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Malin Mäkelä, avdelningschef ekonomi och administration
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Lars Miguel Utsi
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§§ 171-173.3, 174-195

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

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

Samedikki stivra/ Sametingets styrelse

C:oahkkinbeai vemearri/ Sammanträdesdatum

2019-12-16--17

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande

.. ~0'-~-~-'-~:.1:.9. ...

Vuollaicala /Underskrift

....~

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Samedikki halddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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·........................ .

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 171

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

revidera föredragningslistan med följande enligt nedan,

att

ändra paragrafers rubriker till enligt nedan;
Utgår:
§ 177.1 Styrgrupp handlingsprogram för samiska språk
§ 183
Internationell strategi
§ 194
Vargproblem och uteblivna skadeersättningar

att

fastställa föredragningslistan enligt nedan;
§ 171

Föredragningslista och justerare

Administration
§ 172

§ 173

Rapporter och information
1. Styrelseordförande o ch styrelseledamöternas rapporter
2. Chefsrapporter samt information kanslichef
3. Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
4. Ordförandebeslut
Ekonomi
1. Budgetuppföljning per 30 november 019
2. Budget 2020
3. Budgetunderlag 2021 - 2023
4. Pensionsersättningar till förtroendevalda

bilaga
bilaga
bilaga
bilaga

bilaga
bilaga
bilaga

§ 174

Mål och riktlinjer

§ 175

Översyn av regler för politiskt arbete inför kommande mandatperiod

§ 176

Almedalen 2020

§ 177

Valärenden
1. Styrgrupp handlingsprogram för samiska språk

§ 178

Remisser
1. Remisslista

bilaga

§179

Inbjudningar/Meddelanden
1. Inbjudnings-/meddelandelista

bilaga

Dcirkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
S ti vra/S tyrelsen

§ 171

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Föredragningslista och justerare - forts.
§ 180

Möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson

§ 181

Fördjupad dialog med kulturminister Amanda Lind 29 januari

§ 182

Motioner
1. M 540 Dvärgbandmask
2. M 542 - Återföring av samiskt arkivmaterial
3. M 543 - Tillsättande av presidiets ordförande
4. M 544 - Socialtjänst
5. M 545 - Samiska språkbad
6. M 546- Samisk hälsa
7. M 547- Duodjistrategi

§ 183

Internationell sh·ategi

§ 184

Myrslåtter och traditionell kunskap inom skogssamiskt område

§ 185

Samisk sanningskommission

§ 186

Sametingets kansliordning

§ 187

Hälsopolitiskt handlingsprogram

Kultur
§ 188

Näring
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192

Resestipendium till Walt Disney

Näringspolitisk strategi
OECD-inbjudan
Interreg 2021-2027
Livsmedelsstrategi

Rennäring
Samisk markanvändning i Sapmi. (vindkraft, mineraler, skog och
annan konkurrerande markanvändning)
§ 194
Vargproblem och uteblivna skadeersättningar

§ 193

Språk
§ 195

bilaga

Handlingsprogram samiska språk

att

utse Lars Miguel Utsi till justerare,

att

utse Matti Berg till ersättare då Lars Miguel Utsi inte är närvarande.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign ty'\1\/V\
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bilaga

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 172

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Rapporter och information

§ 172.1 Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter

./.
./.

Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2019-12
- Styrelseledamöters rapporter 2019-12
Föredragande: Per-Olof Nutti, Jan Rannerud, Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi, Anders Kråik,
Matti Berg

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

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 172.2 Chefsrapporter samt information från kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter 2019-12-10
Föredragande: Anja Taube, Susanne Idivuoma, Ingela Nilsson, Lars-Ove Sjajn, Ingegerd Vannar

Chefsrapporter samt information från kanslichefen föredras.

Styrelsen beslutar
att

lägga rapporterna till handlingarna.

§ 172.3 Rapporter från övriga förtroendevalda

.I.

Dokument
- Stefan Mikaelsson. Rapport från Expertseminarium UN-FAO 2019-09-23-24 i Rom

Styrelsen beslutar
att

lägga rapporten till handlingarna.

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 172

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Rapporter och information - forts.

§ 172.4 Ordförandebeslut
Dokument
- Ordförandebeslut 2019-11-12. Naadja Östergren deltar i CBD 2019-11-18-24 i Montreal
Föredragande: Per-Olof Nutti

Styrelsen beslutar
att

§ 173

lägga informationen till handlingarna.

Ekonomi

§ 173.1 Budgetuppföljning per 30 november 2019

./.

Dokument
- Valnämndens protokoll 2019-03-19-21, § § 3.1
Budgetuppföljning per 31 maj 2019
Rennäringsnämndens äskande 2019-06-12
Rennäringsnämndens äskande 2019-06-12
Styrelseprotokoll 2019-06-18, § 118.1
Budgetuppföljning per 31 augusti 2019
Rennäringsnämndens äskande 2019-09-11
Styrelseprotokoll 2019-09-11-13, § 121.1
Styrelseprotokoll 2019-09-23, § 143.1
Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 145.1
Budgetuppföljning per 31 november 2019

Föredragande: Malin Mäkelä

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

bifalla valnämndens tilläggsäskande,

att

budgetera 190 000 kr till projektet Läget i Sapmi,

att

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

Styrelsen beslutade den 18 juni 2019, § 118.l
att

avvakta med att besluta vad gäller hälso-, äldre- och idrottsnämndens samt

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 173

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Ekonomi

§ 173.1 Budgetuppföljning per 30 november 2019

rennäringsnämndens äskande till efter sommaren,
att

prioritera rennäringsnämndens rennäringskonferens.

Lars Miguel Utsi deltar inte i handläggningen och beslutet
Styrelsen beslutade den 9 -11 september 2019, § 121.1
att

behandla inkomna äskandena vid telefonsammanträde den 23 september kl 08.00.

att

budgetera 70 000 kronor till arbetet med verksamhetsplanen,

att

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

Styrelsen beslutade den 23 september 2019, § 143.1
att

uppmärksamma folkvalda delen och förvaltningen i Sametinget att
budgetföljsamhet gäller,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i oktober månad.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen beslutade den 28 - 30 oktober 2019, § 145.1

./.

att

revidera budgeten 2019 enligt bilaga,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Jan Rannerud lämnar avvikande mening. Bilaga

Styrelsen beslutar
att

med anledning av att riksrevisionens granskning föreslå rennäringsnämnden
att utforma riktlinjer för tillämpningen av 9 § 2 st viltskadeförordningen
(2001:724),

att

revidera budget 2019 genom att flytta kostnader för sanningskommissionen från
styrelsens arbete till uppdrag/projekt.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

173

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Ekonomi-forts.

§ 173.2 Budget 2020
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-09-11-13, § 121.2
- Budgetsammanställning från nämnderna 2019-06-11
- Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 145.2
- Valda delar från regeringens budgetproposition 2019720:1
- Plenumsprotokoll 2019-11-26-28, § 42

Styrelsen beslutade den 11-13 september 2019, § 121.2
att

uppdra till styrelseordföranden återigen begära överläggningar med
statsminister Stefan Löfven,

att

bereda ärendet vidare.

Förslag till beslut
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:

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

53 928 tkr
1 500 tkr

17 878 tkr
113 915 tkr
2 200
27 339
6 000
1 200

tkr
tkr
tkr
tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2020

Darkkisteaddji!Justeramas sign •
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 173

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Ekonomi- forts.

§ 173.2 Budget 2020

Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom, Guovssonasti lämnar ändringsförslag enligt nedan:
att

fastställa preliminära budgeh·amar för Sametinget för budgetåret 2020:

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

53 928 tkr
1 500 tkr

17 878 tkr
113 915 tkr
2 200 tkr
27 339 tkr
6 000 tkr
1 200 tkr

att

uppdra till styrelsen att besluta om budget vid första styrelsesammanh·äde i 2020

att

fastställa slutlig budget med mål och riktlinjer vid plenum i februari 2020

Sametinget beslutade den 26 - 28 november 2019, § 42
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:

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

53 928 tkr
1 500 tkr

17 878 tkr
113 915 tkr
2 200 tkr
27 339 tkr
6 000 tkr
1 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget,

att

fastställa slutgiltig budgeh·amar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2020.

Dcirkkisteaddji/Justerarnas sign ~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 173

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Ekonomi-forts.

§ 173.2 Budget 2020 - forts.

Budgetberedningsmöte med nämnderna sker den 18 december och med oppositionen den
19 december.
Styrelsen beslutar

att

§ 173.3

bereda ärendet vidare.

Budgetunderlag 2021-2023
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 145.4

Styrelsen beslutade den 28 -30 oktober 2019, § 145.4
att

bereda ärendet vidare

Sttpelsen besluta/'
att

bereda ärendet vidare.

Dcirkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 173

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Ekonomi-forts.

§ 173.4 Pensionsersättningar till förtroendevalda

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2014-03-19, § 39
Styrelseprotokoll 2014-04-09--11, § 54
Styrelseprotokoll 2014-05-12, § 78
Styrelseprotokoll 2014-06-24--26, § 89 .2
Styrelseprotokoll 2014-08-26--27, § 106.2
Styrelseprotokoll 2014-10-01, § 136.2
Styrelseprotokoll 2015-04-16--17, 1 78.4
Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 2
Remiss från Kulturdepartementet 2017-12-19, dnr 1.2.12018-17
Styrelseprotokoll 2018-01-15-17, § 11.1
Från Per Mikael Utsi yrkande 2018-01-117, dnr 1.2.6-2018-117
Från Ingrid Inga yrkande 2018-04-06, dnr 1.2.6-2018-525
Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 116.4
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 160.3
Styrelseprotokoll 2018-11-05, § 198
Styrelseprotokoll 2018-11-13, § 202
Styrelseprotokoll 2018-11-15; § 207
Skrivelse från Per Mikael Utsi, 2019-01-07, dnr 1.2.6-2018-117
Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, § 4.4
Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 145.5
Förslag till hemställan
Föredragande: Peter Engström

Information lämnas om det pågående arbetet .

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

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

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

behandla ärendet vid telefonsammanträdet.

Paragrafen justeras omedelbart

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

Dllrkkisteaddjil~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 173

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Ekonomi-forts.

§ 173.4 Pensionsersättningar till förtroendevalda - forts.

Styrelseordföranden och kanslichefen redogör för ärendet.
Styrelsen beslutade den 5 november 2018, § 198
att

bordlägga ärendet.

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

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Lars-Miguel Utsi deltar inte i behandlingen och beslutet av ärendet.
Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari2019, § 4.4
att

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

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 28 -30 oktober.

Lars Miguel Utsi närvarar ej vid behandlingen och beslut i§ 173.4
Styrelsen beslutar
att

överlämna hemställan till regeringen.

Dllrkkisteaddji/Jusle~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 174

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Mål och riktlinjer
Dokument
- Politisk inriktning för mandatperioden 2017-2021
Styrelseprotokoll 2018-12-12-14, § 212.4
Styrelseprotokoll 2019-04-09-11. § 40
Förslag verksamhetsplan 2019-05-22
Förslag Mål och riktlinjer 2020-2022 2019-05-22
Förslag Sametingsordningen rev 2019-05-14
Styrelseprotokoll 2019-09-11-13, § 123
Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 146
Föredragande: Per-Olof Nutti

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

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

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

bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutade den 11 -13 september 2019, § 123

att

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

att

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

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 174

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Mål och riktlinjer- forts.
Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 28 - 30 oktober 2019.

Styrelsen beslutar
att

§ 175

bereda ärendet vidare.

Översyn av regler för politiskt arbete inför kommande mandatperiod
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 151

Föredragande: Lars Miguel Utsi

Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom, Guovssonasti, lämnar förslag enligt följande;
Inför varje ny mandatperiod bör Sametinget genomföra en översyn. Syftet bör vara att
effektivisera det politiska arbetet genom att lämna förslag på nödvändiga och önskade
förändringar för det politiska arbetet samt i relevanta regelverk så att plenum kan
revidera regelverket inför tillsättandet av politiska förtroendeuppdrag i kommande
mandatperiod.
Direktiv:
Översynen ska se över och komma med förslag om:
regler för styrelsens sammansättning och fördelning av ansvarsområden,
ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelsen
regler och budget för arvoden för politiska uppdrag
arbetsbeskrivningar och rapportering av genomfört arbete i politiska organ
eventuell permanent funktion för översyn av regler för politiskt arbete
evenhiella behov för förändringar eller översyn inom andra områden utöver de
ovan angivna
Översynen bör ge förslag på ev. ändringar i delegationsordningar, Sametingsordningen,
ekonomiska förmåner och andra relevanta regelverk.

Förslag till beslut
att

föreslå plenum att påbörja tillsätta en utredning för översyn av politiskt
arbete inför kommande mandatperiod,

att

utse en arbetsgrupp bestående av fem representanter som ska utses
proportionellt av plenum,

Dllrkkisteaddji/Justerarnas sig~
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 175

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Översyn av regler för politiskt arbete inför kommande mandatperiod - forts.
att

utse ordförande för arbetsgruppen från oppositionen och vice ordförande från
styrandeblocket,

att

besluta om utredningsdirektiven till översynsarbetet enligt nedan;
Utredningen ska se över och komma med förslag om:
o regler för styrelsen sammansättning och fördelning av ansvarsområden,
o ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelsen
o regler och budget för arvoden för politiska uppdrag
o arbetsbeskrivningar och rapportering av genomfört arbete i politiska organ
o eventuell permanent funl<tion för översyn av regler för politiskt arbete
evenh1ella behov för förändringar eller översyn inom andra områden utöver
de ovan angivna
Översynen bör se över och kan ge förslag på eventuella ändringar i
delegationsordningar, Sametingsordningen, ekonomiska förmåner och andra
relevanta dokument,

att

arbetsgruppen sammanställer sina slutsatser och förslag i en rapport till
Sametinget senast till det styrelsemöte som genomförs inför det sista plenumet
under 2020.

Lars Miguel Utsi yrkar beslut enligt tidigare lämnat förslag.

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign.
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Almedalen 2020
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 150
Föredragande: Marita Stinnerbom

Sametingets medverkan på Almedalsveckan 1-4 juli var positiv. Kansliets medverkan
med en fast hållplats var bra och det var bemannat och personal var alltid tillgängliga.
Stor fördel att ha en fast plats att träffas på och vi kunde hänvisa till tältet för de som ville
veta mera om samer. En förutsättning för att lyckas är att vara många från kansliet var på
plats för att kunna byta av varandra och alltid ha tältet bemannat.
Genom att vi var många från Sametinget på plats både politiker och tjänstemän gjorde att
Sametinget uppmärksammandes. Politiker som besökte seminarier som andra anordnade
gav mervärde i och med att Sametinget syntes och kontakter knöts.
Det behövs planering inför Almedalsveckan. Egna arrangemang är bra men det behövs
planering om teman och vilka gäster som ska medverka. Höga politiker drar åhörare.
Samarrangemang med andra aktörer är något som bör planeras och utvecklas. Sametinget
samarrangerade seminarier med Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen. Fler
samarbeten bör tas med andra aktörer om aktuella frågor.
Det bör finnas ett budskap för de som medverkar på Almedalen utifrån våra
politikerområden.
Börja planera i tid, ta kontakt med de aktörer som kan hålla seminarier som passar
Sametingets politikområden och försök få samarrangemang.
Planera in möten med riksdagspartier, minish'ar, riksdagsledamöter för samtal. Alla är på
plats och inbjudningar till möten/h'äffar bör gå ut i god tid.
De politiker som ska medverka bör planera in dagarna för att hi1ma h'äffa så många som
möjligt och skapa kontakter. Mingla.

Styrelsen beslutade den 28 - 30 oktober 2019, § 150
att

lägga informationen till handlingarna,

att

Sametinget deltar på Almedalen 2020,

att

uppdra till kansliet tillsammans med styrelsen att påbörja planering inför
Almedalsveckan 2020.

Dcirkkisteaddji!Justerarnas sign
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Almedalen 2020 - forts.
Almedalsveckan infaller under perioden 28 juni - 5 juli 2020.

Styrelsen beslutar
att

§ 177

uppdra till kansliet bereda ärendet genom att undersöka boende, tältplats,
lämplig lokal för seminarium, informationsfolder.

Valärenden
1.

Styrgrupp handlingsprogram för samiska språk

Ärendet utgår, se§ 171.

§ 178

Remisslista

§ 178.1

Remisslista

./.

Dokument
- Rernisslista januari - december 2019

Styrelsen beslutar

att

lägga informationen till handlingarna.
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Inbjudningar/Meddelande

§ 179.1 Inbjudnings-/meddelandelista

./.

Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutar

§ 180

att

Anders Kråik deltar vid möte med Gaaltije den 14 januari 2019,

att

Matti Berg och Marita Stinnerbom deltar vid rundabordssamtal om gruvetablering
i norra Sverige den 17 januari 2020 i Luleå,

attt

Per-Olof Nutti, Marita Stinnerbom och Lars Miguel Utsi deltar vid Sametingets
jämställdhetsseminarium den 15-16 januari 2020 i Luleå

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson
Landsbygdsminister Je1mie Nilsson möter sametingets styrelse den 6 februari i Jokkmokk.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda underlag till mötet med landsbygdsminister Jennie
Nilsson angående;
•
fragmentering av betesmarker
•
klimatförändringar
•
rovdjursfrågor
•
framtidsutveckling inom renskötseln
•
renskötselkonventionen
•
närproducerat/klimatsmart renkött

att

följa upp frågan om begäran om fördjupat dialog

Paragrafen justeras omedelbart
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Fördjupad dialog med kulturminister Amanda Lind
Den 29 januari äger fördjupad dialog med kulturminister Amanda Lind.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda underlag till mötet med kulturminister Amanda Lind
angående;
•
•
•
•
•
•
•
•

Samisk nationalscen
Konsultationsordningen
Uppdatering av nordisk samekonvention
Samisk sanningskommission
Sametingets budget
Stärkt förvaltningsansvar för samisk kultur
Språkanslag
Sameskolstyrelsen

Paragrafen justeras omedelbart
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Motioner

§ 182.1 M 540 - Dvärgbandmask
Dokument
- Motion nr 540 av Ronny Svarto 2019-02-19m dnr 1.1.8-2019-320
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 53.2
- Styrelseprotokoll 2019-04-23, § 83.2
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-12-05-06, § 61

Ronny Svarta har den 19 februari 2019, inlämnat en motion där han yrkar
att

Sametinget så fort som möjligt begär en översyn över vilka regler som gäller
angående dvärgbandmask,

att

Sametinget - om inga tydliga regler finns - begär att behövliga regler för att
hindra dvärgbandmasksmitta införs.

Styrelsen beslutade den 9 -11 april 2019, § 53.2
att

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.

Styrelsen beslutade den 23 april 2019, § 83.2
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

uppdra till rennäringsnämnden inlämna yth-ande.

Motionären hänvisar till att om han är rätt informerad finns redan dvärgbandmask
etablerad i Dalarna. Om smittan ännu inte nått norra delarna av fjällkedjan, måste vi göra
allt vi kan för att hindra smittspridning. Enligt vad han hört, var en ripjägare förbluffad
över att ingen kollat hans hund, när han kom till Vilhelminafjällen för att jaga ripa. Han
hade jagat med sin hund i andra europeiska länder och där var man mycket noga med att
kolla om hunden var avmaskad. Den här jägaren tyckte det var självklart att hålla sin
hund avmaskad och hade inget emot att bli kollad - tvärtom. Om vi får in
dvärgbandmask i våra fjäll är det slut med att kasta ner sig och dricka vatten direkt ur
vilken bäck som helst. Inte heller kan man riva åt sig några nävar bär när man vilar.
Sammantaget en svår förlust av livskvalite.
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Motioner - forts.

§ 182.1 M 540 - Dvärgbandmask - forts.

Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis (EM) är en zoonotisk parasit som
kan orsaka en allvarlig sjukdom hos människa kallad alveolär echinokockos (AE). Inom
ramen för ett övervakningsprogram för EM som pågått i Sverige sedan år 2000 påvisades
för första gången ett fall hos räv i februari 2011. Åtgärder som utökad provtagning och
utformning av information till berörda och allmänheten vidtogs omedelbart, och detta
arbete har pågått sedan dess.
Jordbruksverket och Socialstyrelsen har haft ett uppdrag av regeringen att efter samråd
med Smittskyddsinstitutet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Livsmedelsverket,
Naturvårdsverket, Arbetsmiljöverket samt andra berörda myndigheter och organisationer
utreda vilka åtgärder som är nödvändiga för att skydda folkhälsan med anledning av att
rävens dvärgbandmask påvisats i landet. Arbetet samordnades av Jordbruksverket och
rapporterades till regeringen. Regeringen beslutade den 31 maj om förlängning av
inlämningsdatumet till den 15 juni 2011.
Samrådet har skett genom att Jordbruksverket och Socialstyrelsen har fördelat de olika
uppgifterna i regeringsuppdraget bland de sju berörda myndigheterna. Samråd har också
skett genom möte med Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet och
Svenska Kennelklubben. Jordbruksverket och Socialstyrelsen har sedan sammanställt en
rapport med stöd av myndigheternas delrapporter och intresseorganisationernas
yttranden.
Rapporten ger en lägesbild av situationen idag utifrån den intensifierade övervakning
som skett efter att det första fallet påvisades, och förmedlar också kunskap från andra
länder.
Den 1 januari 2012 ändras det gemensamma EU-regelverket för införsel av hw1dar och
katter bl.a. genom att de tidigare tilläggskraven gällande avmaskning mot
dvärgbandmask slopas för hund och katt som reser inom EU och från tredje land. Sverige
har sedan 1 januari 2012 inte längre några införselkrav gällande avmaskning. EUkommissionen har dock tagit fram ett underlag till en så kallad delegerad akt, i syfte att
införa nya gemensamma regler för avmaskning mot dvärgbandmask. Det innebär att
länder som är fria från EM eller har ett utrotningsprogram mot EM ska få kräva
avmaskning mot dvärgbandmask i samband med införsel av hund. Sverige är inte är fritt
från EM och det saknas förutsättningar för ett utrotningsprogram. Därför kommer Sverige
inte att kunna kräva avmaskning av sällskapsdjur.

Rennäringsnämnden beslutar
att

föreslå styrelsen att avslå motionen

Darkkisteaddji!Justerarnas sig1~
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Motioner - forts.

§ 182

§ 182.1 M 540 - Dvärgbandmask- forts.

Styrelsen är av samma uppfattning som rennäringsnämnden.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.
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Motioner - forts .

. § 182.2 M 542 - Återföring av samiskt arkivmaterial
Dokument
- Motion nr 542 av Håkan Jonsson, Erik Oscar Oscarsson 2019-11-27, dnr l.1 .8-2019-1528

Håkan Jonsson och Erik-Oscar Oscarsson har den 27 november 2019, inlämnat en motion
där de yrkar
att

Sametinget verkar för att arkivmaterialet om, för och av samer kartläggs,

att

Sametinget verkar för att samiskt arkivmaterial överförs till en samisk institution,
för säkerställande av det samiska materialet för det samiska folket,

att

Sametinget verkar för att materialet på ett aktivt sätt och att nödvändiga resurser
säkras.

Styrelsen beslutar

§ 182.3

att

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till kulturnämnden lämna yttrande.

M 543 - Tillsättande av presidiets ordförande
Dokument
- Motion nr 543 av Marita Granström och Karl-Einar Enarsson 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1538

Marita Granström och Karl-Einar Enarsson har den 28 november 2019, inlämnat en
motion där de yrkar
att

Sametinget ändrar så att presidiets ordförande tillsätts av oppositionen.

Styrelsen beslutar

att

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till presidiet lä1m1a yttrande.
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Motioner - forts.

§ 182.4 M 544 - Socialtjänst
Dokument
- Motion nr 544 av Christina Åhren 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1539

Christina Åhren har den 28 november 2019, inlämnat en motion där hon yrkar
att

Sametinget arbetar för att urfolket samerna ska skrivas in i socialtjänstlagen under
särskilda bestämmelser för olika grupper.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till hälso-, äldre- och idrottsnämnden lämna yttrande.

§ 182.5 M 545 - Samiska språkbad
Dokument
- Motion nr 545 av Christina Åhren 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1540

Christina Åhren har den 28 november 2019, inlämnat en motion där hon yrkar
att

Sametinget ska verka för att alla samiska barn i Sverige ska ges möjlighet att delta
i samiska språkbad.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till språknämnden lämna yttrande.
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§ 182.6

M 546- Samisk hälsa
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Dokument
- Motion nr 546 av Christina Åhren 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1541

Christina Åhren har den 28 november 2019, inlämnat en motion där hon yrkar
att

Sametinget inför samisk hälsa som ett särskilt politikområde, likställt med
rennäring, näring, kultur, miljö och samhälle.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till hälso-, äldre och idrottsnämnden lämna yttrande.

§ 182.7 M 547- Duodjistrategi

Dokument
- Motion nr 547 av Lars Jonas Johansson och Hanna Sofie Utsi 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1542

Lars Jonas Johansson och Hanna Sofie Utsi har den 28 november 2019, inlämnat en
motion där de yrkar
att

Sametinget arbetar fram och sedan fastställer en duodjistrategi.

Styrelsen beslutar

§ 183

att

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till kultur- och näringsnämnden lämna yttrande.

Internationell strategi

Ärendet utgår, se§ 171.

Darkkisteaddji!Justerarnas sign~

26(46)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 184

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Myrslåtter och traditionell kunskap inom skogssamiskt område
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 160
Föredragande: Jan Raimerud

Med anledning av att Sveaskog kräver arrende för myrslåtter som ingen annan egentligen
nyttjar vill jag att frågan ses över av Sametinget.
Det ingår i skogssamemas traditionella bruk av markerna att skörda myrhö för renarnas
be gagnande.
Länsstyrelsen har gett stöd till Sveaskogs åtgärd att neka Muonio sameby myrslåtter om
man inte betalar ett arrende.
Det synes mig som ett övergrepp från en myndighet att begränsa skogssamemas
möjligheter när höet aimars bara blir kvar.
Sametinget har en lång följd av år lämnat stöd och bidrag till denna form av bevarande av
kulturmiljöer. Sametinget har dessutom inte betalat ut innestående stöd varför detta bör
åtgärdas.
Sametinget har uttalat att alla samiska frågor skall flyttas till Sametinget från de
myndigheter som fortfarande handlägger dessa. Detta ärende visar med all önskvärd
tydlighet att det brådskar med en framställning till regeringen i dessa frågor. Sametinget
arbetar för närvarande med att återställa Muonios status som skogssameby varför
Sveaskogs hantering av samebyn både vad gäller markanvändning och myrslåtter känns
stötande. Man kan nästan ana att det gäller att statuera exempel innai1. en sådan åtgärd
hinns med.
Detta är i sig ett ingrepp i samiska näringsutövares möjligheter att utöva sin näring på ett
traditionell vis och det borde sh"ida mot regeringsformen.

Styrelsen beslutar

att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
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Samisk sanningskommission
Dokument
- M 417 av Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, Helena Dådring
2011-02-23, dnr 2012-415
- Plenumsprotokoll 2013-02-19--21, 110.27
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 22.15
- Plenumsprotokoll 2014-05-20--21, § 26.1
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 147
- Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 186
- Uppföljningsmöte 2017-01-18
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 29.3
- Uttalande från parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- Styrelseprotokoll 2017-04-10-12, § 78
- Styrelseprotokoll 2017-11-13-15, § 172.3
- Inbjudan 2018-01-25 till uppföljningsmöte 2018-03-06--07, dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 43
- Styrelseprotokoll per capsulam 2018-02-26, § 45
- Styrelseprotokoll 2018-04-11-13, § 65
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 101s
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 124
- Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 163
- Från arbetsgruppen för sanningskommissionen SWOT-analys 2018-09-27,dnr 1.2.6-2018-179
- Från Diskrimineringsombudsmannen DO Milmesanteckningar 2016-10-25-26, dnr 1.2.6-2018-179
- Plenumsprotokoll 2018-11-13-16, § 50
- Inbjudan till samiska riksorganisationer och sametingspartier - uppföljningsmöte 2018-11-13,
dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-12-12---14,§ 215
- Styrelseprotokoll 2019-01-23-24, §§ 7, 12.1
- Referensgruppens protokoll 2019-04-10
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 42
- Styrelseprotokoll 2019-04-23; § 76
- Styrelseprotokoll 2019-05-23; § 3 .
- Styrelseprotokoll 2019-06-11-13, § 95
- Styrelseprotokoll 2019-09-11-13, § 125
- Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 148
Föredragande: Ulrika Hannu, Per-Olof Nutti

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

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

att

utöka arbetsgruppen med Simon Wetterlund,

att

utse Simon Wetterlund till sammankallande.

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

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

uppdra till styrelseordföranden ta kontakt med arbetsgruppens sammankallande,

att

besluta i ärendet per capsulam.

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

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

Efter mötet med organisationerna och partierna angående hur frågan om
sanningskommission ska hanteras anför Jan Rannerud;
Det är av stor vikt att utan ytterligare dröjsmål föra frågan till kulturdepartementet så att
arbetet startar i regeringen särskilt mot bakgrw1d av Statsråd Kwmkes uttalade om att
man väntar in Sametingets svar.
Sametinget har gemensamt med övriga Sametingen i Tråante uttalat att det är staten i
nära samverkan med sametinget som inrättar en sanningskommission.
Sametingen har i och med detta redan tagit ett beslut om att begära om inrättande av en
sanningskommission. Sametingen i Norge och Finland har följt den rekommendationen
och därför redan kommit långt före Sverige.
Värt att notera att en rekommendation som Europarådets rådgivande kommitte för
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter lämnat i sitt fjärde yttrande om
Sverige - antaget den 22 juni 2017.
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Samisk sanningskommission - forts.
Kornmitten skriver, "Påbörja, i nära samverkan med samerna, en saimings- och
försoningsprocess som ingående tar upp kränkningarna av samernas mänskliga
rättigheter i det förgångna och ökar medvetenheten om dem i samhället som hell1et."
Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 65
att

behandla ärendet vid sammanträdet den 27 april,

att

behandla ärendet vid plenum i maj 2018.

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

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

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

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

att

styrelseordföranden och Jan Rannerud deltar vid överläggningar med
Diskrirnineringsornbudsrnannen.

Arbetsgruppen för sanningskornrnissionen överlämnade SWOT-rapporten i
september 2018.

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

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

att

vid styrelsesammanträdet i december utse en referensgrupp kopplat till
styrelsen i arbetet med sannings- och försoningskornrnissionen.
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

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

lägga informationen till handlingarna.

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

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan,

att

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

att

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

att

erbjuda oppositionen och samiska riksorga11isationer lämna förslag på ledamöter
senast 14 januari 2019

att

styrelsen ska samråda med referensgruppen angående utarbetat förslag till
hemställan

att

besluta i ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2019.
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Samisk sanningskommission - forts.
Styrelsen beslutade den 23 - 24 januari 2019, § 7
att

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

att

samråda förslaget till hemställan med referensgmppen.

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

styrelsen är sammankallande,

att

till referensgruppen samisk sanningskommission utse ledamöter och ersätare;
Ledamot:
Håkan Jonsson
Kristina Nordling
Marie Persson Njajta

Ersättare:
Veronika Håkansson
Joakim Pååve
Carola Fjällström

att

till det första mötet inbjuda samtliga samiska organisationers nominerade
ledamöter,

att

besluta vilka ledamöter från de samiska riksorganisationer som ska ingå i
referensgruppen vid nästa styrelsesammanh·äde.

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

Referensgruppen beslutade den 10 april 2019, § 5
att

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

att

styrelsens omarbetade förslag översändes till samtliga i referensgruppen
för påseende före överlämnande till regeringen
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Samisk sanningskommission - forts.
Styrelsen beslutade den 23 april 2019, § 76
att

bereda ärendet vidare,

att

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

Referensgruppen beslutade den 22 maj 2019, § 3
att

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

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

Styrelsen beslutade den 11-13 juni 2019, § 95,
att

överlämna hemställan till regeringen. Bilaga.

I samband med ceremonin för återbördande av samiska kvarlevor i Lycksele den 9
augusti 2019 anförde Helene Öberg, statssekretaren hos kultur- och demokratiminister
Amanda Lind i sitt tal angående hemställan från Sametinget om samisk sanningskommission, att det är en viktig och prioriterad fråga för regeringen och att regeringen
vill i nära samarbete med Sametinget etablera en saimingskommission.
Styrelsen beslutade den 11 -13 september 2019, § 125
att

begära första möte med departementet angående samisk sanningskommission,

att

uppdra till km1sliet tillsammans med arbetsgruppen bereda underlag till mötet,

att

utse arbetsgrupp för arbetet med smmingskommission enligt nedai1:
Matti Berg
Marita Stinnerbom
Anders Kråik

att

utse Matti Berg till sammankallande för arbetsgruppen.
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Samisk sanningskommission - forts.
Styrelsen beslutade den 28-30 oktober,§ 148
att

fastställa projektbeskrivning samt ge styrelseordförande i uppdrag att i
samråd med kansliet godkänna eventuella revideringar av budgetposterna,

att

utöka styrelsens arbetsgrupp med Jan Raimerud.

Paragrafen justeras omedelbart

Information lämnas angående det pågående arbetet.
Styrelsen beslutar

att

§ 186

lägga informationen till handlingarna.

Sametingets kansliordning
Dokument
- Styrelseprotokoll 2013-12-10-12, § 157
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 35
Föredragande: Peter Engström

Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 35
att

med anledning av ny förvaltningsorganisation uppdra till kanslichefen att
utarbeta förslag till ny kansliordning,

att

styrelsen beslutar om ny kansliordning.

Styrelsen beslutar

att

bereda ärendet vidare.
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Hälsopolitiskt handlingsprogram
Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-05-23-25, § 30
- Hälsonämndens protokoll 2019-10-22, § 51
- Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 159
- Förslag
- Plenumsprotokoll 2019-11-26-28, § 44
Föredragande: Inga-Maria Stoor

Hälso-, äldre och idrottsnämnden beslutade den 22 oktober 2019, § 51
att

anta Hälsopolitiskt handlingsprogram samt att förslaget till Hälsopolitiskt
handlingsprogram lämnas till styrelsen för beredning inför plenum

Paragrafen omedelbart justerad

Styrelsen beslutade den 28 - 30 oktober 2019, § 159;
att

överlämna hälsopolitiskt handlingsprogram till plenum för beslut.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

anta hälsopolitiskt program enligt bilaga,

Sametinget beslutade den 26-28 november 2019,§ 44
att

anta hälsopolitiskt program enligt bilaga,

att

ändra till nedan text på sida 15 under punkten Insatser och stöd punkt 10:
"Stöd till samisk idrottsverksamhet i arbetet med att främja den fysiska
aktivi te ten"

att

ändra till nedan text på sida 18. Punkt 8.1, 8:e punkten:
" att kurser i samisk och urfolkshälsa införs i grundutbildningen för hälsooch sjukvårdspersonal, socionomer m fl".

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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2019-12-16--17

Resestipendium till Walt Disney
Dokument
- Dnr. 4.2.7-2019-1553
- Kulturnämndens protokoll, 2019-12-04-05, § 8.6

Föredragande: Susanne Idivuoma
Samerådet har vid ett möte med SPR den 13 november 2019 föreslagit att inrätta ett
resestipendium för praktiktjänstgöring hos Walt Disney. Det finns möjlighet att utse en
samisk deltagare per år under tre års tid som får göra praktik (internship) inom bland
annat produktion och teknik under 9-12 veckor hos Walt Disney. Samerådet föreslår
vidare att tillsätta en särskild kulturnämnd bestående av en representant vardera från de
tre Sametingen, Samerådet samt International Saami Film Institute. Ansökningsdatum är
från 15 november till 12 januari. Samerådet bereder stipendieansökningarna och nämnden
föreslår lämplig kandidat. Förslag till finansiering är 1 500 euro vardera från de tre
Sametingen samt 5 000 euro från Samerådet. Utöver detta tillkommer omkostnader för
representation i föreslagen kulturnämnd. Vid mötet beslutades att Sametingen i Norge
och Sverige skulle återkomma med besked om eventuell finansiering.
Sametingets kulturnämnd beslutade den 4-5 december 2019 att inte delta i föreslagen
nämnd med någon representant.
Den möjlighet som finns till finansiering är att Samerådet inlämnar ansökan om
projektbidrag. Ansökan ska vara Sametinget tillhanda senast den 1 februari 2020 på
särskild blankett. Bidrag fördelas av Sametingets kulturnämnd i mars 2020.

Styrelsen beslutar
att

lägga ärendet till handlingarna utan vidare åtgärd.

Paragrafen justeras omedelbart
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Näringspolitisk strategi
Dokument
- Plenumsprotokoll 2014-05-20, § 25
Styrelseprotokoll 2019-09-11-13, § 135
Näringsnämndens protokoll2019-10-07, § 28
Förslag Sapmi - en näringsmässig resurs. Näringspolitisk strategi
Styrelseprotokoll 2019-11-26-28, § 43
Plenumsprotokoll 2019-11-26-28, § 43
Föredragande:

Förslag på näringspolitiskstrategi är ute på remiss med sista svarsdag den 29
september. Näringsnämnden avser lämna förslag till styrelsesammanträdet i
oktober för vidarebefordran till plenum i november 2019.
Styrelsen beslutade den 11 -13 september 2019, § 135
att

lägga informationen till handlingarna.

Näringsnämnden inkommer härmed till styrelsen med Sapmi - en näringsmässig resurs.

Näringspolitisk strategi för behandling.
Nämnden har under året arbetat med revideringen av det som tidigare hette
Näringspolitiskt program antaget av plenum 2014. Revideringen har lett till
omformulering av dokumentet till en strategi, som har varit ute på remissförfarande i det
samiska samhället. Nämnden har behandlat och beaktat yttrandena som inkommit samt
fört in synpunkter i strategin.

Näringsnämnden föreslår
att

styrelsen antar näringspolitiska strategin samt,

att

styrelsen föreslår plenum fatta beslut om delegation till näringsnämnden
att ta fram en handlingsplan för operativa insatser utifrån Sapmi - en
näringsmässig resurs. Näringspolitisk strategi samt

att

styrelsen därefter godkänner den operativa handlingsplanen när
näringsnämnden fastställt den.
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Näringspolitisk strategi - forts.
Lars Miguel Utsi, Guovssonasti lämnar ändringsförslag till beslut enligt nedan
Styrelsen beslutar
att

överlämna förslag till näringspolitisk strategi till plenum,

att

yttra sig om näringspolitisk strategi att den bör utformas så att Sametinget är
avsändaren, ej näringsnämnden

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

anta den näringspolitiska strategin med revidering enligt styrelsens yttrande

att

uppdra till styrelsen att anta en handlingsplan utifrån sh·ategin

Styrelsen beslutar
att

överlämna förslag till näringspolitisk strategi till plenum,

att

yttra sig om näringspolitisk strategi att den bör utformas så att Sametinget är
avsändaren, ej näringsnämnden

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

anta den näringspolitiska strategin med revidering enligt styrelsens yth'ande,

att

uppdra till styrelsen att anta en handlingsplan utifrån strategin.

Paragrafen justeras omedelbart

Sametinget beslutade den 26 - 28 november 2019, § 43
att

anta den näringspolitiska strategin med revidering enligt styrelsens yttrande,

att

uppdra till styrelsen att anta en handlingsplan utifrån strategin.

Styrelsen beslutar

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
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OECD - inbjudan
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 26
Styrelseprotokoll 2018-10-09-12, § 188
2018-12-12-14, § 235
Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 63
http:ljwww.oecd.org/developmentflinking-the-indigenous-sami-people-with-regionaldevelopment-in-sweden-9789264310544-en.htm
Linking the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden - High lights
Sammanfathung av OECD-rapport Flyer Samer och regional utveckling
Plenumsprotokoll 2019-05-21-23, § 30
Styrelseprotokoll 2019-06-11-13, § 109
Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 166
Föredragande: Ingela Nilsson

OECD genomför en studie av ursprungsbefolkningars koppling till och del i regionala
utvecklingsprojekt. Syftet med studien är att utveckla policyrekommendationer som
förbäth'ar den ekonomiska utvecklingen för samer i Sverige och bättre integrera samisk
näringslivsutveckling med regionala för landsbygdsutveckling.
OECD genomförde delvis sin studie på plats i Sverige 19-23 februari. De besökte
näringsdepartementet i Stockholm och träffade förutom Sametinget och samiska
organisationer samt samebyar, ett brett spektrum av intressenter från regioner,
kommuner, privata sektorn och akademiker i Luleå, Gällivare, Jokkmokk, Storuman och
Lycksele.
Studien på plats i Sverige genomfördes i form av intervjuer och workshops och behandlar
olika tematiska områden. Målet med studien är även att främja en politisk dialog mellan
nyckelaktörer i landsbygdspolitiken och samiska samhället.
Styrelseordföranden, rennäringsnämndens och näringsnämndens ordförande deltog vid
mötet i Stockholm den 19 februari. Resterande veckan Sametingets tjänstemän.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 188
att

lägga informationen till handlingarna.

OECD:s ansvariga kommitte fattar beslut om att anta rapporten i Paris den 6 november 2018.
Diskussion om strategi för användning av rapporten.
Styrelsen beslutade den 9 - 12 oktober 2018, § 188
att

lägga informationen till handlingarna.
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OECD - inbjudan - forts.
Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018, § 235
att

uppdra till kansliet tillsammans med näringsansvarige i styrelsen följa upp
rapporten.

Den 27 mars 2918 lanserades OECD-rapporten; Linking the Indigenous Sami People with
regional and rural development in Sweden.
De huvudsakliga samiska affärssektorerna är renskötsel, huism och den kulturella
sektorn och andra landsbygdsnäringar. Rapporten gör djupdykning i dagens situation
för samiskt näringsliv, identifierar problem och ger konkreta genomförbara förslag hur
både regering, regioner, länsstyrelser oh kommuner kan förbättra samernas möjligheter
till förbättrade möjligheter till inflytande till landsbygdsutveckling.
De viktigaste rekommendationerna är;
1.

Att förbättra insamling och åtkomst av data om samiskt näringsliv

2.

Att förstärka policies och program

3.

Att stärka kopplingarna mellan samerna och regionalt utvecklingsarbete.

Styrelsen beslutade den 9 -11 april 2019, §
att

implementera rapporten i alla berörda nämnder,

att

informera om rapportens innehåll för kansli 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

Sametinget beslutade den 21 - 23 maj 2019, § 30;
att

lägga informationen till handlingarna.
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OECD - inbjudan - forts.
Styrelsen beslutade den 11 - 13 juni 2019, § 109
att
lägga informationen till handlingarna.

Det planerade samrådet i augusti 2019 inställdes.

Den 27 mars 2019 offentliggjordes OECD:s rapport Linking Indigenous Sami People with
regional Development I Sweden. Rapporten syftar till att stärka urfolks ekonomiska
utveckling och företagande genom att bättre sammanlänka urfolkssamhällen med
strategier för regional och landsbygdsutveckling och innehåller rekommendationer om
hur länderna bör inkludera urfolk i sina program och strategier. Rapportens
rekommendationer sammanfaller också med den nationella sh·ategin för hållbar regional
tillväxt och attraktionskraft 2015 - 2020. Flera regioner har eller står i begrepp att revidera
sina regionala utvecklingsstrategier.
Sametinget behöver som ett första steg nu samla regionala företrädare för samtal om
OECD-rapportens rekommendationer, dels för att redovisa Sametingets syn på dagens
samarbete och inom vilka områden/verksamheter som kan ha utvecklingspotential och
dels höra de regionala företrädarnas reaktion på rapporten och hur de ser på framtida
samarbete, utmaningar och utvecklingsområden.
För att få en överblick över vilka frågor som sametinget redan idag arbetar med, vad som
är på gång behöver en sammanställning över rapportens slutsatser och
rekommendationer göras. Utifrån sammanställningen är det möjligt prioritera vilka frågor
som är viktiga att ta upp för diskussion och hur dagen ska läggas upp. Styrelsen behöver
också diskutera vad vilket resultat man vill uppnå och om/hur man vill arbeta vidare med
frågan.
Mötesinbjudan bör rikta sig till specifika personer som arbetar med regional utveckling.

Styrelsen beslutade den 28 -30 oktober 2019, § 166
att

godkänna förslag till inbjudan och fastställa datum för mötet,

att

uppdra till kansliet att sammanställa en översikt över OECD-rapportens
slutsatser och rekommendationer samt hur Sametinget arbetar med
frågorna idag,

att

sammanställningen ska presenteras till styrelsemötet i december,

Darkkisteaddji!Justerarnas sign/1../\

/\I',

uvvvV\J\

41(46)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 190

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

OECD - inbjudan - forts.
Information och planering inför OECD-mötet den 27 februari där styrelse vill gärna
diskutera förutsättningarna för ökad samverkan med både regioner och län
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 191

Interreg 2021- 2027

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, § 167
- Underlag
Föredragande: Ingela Nilsson

Sedan Sveriges (och Finlands) inträde i EU 1995 har Sametinget har inflytande över
Strukturfondsmedel. Den första programperioden, år 1995 -1999, fanns Sametinget med
som prioriterade insatsområden i Interreg Nordkalotten (från Norrbotten/ Nordland och
norrut samt del av norra Finland) och Nordens gröna bälte (Jämtland/Tröndelagen)
Interregprogram sedan 1997. Den andra programperioden, 2000 - 2006, hade det samiska
utvecklats till egna delområden - Interreg Sapmi och Interreg Åarejelsaemien Dajve.
Efter 2007 och framåt slogs de samiska delprogrammen ihop och bildade ett enda stort
område och lades i Interreg Nord-programmet. Fördelen med det var att det samiska
området i Västerbotten/hela Helgeland nu fanns med i det samiska programmet. I den
senaste programperioden är den samiska delen helt integrerad i Nord-programmet.
Denna programperiod sträcker sig t.o.m. 2020 och arbetet med en nu period har just
påbörjats. Ett första möte har hållits den 6 september, där Näringsdepartementet stod som
inbjudare tillsammans med motsvarande representanter från Norge och Finland. och
Sametinget representerades av Näringsnämndens ordförande Stefan Mikaelsson samt
Ingela Nilsson, näringslivschef (rapport inlämnad från Stefan). Ingen av de övriga
Sametingen var representerade.
Interreg Nord-programmet kommer att ha sin årliga konferens v. 11 eller 12 2020 med
fokus på delområde Sapmi. Tanken är att få information om programmet, möjlighet att ta
del av goda projektexempel, möjlighet att diskutera erfarenheter från innevarande
program samt att viktiga/prioriterade områden inför nästa programperiod.
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Interreg 2021 - 2027 - forts.
För att arbetet med nästa programperiod ska få en bra start behöver en del insatser göras.
Ett underlag från föregående programperioder, medelstilldelning innehållande antal
projekt, innehåll i projekten, samarbetsformer mellan Sametingen/sekretariaten etc.
behöver tas fram över tid. Vilka slutsatser kan man dra av underlaget och hur går man
vidare i arbetet.
Då frågan även ligger på SPR och där Finland innehar ordförandeskapet, är det viktigt att
lämna bra bakgrundsunderlag och gjorda erfarenheter från svensk sida av Sapmi, så att
det kan beslutas om en struktur för fortsatt programarbete.
Styrelsen beslutade den 28 -30 oktober 2019, § 167
att

uppdra till kansliet att ta fram underlag för innevarande och föregående Interreg
programperioder som kan ligga till grund för strategidiskussion om kommande
programperiod,

att

uppdra till kansliet förbereda underlag till SPR som grund för fortsatt
gemensamt arbete inför nästa programperiod.

Styrelsen beslutar

§ 192

att

godkänna underlag till interreg 2021 - 2027,

att

ta upp frågan om Interreg 2021 - 2027 med medföljande diskussionsunderlag till nästa möte med Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR),

att

föreslå deltagande på kommande Årlig konferens för Interreg i Jokkmokk
den 11-12 mars 2020.

Livsmedelsstrategi
Föredragande; Ingela Nilsson

Information lämnas angående det påbörjade arbetet med livsmedelsstrategi.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 193

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Samisk markanvändning i Sapmi, (vindkraft, mineraler, skog och annan
konkurrerande markanvändning)
Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-03-12-13,
- Rennäringsnämndens protokoll2019-12-05-06, § 65
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Kansliet har påböiiar beredningen av handlingsplan för samhällsplanering och
markexploateringar samtidigt som livsmiljöprogrammet Eallinbiras har beretts. I
Eallinbiras tydliggörs Sametingets värdegrund samtidigt som mål och prioriteringar för
en hållbar och livskraftig samisk formuleras. Förslaget till syfte för Eallinbiras är:
• att vara ett fundament för hela Sametingets verksamhet, som definierar en långsiktig
viljeinriktning och ambition att utveckla ett hållbart och livskraftigt Sapmi,
• att inspirera med samisk miljösyn och samiska värderingar som Sametinget kan agera
efter och förhålla sig till
• att bidra till en omvärldssyn som förbättrar samernas och Sametingets position i frågor
om hållbarhet och miljö
• att vara ett grundläggande dokument för upprättande av mer förfinade
handlingsprogram och planeringsinsh·ument.
Eallinbiras har en direkt koppling till en handlingsplan för samhällsplanering och
markexploateringar. Det nya programmet beräknas kunna presenteras för plenum i maj
2020.
Handlingsplanen för samhällsplanering och markexploateringar var ursprungligen tänkt
som en handlingsplan för internt bruk. Syftet med planen var att på ett positivt sätt lyfta
fram nyttan av de samiska kunskaperna, hur vi kan bidra med nya perspektiv och vara
vägvisare för vårt gemensamma hållbara samhälle. Detta innehåll ingår numera i
förslaget till Eallinbiras.
Handlingsplanen för samhällsplanering som den för närvarande bereds innehåller en
nulägesanalys som ger en översikt över exploateringar inom samiskt område och hur
dessa påverkar den samiska markanvändningen (främst renskötseln) . I nulägesanalysen
ingår även en beskrivning av förfaranden för exploateringar; tillståndsprocesser för
vindkraft- och gruvetableringar, hur planeringen upprättas genom kommunens
översiktsplaner samt tillståndsprövningen för miljöfarlig verksamhet och hur Sametingets
roll ser ut i dessa processer. Handlingsplanen behandlar även bristerna i nuvarande
lagstiftning och förvaltningsprocesser samt förslag på hur dessa kan åtgärdas. I denna del
lämnas även förslag på hur grundläggande principer och bestämmelser i internationella
konventioner kan införas i svensk lagstiftning på lämpligt sätt.
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Sti vra/Styrelsen

§ 193

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Samisk markanvändning i Sapmi, (vindkraft, mineraler, skog och annan
konkurrerande markanvändning)
I dokumentet behandlas följande typer av markexploatering.
•
•

mineral/gruvverksamhet
vindkraftsetableringar

Dokumentet omfattar inte skogsbruk och de exploateringar som följer av detta bruk. Inte
heller berörs miljöskyddsområden.
Nytt program - samisk markanvändning

Sametingets plenum har antagit en strategi om vindkraft - Sametingets syn på vindkraft i
Sapmi (2009-02-19). Även en sh·ategi för gruvor har antagits, Sametingets syn på gruvor
och mineraler i Sapmi (2014-05-20).
Kansliet föreslår att dessa program ses över och revideras och formuleras i ett
sammanhang tillsammans med en skogsstrategi. Ett nytt program benämnt "samisk
markanvändning" skulle då läggas fram för beslut i plenum tillsammans med Eallinbiras i
maj 2020.
En sådan lösning skulle också vara i enlighet med styrelsens politiska plattform för
mandatperioden att "samtliga politiska handlingsprogram, strategier och policys skall
revideras under mandatperioden".

Rennäringsnämnden beslutar
att

föreslå styrelsen att besluta att kansliet bereder en ny sammanhållen
markanvändningsstrategi för renskötsel, samiska näringar och samisk kultur.
Förslaget ska presenteras och beslutas på plenum i maj 2020.

Styrelsen beslutar

§ 194

att

kansliet bereder en ny sammanhållen markanvändningssh·ategi för renskötsel,
samiska näringar och samisk kultur.

att

förslaget ska presenteras och beslutas på plenum i maj 2020.

Vargproblem och uteblivna skadeersättningar

Ärendet utgår, se§ 171.
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 194

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:9/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:9
2019-12-16--17

Handlingsprogram samiska språk
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-10-28-30, 168
- Uppdrag från Kulturdepartement 2019-11-14, dnr 1.3.8-2019-1498
Föredragande: Anja Taube, Ingegerd Vannar, Lars Miguel Utsi

Regeringen uppdrar åt Sametinget att utarbeta ett förslag till ett långsiktigt och samlat
handlingsprogram för bevarande av de samiska språken (nordsamiska, sydsamiska,
lulesamiska, umesamiska och pitesamiska). Handlingsprogrammets syfte är att främja
möjligheten för de samiska språken att revitaliseras och fortleva som levande språk i
Sverige.
Den totala kostnaden för att genomföra uppdraget under 2019-2020 beräknas uppgå till
500 000 kronor.
Sametinget ska senast den 17 juni 2020 redovisa uppdraget till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet).

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna
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