
områden, faktabank och samt dokumentation om samiska kvinnor, exempelvis är ett
känt problemområde hur kvinnors arbete i samebyn kan identifieras och synliggöras.
Att det saknas ett samiskt perspektiv i jämställdhetsarbetet, vilket är avgörande för
att nå framgång. Vidare ses jämställdhet som en del i arbetet med miljö, arbediehtu,
identitet, jämlikhet och hållbar utveckling då allt hänger ihop i en helhet där varje del
är lika viktigt. Detta perspektiv har samer gemensamt med andra urfolk i världen och
därför är också det samiska perspektivet viktigt i jämställdhetsfrågor.
Att samebyar, samiska organisationer, föreningar och företag med flera saknade
utbildningar i exempelvis genusfrågor, hbtq, ledarskap, förhandlingsteknik och övrig
metodutveckling samt verktyg för att ta fram jämställdhetsplaner.
Att det behövs gemensamma arenor, resurscentra, seminarier och liknande för att
diskutera jämställdhetsfrågor i Sapmi på ett mer strukturerat sätt.
Att jämställdhetsarbete i grunden handlar om förändringar av värderingar och
attityder vilket kräver ett kontinuerligt och långsiktigt arbete, samt i viss mån ändrad
lagstiftning (Rennäringslagen).
Att inte bara samiska kvinnor ska delta i aktiviteter som anordnas, männen ska också
involveras i jämställdhetsarbetet. Exempel är att anordna föreläsningar där manliga
förebilder berättar om jämställdhet och vikten av normkritiskt arbete inom
renskötseln.
Att samverkan kan etableras kring jämställdhetsfrågor genom Samiskt
Parlamentariskt Råd, SPR.
Att det inte finns några vetenskapliga studier om förekomsten av våldsutsatthet
bland samer i Sverige och att kunskaperna är mycket begränsade om hur särskilda
behov av kulturellt och språkligt anpassade insatser tillgodoses för våldsutsatta
samiska kvinnor.
Att ett centrum för samisk hälsa bör inrättas i samarbete med de regioner som
uttryckt önskemål om detta.
Att ovan nämnda centrum ges i uppdrag att genomföra en befolkningsbaserad bred
hälsokartläggning, alternativt att en befintlig enhet ges detta uppdrag, alternativt att
en öppen forskningsmedelsutlysning genomförs i detta syfte. Exempel från Norge
visar att det är möjligt att genomföra befolkningsbaserade hälsoundersökningar
bland samer i Sverige trots ett antal hinder för systematisk, etiskt försvarbar och
relevant kunskapsproduktion. Dock understryks att samer ska säkras reellt
inflytande i eventuell forskningsprocess.
Att erfarenheter från tidigare projekt visar på komplexa problemställningar inom
området genus, mäns våld mot kvitmor, sexuella trakasserier, psykisk ohälsa mm
som medför svårigheter att genomföra aktiviteter. Exempel på detta är Svenska
kyrkans krisnätverk som lagts ner, projekt som inte genomförts samt bristande
gensvar på internationell nivå.

I övrigt lyfter även Europarådet framför allt upp bristen på specifik forskning om samiska
kvinnors erfarenheter av våld i hemmet eller sexuellt våld, dess förekomst och
omedvetenheten hos myndigheter på lokal, regional och nationell nivå om de kulturella
särdragen, begränsningarna, hinder och motstånd som samiska kvitmor möter när de söker
hjälp. Europarådet uppmanar starkt Sverige att genomföra en särskild befolkningsbaserad
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undersökning för att bedöma samiska kvinnors utsatthet för sexuellt våld och våld i nära
relationer. Den svenska regeringen hänvisar i sin tur i sitt svar till Europarådet till pågående
projekt vid Vaartoe (HALDI) samt kunskapsnätverket för samisk hälsa.
Enligt projektbeskrivning ska Vaartoe genomföra en omfattande studie av hälso- och
levnadsförhållanden för hela befolkningen i Sapmi. Projektet samarbetar med och använder
samma undersökningsmetoder som SAMINOR-studien på norsk sida, som drivs av Senter
för samisk helseforskning vid Norges arktiska universitet. Kunskapsnätverket för samisk
hälsa syftar till att öka och förbättra kunskapsläget om samers hälsosituation samt tillgången
på hälso- och sjukvårdstjänster som bygger på samisk språk- och kulturkompetens utifrån
den samiska befolkningens behov. Visionen är att inom överskådlig tid och med
gemensamma krafter förverkliga etableringen av ett fysiskt centrum för samers hälsa inom
det samiska kärnområdet. Huruvida dessa projekt till fullo kan uppfylla Europarådets
rekommendationer till Sverige bör undersökas, för att på så sätt identifiera eventuella
kunskapsluckor som bör åtgärdas.

ÖVRIGA UPPDRAGSDIREKTIV

Regeringens övergripande mål för jämställdhetspolitiken
Sametinget ska i genomförandet av det här aktuella uppdraget utgå från regeringens
övergripande mål för jämställdhetspolitiken och de sex underliggande delmålen. Det
övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sitt eget liv. Delmålen är:
•
•
•
•
•
•

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i
fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter
och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
Jämn fördehling av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar
för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram förslag på uppföljningar av jämställdhetspolitiken
utifrån ovanstående delmål. 32 Uppföljningen består i huvudsak av årliga analyser av
indikatorer och annan statistik. Indikatorerna har SCB tagit fram på uppdrag av regeringen
och är kortfattat följande:
•

Delmål 1. En jämn fördelning av makt och inflytande - 25 indikatorer baserade på sex
områden; representation i politil<en, näringslivet, fackliga organisationer och offentlig
sektor samt deltagande i medborgerlig aktivitet och akademin.

32 Jämställdhetsmyndigheten

Rapport 2018:5, System för uppföljning och analys av jämställdhetspolitiken.
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•
•

•

•

•

Delmål 2. Ekonomisk jämställdhet - 44 indikatorer avseende exempelvis
arbetsmarknad, företagande, inkomster, transfereringar och skatter mm.
Delmål 3. Jämställd utbildning - 44 indikatorer inkluderande bland annat uppgifter
om personal, antagna, studerande och examinerade samt behörighet och
studieresultat, etablering på arbetsmarknaden efter studier, informellt lärande,
trivsel, stress, kränkningar och mobbing i skolan.
Delmål 4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet - 11 indikatorer
inom tre former av obetalt arbete; omsorg om barn, omsorg om äldre och annan
närstående samt hushåJlsarbete.
Delmål 5. Jämställd hälsa - 40 indilcatorer som grovt delas in i självskattade
hälsomått, livsstilsfaktorer, livslängd och dödsorsaker, hälso- och sjukvården,
socialtjänst och omsorg samt sjukskrivningar.
Delmål 6. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra -17 indikatorer som bygger på
statistik från Nationella trygghetsundersökningen, kriminalstatistik och
Skolundersökningen om brott samt graviditetsregistret/mödrahälsovård.

Sannolikt går det att utgå från SCB:s indikatorer för att identifiera och anpassa indikatorer
som kan användas för att följa upp jämställdheten i det samiska samhället.
Nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Sametinget ska enligt direktiven ta hänsyn till nationella strategin för att förebygga och
bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin ingår som en del i jämställdhetspolitiken och två
av delmålen som nämns ovan handlar specifikt om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra
och jämställd hälsa. Teman som mäns våld mot kvinnor samt vårdkontakt, fysisk och
psykisk hälsa ingår därmed som en del i jämställdhetsarbetet.
I strategin lyfts särskilt två faktorer fram, vikten av förebyggande insatser och mäns
delaktighet och ansvar i arbetet mot våld. För att nå resultat i arbetet krävs effektivare
samordning mellan samhällets olika delar. Strategin innehåller fyra övergripande mål:
•
•
•
•

Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld.
Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och
barn.
Effektivare brottsbekämpning.
Förbättrad kunskap och metodutveckling.

Det sistnämnda målet, förbättrad kunskap och metodutveckling, stämmer väl överens med
de rekommendationer Europarådet lyfter fram gällande mäns våld mot samiska kvinnor
samt i viss mån även målet om starkare stöd från socialtjänsten m.fl. för våldsutsatta
kvinnor.
Organisation och samarbetspartners
Enligt uppdragsdirektiven ska Sametinget vid genomförandet samråda med
Jämställdhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen i Norrbotten,
Västerbotten, Jämtland och Dalarna samt samiska organisationer.
Exempel på samiska organisationer som projektet kan samverka med utifrån
uppdraget och med anledning av att de tidigare arbetat med projekt eller uppdrag inom
jämställdhetsområdet är Samernas riksförbund (SSR), Saminuorra, Niejda,
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Riksorganisationen SameÄtnam, Samerådet, Sarni Nissan Forum, Samiskt parlamentariskt
råd (SPR), samiska politiska partier (genom Sametinget) samt sameföreningar och samebyar.
Övriga samarbetspartners som kan komma ifråga då de haft eller har pågående arbete
med anknytning till uppdragets innehåll är Umeå universitetNaartoe, Svenska kyrkan samt
Nationellt centrum för kviimofrid, NCK. Även det nu pågående projektet med
kunskapsnätverket för samers hälsa, där Sametinget är en av parterna, är en naturlig
samarbetspartner i detta uppdrag.
Uppdragets genomförande organiseras i projektform. Det innebär att följande roller utses, en
person kan besitta flera roller och ingå i flera grupper:
•
•

•
•

Projektledare tar fram detaljerade aktiviteter och budget, ansvarar för att leda
projektarbetet och säkerställer måluppfyllnad mm.
Arbetsgrupp utför delar av aktiviteter som ingår i projektet samt eventuell
projektadministration och ansvarar tillsammans med projektledaren för
säkerställande av måluppfyllnad.
Styrgrupp vägleder projektledaren och beslutar om budget eller andra strategiska
överväganden när behov av detta uppstår.
Referensgrupp ger expertråd utifrån olika perspektiv till projektledare och
arbetsgruppen under projektets genomförande när behov av detta uppstår.
Referensgruppen fattar inte beslut om budget eller övriga strategiska överväganden.

Syfte och övergripande mål
Syftet med projektet är att utifrån uppdragsdirektiven identifiera kunskapsluckor och
utvecklingsbehov ur ett jämställdhetsperspektiv. Det övergripande målet är att utifrån
kartläggning och analys ta fram åtgärdsförslag inom de områden där projektet identifierat
kunskapsluckor och utvecklingsbehov.
Perspektiv och metod
Enligt uppdragsdirektivet ska kartläggnings- och analysarbetet utgå från ett
jämställdhetsperspektiv. SametiI1get behöver även arbeta med att identifiera vad samisk
jämställdhet inom Sapmi är, ur ett urfoll(sperspektiv. Metoden anpassas utifrån övriga
förutsättningar:
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomi
Tid
Kompetens och resurser inom Sametinget
Resurser hos samarbetsorganisationer
Befintlig, tillgänglig kunskap/data
Önskad kunskap/data
Etiska överväganden

Uppdragets genomförande kan uppdelas i fler delar utifrån direktiven. Exempel på
uppdelning är:
•

Identifiering och anpassning av SCB:s indikatorer för uppföljning av jämställdheten i
det samiska samhället samt inventering och bearbetning av befintlig och tillgänglig
statistik.
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•
•
•
•

•

Definition av centrala begrepp och frågeställningar som samisk jämställdhet,
maktbegrepp, resursfördelning och inflytande utifrån samiskt perspektiv.
Enkätundersökning till riktade målgrupper utifrån ovan nämnda indikatorer samt
övrig önskvärd kunskapsinhämtning
Kvalitativ undersökningsmetod, exempelvis intervjuer med organisationsföreträdare,
företagare m.fl.
Kartläggning av utförd samt befintlig forskning och kunskapsluckor ur
forskningssynvinkel inom området jämställdhet samt mäns våld mot kvinnor i det
samiska samhället.
Återkoppling av genomfört uppdrag till det samiska samhället, exempelvis i
seminarieform eller annan form som medger en öppen kommunikation och dialog.
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SÅMEDIGGI
SAMETINGET

Dnr

Från

REMISS LISTA
År 2019 januari - september
Exp

Hand!

Ärende

Svar
Senast

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

19-01-11

19-01-10

BRT

19-01-11

19-01-10

BRTH

19-01-15

ANWA

5.2.1-2018-1461

Lst Västerbotten

5.2.1-2018-1461

Lst Västerbotten

5.2.1-2018-1462

Lst Västerbotten

Översyn av regional strategi för skydd av skog

5.2.1-2018-1473

Lst Västerbotten

Fördjupade översiktsplaner för Sorsele kommun

19-01-07

19-01-16

LRT

5.2.1-2018-1499

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark
lsbillen-Kullmyran

19-01-03

19-01-03

ANWA

5.2.1-2018- 1500

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark
Hocksjön

19-01-03

19-01-03

ANWA

5.2.1-2018-1501

Lst Västernorrland

Förlängd igångsättningstid för vindkraftpark
Storbrännkullen

19-01-03

19-01-03

ANWA

5.2.1-2018-1502

Skogsstyrelsen

Förslag till ändring 29 § skogsvårdslagen

18-12-20

STFO

5.2.1-2018-1503

Lst Västernorrland

Berg- och moräntäkt Sörfors 14:1,
Sundsvalls kommun

19-01-07

19-0-08

ANWA

5.2. 1-2018-1504

Lst Västernorrland

Bergtäkt Sunnestbyn 1 :3, Bräcke kommun

19-01-07

19-01-08

ANWA

5.2.2-2018-1514

Trafikverket

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

18-12-18

BRTH

5.2. l -2018-1515

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Liikavaara K nr 2

19-01-04

19-01-18

BRTI-1

7.2.1-2018-1519

Lst Västernorrland

Täkttillstånd för naturgrus och berg Sel 30:2

19-01-16

ANWA

5 .2.1-2018-1555

Lst Västerbotten

Fortsatt torvtäktsverksamhet samt markavvattning 19-01-10
För Rjnoret, sydost om Bastuträsk

19-02-05

LRT

7.2.2-2018-1607

J ordbruksverket

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

19-02-08

19-02-18

ANWA

5.2.1-2018-1624

Näringsdcp

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

19 -04-01

19-03-25

KHI

5.2.2-2018-1626

Mätteknink

Fortsatt rnoräntäkt på Byn 14:1
Härjedalens kommun

19-01-26

19-01-23

BRTH

5.2.2-2018-1629

Älvsbyns kommun

Översiktsplan för Älvsbyns kommun

19-03-01

19-03-25

Kl-Il

5.2.1-2019-16

Lst Västernorrlnad

Ansökan om tillstånd till EWFS AB:s
vindkraftsanläggning i Botsmark

19-01-07

19-01-30

BRTH

7.2.1-2019-21

Jordbruksverket

Kostnader för hantering av EU-stöd 2018

19-02-01
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Från

Ärende

Svar
Senast

Exp

Hand!

1.2.1-2019-22

Myndigheten för press,
radio och TV

Förslag till föreskrifter om mediestöd

19-01-18

19-01-18

SUID

5.2.1-2019-23

Lst Norrbotten

Översiktsplan för Älvsbyns kommun

19-02-25

19-02-27

LRT

2.2.1-2019-25

Finansdep

Promemoria om höjd mervärdersskatt på
förevisning av naturområden

19-02-06

19-02-04

LRT

5.2.1-2019-48

Trafikverket

Om- och nybyggnad av E45, delen
Rensjön-Älvros

19-02-13

19-02-13

ANWA

5.2.1-2019-51

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Snöån nr 1 i Ludvika och Smedjebacken

19-02-11

19-02-06

ANWA

5.2.1-2019-52

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Maurliden nr 1011, Norsjö

19-02-11

19-02-06

LRT

5.2.1-2019-53

Bergsstaten

Ansökan om undcrsökningstillstånd
Sandliden nr 1006

19-02-11

19-02-06

LRT

5.2.1-2019-54

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Kankberg nr 1008

19-02-11

19-02-06

LRT

5.2.2-2019-57

Golder

Samråd bearbetningskoncession - projekt
Viken i Bergs kommun

19-02-06

19-02-04

BRTH

5.2.1-2019-62

Näringsdep.

Betänkandet Verkställbarhet av beslut om lov
sou 2018:86

19-04-15

19-04-15

LRT

5.2.1-2019-89

Lst Västerbotten

Slutremiss täktansökan i Tavelsjö

19-02-01

19-01-29

ANWA

5.2.1-2019-90

Lst Jämtland

Förslag till bclsut för bildande av natUJTeservatct
Källmyren

19-02-18

19-02-21

ANWA

5.2.1-2019-91

Skogsstyrelsen

Remiss av ordlista för naturvårdande skötsel

19-03-01

19-03-01

STFD

5.2.1-2019-93

Lst Västernorrland

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

19-02-21

19-02-25

LRT

5.2.1-2019-96

Lst Jämtland

Utvidgn.av naturreservatet Hotagen i Krokoms
och Strömsunds kommuner

19-02-20

19-02-21

ANWA

5.2.1-2019-98

Lst Västenorrland

Ny översiktlan Härnösands kommun

19-02-12

19-02-14

BRTH

5.2.1-2019-102

Umeå tingsrätt

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

19-03-01

19-03-01

BRTH

1.2.1-2019-106

Skolverket

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

19-01-20

13RTH

5.2.1-2019-108

Lst Västerbotten

Täktverksamhct Bastuträsk-Bjurholms kommun 19-01-30

19-01-30

BRTll

5.2.2-2019-111

Svevia

Bergtäkt Valsjöbyn 1:112, Krokoms kommun

19-02-19

19-02-12

13RTH

5.2.1-2019-112

Lst Västerbotten

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

19-02-05

ANWA

5.2.1-2019-158

Umeå tingsrätt

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

19-02-28

BRTH
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Från
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Svar
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5.2.1-2019-167

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Björkdal m 36, Skellefteå kommun

19-02-28

19-02-28

LRT

5.2.1-2019-168

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Teuger nr 1001, Älvsbyns kommun

19-02-28

19-02-20

LRT

5.2.1-2019-169

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Teuger nr I 002, Piteå och Älvsbyns kommuner

19-02-28

19-02-22

ANWA

5.2.1-2019-173

Lst Norrbotten

Norrbottens klimat- och energistrategi

19-03-31

19-03-29

ANWA

5.2.2.-2019-232

SWECO

Bygge av 170 kv ledning mellan station Bodbyn
Och naystation Robertsfors

19-03-18

19-03-22

LRT

5.2.1-2019-234

Post-och telestyrelsen

PTS förslag till allmänna råd om den svenska
Frekvensplanen

19-03-08

19-02-07

LRT

5.2.1-2019-235

Lst Västerbotten

Ansökan om tillstånd till bergtäkt, Ledåfors
Vindelns kommun

19-02-28

19-02-27

BRTH

5.2.2-2019-239

Pajala kommun

Bygglov för vindmätarmast Tornefors 4: 1

19-02-195

19-0219

ANWA

5.2.1-2019-247

Lst Norrbotten

Samråd om förslag till fördjupad översiktsplan
för Luleå centrum

19-03-01

19-03-04

LRT

5.2.1-2019-319

Lst Jämtland

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

19-02-28

19-03-13

ANWA

5.2.1-2019-327

Lst Västernorrland

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

19-03-22

19-03-21

BRTH

8.2.1-2019-331

Utbildningsdcp

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

19-05-20

19-05-20

MAAL

5.2.2-2019-344

Trafikverket

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

19-03-29

19-04-02

BRTH

1.2.1-2019-345

Kulturdepartementet

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

19-05-22

19-05-21

SUID

5.2.1-2019-365

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Kuosanen nr 3, Kiruna kommun

19-03-28

19-03-26

BRTH

5.2.2-2019-411

Trafikverket

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

19-04-08

BRTH

5.2.1-2019-412

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Klintforsliden nr 1001, Skellefteå kommun

19-04-01

19-03-29

BRTH

5.2.2-2019-428

Robertsfors kommun

Detaljplan för del avNorum 2:14, Norrfjärden,
Robertsfors kommun

19-03-25

19-03-19

ANWA

5.2.2-2019-431

Trafikverket

Anläggning av rastplats vid Luossavaara,

19-04-15

19-04-12

BRTH
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Fördjupad översiktsplan för Hertsön, Lerbäcken,
Luleå kommun
Fördjupade översiktsplaner i Ammarnäs och
Blattnicksele

19-04-23

19-04-23

ANWA

19-05-03

19-04-18

LRT

5.2.2-2019-434

Lst Norrbotten

5.2.2-2019-438

Sorselek kommun

5.2.2-2019-451

Havs- och vatten
Myndigheten

Granska förslag till havsplancr för Sverige

19-06- 14

19-06-12

BRTH

7.2.2-2019-454

Jordbruksvcrkct

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

19-04-05

19-04-05

INI

5.2.1-2019-456

Bergsstaten

Ansökan im undersökningstillstånd
Luossvaara nr 1, Kiruna kommun

19-04-10

19-04-04

ANWA

5.2.2-2019-457

EMCON

Täktverksarneht Grönåker 1: 17,
Bjurholms kommun

19-04-03

LRT

5.2.1-2019-463

Lst Västernorrland

Ansökan om slutliga villkor till skydd för
Rennäringen vid Sidensjö vindkraftpark

19-04-01

19-04-01

ANWA

5.2.1-2019:465

Lst Västernorrland

Virkestcrminal, Byn 2:12, Hätjedalens kommun

19-04-16

19-04-04

ANWA

5.2.1-2019-466

Lst Västernorrland

Fortsatttäkverksamhet Ö 1:161. Gubbyn i
Ånge kommun

19-04-12

19-04-08

ANWA

5.2.1-2019-468

Lst Västerbotten

Fördjupade översiktsplaner för Sorsele kommun

19-04-25

19-0-18

LRT

5.2.1-2019-469

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Stenuddberget nr2

19-04-05

BRTH

8.2.1-2019-470

Kulturdep

Remiss av Institutet för språk och folkminnens
Rapport; Språkcentrum för nationella minoritetsSpråk

19-06-17

19-06-24

MAAL

5.2.1-2019-473

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgad bergtäkt Råsele 2:38,
Vilhelmina kommun

19-04-15

19-04-15

ANWA

5.2.1-2019-474

Trafikverket

Samrådsremiss Överhörnäs

19-06-05

12.2.1-2019-482

Skolverket

Förslag till ändringar i läroplaner vad gäller
Kunskapsområdet sex och samlevnad

19-04-23

19-04-11

IMST

5.2.1-2019-484

Umeå tingsrätt

Ansökan om tillstånd för grundvattenuttag i
Sandfors vattentäkt, Skellele:fteå kommun

19-05-02

19-05-02

ANWA

5.2.2-2019-490

Ragunda kommun

Bygglov för 6 st vindkraftverk på Fjällmarkhöjden

19-04-18

19-04-16

ANWA

5.2.2-2019-491

Ragunda kommun

Bygglov för 6 st vindkraftverk på StorrisBerget

19-04-18

19-04- 16

ANWA

5.2.2-2019-492

SWECO

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

19-04-22

19-04-10

BRTH

5.2.1-12019-494

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Svergoträsk 2, Sorsele kommun

19-04-26

19-04-10

BRTH
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a.a

ANWA

Mark-o miljödomstolen
Umeå

Tillstånd för biologisk miljöåterställning av

5.2.1-2019-504

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Högbränna nr 3 i Arvidsjaur och Skellefteå
Kommuner

19-05-02

19-04-11

BRTH

1.2.1-2019-518

Skolverket

Förslag på ändring i SKOLFS 2011 :142 om
Uppgiftsinsamling från huvudmännen inom
skolväsendet m m

19-05-02

19-05-02

ANTA

5.2.2-2019-535

Svevind AG

Elanslutning med en 150 kV-ledning mellan
Etapp 3B av Markbygdens vindkraf\sanläggn.
och Dubblabergen

19-05-13

19-05-21

LRT

5.2.1-2019-531

Pajala kommun

Bygglov Anttis

19-04-23

ANWA

5.2.1-2019-539

Umeå kommun

Umeås lokala miljömål

19-06-21

5.2.2-2019-540

Sweco Group

Vindpark Blisterliden

19-05-10

19-05-09

LRT

5.2.2.-2019-541

Trafikverket

Vattenverksamhet i Dainaksundet, väg 635,
Arjeplogs kommun

19-05-03

19-05-03

ANWA

5.2.1-2019-555

Lst Västernorrland

Sammanfattande redogörelse Åsele kommun

8.2.2-2019-585

Lst Västerbotten

Fördjupade översiktsplaner för Sorsele och
Gargnäs

19-06-05

a.a

LRT

5.2.1-2019-592

Bergsstaten

Ansökan om undcrsökningstillstånd
Brännan nr 1001

19-05-29

19-05-27

BRTH

5.2.1-2019-592

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgat täktverksamhet av berg
Och morän Nordanås, Skellefteå kommun

19-06-03

19-06-03

BRTH

5.2.1-2019-598

Region Västernorrland

Västernorrlands nya regionala utvecklingsstrategi 19-09-30

5.2.1-2019-599

Lst Västerbotten

Täktverksamhet Souvdåive 1:5 och 1:8 i
Malå kommun

19-06-03

19-05-24

ANWA

5.2.2-2019-627

Vattenmyndigheten

Samråd om viktiga vattenfrågor

19-11-01

6.2.1-2019-636

Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets föreskrifter om plan av
Besiktning före och efter slakt

19-05-15

SLG

5.2.2-2019-637

Renewables

Vindkraftpark Röjmyrbergct

19-06-12

19-06-12

ANWA

5.2.1-2019-640

Lst Västerbotten

Ny täkt verksamhet från upplag med sprängsten
och naturgrus, Storumans kommun

19-06-02

19-06-10

ANWA

5.2.1-2019-641

Lst Västerbotten

Svevia AB:s fortsatt bergtäkt inom Örträsk 8,5,
16.1 Lycksele kommun

19-06-10

19-06-10

BRTII

5.2.2.-2019-642

WSP

Befintlig 20 kV luftledning mellan Vargfors Grytfors

19-05-24

19-05-21

ANWA

5.2.2-2019-643

WSP

Befintlig 150 kV luftledning mellan VargforsGallcjaur

19-05-24

19-05-21

ANWA

5.2.1-2019-496

Juktån, sträckan Tjangarn-Gunnarn
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19-05-21

ANWA

19-05-28

LRT

19-06-04

19-05-24

ANWA

Ansökan undersökningstillstånd
Ledafat nr 200

19-06-04

19-05-24

ANWA

Lantmäteriet

Samiskt namn i Grannäs, Sorsele kommun

19-09-09

19-09-05

JNVA

5.2.1-2019-671

Bergsstaten

Ansökan undersökningstillstånd
Näsberg nr 1001

19-06-10

19-06-10

BRTI-1

5.2.2-2019-674

Pajala kommun

Förhandsbesked för fritidshus Parkalompolo 1:96 19-05-22

19-05-15

ANWA

5.2.1-2019-683

Lst Västernorrland

Moräntäkt i Ånge

19-06-10

19-06-10

BRTH

6.2.1-2019-689

Näringsdep

Förvärv av markområde i A1jcplogs kommun

19-06-07

19-06-05

LRT

5.2.1-2019-692

Lst Västerbotten

Swerock AB:s ansökan om fortsatt moräntäkt
I Storumans kommun

19-06-24

19-06-17

BRTH

5.2.1-2019-695

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgat täktverksamhet, flurkmark
och Fällforsån i Umeå kommun

19-06-24

]9-06-18

BRTH

5.2.2-2019-696

Bergs kommun

Översiktsplan Härjedalens kommun

19-07-15

19-06-25

LRT

5.2.2-2019-697

Lst Jämtland

Kommuntäckande översiktsplan för Hät:jedalens
Kommun

19-06-28

19-06-24

LRT

5.2.1-2019-700

Finansdep.

Scandinavian Mountain Airports ansökan om att
Bli en internationell unionsflygplats

19-06-17

19-06-19

BRTH

5.2.2-2019-701

Pajala kommun

Bygglov för nätstation Tärendö 6:1

19-06-03

19-05-22

ANWA

5.2.2-2019-702

Reaxter AB

Fortsatt och utvidgat bergtäkt inom Ås-Backen
11.1, J 1.2, As-Hov l:7, Torsta 1:15

19-06-18

LRT

5.2.2-2019-704

Ragunda kommun

Delaljplan för del av Stugubyn 3: l 14

19-06-14

19-06-14

BRTH

5.2.1-2019-706

Lst Västernorrland

Utvidgning Kärmsjöbäckens naturreservat

19-08-20

]9-08-20

ANWA

5.2.1-2019-712

Lst Västernorrland

Bölc slambehandlingsanläggning, Ragunda

19-06-17

19-06-14

BRTH

5.2.1-2019-719

Umea tr, mark- och
miljödomstolen

Uttag och bortledning av grundvatten vid
Klubbvikcn, Luleå kommun

19-06-27

19-06- J 9

LRT

5.2.2-2019-723

Naturvårdsverket

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivn.
Nv:S hantersåtgärder för jätteloka och jätte
Balsamin

19-06-18

19-06-18

LRT

5.2.2-2019-724

Trafikverket

Anläggande av Norrbotniabanan, jvgsplan 04,
Robertsfors-Ytterbyn

19-07-02

19-06-18

BRTH

5.2.2-2019-725

Trafikverket

Ny E4 Kongberget-Gnarp

5.2.2-2019-644

Lst Jämtland

Rev. av översiktsplan för vindlcraft Strömsunds kommun

5.2.2-2019-652

Talga

Provbrytning Niska

5.2.2-2019-653

Bergsstaten

Ansökan undersökningstillstånd
Ledfat nr 100

5.2.1-2019-660

Bergsstaten

8.2.1-2019-666
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5.2.1-2019-734

Lst Jämtland

Naturreservat Rödde, Krokoms kommun

19-07-05

19-06-19

ANWA

5.2.1-2019-746

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
i Storumans kommun

19-06-26

19-06-19

ANWA

5.2.1-2019-747

Naturvårdsverket

Förslag på nya föreskrifter om vilt som
tillfaller staten

19-08-27

19-08-30

STFO

5.2.2-2019-751

Taiga Graphene

Brytning av grafit i Nuunasvaara Södra

19-07-10

19-07-05

ANWA

5.2.1-2019-752

WSP

Vattenverksamhet-Rengård kraftverk

19-08-19

19-08-23

LRT

5.2.1-2019-753

WSP

Vattenverksamhet- Grytfors kraftverk

19-08-19

19-08-23

LRT

5.2.2-2019-754

AfConsult

Rossöns slambehandlingsanläggning

19-06-28

19-06-18

BRTH

5.2.2-2019-756

ÅF Infrastructure

Fortsatt verksamhet vid slambehandlingsAnläggningar i Hammerdal

19-06-26

19-06-18

BRTI-1

5.2.1-2019-758

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Mertainen nr 3, Kiruna kommun

19-07-08

19-06-20

ANWA

5.2-1-2019-760

Riksantikvarieämbetet

Nationell världsarvsstrategi

19-08-19

19-08-20

ANWA

5.2.1-2019-767

Lst Västerbotten

Naturreservat Dakota. Lycksele kommun

19-08-15

19-08-14

ANWA

5.2.10-2019-768

Lst Västerbotten

Sörhedcns naturreservat i Nordmalings kommun

19-08-15

19-08-14

ANVA

5.2.2-2019-771

Trafikverket

19-07-01
Ombyggnad av väg E45 och anläggning av
Ny bro vid NLC-terminalen, Storumans kommun

19-06-25

LRT

5.2.2-2019-782

EnvixNord

Bergtäkt Manjaur, Vindelns kommun

19-07-01

ANSA

5.2.2-2019-786

Norconsult Ab

Detaljplan för del av fastigheten Kurrokvejk
2:7 m fl

19-07-22

LRT

5.2.1-2019-802

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Stormyrhedcn nr 101 , Lycksele kommun

19-06-20

BRTI-1

5.2.1-2019-803

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Udden nr 201, Norsjö kommun

19-07-17

19-06-20

BRTN

5.2.1-2019-812

Östersunds kommun

Nybyggnad av en bostadshus I-lökbäck 1: 11

19-07-08

19-06-26

LRT

5.2,2-2019-814

Trafikverket

Ombyggnad av E 10 delen A vvakko-Lappesuando 19-07-23

19-07-05

ANWA

1.2.2-2019-836

Utbildningsdep.

Regeringens forskningspolitik

19-10-31

5.2.1-2019-837

Lst Västerbotten

Tillägg till översiktpslan LIS, Vännäs kommun

19-08-15

19-08-12

BRTH

6.2.2-2019-838

Livsmedelsverket

Livsmedelsvcrkets förslag till föreskrifter om
Planering av besiktning före och efter slakt

19-07-03

18-07-02

K.HI

5.2.1-2019-846

Lst Norrbotten

Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i Norrbotten

19-09-02

19-09-02

ANWA

5.2.2-2019-848

Ramboll

Återvim1ing av jordmassor från f.d Kiruna
Skjutbana inom det nya golfbaneområdet

19-08-25

19-08-26

LRT
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5.2.2-2019-849

WSP

Förlängning av nätkoncession för befintlig 20 kV 19-08-30
Lu:ftledning Vargfors-Grytfors i Norsjö och
Arvidsjaurs kommuner

19-08-23

ANWA

5.2.1-2019864

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Storjuktan nr 108

19-07-04

ANWA

5.2.2-2019-866

Lst Jämtland

Styrel- en del av den svenska krisberedskapen

19-09-01

19-08-28

LRT

5.2.2-2019-867

Älvsbyns kommun

Samråd inför avstyckning för ny byggnad av
Ett fritidshus Petbergsliden 1: 11

19-07-10

19-08-06

LRT

5.2.1-2019-877

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Fäboliden nr 101, Vilhelmina kommun

19-08-08

19-08-08

ANWA

5.2.1-2019-878

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Fäboliden nr 102, Vilhelmina kommun

19-08-08

ANWA

5.2.2-2019-879

Lst N orrbottcn

Uppdatering av tematiskt tillägg Strandskydd och landskapsutveckling- till
Översiktsplan för Jokkmokks kommun

19-09-02

19-09-06

ANWA

5.2.1-2019-889

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Sarvisto nr 1, Pajala kommun

19-09-09

19-08-09

LRT

5.2.1-2019-890

Bergsstaten

Ansökan om undcrsökningstillstånd
Kalliomaa nr 1, Pajala kommun

19-09-09

19-08-09

LRT

5.2.1-2019-891

Lst västernorrland

Bergtäkt inom fastigheten Tännäs kyrkby

19-08-23

19-08-09

LRT

5.2.1-2019-892

Lst Västernorrland

Bergtäkt Guxås2:2, Sollefteå kommun

19-08-16

19-08-13

BRTH

5.2.2-2019-893

Näringsdepartementet

Sak.råd om den gemensamma jordbrukspolitiken

19-10-01

5.2.1-2019-896

Naturvårdsverket

Vägledning om buller från vindkraftverk

19-09-27

5,2,1-2019-901

Lst Norrbotten

Sammanfattande redogörelse enligt Planoch bygglagen gällande Piteå kommun

19-09-09

19-09-12

ANWA

5.2.2-2019-902

Mätteknik

Utvidgad berg- och morän täkt Getingfors 1: 1,
Bräcke kommun

19-08-09

LRT

5.2.1-2019-905

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Paubäcken nr 103 Lycksele kommun

19-08-13

BRTH

5.2.1-2019-907

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Björkdal nr 37, Skellefteå kommun

19-08-16

19-08-16

LRT

5.2.1-2019-909

Lst Dalarna

Vindkraftspark Kölvallen i Ljusdals kommun

19-09-30

5.2.2-2019-910

Mätteknik

Fortsatt och utvidgad bergtäkt Hössjön 1:4,
Strömsunds kommun

19-08-08

LRT

5.2.2-2019-911

LrfKonsult

Utökad befintlig djurhållning Tväråträsk 9: 1,
Vindelns kommun

19-08-31

19-08-30

ANWA

5.2.1-2019-914

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgad bergtäktverksamhet
Ledåfors, Vindelns kommun

19-09-01

19-08-27

BRTH
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Dnr

Från

Ärende

Svar
Senast

Exp

~

Hand!

19-08-22

BRTI-1

19-08-27

LRT

19-08-15

19-08-09

ANWA

Förlängd igångsättningstid gällande täktVerksamhet Digerbergsliden) Ragunda kommun

19-09-02

19-09-02

BRTH

Pajala kommun

Ansökan om strandskyddsdispens för
Ersättningsbyggnad/utebastu Männikkö 2:2

19-08-15

19-08-14

LRT

Lst Jämtland

Naturreservatet Mörtsjöberget, Strömsunds

19-09-12

19-09-12

ANWA

19-08-16

19-08-15

LRT

5.2.1-2019-915

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgad bergtäkt Flurkmark och
Fällforsån, Umeå kommun

19-08-28

4.2.1-2019-916

Kulturdcp

Långsiktighet och stadga i arbetet framåtEn myndighet för romska frågor Ds 2019:15

19-11-01

5.2.2-2019-920

Ragn-Sells

Edfäst avfallsanläggning

19-08-30

1.2.6-2019-921

Näringsdep
Arbetsmarknadsdcp

Sakråd om Europeiska regionala utvecklingsFonden ERUF, EST+ och EI-IFF

19-09-27

5.2.2-2019-956

Vattenfall

Lågspänningskabel Klippen-Storuman

5.2.1-2019-963

Lst Västernorrland

5.2.2-2019-973

5.2. 1-2019-983

Kommun
6.2.1-2019-985

Lst Norrbotten

Ansökan om vite 71 § rennäringslagen,
Ta bott renar från Stenträsk 2:12

5.2.2-2019-986

OX2

Planerad vindkraft vid Smygheden,
Skellefteå kommun

19-09-09

BRTH

5.2.2-2019-987

OX2

Planerad vindkraft vid Källbomark,
Skellefteå kommun

19-09-11

BRTH

5.2.2-2019-995

Mätteknik AB

Bergtäkt Funäsdalen 78:3, och 24:26

19-09-06

19-09-06

BRTH

5.2.1-2019-1002

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Parkijaure m 6, Jokkmokks kommun

19-09-16

5 .2.1-2019-1021

Lst Västerbotten

Bergtäkt Orrliden 1:32Skellefteå-Nyliden 1:32

19-09-12

19-09-10

LRT

5.2.1-2019-1031

Bergsstaten

Ansökan om undersölmingstillstånd
Fäboliden Södra nr 101,
Åsele och Vilhelmina kommuner

19-09-10

BRTI-1

5.2.2-2019-1034

Försvarsmakten

Arvidsjaurs övnings- och skjutfält

5.2.1-2019-1038

Myndigheten för
Samhällsskydd o
Beredskap

Förslag på områden av riksintresse
för totalförsvaret

5.2.1-2019-1065

Ändring av säkerhetsföreskriftcr för
Utbildningsdep
Verksamheten vid Esrangc

5.2.1-2019-1053

SWECO

Ny 150 kV la·aftledning Svartbyn-Lcrbäcken,
Bodens och Luleå kommuner

19-10-11

5.2.1-2019-1047

Lst Västernorrland

Fortsatt berg- och moräntäkt Laxjsjön i Timrå

19-10-03
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19-10-30

19-10-11

REMISSVAR
Datum

Sametingets beteckning

2019-09-13

Dnr 1.2.1-2011-885

RS

r~ ,(-on-

103 33 STOCKHOLM

i

lj , rr1J

Kulturdeprutementet

S:imedlggi
S(1mcdigge
Såmlcdiggic
Sacmlcdlglcic

2019
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Utkast till lagrådsremiss En konsultation i frågor som rör det samiska
folket
Ku2019/01308/RS

Sametingets inställning
Sametinget anser att det är angeläget att en lag införs om konsultation i ärenden av särskild
betydelse för det samiska foll<et. Sametinget är till övervägande del positiv till lagförslaget i
utkastet till lagrådsremiss. Sametinget tillstyrker därför förslaget.
En fortsatt positiv inställning till förslaget förutsätter att förslaget inte förändras i en negativ
riktning för d et samiska foll<ets inflytande i frågor som berör dem. I vissa delar anser även
Sametinget att förslaget behöver förändras.
I samband med att Sametinget ingav remissvar över promemorian Konsultation i frågor som
rör det samiska folket, Os 2017:43, var Sametinget kritiskt till bland annat regeringens
tolkning av och syn på internationell rätt avseende urfolk. Sametinget vill understryka att
Sametinget fortfarande inte delar regeringens syn i dessa delar även om Sametinget nu
tillstyrker lagförslaget i sig.

Särskilda synpunkter
Eftersom lagförslaget inte tillförsäkrar samebyarna och de samiska organisationerna någon
rätt till ekonomiskt stöd för de konsultationer de kan komma att delta i är det av synnerlig
vikt att regeringen i dialog med bland annat Sametinget diskuterar vilka åtgärder som kan
säkerställa samebyarnas och de samiska organisationernas faktiska möjlighet att delta i
konsultationer. I utkastet till lagrådsremiss anförs i avsnitt 9.5.2 att detta ska hanteras inom
de ramar som riksdagen beslutat. Vad det innebär är ovisst för Sametinget som finner det
angeläget att frågan klargörs och konkretiseras ytterligru·e.

Adress

Telefon

E-post

Sametinge t
Box90
98122 KIRUNA

0980-780 30

kansli@sametinget.se

Telefax

Hemsida

0980-780 31

www.srunetinget.se
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Några remissinstanser har ställt sig kritiska till att införa en särskild konsultationsskyldighet
och anser att en tillräcklig reglering av möjligheterna för samiska intressen att komma till tals
redan finns i miljöbalken, minerallagen och skogsvårdslagen eller att befintlig lagstiftning
om nationella minoriteter istället skulle kompletteras med handledning eller föreskrifter.
Sametinget vill understryka att en särskHd konsultationsordning utöver de befintliga
samrådsförfarandena är helt avgörande för om regeringen ska uppfylla riksdagens mål att
säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. För
att så ska ske krävs att det samiska folket kan var delaktiga och påverka de beslut som fattas
genom en rätt till effektivt deltagande i beslutsprocesserna i frågor som berör dem.
Sametinget delar därför regeringens bedömning att denna rätt till delaktighet i
beslutsprocesser inte uppfylls genom samråd enligt tex minerallagen eller miljöbalken.
I den paraferade konventionstexten till Nordisk samekonvention, art 17 och 18, föreskrivs att
staten i god anda ska konsultera Sametinget och andra samiska intressenter vid lagstiftning,
beslut eller andra åtgärder som kan få särskild betydelse för samerna och att enighet och
samtycke ska eftersträvas i dessa konsultationer. De förändringsförslag i konventionstexten
som Sametingen framfört genom Samiskt Parlamentariskt Råd avser inte artiklarna om
konsultation. Då svenska staten, genom paraferingen, i princip redan godkänt en sådan
konsultationsordning, torde en lag om konsultationsordning knappast kunna inta en från
folkrättssynpunkt sett lägre nivå. Lagförslaget svarar också i vissa delar till
urfolksdeklarationens artiklar 18 och 19 om rätten till delaktighet och konsultation.
6 och 7 §§ i lagförslaget säkerställer att Sametinget, en sameby eller en samisk organisation
kan påtala att en konsultation ska genomföras om inte ärendet ska undantas från
konsultation enligt 4 eller 5 §§. Det är av väsentlig betydelse för Sametinget att lagen tydligt
säkerställer denna initiativrätt.
Eftersom konsultationer är något nytt i svensk lagstiftning kommer det finnas anledning att
se över reglerna inom några enstaka år. I den delen är Sametinget enig med regeringen. Det
går inte nu att förutse i detalj vad en sådan översyn kommer att omfatta. Sametinget förstår
därför inte hur regeringen redan nu kan se att det i en framtida uppföljning kommer att
finnas anledning att bland annat se över om fler myndigheter ska undantas
konsultationsskyldighet och det offentligas ökade kostnader för konsultationer, Sametinget
vill härvid framhålla att det centrala i stället borde vara att utvärdera om den svenska
ordningen för konsultationer uppfyller internationell urfolksrätt och om Sametinget och
samiska intressenter verkligen har fått ökat inflytande över frågor som rör det samiska
folket. Oaktat det sist anförda välkomnar ändå Sametinget att regeringen är positivt inställd
till en uppföljning och vill understryka att frågan är viktig för Sametinget.
Förändringsförslag

Svar inom skälig tidsfrist
I 8 § 2 st lagförslaget föreslås en regel att om Sametinget inte svarar :inom en skälig tidsfrist på en konsultationsskyldigs fråga om Sametinget begär konsultation - får det betralctas som
att Sametinget avstår från konsultation i ärendet. Sametinget anser inte att skrivningen
passar i lagtext. Sametinget är en myndighet under regeringen och det får därför fömtsättas
att Sametinget har förmåga att kommunicera och besvara skrivelser :inom rimlig tid. I
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remissutkastet anförs att skrivningen skulle öka förutsebarheten för den som är
konsultationsskyldig. Sametinget ställer sig frågande till hur förutsebarheten skulle öka då
lokutionen inom en skälig tidsfrist i sig inte konkretiserar svarsfristen. Därutöver anförs i
remissutkastet att den skäliga tidsfristen bör främst bero på ärendets komplexitet och hur
brådskande ärendet är. Sametinget måste härvidlag ställa sig kritisk även till den motiveringen
eftersom graden av hur brådskande ärendet är kan påverkas av omständigheter som ligger
utanför Sametingets kontroll. Med andra ord: Att ett ärende skulle kunna bedömas
brådskande på grund av försenande omständigheter hos denkonsultationsskyldige är inte
rimligt. Sammanfattningsvis anser Sametinget att förslaget är oövervägt och föreslår att
regeringen avstår ifrån att införa denna reglering i 8 § a11dra stycket lagförslaget.
Avslutningsvis och i anslutning till detta ser Sametinget framför sig att det - i de fall ett
större antal konsultationer kommer att ske med viss part - kommer att vara ändamålsenligt
att Sametinget och en sådan konsultationsskyldig part gemensamt upprättar avtal, som inom
ramen för vad lagen föreskriver, näJ:mare konkretiserar konsultationsförfarandet.

Vem ska bestämma på vilket sätt konsultationen ska genomfåras
I lagförslaget föreslås att den konsultationsskyldige bestämmer på vill<et sätt en konsultation
ska genomföras. Detta förslag avviker ifrån vad regeringen tidigare föreslagit i Os 2017:43.
Sametinget menar att det finns goda skäl att i förslaget åter igen överväga att införa
huvudregeln att en konsultation ska ske i den form som Sametinget önskar. Såsom anförs i
remissutkastet har regeringen högt ställda mål för mänskliga rättigheter och anser det
grundläggande att svensk lagstiftning är utformad i överensstämmelse med Sveriges
internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. För att samernas rätt till deltagande i
beslutsprocesser i frågor som särskilt berör dem ska stärkas måste en lagligt reglerad
konsultationsordning utformas med respekt för de särskilda behov som samerna har. Om
inte, kan det på goda grunder ifrågasättas dels om lagen uppfyller regeringens och
riksdagens målsättning, dels om ordningen på bästa sätt möjliggör att konsultationer ska
kunna genomföras i god anda . Valet av t ex tidpunkt och plats för konsultationen kan med
hänsyn till särskilda samiska förhållanden vara av helt avgörande betydelse för samerna att i
över huvud taget kunna delta i konsultationer. Det är inte rätt att tex en sameby måste avstå
från konsultation av den anledningen att den konsultationsskyldige väljer en tidpunkt för
denna som sammanträffar med en arbetsintensiv period av renskötselarbetet. Mot bakgrund
av den inställning som vissa remissinstanser gett till känna över förslaget till
konsultationsordning kan det heller inte uteslutas att sådana omständigheter kan komma att
utnyttjas till det samiska intressets nackdel. Sametinget menar därför att huvudregeln bör
vara sådan att en konsultation ska ske i den ordning som Sametinget önskar, men att det - i
likhet med det tidigare förslaget - är rimligt att det införs undantag för olägenheter av
betydelse vid ärendets handläggning och för konsultationer med regeringen.
Beslutet att avge detta remissvar har fattats av sametingets styrelse den 13 september 2019
efter föredrngrring av verksjuristen Peter Engström.

~~

Per Olof Nutti
styrelseordförande

INBJUDNINGAR
Anmälda till styrelsen den 11 - 13 september 2019
Dnr

Ärende

Beslut

Fotograf Lena Wilhelmsson
Vernissage av samer -ingen isolerat ö
2019-08-15 i Malmö

Dansk Institut
Seminarium "Truth and Reconciliation in the Arctic''
2019-09-17 -18 i Köpenhamn
Gaaltije mf1
Berättandets (ur)kraft 2019-10-05 i Staare

Göteborgs stad
Romer under Förintelsen - minnesceremonier och
Panclsamtal 2019-08-02-03 i Göteborg
Kunskapsnätverket för samisk hälsa
Samisk hälsokonferens 2019-10-09 i Storuman

Britt Sparrock

National Archives of Australia NAA
ICA Indigenous Matters Swnmit 2019.10.25 iAdelaide

SåmediggiNorge

Per-Olof Nutti

Inbjudan till Per-Olof Nutti
30-års jubileum 2019-09-25 i Karasjok
Såmi Allaskuvla
Till Per-Olof Nutti
Öppnande av skolåret 2019-2020 2019-08.27 i Guovdageaidnu

Per-Olof Nutti

Såmiråddi
KulturSi:lpmi 2019-10-16-17 i Kiruna

Anders Kråik

Teskedsorden
Samtal om rasism mot samer, och lansering av Ibba i Reality Check
2019-09-11

Interreg Aktesne, samiska förvalningskommunter, Boazoeaiggadiid oktavuohta
Seminarinn "De tvångsförflyttades historia" 2019-10-04 i Arjeplog

Lars Miguel Utsi
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Utformande av och beslut om Sametingets föreskrifter, allmänna
råd och andra vägledande dokument
Dokument
Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform, 8 kap,
Förvallniogslag (1986:223)
Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelglvning
Förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget
Författningssamliogsfllrordnlng (1976:725)
Sametingets :tllreskrlfter STFS, https://www.sametinget.se/!014, 2015-10-0 I

Bakgrund
Sametinget kungör på sin hemsicia följande fllreskrifter:
• STFS 2007:1 Föreskrifter om utfonnning och registrering av renmärken
• STFS 2007:2 Föreskrifter om renräkning, renlllngd och företl!gSregister flirrennllringen
• STFS 2007:J Föreskrifter 001 hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen vid
renskötsel
• STFS 2007:4 Föreskrifter om slttskilt prlstill/!gg på renkött, /!ndrad genom 2007: 10, 2008:4,
2009:4, 2010:1 och 2013:1
• STFS 2007:5 FIJreskriJtcr om ersUttningtUI rensklltselfliretagfllr vissa merkostnader och förluster
med anledning avTjernobylolyckan, ändrad genom STFS 2009: I
• STFS 2007:6 Föreskrifter om ersllttning flir kostnader flir medling vid tvister om skedor på grond
av renbetning pä åkermark
• STFS 2007:7 Föroskrifter om mlljöersltttnlng till natur- ooh kulturn:liljöer i renskötselomrädet,
ändrad genom STFS 2007:8, 2008:2, 2008:3, 2009:3, 2010:2, 2012: I och 2012:2
• STFS 2007:8 Föreskrifter om ändring i Sametingets flireskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning
till natll'(· och kulturmiljöer irenskötselområdet, ändrad genom STFS 2008:2, 2008:3 och 2009:3
• STFS 2007:9 Föreskrifter om bidrag och ersättning flir rovdjmfllrekomst i samebyar• 6 § ändrnd
genom 2009:2
• S'fFS 2007:10 Föreskrifter om llndring i Sametingets flireskrifler (STFS 2007:4) om särskilt
pristillaggpäreukött, ändrad genom STFS 2008:4 och2009:4
• STFS 2008:1 Föreskrifter om statsbidrag vid vissa studier i BOmiska
• STFS 2008:2 Föreskrifter om ändring i Sametingets flireskrifter (STFS 2007:7) om miljöersättning
till natur- ochkultunniljöer i renskötselomrl\del, lindrad genom STFS 2008:3 acb. 2009:3
• STFS 2008:3 Föreskrifter om ändring I Sametingets föi:eskrlfter (STFS 2007;7) ommlljöers!!ttning
till natur" och kultunniljller i renskötselområdet, ändrad genom 2009:3
• STFS 2008:4 Föreskrifter om lindring i Sametingets flireskrlfter (STFS 2007:4) om särskilt
pristill!!gg på renkött, lindrad genom 2009:4
• STFS 2009:1 Föreskrift om llndring i Sametingets Wreskrifter (STFS 2007:5) om ersättning till
renskUtsclfliretag flir vissa merkostnader ocll fllrluster med anledning av Tjemobylolyckan
• STFS 2009:2 Föreskrifter om ändring i Sametingets filreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och
ersättning ft!r rovdjt1tsfilrekomst i samebyar • 6 § ändrad
• STFS 2009;3 Föteskrifter om lindring i Sametingets ftlreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersUltning
till natur• och kulturmiljöer i renskotselomrädet
• STFS 2009:4 Föreskrifter om lindring i Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) um särskilt
pristillaggpärenkött, ändrad genom 2013:1
• STFS 2010:l Föreskrifter omändring i Sametingets ftlreskriftor(STFS 2007:4) om särskilt
prlstillägg pä reukOtl, ändrad genom 2013; 1
A<1ress:
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E•po,<I:

Per Mikael Utsl

Seidegava 19
938 96 ARJEPLOG

Mob//1
070-325 27 48

guovsso11asli@bicgga.com
Hemsida:
www.guavssonast/:se.

Ba11kglronr:
5301-8925
Organlsalionsim
802422"0769

• STl1S 2010:2 Föreskrifter om llndrlng i Sametingets filreskriftor (STFS 2007:7) om miljöers!Utning
till natur• och kulturmiljöer i renskötselområdet
• STFS 2012:1 Föreskrifter om ändring i Sametingets fllreskrifter (STFS 2007:7) om miljöersl!ttning
till natur• och kulturmiljöer i renskötselområdet
• STFS 2012:2 Föreskrifterom Undring i Sametingets fllreskrifter (STFS2007:7) om miljöersMttning
till natur- och kulturmiljöer l ronskötselomrödet
• STFS 2013: I Föreskrifter om ändring I Sametingets föreskrifter (STFS 2007:4) om sMrskilt
pristillligg på renköu
• STFS 2013:2 Föreskrifter om ändring l Sametingets fllreskrifter (STFS 2007:9) om bidrag och
ersättning filr rovdjursfllrekomst i samebyar
• STFS 2013 :3 Föreskrifter om lindring i Sametingets foreskrlfter (STFS 2007:7) om miljöersättning
till natur- och kulturmiljöer i renskötselomrädet

Sametinget får därutövel'
• meddela föreskrifter om omfattningen av partistöd och fonnema fllr stödet,
• meddela närmare föreskrifter om bidrag :för att till viss del täcka sådana kostnader
för utfodring som uppstått pä grund av synnerligen svåra betesförhållanden,
• efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret meddela ytterligare föreskrifter
om lånegarantier, och
• efter det att berörda myndigheter, kommuner och organisationer getts tillfälle att
]funna synpunkter utarbeta handlingsplan för stöd till landsbygdsutvecklingsåtgärder.
Dämtöver har Sametinget beslutat om andra vägledande dokument eller
fllrtydliganden till filteskriftema som riktar sig till enskilda eller på ett betydande sätt
berör näringslivet och w1dra. Dessa dokument är inte ftlrteckm1de och kungjorda på
det sätt som krävs för toreskrifter. Dokumenten har sldlda benämningar och är
beslutade på olika nivåer i Sametinget.

Krav på utfo1•01uing och publicering 11v Samctingels vägledande dokument
Sametinget ska, enligt instruktionen ftlr Sametinget 4 §, se till att myndighetens
föreskrifter, allmänna råd och andra Yäglcdartde dokument är utformade på ett sådant
sätt att de är kostnadseffektiva och enkla att följa och illrstå for medborgare och
företag. Vidare beslutar styrelsen, enligt 8 §, om sådana filreskrlfter som riktar sig till
enskilda, kommuner eller landsting.
ln11ru1 Sametinget beslutar föreskrifter eller allmänna råd, ska tinget, enligt
fllrordning om konsekvensutredrung, sa tidigt som möjligt bl.a. ge näringslivet och
andra som kostnadsmässigt eller på något wurnt betydande sätt berörs tilillille att
yttra sig i frågan och om eo konsekvensutredning. En konsekvensutredning ska bl.a.
innehålla en beskrivning av vad man vill uppnå och uppgifter om vilka
kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen mcdftlr.
Srunetinget ska, enligt förfättningssarnlingsftlrordningen, tillhandahålla allmänheten
en förteckning över föreskrifterna. Allmänna råd ska på swnma sätt tillhandahållas
allmänheten. Kortare meddelanden bör bringas till allmiin kännedom på samma sätt.
En förteckning över sruntliga gällande författningar och allmänna råd ska varje år
lämnas till regeringen i samband med budgetunderlaget.

Motiv

Sametinget ska, enligt förvaltningslagen, länma upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i ftågor som rör dess verksamhetsområde. Hjälpen
skall lämnas i den utsträckning som är lämplig med hl!nsyn till ftågans art, den
enskildes behov av hjälp ocb Sametingets verksamhet. Varje ärende där någon
enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som milj ligt utan att
säkerheten eftersätts. Sarn\ltinget ska sträva efter att uttrycka sig !Uttbegripligt och
även på andra sätt underlätta för den enskilde att ha med den att g!lra.

Alla gällande vägledande dokument som riktar sig till enskilda eller på ett betydande
sätt berör näl'ingslivet och andra ska
• konsekvensbeskrivas,
• remissbehandlas,
• redovisas for plenum,
• beslutas av styrelsen,
• ha enhetliga henänmingar,
• vara förtecknade, oc,h
• kungjorda.

Yrkande
att

styrelsen till plenum lämnar en förteckning över Sametingets samtliga giillande
vägledande dokmnent som riktar sig till enskilda eller på ett betydande sätt
berör näringslivet och andra,

att

styrelsen för plenum redovisar hur de vägledande dokument som inte är
föreskrifter eller allmäJJJJa råd ska konsekvensbeskrivas, rerrrissbehandlas,
beslutas, benämnas, fö1tecknas och kungöras.

För sametingsparliet Guovssonåsti
~ /i "t\f:,\. '
'~JA _:J"\<i
Per Mikael Utsi, sametingsledamot
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Motion till Sametinget
Dokumentationsstöd av samiska berättelser och vittnesmål
- inköp av diktafoner
Mycket av samisk lokalhistoria och kunskap förs vidare via berättande. Vi lever dock i en
verklighet där många av våra äldre som sitter på mycket berättelser, vittnesmål och kunskap
vandrar vidare. Med dem riskerar mycket information, kunskap och historia att gå förlorad.
Vi i Landspartiet Svenska Samer ser ett brådskande behov av en sanningskommission,
medan det fortfarande finns äldre samer som kan lämna vittnesmål. Men då en
sanningskornmission riskerar ta lång tid innan det kommer igång, ser vi ett brådskande
behov av att dokumentera våra äldres berättelser och vittnesmål för framtiden.
Det finns flera anledningar till att imderlätta dokumentation av samiska berättelser för de
samer som vill; t.ex. dokumentera vittnesmål om koloniala övergrepp, traditionell kunskap,
platsbunden kunskap, kulturhistoria, samiskt språl<, jojk m.m.
Sametinget skulle via lättlånad telatlk (och instruktionsmaterial) kunna underlätta för
familjer och lokalsamhällen som vill dokumentera berättelser och vittnesmål, så det sker på
ett tekniskt bra sätt med diktafoner med tillräckligt god kvalitet. Att dokumentera med
inspelningar med god kvalitet imderlättar framtida både arkivering och användande,
Dokumenterade vittnesmål, kunskap, språk m.m. kan användas till något bra såväl nu som i
framtiden. Det är även en slags säkerhet för våra barn och vårt folk Det kan utgöra en
kultursamling men även kunskapsbank för samiska familjer, våra lokalsamhällen samt vårt
folk Samer måste dock avgöra själva hur deras dokumenterade material arkiveras och
används.
Vi vet att äldre inspelningar val'it viktiga och värdefulla idag - inte minst när det gäller att
lyssna till lokala språkvarieteter men även berättande m.m.
I anslutning till inköp av diktafoner bör man även se över möjligheter som finns att bistå
med arkivering, samt i så fall alternativ för att även arkivera sekretessbelagda uppgifter.
Parallellt med inköp av diktafoner kan även en kampanj göras för ge tips om hur samer kan
spela in med sina mobiltelefoner. Men dil<tafoner kan ge ett resultat som är hållbart längre
1

•
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samt underlätta och fokusera arbetet ur andra aspekter. Man kan inte heller räkna med att
alla samer har tillgång till mobiltelefoner med bra inspelningsmöjligheter.

Yrkande:
Att Sametinget skyndsamt ser över möjligheten att köpa in diktafoner till Sametingets
kontor i hela Såpmi och som ska lånas ut till det samiska folket.
Vid avsaknad av medel för detta ändamål, yrkar jag på att Sametingets styrelse
skyndsamt för fram behovet till regering/departement, för att säkerställa att motionen
kan förverkligas så fort som möjligt.

Saadteskenjuana/Saxnäs 24 maj 2018

Landspartiet Svenska Samer

Marie Persson Njajta, Tärnamo
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Motion

Samisk folkomröstning om ort för Sametinget parlamentsbyggnad
Sametinget la·äver av riksdagen och regeringen att samiska folket ska vaxa
delaktiga när beslut tas frågor som rör det samiska folket.
I frågan om Sametingets parlamentsbyggnad lever inte Sametinget själv
upp till de krav som tinget ställer på regeringen och riksdagen genom att
låta det samiska folket vara delaktiga i beslutet om ort för Sametingets
parlamentsbyggnad.
Jag yrkar därför att Sametinget genomför en samisk folkomröstning om de
tre orterna som Sametingets styrelse föreslagit som ort för
parlaments byggnaden.
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lngri/inga
Ledamot för Såmhd Riikkabellodat i Sametinget

