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Coahkkimat dan aigodagas
Redovisning av möten
Per OlofNutti

Lahttu / Ledamot:
Åigodat / Tidsperiod 2020-04-06-2020-06-08
Beaivi
Datum

Baiki

2020-05-12

Lifesize
Lifesize

2020-05-13

Tlf

2020-05-14
2020-05-20

Skype
Lifesize

Kommentara
Kommentar
Bargocoahkkin halddahushoavddain Arbetsmöte
med kanslichefen
Stivracoahkkin - Styrelsemöte
Stivracoahkkin - Styrelsemöte
Bargocoahkkin/Stivrenjoavku Kirunahälsan
Styrgruppsmöte Kirunahälsan
Bargocoahkkin halddahushoavddain Arbetsmöte
med kanslichefen
Bargocoahkkin Duohtavuodakommisuvdna
Arbetsmöte sanningskommission
Bargocoahkkin EU vuoruhemiid arvvostallan
Arbetsmöte Avstämning EU Prioriteringar
Coahkkin rekrutterenjoavkkuin
Möte med rekryteringsgruppen
Stivracohkkin SPR - Styrelsemöte SPR
Bargocoahkkin - Arbetsmöte
Bargocoahkkin jodiheaddjejoavkkuin Arbetsmöte
med ledningsgruppen
Stivracoahkkin - Styrelsemöte
Coahkkin Norrbottena leana eanahearrain Möte
med Landshövdingen i Norrbottens län
Koordinerencoahkkin EU assiid birra Suoma
Samedikkiin - Koordineringsmöte EU frågor med
Samediggi Finland
Bargocoahkkin - Arbetsmöte

2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22

Tlf
Lifesize
Lifesize

2020-04-24

Lifesize

2020-04-27

Lifesize

2020-04-29

Lifesize

2020-04-29

Lifesize

2020-05-05
2020-05-06

Lifesize
Lifesize
Lifesize

2020-05-25
2020-06-01

Lifesize
Lifesize
LifeSize

Sagadoallivalbmen coahkkin Ordförandeberedning
Coahkkin Möte Kirunahälsan och Feelgood
Stivracohkkin SPR - Styrelsemöte SPR

2020-05-11
2020-05-12

2020-06-03

Ort

f~4.1
Mielddus
Bilaga

Redovisning av möten

Datum
5/5
7/5
8/5
11/5
12/5
12/5
19/5
26/5

Ledamot:
Tidsperiod:

Anders I<råik

Ort

Kommentar

5/5 -26/5 -2020

Möte rekryteringsgrupp
Möte Spr:s gränshinderskomitte
Möte nordiska gränshinderrådet
Arbetsmöte styrelsen
Möte med kansliledningen
Styrelsemöte
Arbetsmöte styrelsen
Möte Spr:s gränshinderskomitte

Bilaga

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Styrelse/Näring
Redovisning

2020-05-29

Samcdlggi
Såmcdigge
Såmicdiggic
Sacmiedigkie

Rapport till styrelsen för perioden 2020-04-23 - 2020-05-29
Under perioden 23 april 2020 till 29 maj 2020 har hållits ett antal möten inom olika områden.
Samtliga möten genomförs digitalt på grund av Corona pandemin (covid-19)
Möten med Länspartnerskapet fortsätter och vikten av att Sametinget deltar är stor och
särskilt i denna tid av smittspridning då myndigheten är en del av länet. I Länspartnerskapet
behandlas främst länets utveckling och då framför vi vikten av att samiska näringar ges
tillräckligt utrymme. Då länet har infört stabsläge har Sametinget också informerat över det
arbete som Sametingets ledning utför. Partnerskapet har även samarbete med Västerbotten
och Barentsregionen varför arbetet har ett brett spektra.
Näringsnämndens arbete med handlingsplanen har inletts, detta delegerades av plenum till
nämnden som beslutade att inleda arbetet under mötet i mars. Maj mötet behandlade
Tillväxtverkets omfördeh1ing av medel på grw1d av Corona. Mötet behandlade också den
halvering av medel som JBV tvingat fram då Landsbygdsprogrammet missat i fördelningen
av miljöstöd till jordbrukssektorn vilket alltså drabbat Sametinget hårt.
Fortsatt arbete angående Skogssamerättsutredningen och uppföljning sker senare under
våren 2020. Vad som har tillkommit som en komplikation i det arbetet är en pågående
pandemi som försvårat arbetet och förhindrat möten med departementet. Ett annat problem
är hur Girjasdomen påverkar skogssamiska förhållanden. Det kommer saimolikt att krävas
en fördjupad historieanalys från statens sida då HD:s dom i sig inte är något som förändrar
förhållandet för andra samebyar än Girjas.
Möte med SVT har planerats till 2 juni vilket även gäller minoritetsmedia.
Fortsättning angående arbetet med Muonio, planering för ett avslut pågår och beslut om
åtgärder återstår. Styrelsen kommer att besluta om fortsättningen under hösten. Se även
delen om Skogssamerättsutredningen.
Planering inför möte med Näringsdepartementet om statliga bolag ligger vilande då möten
med Näringsdepartementet vad gäller arbetet med motionen om Muonio sameby inte
kunnat genomföras, de frågorna har ett samband.
Arbetsmöte med styrelsen har hållits vid ett flertal tillfällen om bland annat
kanslichefsrekrytering.
Plenum i maj har ställts in på grund av pandemin.
Styrelsemöten har hållits vid flera tillfällen via videolänk.
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Möte med Näringsnämnden har hållits digitalt.
Planerade möten med övervakningskommitteerna har på grund av covid-19 ändrats till
skriftliga procedurer. Dessa har nu genomförts.

Datum
200511
200511
200512
200512
200519
200519
200520
200527

Ort

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Skype
_D igitalt
Digitalt
Telefon

Bilaga
Kommentar
Arbetsmöte
Näringsnämnden
Arbetsmöte med ledningsgruppen
Styrelsemöte
Möte med Länspartnerskapet
Skriftlig procedur i ÖK
__ b-rbetsmöte om kanslichefsrekrytering
Möte med Bertil Marklund o~ analys av u tredning

Ansvarsområde Näring/styrelseledamot Jan Rannerud
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Rovdjur
Vid möte med Landsbygdsministern lyftes författningsändringar gällande
förvaltningsverktyget, ökade rovdjursersättningar och minskade populationer av rovdjur
och möjligheter att bedriva effektiv skyddsjakt. Bilaga PM
Vid möte med Miljöministern lyftes rovdjursförvaltningen, Sametingets hemställan om
författningsändringar samt vargproblemtiken gällande genetisk viktiga vargar och
konsekvenser av Naturvårdsverkets beslut om vargföryngring i Jämtland. Sametinget
överlämnade ett PM med begäran att miljöministern tar ansvar för förekomst av genetisk
viktiga vargar. Bilaga PM
Möte med Samverkansrådet i mellersta området där vargproblematiken diskuterades och
vilka möjligheter att ta del av varandras erfarenheter samt vikten av inventering av alla
rovdjur i hela landet.
Vid mötet med Landsbygdsministern i Umeå följdes upp om hur regeringen arbetar med
ökad rovdjursersäthung och arbetet med förändringar i förfathungar. Följde även upp frågan
med renskötsel anpassat skogsbruk och förbud av Contorta inom renskötselområdet.
I budgetunderlaget har Sametingets styrelse prioriterat höjda rovdjursersättningar och arbete
med klimatförändringar.
Har skickat ut förfrågan om möten med politiska partiernas ledamöter i finans och miljö och
jordbruksutskottet för att diskutera rennäringens tillstånd utifrån Sametingets
årsredovisning, höjda rovdjursersättningar, rovdjursproblematiken, vinterns
betesförhålland och Coronans påverkan på renskötsel och förädlingsföretagen.
Möte med Janus Brandin om Sametingets begäran om höjd rovdjursersättning, Sametingets
hemställan om författningsändringar, begäran om anslagskredit, klimatpåverkan på
renskötseln, vintern och vårens betesförhållanden, behov av renkött i Sveriges strategi som
självförsörjande och renskötselns påverkan av Convid-19.

Almedalen
Planering av seminarie i Almedalen om samisk förvaltning av småviltsjakt och fiske
inom Girjas och domen i Girjasmålet ur ett självbestämmande perspektiv. Kontakt
med Landsbygdsministern att medverka på seminariet och kontakter m ed
riksdagsledamöter om att delta i Almedalen. Almedalen är inställd m ed anledning
av Coronaviruset Convid-19.
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Under mötet med Kungaparet och Landsbygdsministern berättade Mikael
Kuhmunen och Jan-Erik Länta om utmaningarna att bedriva renskötsel i
samma landskap som andra markanvändare. Exempel från vattenkraften,
infrastruktur och skogbruket lyftes. Frågor som lyftes med mötet med
Landsbygdsministern var renbetesmarker och beredskap för klimatförändringar.
OECD rapporten och hur regeringen ska följa upp rapportens slutsatser.

I mötet med miljöminister lyftes klimatförändringar och samebyarnas arbete med
klimathandlingsplaner, vikten med naturligt renbete samt minskade betesmarker
pga andra markanvändare och av regeringens beslutade miljöåtgärder samt att byta
ut contorta mot svensk tall är ett steg i arbetet med klimatåtgärder för att restaurera
betesmarker.

Jämställdhet
Sametinget har genomfört ett Dialogmöte med ett 50-tal företrädare för samiska
organisationer, föreningar, företag, samebyar och enskilda samer om jämställdhet i
Luleå i januari 2020. Teman som diskuterades var jämställdhetsbegreppet generellt
sett, samt jämställdhet för den samiska kvinnan och den samiska mannen samt mäns
våld mot kvinnor. Det är svårt att diskutera jämställdhet inom samiska samhället när
diskussionerna handlar om jämlikhet. I panelsamtalen framkom det att inom vissa
områden finns stora behov att arbeta med jämställdhet medan det framkom att det är
viktigt att arbeta med jämlikhet inom det samiska samhället.

Livsmedelsstrategi
Sametinget har inget eget uppdrag att arbeta med livsmedelsstrategin, det ligger på
regionerna och på marknaden besökte Landsbygdsministern samiska
renköttsförädlare på marknaden som berättade om deras möjligheter och
utmaningar med att nå ut med förädlat renkött på marknaden. Landsbygdsministern
blev informerad om höstens problematik med slakten och om renkött som
klimatsmart ekologiskt kött.

Convid-19
Sametinget har skickat ut en enkät för att undersöka hur förädlingsföretagen av
renkött påverkas av Convid-19. Sametinget har också signalerat till regeringen om
påverkan av att många förädlingsföretag har stora lager med renkött och att det kan
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komma att påverka slakten i höst och även priset på renkött. Inspel av
åtgärdspaket om slakten halveras.
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Biologiskt mångfald

Vid mötet med miljöministern fick Sametinget beskedet att det kommer ett uppdrag
om att bli focalpunkt för artiklarna 8 G) och 10 (c)

Uppdrag utanför ordinarie uppdrag

Rekrytering kanslichef
Ett möte har genomförts med arbetsgivarens och fackets representanter i
rekryteringsgruppen. Utformning av kravprofil och vilka kompetenser som är
önskvärda av en blivande kanslichef. Efter ansökningstiden var det 9 sökande till
tjänsten. Intervjuer har gjorts med två av de sökanden, varav en är fortsatt med i
processen. Styrelsen har beslutat att fortsätta rekryteringsprocessen.

Mål och riktlinjer inom sakområde rennäring

Arbetar tillsammans med kansliet att upprätta mål och riktlinjer inom sakområdet
rennäring.

Marita Stinnerbom, ansvarig för rennäringsfrågor i styrelsen

Datum

Ort

Kommentar

13/1
15-16/1
29/1

Östersund
Luleå
Stockholm

31/1
5/2
6/2

Digitalt
Luleå
Jokkmokk

7/2
17-20/2

Jokkmokk
Umeå

Arbetsmöte med mål och riktlinjer inom sakområde rennäring
Dialogmöte Jämställdhet i det samiska samhället
Myndighetsdialog med Kulturministern Amanda Lind
Möte med Malin Mäkelä om tidsplan rekrytering av
kanslichef
Möte med Miljöministern
Möte med Kungaparet samt Landsbygdsministern
Möte med Rättsenheten/kulturdep ang
konsultationsordningen
Plenum
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27/2

Stockholm

10/3
11/3
12/3
17/3
23-24/3
1/4
6/4
7/4
16/4
21-22/4
5/5
6/5
11/5
12/5
14/5

Stockholm
Umeå
Stockholm
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Epost

18/5
20/5
20/5

Digitalt
Digitalt
Telefon

Andra möten
Kiruna
10/2
Kiruna
30-31/3

Möte med regioner, länsstyrelser, tillväxtverket, OECD
rapport
Möte med Rättsenheten/kulturdep ang
konsultationsordningen
Träff med Landsbygdsministem och politiska sakunnige
Möte Samverkansrådet mellersta området
Möte med SSR angående konsultationsordningen
Styrelsemöte
Möte med styrelsen och presidiet angåedne plenum i maj
Möte med Styrelsen och fackliga företrädarae
Möte med Presidiet och partiföretraädare om inställd plenum
Möte med rekryteringsgruppen
Styrelsemöte
Möte med rekryteringsgruppen
Möte med SSR angående Convid-19 påverkan på renskötseln
Arbetsmöte styrelsen
Styrelsemöte
Förfrågan om möte med politiska partiers ledamöter
i finans och Miljö och jordbruksutskottet.
Möte med rekryteringsgruppen
Arbetsmöte styrelsen
Janus Brandin, politisk sakkwmige

Möte angåedne rekrytering kanslichef
Rekryteringsgrupp , Intervjuer av sökande kanslichef
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Rapport om möten för perioden 2020-01-01-2020-05-29
Regeringsuppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av samiska
(Ku2019/0188/CSM)

Den 14:e november 2019 gav regeringen Sametinget uppdrag att ta fram ett förslag till
långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.
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.
Sametingets styrelse har etablerat en projektplan för genomförandet av uppdraget.
Projektledare är Sametingets språk- och utbildningschef. Projektets styrgrupp består av Lars
Miguel Utsi, Jan Rannerud och Anders Kråik. Språknämnden fungerar som referensgrupp
för projektet.
Ett första utkast till förslag till handlingsprogram utarbetades av kansliet i slutet av april.
Språknämnden har vid ett möte behandlat det första utkastet och kommer vid flertalet
tillfällen under maj och juni månad arbeta med förslaget till handlingsprogram.
Sametingets kansli bereder förslaget till handlingsprogram på de avdelningar som berörs av
förslaget. De nämnder vars område berörs av förslaget involveras i arbetet. Sametinget
genomför samråd om förslaget till handlingsprogram med relevanta myndigheter och
aktörer, bl.a. Sameskolstyrelsen, h1stitutet för språk och folkminnen och Skolverket.
Uppdraget skulle redovisas till Kulturdepartementet den 17 juni. På grund av effekterna av
coronavirusepidemin är redovisningen av uppdraget flyttat till den 4 september 2020.

Sametingets språkpolitiska strategi

Den 4 december 2019 beslutade språknämnden att påbörja arbetet med att utforma en
språkpolitisk strategi. Den ska ersätta det språkpolitiska handlingsprogrnmmet.
Som en del av aktiviteterna för urfolksspråkåret 2019 har Sametinget genomfört en
kartläggning av de samiska språkens nuläge och behov.
Den 12-14 november 2019 genomfördes en språkkonferens som utifrån kartläggningen
samrått med den samiska allmänheten om förutsättningaxna för de samiska språken.
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Resultaten från kartläggningen och konferensen har sammanställts till en
redovisning över de specifika förutsättningarna och behoven för utveckling som
nord-, lule-, pite-, ume- och sydsamiskan har. Sammanställningen kommer utgöra
del av underlag för Språknämnden att utarbeta förslag till Sametingets
språkpolitiska strategi.

Samcdiggi
Såmedigge
Samicdiggic
Saemiedlgklc

Under perioden har språknämnden behandlat språkpolitisk strategi vid flera möten. Kansliet
och språknämndens ordförande har även hållit arbetsmöten i ärendet.

Sami Giellagaldu

Frågan om Giellagaldus organisering och finansiering har under länge tid behandlats
politiskt inom respektive Sameting, på SPR nivå och på de årliga mötena mellan
Sametingens presidenter och ansvariga ministrar i respektive land.
Nordiska ämbetsmannaorganet för samiska frågor, NÄS, har 2018 på uppdrag av ansvariga
ministrar och Sametingspresidenterna haft en arbetsgrupp med mandat att utarbeta förslag
på organisationsmodell som bäst gagnar det samnordiska arbetet med samiska språkens
terminologi och normeringar.
Sami Giellagaldus verksamhet är idag vad gäller beslut underordnat SPR. Det är SPR som
beslutar i frågor gällande Sami Giellagaldu, tex stadgar och arbetsordningar men även vilka
som ska sitta i språksektioner efter förslag av Sametingen.
Samisk Parlamentarisk råd beslutade 2019-09-19, sak 04/2019
att

Samisk Parlamentarisk råd (SPR) konstaterer at organisasjonsmodellen

Sametinget som vertskap i Norge sikrer den effektive virksomheten til Sami Giellagaldu på
best måte, og velger de1me modellen som framtidig organisasjonsmodell for Sami
Giellagaldu.
Plenum ved SPR vedtar å fortsette med omorganiseringa av nordisk
att
språksamarbeid og ber Sametinget i Norge om å fungere som vertskap slik at Sami
Giellagaldu etableres som fast organ tilknyttet Sametinget, slik NÄS-arbeidsgruppa foreslår
i rapporten.
Plenum ved SPR anbefaler sametingene om å folge opp dette vedtaket og straks
att
igangsette n0dvendige tiltak slik at Sami Giellagaldu kan etableres som fast
normeringsorgan for de samiske språkene i l0pet av 2020.
att

Samisk Parlamentarisk råd forutsetter at:
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Alle sametingene offisielt deltar i samarbeidet slik at Sami Giellagalu
blir etablert som sametingenes felles språksamarbeidsorgan <ler
virksomheten fungerer som grenseoverskridende normeringsorgan

Såmcdiggi
Samedigge
Såmicdiggic
Sacmledigl<le

for de samiske språk.
Sametingene har grundigere forhandlinger om felles vedtekter til Sami
Giellagaldu og skriver under på samarbeidsavtalen.
Det årlige budsjettet for Sami Giellagaldu forhandles mellom sametingene.
Det blir etablert et styre for Sami Giellagaldu, <ler alle de representative
sametingene har 2 medlemmer og 2 varamedlemmer hver. Sametingene
oppnevner deres styremedlemmer og varamedlemmer ut fra gjeldende
sametingssystem.
Sami Giellagaldu har språkarbeidere fra alle de representative landene, slik at
majoritetsspråkenes påvirkninger, samt behovene og utfordringene til de ulike
samiske språk tas hensyn til i normeringa i alle tre land.
SPR anbefaler statene og sametingene å jobbe mot at Sami Giellagaldu får
tildelt n0dvendige 0konomiske ressurser, slik at Sami Giellagaldus virksomhet
kan fungere etter valgt organisasjonsmodell.
Virksomheten til Sami Giellagaldu fortsetter å fungere i nåvcerende form, som
att
nevnes i samarbeidsavtalen mellom sametingene og arbeidsordningen til Sami Giellagaldu,
frem til den nye organisasjonsmodellen er på plass.
Sametingets styrelse fortsätter arbetet med att hitta en varaktig struktur för Giellagaldu i
samarbete med sametingen och regeringarna i respektive land.

Internationella urfolksspråkdecenniet 2022-2032
År 2019 utsågs av FN till det internationella året för urfolksspråk (IYIL). Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerade Sapmis insatser inom språkåret. Språknämnden har på
Sametingets styrelses uppdrag genomfört aktiviteter inom ramen för språkåret.
FN:s generalförsamling beslutade den 18:e december 2019 i New York att utropa 2022-2032
till det Internationella urfolksspråkdecenniet.
Språknämnden följer utvecklingen och har under perioden påbörjat planeringsarbetet inför
starten av urfolksspråkdecenniet.
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Samiskt förskoleprojekt SaMOS (Sam.i manat odda searvelanjain)

Samediggi
Såmedigge
Såmicdiggie
Sacm.lcdlgklc

Samiskt Parlamentariskt Råd har beslutat att Sametingen ska genomföra ett
förskoleprojekt. Sametinget i Norge planerar projektet och dess mål är att samisk filosofi ska
utgöra underlaget för innehållet i samiska förskolor där samiska värden som naturfilosofi,
språk, kultur, ledarskap och traditionell kunskap är bärande element i det pedagogiska
arbetet.
Sametinget tillsammans med Sameskolstyrelsen och de norska och finska Sametingen
utreder möjligheten att ansöka om medel från Interreg Nord för att möjliggöra deltagande
från finsk och svensk sida av Sapmi i projektet.

Samråd med utredningen för samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt
minoritetspolitik (Dir. 2018:86)
Regeringen beslutade den 23 augusti 2018 att en särskild utredare ska närmare analysera och
föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska
organiseras. Utredaren ska även föreslå hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet
kan förbättras. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av
uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.
Sametinget har genom vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande, ledamöter
i språknämnden samt kansliet deltagit på samråd med utredningen.
Uppdraget redovisades till regeringen den 8 maj 2020.

Samråd med Institutet för språk och folkminnen angående deras regeringsuppdrag
att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken (Ku2019/01339/CSM)
Den 3:e juli 2019 gav regeringen Institutet för språk och folkminnen (Isof) i uppdrag att
utarbeta ett förslag till långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken i de delar som avser finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.
Handlingsprogrammets syfte är att främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken
att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige.
Samråd har genomförts för att koordinera mellan Isofs arbete och Sametingets arbete med
förslag till handlingsprogram för bevarande av samiska.
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Nordisk insats på området små språk- ad~hocgrupp
Nordiskt ministerråd för utbildning och forskning har beslutat att göra en särskilt
språkinsats i perioden 2019-2021 med fokus på kulturens och utbildningens roll i

Såmecliggi
S,,medigge
Såmicdigglc
Sacmicdigldc

revitalisering och stärkning av små språk i Norden.
Insatsen ska utveckla det nordiska språksamarbetet och bidra till att stärka både de
nationella minoritetsspråken och de nordiska små språken. Det syftar även till att stärka den
nationella uppföljningen av målen inom den nordiska språkdeklarationen, som beskriver de
långsiktiga språkpolitiska målen i Norden.
Sametinget deltar genom vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande i en adhocgrupp knuten till språkinsatsen. Ett första möte i ad-hocgruppen genomfördes i
november 2019 och ett andra möte hölls den 4 maj för att planera aktiviteter inom insatsen.

Genomförande av Oddaaigasas Samipolitihka - Modem Samepolitik
Sametingets plenum beslutade den 21-25 maj 2018 (§33) att ge styrelsen uppdrag att
genomföra utredningen Modern Samepolitik.
Styrelsen har utsett Lars Miguel Utsi (sammankallande), Britt Sparrock, Jan Rannerud,
Torkel Stångberg, Joakim Påve och Håkan Jonsson till styrgrupp för arbetet.
Utredningen ska genom folkmöten och enkätundersökningar samla in information om vilka
behov enskilda samer frän alla delar av det svenska Sapmi (samiska samhället) har i sin
vardag. Tidigare ej uppmärksammade behov eller utmaningar ska belysas och ktmskapen
om redan kända behov och utmaningar fördjupas och konkretiseras. Det är viktigt att en
bredd av Sametingets partier involveras i detta arbete för att vi ska nå ut till en så stor del av
det samiska samhället som möjligt.
Sametingets styrelse har godkänt en projektplan för utredningen.
Arbetet med Oddaaigasas Samipolitihka har avstannad med anledning av
coronavirusepidemin.

Möte med Kulturdepartementet angående uppdrag till Sametinget att stärka samers
förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet
(Ku2020/00918/MD)
Den 29 januari genomförde vice styrelseordförande möte med demokratienheten,
Kulturdepartementet, för att diskutera möjliga uppdrag till Sametinget för att stärka samers
förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet.
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Den 22 april beslutade regeringen att ge Sametinget i uppdrag att genomföra
Såmcdlggi
folkbildande och kunskapshöjande insatser som bidrar till att stärka samers,
Såmedigge
Såmicdiggic
särskilt unga samers, intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin och dess Sacmledlgkic
beslutsprocesser, samt i det offentliga samtalet. Uppdraget syftar särskilt till att nå
personer som inte deltar aktivt i politiskt arbete eller känner sig delaktiga i demokratin.

Ansvarsområde språk och utbildning, vice styrelseordförande Lars Miguel Utsi
Datum
8jan
13jan

Ort
Telefovdna
Giron

13jan

Giron

20jan
21-22 jan
23jan

Stockholm
Stockholm
Telefovdna

23jan
24-26 jan

Stockholm
Johkamohkki

27jan
28jan
29jan

Telefovdna
Stockholm
Stockholm

29jan

Stockholm

29jan

Stockholm

30jan
5 feb
6 feb
7 feb
7 feb

Johkamohkki
Lulaju
Johkamohkki
Johkamohkki
Johkamohkki

12 feb

Giron

Kommentar
Bilaga
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
Möte med ISOF om deras uppdrag att ta fram
förslag till handlingsprogram för bevarande av de
nationella minoritetsspråken
Möte med kansli och utredare angående uppdrag
att ta fram förslag till handlingsprogram för
bevarande av samiska
Arbetsmöte styrelsen
Styrelsemöte
Arbetsmöte med kansliet angående
förskoleprojektet SaMOS
Högsta domstolens dom i Girjasmålet
Sammanställning av styrelsens rapport till plenum
i Ubmeje utifrån de redovisningar som styrelsens
ledamöter lämnat för perioden 2019-10-19 - 12-31.
Styrelsemöte
Arbetsmöte styrelsen
Fördjupad dialog med kulturminister Amanda
Lind
Samråd mellan samiska organisationer och
kulturminister Amanda Lind
Möte med demokratienheten,
Kulturdepartementet, angående uppdrag till
Sametinget att stärka samers förutsättningar att
delta i demokratiska beslutsprocesser och i det
offentliga samtalet
Språknämndsmöte
Möte med miljöminister Isabella Lövin
Möte med landsbygdsminister Jennie Nilsson
Arbetsmöte styrelsen
Möte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen
Arbetsmöte språknämnden
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Såmediggi
Såmcdigge
Såmicdiggic
Sncmicdlgkic

13 feb

Giron

25 feb

Giron

25 feb

Giron

26feb
27 feb
27feb

Telefovdna
Arlanda
Arlanda

6mars
9mars
10 mars

Telefovdna
Telefovdna
Stockholm

11 mars
12 mars

Johkamohkki

17mars

Video

17-18 mar
23-24 mar
1 april
3 april
3 april
6 april

Video
Video
Video
Video
Telefovdna
Video

8 april
16 april
21-22 april
27 april

Telefovdna
Video
Video
Video

28 april
5maj

Telefovdna
Video

11 maj
12maj
12 maj
13maj

Video
Video
Video
Video

14maj

Video

Giron

Samråd mellan språknämnden och utredningen
om uppföljning av minoritetspolitiken
Möte delrapportering av regeringsuppdraget att
ta fram ett handlingsprogram för bevarande av
samiska språk
Möte med ISOF om deras uppdrag att ta fram
förslag till handlingsprogram för de nationella
minoritetsspråken
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
Styrelsemöte
Samtal mellan Sametinget och regionerna om
OECD-rapporten och regional utveckling
Ordförandeberedning inför språknämndsmöte
Ordförandeberedning inför styrelsemtöe
Möte med kulturdepartementet om
konsultationsordningen
Möte med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen
Deltagande i panelsamtal på Interregkonferensen
Rajehis vejolasvuodat Samis
Möte med Svenska Samers Riksförbund om
konsultationsordningen
Språknämndsmöte
Styrelsemöte
Möte mellan presidiet och styrelsen
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
Ordförandeberedning inför språknämndsmöte
Möte mellan styrelsen och de fackliga
organisationerna på Sametinget
Ordförandeberedning inför språknämndsmöte
Språknämndsmöte
Styrelsemöte
Möte, avrapportering av första utkast av förslag
till handlingsplan för bevarande av samiska språk
Ordförandeberedning inför språknämndsmöte
Ad-hoc gruppmöte i Nordiska ministerrådets
insats Små språk i Norden
Arbetsmöte, styrelsen
Språknämndsmöte
Styrelsemöte
Arbetsmöte m ed ISOF om Nordiska
ministerrådets insats Små språk i Norden
Arbetsmöte med kansliet om språkpolitisk strategi
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Såmediggi
Såmcdigge
S,\miediggic
Sacmicdigldc

20maj
25maj
26maj
27maj

Video
Telefovdna
Telefovdna
Telefovdna

Arbetsmöte, styrelsen
Ordförandeberedning inför styrelsemöte
Ordförandeberedning inför språknämndsmöte
Prioriteringsmöte Sh·ukturfondspartnerskapet
Övre Norrland
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CHEFSRAPPORT
STAB, EKO/ADM
Samediggi
Samedigge
Såmiediggie
Saemicdigkic

PERIOD: 20200316 - 20200605

Avdelning/enhet
Stab
Eko/adm

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kommentar

MÅL OCH UPPDRAG
•

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 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.

•

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).

ÖVERGR IPANDE MÅL 2020
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 Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna.
o Ökat inflytande i internationella processer rörande urfolk.

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet.
o Starkt och mer mångfaldigt konst- och kulturliv.
o Förstärkande av samisk socialpolitik, utbildning, forskning samt hälsa och jämställdhet.

•

Starkare samiskt näringsliv genom:
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring,
o Breddad samisk näringsbas.
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare.

•

Samt
o
o

Ökad användning och synliggörande av det samiska språket.
Ökad kunskap om urfolket samerna i samhället.

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING
Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2020 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan .
1. Sametinget är en trovärdig och kunnig expertmyndighet för samiska frågor och en
relevant samarbetspartner.
Detta följs upp genom att mäta antal samarbetsprojekt, kontakter med andra
myndigheter, utvärdering av bemötande vid externa kontakter, uppföljning av
Sametingets remissyttranden (har Sametingets synpunkter beaktats), rapportering i
årsredovisningen.

2. Sametinget har ett stort förtroende hos den samiska allmänheten och i omvärlden
Detta följs upp bland annat via enkäter på konferenser med allmänheten och enkät på
hemsidan.

3.

Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i underlag, processer och
beslut som påverkar det samiska samhället och omvärlden.
Sametinget blir förvaltningsorgan för samiska frågor och antalet informationsinsatser till
andra myndigheter (lära ut samisk traditionell kunskap) ökar.

4.

Sametinget har stort inflytande i samråd och beslutsprocesser som påverkar samerna
inflytande och vår medverkan i samråd och beslutsprocesser ökar på alla nivåer.
Mäts genom att följa upp antalet samråd, kvalitativ granskning/uppföljning av genomförda
samråd, beslutsprocesser, rapportering i årsredovisning, antal remissvar (för att veta hur
många beslutsprocesser vi är med i).

5.

Sametinget använder de samiska språken både internt och externt.
Internt: tolkning på personalkonferens, ett språknämndsmöte per år, ortnamn används på
samiska i alla texter, alla konferenser och avdelningsmöten tolkas, inbjudan och program
på samiska, antal dokument på samiska ökas, antalet läsare på de samiskspråkiga
artiklarna (längre fram, antal läsare på samiska hemsidan (samidiggi.se).
Externt: Antal korttidsstudiestöd och aktiviteter som främjar språket.
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6.

Sametinget har en god kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Lista Justitiekanslern, ekonomiadministrativa värderingen, miljöledningspoängen och
andra kva/itetsmått ex likt de inom Landsbygdsprogrammet, utbildning om värdegrunden
inom staten och principerna om objektivitet, /egalitet etc.

7.

Sametinget är en attraktiv arbetsgivare med en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
Detta mäts i medarbetarenkäten, antal sökande per tjänst, friskvårdsinsatser, omsättning
av personal etc. genom uppföljning av resultatet av medarbetarunder/ag och vidtagna
åtgärder.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN
•

Rekrytering ekonomichef, ny stationeringsort

•

Rekryteringsarbete controller

•

Upprättande av rekommendation enligt FHM med anledning av covid -19

•

Budgetarbete , budgetjustering för 2020 samt 2021

•

Uppstart arbete med ny IT leverantör

•

Produktion av ny rennäringspolitisk strategi.

•

Upphandling av översättning av OECD-rapporten Linking the lndigenous Sami People with
Regional Development in Sweden.

•

Revidering av Sametingets miljöledningssystem och miljöpolicy.

•

Samverkansmöten med Umeå universitet samt samrådsmöten med Folkhälsomyndigheten,
Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen samt Västernorrland inom uppdraget att kartlägga jämställdheten i det samiska
samhället.

•

Delrapport inom jämställdhetsuppdraget inlämnad 30/3.

•

Forskningspolitisk strategi påbörjad

•

Projektledning: Framtagande av information angående renskötsel & rovdjursproblematik.

•

Förberedelser av kampanj inför sametingsvalet (sociala medier, annonsering): Steg 1 nyanmälningar till röstlängden.

•

översättning till svenska av OECD-rapport om samiskt näringsliv.

•

Påbörjat samarbetsprojekt med norska och finska Sametinget angående språkvecka v. 43.

•

Utvecklingsarbete nya hemsidor: Ny design, test av nytt webbpubliceringsverktyg. Makro för
överföring av innehåll från gamla sajten till den nya testas på samer.se och kommer att
komma sametinget.se och minoritet.se till godo.

•

Hearing den 10 mars på Miljödep. där ST redovisade det regeringsuppdrag ST haft
tillsammans med NV gällande Traditionell kunskap.
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•

Juristenheten m.fl. har arbetat vidare med analys av hur Girjasdomen kan användas i
kansliets arbete (yttranden etc.) framöver.

•

Arbete med frågan om de genetiskt viktiga vargarna gentemot RNN (och styrelse), deltagit i
samverkansmöte med vattenkraftens miljöfond, deltagit i möten med NV och
Energimyndigheten gällande vägledning med anledning av den nationella vindkraftstrategin.

Kanslifunktion
• Påbörjat arbete gällande införandet av ett nytt diarieföringssystem
•
Framtida frågor rörande digitalisering samt e- förvaltning
AVVIKELSER GENTEMOT PLAN
•

Inga avvikelser gentemot plan fanns under perioden.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING, !SK-RAPPORTERING, ETC .
•

Under perioden har tjänsten avdelningschef för ekonomi och administration blivit vakant.
Rekrytering pågår.

•

Rekrytering för ny kanslichef pågår.

•

Sametinget tilldelats EA-värdering AA. Den högsta värderingen en mydighet kan få .

•
•

Tjänsten verksamhetscontroller blir vakant under juni 2020. Rekrytering påbörjad.

•

Upphandling av lokal i Staare fortsätter.

•

Arbete för byte av IT-leverantör påbörjat.

•
•
•

Kommunikation med SSC gällande nytt lönesystem fortsätter.
Ett arbete gällande översyn av den psykosociala arbetsmiljön på Östersundskontoret är påbörjat.
Tjänsten Sydsamisk språkkonsulent är fortfarande vakant.

•

I !SK-rapporten uppmärksammades rekryteringen av kanslichef och avdelningschef eko/adm.
Även problematiken kring Statens Servicecenter uppmärksammades.

UPPDRAG TILL KANSLIET
Delrapporten för regeringsuppdraget "Jämställdhet i det samiska samhället" är färdigställd och skall
levereras till regeringen
Regeringen arbetar för närvarande med frågor rörande demokrati 100 år samt nationella planen mot
rasism , detta kan komma att medföra särskilda uppdrag till Sametinget.

ÖVRIGT (MÖTEN MM.)
Stab / administratörer
31 mars Riksdagsförvaltningen ang. Sametingets plenum i maj 2020
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1 april kansliberedning
3 april ordförandeberedning
7 april presidiet/partiordföranden ang plenum
21-22 april styrelsemöte
28 april Uppstartsmöte Valmyndigheten och Länsstyrelsen Norrbottens län
13 maj presidiemöte
14 maj APT Kiruna
14 maj information om Volis -SKR Sveriges Kommuner och Landsting
19 maj kansliberedning
25 maj ordförandeberedning

Kanslichef
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•
•
•
•

25 mars skyddskommitte

•

3 april ordförandeberedning

•
•
•
•
•

7 april presidie/ordförande möte

•
•

8 maj telfonmöte kdepartementet

•

14 maj Arbetsplatsmöte Giron

•

14 maj IT möte

•

20 maj videomöte arbetsmöte med departement inför myndighetsdialogen

•

19 maj kansliberedning

•

19 maj MBL nya tjänster

•

25 maj ordförandeberedning

•

29 maj telmöte kulturdepartemente ang Sanningskommission samt myndighetsdialog

•

29 maj telmöte rehabilitering

•

1 juni möte med Kirunahälsan och Feelgood

26 mars rekryteringsintervjuer
1 april kansliberedning
2 april arbetsplatsmöte Jokkmokk

15 möte IT frågor
21-22 april styrelsemöte
28 april möte k-departementet
7 maj telmöte BM -Muonioutredning

13 maj presidiemöte

Perioden har till stor del präglats av budgetarbete samt planering av arbetet med överföring i samband
med ny IT leverantör. Även rekryteringsarbetet med ett flertal vakanser har krävt arbetsinsatser från såväl
chefer som övrig personal.
Information gällande utvecklingen av coronaviruset har regelbundet gått ut på intranät samt hemsidan. Ett
planeringsstöd som syflar till att vägleda hur vi ska tänka och agera vid bortfall av personal har
utarbetats. Fortfarande gäller restriktioner för tjänsteresor, samt besök på Sametingets kontor.
Personalen har möjligheter att arbeta hemifrån där så verksamheten tillåter detta.
Arbetet med ny organisation för Giellagaldu fortlöper. Eftersom inget beslut är fattat gällande plenum till
hösten är det fortfarande osäkert om en ny organisation hinner vara på plats förrän efter årsskiftet.
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CHEFSRAPPORT
KULTUR
Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggic
Saemlcdigkie

PERIOD: 202 00401- 2020053 0

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall

Kommentar

Kultur
Kulturnämnd

480

MÅL OCH UPPDRAG
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)

ÖVERGR IPANDE MÅL 2020
Med utgångspunkt från ovan redovisade styrdokument har följande övergripande
verksamhetsmål utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande genom:
Ökat inflytande i ekonomiska sociala och kulturella beslutsprocesser som
0
påverkar det samiska samhället
Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land- och
0
vattenområden samt naturresurser
Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfolk
0

•

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 2020 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 uppmärksamma det internationella urfolksspråkåret under
2019.
Internt: tolkning personalkonferens, ett språknämndsmöte per år, antalet samiska begrepp i
dokument etc.
Externt: korttidsstudiestöd, aktiviteter som främjar språket

6.

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

Kulturverksamhet (uppdrag, samverkan, uppföljning, bevakning, samråd):
Biblioteksverksamhet
Löpande biblioteksverksamhet: utlån, inventering, förvärv, registrering, katalogisiering, hyll- och
magasinvård, bokvård, bokbeståndsvård, öpnna depån, besvara remisser, administration.
Konsulentverksam het: samverkan med andra berörda parter såsom andra bibliotek, KB, andra
samiska institutioner, bevaka biblioteksområdet.

Projekt e-boksapp
Kungliga biblioteket har ett projekt för utveckling av en e-boksapp på flera språk, däribland
samiska.Samernas bibliotek ingår i projektets referensgrupp tillsammans med andra berörda
parter.

Projekt Polarbibblo
Region Norrbottens projekt för utveckling av websidan Polarbibblo, dit barn i åldrarna 6-12 år kan
skicka in texter. Dessa granskas av redaktörer. Projektet vill främja språkrevitalisering av
samiska, meänkieli och vid senare skede även finska. Sametingets delaktighet i projektets
styrgrupp har övergått till språkavdelningen då projektet mest berör frågor om språkrevitalisering
och metodutveckling.

Repatriering av samiska kvarlevor

Riksantikvarieämbetets vägledningar
Riksantivarieämbetet har fått i uppdrag att utarbeta vägledningar för museerna dels om
mänskliga kvarlevor, dels om återlämnande av vissa kulturföremål. Kulturavdelningen har deltagit
på ett flertal samråd kring uppdraget. RAÄ har överlämnat redovisning av uppdragen den 20
februari (dokid 121719).

Aterbegravning av kranium utan skalltak
Regeringen beslutade 2009 att Statens historiska museer ska överlåta ett kranium utan skalltak
(SHM 34661, tid. 530520) med proveniensen Lycksele socken i Västerbottens län till Sametinget.
Individens identitet är inte fastställd och har inte tidigare varit begraven enligt den dokumentation
som finns. En förfrågan har kommit från Statens historiska museer {1.2.6-2016-836) till
Sametinget om hur kvarlevan ska hanteras och överlämnas. Kansliet, etiska rådet, Svenska
Kyrkan och SHM har under 2019 haft inledande möten kring återföringen och begravningen.
Länsstyrelsen kontaktades också för att undersöka om formella hinder enligt begravningslagen
finns . Eftersom kvarlevan är ett medicinskt preparat i en museal samling gäller inte
begravningslagen i detta fall. En formell överlåtelse från Statens Historiska museer (SHM) av
kvarlevan till Sametinget bör ske lämpligen vid gravsättningsceremonin. Sametinget har
tillsammans med Södra Lapplands pastorat utsett en lämplig begravningsplats under hösten
2019. Gravplatsen är i Lycksele och är även lämplig att använda till andra liknande gravsättningar
för kvarlevor med härkomst till området. Sametinget behöver utarbeta och genomföra en lämplig
begravningsceremoni i samverkan med andra berörda parter. Medel i budgeten har avsatts med
60 tkr innevarande år för ändamålet. Den 16 mars har Sametinget möte med kyrkoherden för
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Lapplands Södra pastorat med anledning av begravningsförrättningen och utformningen av
ceremonin. Sametinget diskuterar arrangemang för överlämnande och deltagande tillsammans
med Shmm och Uppsala universitet som är den institution som innehade kvarlevan i sina
samlingar i ca 100 år före överlåtelsen till Shmm. Gravsättningen var planerad att genomföras
den 1 juni men med anledning av virusutbrottet covid-19 flyttas evenemanget och kommer
troligen att genomföras under hösten.
SPR Kulturarv
SPR har infört arbete med samiska immateriella kulturarv i sin verksamhetsplan och uppdragit till
Sametingen att utarbeta underlag för detta. I arbetet ska ingå utarbetande av etiska riktlinjer för
samiska immateriella kulturarv samt gemensamt arbete inom WIPO och Unescokonventionen till
skydd för immateriella kulturarv. Sametinget i Norge har projektanställt Piia Nuorgam i ett treårigt
projekt. Projektledningen har informerat om projektet vid webinarier med tjänstepersoner från
Sametingen och kulturarvsinstitutioner den 19 maj och 5 juni. Ett webinarium för politiker är
planerat till den 17 juni.
Unescokonventionen till skydd för immateriella kulturarv
Kulturavdelningen deltar i den nationella samrådsgruppen för konventionen, tillsammans med
ansvariga myndigheter och institutioner.

Arbetsgruppen för samisk nationalscen
I arbetsgruppen ingår Giron sam i teahter tillsammans med Nils- Johan Labba (kulturnämnden),
Anders Kråik (styrelsen) och Ingela Kyrö (kansliet). Arbetsgruppen har tagit fram ett underlag
med budget för en samisk nationalscen och inbjudit kulturministern till möte kring detta, fysiskt i
Stockholm eller digitalt med tanke på coronapandemin. Ett svar från kulturminister Amanda Lind
inkom 15 maj, vilket har vidarebefordrats till arbetsgruppen för samisk nationalscen och
kulturnämnden:
"Tack för senast när vi i vintras träffades på den fördjupade dialogen. Det var värdefullt för mig
att ta del av ert arbete. Tjänstepersoner på Kulturdepartementet hade för avsikt att under våren
besöka Kiruna och Giron Sami Teahter. Tyvärr är ett fysiskt besök under rådande
omständigheter inte möjligt och besöket kommer därför att behöva ske efter sommaren. Vi/mina
medarbetare kommer att återkomma om lämplig tidpunkt för ett tjänstemannabesök."
Samråd
Kultursamverkansmodellen
Sametingets kulturnämnd har årliga samråd med Statens kulturråd och företrädare för de
nordligaste regionerna för att synliggöra samisk kultur inom kultursamverkansmodellen. Ett
samråd hölls den 3 mars i samband med kulturnämndens möte i Umeå. Ett nytt möte är planerat
till nästa år.
Statens kulturråd
Sametingets kulturnämnd har årliga samråd med Statens kulturråd kring aktuella och
gemensamma frågor såsom bidragsgivning till samisk kultur. Ett samråd hölls den 3 mars i
samband med kulturnämndens möte i Umeå.

Region Norrbotten
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Sametinget deltar i årliga centrala samråd med Region Norrbotten och samiska organisationer
kring samiska frågor. Ett samråd hölls den 28 februari i Luleå.

Kulturkonferens 2020
Kulturnämnden arrangerar en kulturkonferens den 22-23 oktober i Lycksele. Planering pågår.
Interna arbetsgrupper
Kulturavdelningens medarbetare ingår i interna arbetsgrupper för Agenda 2030, jämställdhet
inom myndigheter samt rekryteringsgruppen för kanslichef. Kulturhandläggaren är kansliets
ansvariga för att inlämna årlig inventarielista till Statens konstråd över Sametingets konst.
Bildmaterial vid Uppsala universitet (dnr. 4.2.6-2020-792)
Sametinget har inlämnat en skrivelse till Uppsala universitet om hur samiskt bildmaterial efter den
rasbiologiska forskningen hanteras. Särskild hänsyn bör tas till samerna som urfolk och
materialet bör hanteras med försiktighet.

Bidrag till samisk kultur
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)
Utveckling av digital förvaltning av bidragsgivning till samisk kultur har påbörjats.
Föreskrifter för kulturanslaget ska tas fram.
Hemställan kring stöd till samisk kultur och idrott
Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset covid-19 har regeringen i proposition
2019/20:146 lämnat förslag till åtgärder för att omhänderta effekterna i samhället som rör kultur
och idrott. Propositionen innehåller ändringsbudget för staten budgetåret 2020. Enligt förslaget i
propositionen höjs anslaget för kultur, medier trossamfund och fritid, anslag 1:2 Utgiftsområde 17,
med 500 000 tkr. Sametinget fördelar årligt verksamhetsbidrag till samiska organisationer,
sameföreningar, samiska kulturcentra och samegårdar. Sametinget ser ett behov av att förmildra
den ekonomiska effekt som virusutbrottet medför till samiska kulturella verksamheter i form av
minskade och uteblivna intäkter. Av denna anledning (har) Sametinget lämnat in en hemställan
till kulturdepartementet om att även stärka samisk kultur och idrott med anledning av pandemin.

Remisser
Kulturavdelningen har inlämnat yttranden till följande remisser:
Skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn - nya och reviderade målbilder.
Målbilder för kulturmiljöer/övriga kulturhistoriska lämningar, Skogsstyrelsen (dnr 5.2.1-2019-1655)
Remiss av förslag till allmänna råd om fornlämningar (dnr 4.2.1-2020-81)
Remiss angående PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillstånds plikt från användning av
vissa radiosändare (dnr 5.2.2-2020-495).
Remiss angående Regional biblioteksplan 2020-2023. Region Västerbotten, (dnr: 2020-00408).
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Inlaga till EMRIP (dnr 1.6.3-2020-591) där Sametinget beskriver förhållandet i Sverige och de
utmaningar som finns rörande reptrieringar av mänskliga kvarlevor och ceremoniella föremål. I
skrivelsen har Sametinget även lämnat rekommendationer till förbättringar. Inlagan är ett svar till
EMRIPs kommande rapport om repatriering och planeras vara klar vid årets slut.
Betänkandet "Härifrån till evigheten. En långsiktig kulturpolitik för förvaltning och kulturarv". SOU
2019:58. (dnr: 4.2.1-20120-339)

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

KOMPETENSFÖRSÖRJNING , !SK-RAPPORTERING , ETC.
Sametinget har förlängt avtalet med Åjtte gällande köp av bibliotekarietjänst på 50% till Samernas
bibliotek (Birgitta Edeborg) till den 1 juli.
Bibliotekskonsulent: Fortbildning och kompetensutveckling i biblioteksprogrammet Mikromarc via
företaget Axiell den 7 och den 15 maj 2020.

ÖVRIGT (MÖTEN MM .)

Avdelningsmöte 24 april
Skyddskommitte, 6 maj
Möte med Riksarkivet angående Arkivutredningen, 12 maj
Arbetsplatsträff Kiruna, 14 maj.
Referensgruppsmöte e-boksapp för nationella minoriteter, 13 maj, Zoom-möte.
Möte med SSR, Gaaltije och Åjtte angående Arkivutredningen, 18 maj.
Webbinarium om immateriella kulturarv, Norska Sametinget, 19 maj.
Förmöte inför myndighetsdialogen, 20 maj
Kulturnämnden: ordförandeberedning 27 maj
Rekryteringsgruppens möten: 30 mars, 31 mars, 16 april, 5 maj
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CHEFSRAPPORT
NÄRING
Såmecliggi
Såmediggc
Såmiediggie
Saemiecligkic

PERIOD: 2020-03-18 - 20200605

Avdelning/enhet

Budget för
perioden

Utfall för
perioden

Kommentar

Näringsavdelningen
Näringslivsavdelningen finansieras via
externa medel

MÅL OCH UPPDRAG
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 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).

ÖVERGR IPANDE MÅL 2020
Med utgångspunkt från ovanredovisade styrdokument har följande övergripande verksamhetsmål
utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande:
o Ökat inflytande i ekonomiska, sociala och kulturella beslutsprocesser som
påverkar det samiska samhället
o Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna
o
Ökat inflytande i internationella processer rörande urfolk

•

Förstärkande av det samiska kulturarvet

•

Starkare och mer mångfaldigt konst- och kulturliv

•

Förstärkande av samisk socialpolitik, utbildning, forskning samt hälsa och jämställdhet

•

Starkare samiskt näringsliv:
o
En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o Breddad samisk näringsbas
o Ökad lönsamhet bland samiska företagare

•

Ökad användning och ökat synliggörande av det samiska språket

•

Ökad kunskap om urfolket samerna i samhället

VERKSAMHETENS MÅLSÄTTNING 2020
Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål formuleras. Nedan följer en sammanställning
av gemensamma verksamhetsmål. En mera utvecklad beskrivning av målen samt tillhörande
aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksamhetsplan.

1. Sametinget är en trovärdig och kunnig expertmyndighet för samiska frågor och en relevant
samarbetspartner.
2. Sametinget har ett stort förtroende hos den samiska allmänheten och i omvärlden.
3.

Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i underlag, processer och beslut
som påverkar det samiska samhället och omvärlden.

4.

Sametinget har stort inflytande i samråd och beslutsprocesser som påverkar samerna.

5.

Sametinget använder de samiska språken både internt och externt.

6.

Sametinget har en god kvalitet och effektivitet i verksamheten.

7.

Sametinget är en attraktiv arbetsgivare med en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

8.

Sametinget har en fungerande miljöledningsprocess.

9.

Sametingets arbete med och delaktighet i målen för Agenda 2030 är synliggjort.

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

AKTIVITETER UNDER PERIODEN MARS 2020 - JUNI 2020

Insatser - Landsbygds programmet
Fredagen den 13 mars tog Sametinget beslut om att inga resor längre skulle tillåtas, efter
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten (FHM) och regeringen. Därefter stängdes Sverige i
princip. Sametinget ställde med kort varsel om och ledningsgruppen har därefter haft veckovisa möten för
att följa läget gällande pandemin och för att följa upp och styra om det operativa arbetet.
För Näringsavdelningens vidkommande avbröts alla resor, kurser, utbildningar, seminarier etc ..
handläggning av ärenden samt besvarande av remisser, fortsatt arbete med kommande programperiod
etc. har dock fortsatt som vanligt. Det har viktigt att se till att medarbetarna på avdelningen kan arbeta
hemifrån.
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
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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 fiera arbeten.

juni 2020

All utbildningsverksamhet har pausats. Sametinget kollar på möjligheten att bedriva utbilsdning och
seminarie via webbinarium.
En hästgala med försäljning och annat trevligt planeras i oktober i Östersund sorn avslutning.

Insatser LB

Budget 2019-12-31
Total budget

Indraget belopp

Beviljat stöd

Kvar att besluta om

75 162 500

29 671 622

31 876 904

11613974

Medlen i två åtgärder - startstöden och investeringsstöden för rennäringen är slut. Överföring av 3
miljoner kronor från åtgärd 6.416a (investeringsstöd -flera jobb) till startstöden. Information har gått ut på
hemsidan och på Sametingets Facebook. Vi har fått in 16 ansökningar och har medel för 12.
I slutet av 2019/början av 2020 uppdagades ett underskott i Landsbygdsprogrammets miljöersättningar.
Underskottet är så stort att det kräver en prograrnändring av Kommissionen. 950 miljoner saknas då
prognostiseringen för miljöersättningarna inte har hållit och man har beviljat för ånga stöd i förhållande till
medel. Det medel som landsbygdsprogrammet har att tillgå för att täcka underskottet är från företags- och
projektstöden. Sametingets budget minskade med 49 %. Bland annat togs alla medel för natur- och
kulturmiljöstödet bort (drygt 23 miljoner kronor), det som är unikt för den samiska kulturen och som skulle
kompensera för de borttagna arealstöden.
Jordbruksverket har därefter kommit tillbaka en andra omgång för ytterligare revidering av budget. Då
miste Sametinget ytterligare en miljon kronor. Vi har förhandlat och får behålla de stöd som vi utlyste i
vintras.

EU 2021-2027
Landsbygds programmet

Nästa programperiod för Landsbygdsprogrammet beräknas komma igång tidigast 2022. Som en
konsekvens av detta så vet vi inte heller hur överlappningstiden ser ut från att denna programperiod tar
slut. Sametinget har angett prioriteringar över vilka stöd som vi vill ha kvar under
Landsbygdsprogrammets förlängning 2021 - 2022. Vi har prioriterat fyra stöd.
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Landsbygdsprogrammet har avslutat två utlysningar gällande samarbetsmedlen (16.2) och medlen för
information och demonstration (1.2). Det är flera ansökningar än vi har medel till , så pengarna kommer
förhoppningsvis att ta slut.

Insatser - lnterreg

Det sista callet har varit för denna programperiod och inkom en samisk ansökan. Planeringen inför nästa
programperiod är igång och departementen för Sverige, Norge och Finland har kallat till möte i juni.

Övrigt

Arbetet med att besvara Regionernas förslag till RUS 2030 fortskrider.
Sametinget har fått erbjudande att ingå i arbetsgrupper för nästa programperiod gällande ERUF för Norra
och Mellersta Norrland. För Norra Norrland deltar Sara Larsson.
Sametinget ingår som en av 14 myndigheter i Tillväxtverkets regeringsuppdrag för att stära den regionala
utvecklingen. Till det ingår ett uppdrag inom ramen för hållbar utveckling och Sametinget kommer också
att delta i en arbetsgrupp för att följa upp och utvärdera myndigheters arbete inom de landsbygdspolitiska
målen. Sametinget har startat ett samarbete med Tillväxtverket för att om möjligt arbeta med
metodutveckling av statistikstödet för det samiska samhället.

AVVIKELSER GENTEMOT PLAN
Hele Coronapandemin är en enda stor avvikelse.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING , !SK-RAPPORTERING, ETC
På grund av Coronapandemin har alla medarbetare möjlighet att utifrån sina arbetsuppgifter alternera
med att arbeta hemma, Vår avdelning har löst det så att vi har digitalt möte kl. 10.15 varje måndag då
varje medarbetare lämnar både en muntlig och skriftlig apport över hur arbetsveckan har varit. vi går
också igenom hur den kommande veckan ser ut och vad vi har i planeringen. det fungerar alldeles
utmärkt.

INFORMATIONSINSATSER
Inga informationsinsatser.

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN , KONFERENSER MM)
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Datum

Verksamhet

Namn

200330

Näringslivsdialog om Coronakrisen

Ingela

200331

Tillväxtverket - ett landsbygdsperspektiv i
myndigheters arbete

Ingela

200505
200507
200508
200511
200512
200518
200518
200519
200520
200605
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Tillväxtverket - vägen till hållbar utveckling

Ingela

Tillväxtverket - Hållbar regional utveckling

Ingela

Region AC - Möte med statliga myndigheter

Ingela

Näringsnämndsmöte

Ingela

Jordbruksverket - förlängning av LB

Ingela

Myndighetsträff Tillväxtverket

Ingela

Näringslivsdialog coronakrisen - Region Jämtland

Ingela

Programändring LB - Jordbruksverket

Ingela

övervakningskommitten LB

Ingela

Myndighetsavstämning coronakrisen Region BO

Ingela

CHEFSRAPPORT
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MÅL OCH UPPDRAG
I

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.

ÖVERGRIPANDE MÅL
•

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

påverkar det samiska samhället
Ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar samernas traditionella land-

o

och vattenområden samt naturresurser
Ökat deltagande och höjd kompetens i internationella processer rörande urfoll<

•

Livskraftigt samiskt samhälle genom:
o Förstärkande av det samiska kulturarvet
o Starkt och mångfaldigt konst- och kulhuliv.
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. Sametinget är en trovärdig och kunnig expertmyndighet för samiska frågor och en

relevant samarbetspartner.
2. Sametinget har ett stort förtroende hos den samiska allmänheten och i omvärlden.
3. Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i underlag, processer och
beslut som påverkar det samiska samhället och omvärlden.
4. Sametinget har stort inflytande i samråd och beslutsprocesser som påverkar
samerna.
5. Sametinget använder de samiska språken både internt och externt.
6. Sametinget har en god kvalitet och effektivitet i verksamheten.
7. Sametinget är en attraktiv arbetsgivare med en bra fysisk och psykosocial
arbetsmiljö.
8. Sametinget har en fungerande miljöledningsprocess.
9. Sametingets arbete med och delaktighet i målen för Agenda 2030 är synliggjort.

AKTIVITETER UNDER PERIODEN

Rovdjurs/rågar
Sedan slutet av oktober 2019 har tre vargar med finskt-ryskt ursprung genom DNA-analyser
av spillning dokumenterats i observerats i södra Norrbotten och norra Västerbotten och berört
ett flertal samebyar. Enligt Naturvårdsverket har vargarna stor betydelse för den genetiska
variationen i den av inavel påverkande skandinaviska vargstammen. Vissa samebyar har
vidtagit omfattande förebyggande åtgärder för att skydda sina renar.
Sametinget utbetalade i december 2 700 000 kronor till samebyarna som drabbats av den
genetiska vargen. Ytterligare 6 mkr har nu utbetalats enligt rennäringsnämndens beslut den 6
april 2020. Mot det beslutet angav 3 tjänstemän avvikande mening pga av att beslutet strider
mot förvaltningsrättsliga principer om förutsägbarhet, h·ansparens och likabehandling.
Sametinget och Naturvårdsverket har tillsammans startat ett projekt med syfte att ta fram ett
förslag på ett alternativt DNA-baserat inventeringssystem för björn och järv och som kan
fungera som underlag för rovdjursersäthling. Rovquant (Projektet RovQuant som finansieras
av Naturvårdsverket och Miljödirektoratet, har som målsättning att leverera bättre
populationsuppskath1ingar för järv, björn och varg där DNA-insamling utgör en väsentlig del
av övervakningsmetodiken) kommer att göra beräkningar av antalet individer inom ett givet
område. Utöver fältstudier, datasamling och analyser kommer även själva
förvaltningsprocessen att ses över med inriktning på hur information/beslutsunderlag överförs
och om man kan effektivisera informationsflödet och arbetet med ersättningsunderlagen. Det
senare uppdraget omfattar att på en övergripande nivå kartlägga en arbetsprocess från
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inventeringsarbete till utbetalningar samt att leda en workshop med parter från Sametinget,
Naturvårdsverket och Länsstyrelserna.
Ett nytt behörighetssystem för beräkningsmodellen för förvaltningsverktyget håller f.n på att
skapas. Behörighetssystemet ska även användas i renbruksplanearbetet.

Renbruksp la ner
En ny verksarnhetsledare håller på att rekryteras

Samhällsplanering
Sametinget deltar som referensmyndighet i Energimyndigheten och Naturvårdsverkets
uppdrag (Miljömålsrådets beslut) om sh·ategi 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. Vi väntar nu på underlag
från de båda myndigheterna för att vi vår tur kan bidra med underlag hur vi vill att
renskötseln ska åskådliggöras.
Agenda 2013- Eallinbiras-miljöhandledning
A vdeh1ing ansvarar för samordningen att ta fram förslag till handlingsplaner och innehåll för
rubricerade ämnen där utkast kommer att presenteras för nämnder och styrelsen under våren
och sommaren.
Miljöledningssystem
Kansliet omformulerar nu det miljöledningssystem som gällt sedan 2003. En analys görs just
nu av direkta och indirekta verksamheter som påverkar miljön samt speciellt Sveriges
miljökvalitetsmål samt Agenda 2030. En miljöpolicy samt nya mål bereds samtidigt.
Synnerligen svåra betesförhållanden
37 samebyar har ansökt om katastrofskadeersätbung denna säsong. Beräknad kosb1ad 16 mkr.
Undersökning bland renköttföretag

Sametinget har genomfört en utredning som och syftat till att ta fram ett underlag för
att analysera hur den pågående coronapandemin påverkar företagen inom
renköttbranschen med betoning på hur slakteriverksamheten kommer att fortlöpa
under hösten och vintern.
AVVIKELSER GENTEMOT PLAN

Handläggningssystem
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Systemutvecklingen av handläggningssystem Mearka - renmärkesregiste, Låhko företagsregister, Haddi- prisstödssystem samt Navdi - rovdjursersättning, massdöd och
inventering, (Mearka och Låhko, renmärkesregister och företagsregister) fortsätter och sker i
samarbete med CGI, Agio, Mirror och Coresource.
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HOAVDARAPORTA
GIELLAOSSODAT
2020-03-21 - 2020-05-29

ANITA KITOK
Såmcdiggi
Såmcdiggc
Sånuediggic
Saemiedigkie

Avdelning/enhet

Budget för
året

Utfall för
året

Kommentar

Förvaltning
Samiskt
språkcentrum
Nationellt
uppföljningsansvar
Sh1dier i samiska
Giellagaldu
Hemsida
Nationella
minoriteter

MÅL OCH UPPDRAG
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 minoritetsspråknär det gäller samer och samiska.
Vidare anges dessa uppgifter i förordningens § 2, 3. "yttra sig i ärenden om fastställande av samiska
ortnamn och granska förslag till samiska namn på allmänna kartor, och vidare enligt 4. "yttra sig i frågor
om personnamn med samisk anknytning."

ÖVERGRIPANDE MÅL 2020
Med utgångspunkt från ovan redovisade styrdokument har följande övergripande verksamhetsmål
utarbetats:
•

Ökat politiskt och förvaltningsmässigt självbestämmande:
o Ökat inflytande i ekonomiska, sociala och kulturella beslutsprocesser som påverkar det
samiska samhället

o
o

Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna
Ökat inflytande i internationella processer rörande urfolk

•

Förstärkande av det samiska kulturarvet

•

Starkare och mer mångfaldigt konst- och kulturliv

•

Förstärkande av samisk socialpolitik, utbildning, forskning samt hälsa och jämställdhet

•

Starkare samiskt näringsliv:
o En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring
o
o

Breddad samisk näringsbas
Ökad lönsamhet bland samiska företagare

•

Ökad användning och ökat synliggörande av det samiska språket

•

Ökad kunskap om urfolket samerna i samhället

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 språl<domäner
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

VERKSAMHETSMÅL FÖR 2020
Utifrån de övergripande målen ska verksamhetsmål för 2020 formuleras. Nedan följer en
sammanställning av gemensamma verksamhetsmål. En m era utvecklad beskrivning av målen
samt tillhörande aktivitetsplaner återfinns i respektive avdelnings egen verksarnhetsplan .

1.

Sametinget är en trovärdig och kunnig expertmyndighet för samiska frågor och en relevant
samarbetspartner.
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Detta följs upp genam att mäta antal samarbetsprojekt, kontakter med andra myndigheter,
utvärdering av bemötande vid externa kan takter, uppföljning av Sametingets remissyttranden {har
Sametingets synpunkter beaktats) och rapportering i årsredovisningen.

2.

Sametinget har ett stort förtroende hos den samiska allmänheten och i omvärlden.

Detta följs upp bland annat via enkäter.

3.

Samiska traditionella kunskaper respekteras och används i underlag, processer och beslut som

påverkar det samiska samhället och omvärlden.

Mäts ifall Sametinget blir förva/tningsmyndighet för fler samiska frågor, mäta antal
informationsinsotser för andra myndigheter, mäta ifall andra tar hänsyn till samisk traditionell
kunskap vid remisser (göra stickprov av remissvar).

4.

Sametinget har stort inflytande i samråd och beslutsprocesser som påverkar samerna.

Mäts t.ex. genom att följa upp antalet samråd, kvalitativ granskning/uppföljning av genomförda
samråd och beslutsprocesser, rapportering i årsredovisning, antal remissvar (för att veta hur många
bes/utsprocesser vi är med i).

5.

Sametinget använder de samiska språken både internt och externt.

Internt: mäta antal tolkade personalkonferenser, konferenser och möten, mäta antal översättningar
av interna dokument, mäta antalet besökare av de samiskspråkiga artiklarna på våra hemsidor.

Externt: aktiviteter som främjar språket etc.

6.

Sametinget har en god kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Uppföljning såsom Justitiekanslerns lista, ekonomiadministrativa värderingen, miljöledningspoängen

och andra kvalitetsmått exempelvis likt de inom Londsbygdsprogrammet,,
Mäta hur många som har gått fortbildning om värdegrunden inom staten.

7.

Sametinget är en attraktiv arbetsgivare med en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

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

etc., genom uppföljning av resultatet av medarbetarunder/ag och vidtagna åtgärder.
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8.

Sametinget har en fungerande miljöledningsprocess.

Utvärdering av vårt arbete utifrån Naturvårdsverkets kriterier för miljöledning för myndigheter.

9.

Sametingets arbete med och delaktighet i målen för Agenda 2030 är synliggjort.
Mäta vårt utrymme i nationella handlingsprogrammet för Agenda 2030 och i uppföljningen.

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
•

Godkäima nya ord och termer

•

Normera skriftspråken

•

Skydda de samiska språken

•

Sprida information om samiska

•

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 rninoritetsspråk 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 rninoritetsspråk ska vara
tillgänglig och spridd i samhället.
Kunskapsnivån mn 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
Giellagaldu ska vara Samefolkets gemensamma nordiska organ i samiska språkfrågor.
Arbetet med att organisera Sami Giellagaldu till ett fristående språkvårdande organ under det norska
Sametinget fortgår .Gemensamma stadgar och budgetunderlag för Giellagaldu är framtagna och
översatta till svenska. Kravprofil för direktör för Sam i Giellagaldu processas varefter annonsering
påbörjas.
Kanslien för sametingen i Sverige, Norge och Finland arbetar med ett beredningsunderlag som
presenteras för politiken. Underlaget innehåller syfte och mål med Giellagaldu, samt godkännande av
stadgar.
Stadgarna för etablering av Giellagaldu är färdiga för beslut i plenum. Eftersom plenum inte hålls som
planerat i maj utan senare under hösten innebär det att tidsplanen för Sam i Giellagaldu att börja sin
verksamhet i ny form i januari 2021 skjuts fram i tid.
Nordsamiska
Giellagaldu får frågor om översättningar av ord och även om språkanvändning via e-post, facebook,
Sam i Giellagaldus hemsida, telefon och besök. Den nordsamiska språksektionen har granskat
översättningar av mumin-namn, funnit nordsamiska översättningar på vissa valar och enstaka
ordöversättningar. Bland annat så har man besvarat frågor gällande ord som rör renutfodring,
utvecklingsstrateg, muffins, botanisk trädgår, hur månaderna förkortas.
Sammanlagt så har den nordsamiska språksektionen besvarat 31 olika ärenden.
Språkkonsulenten för nordsamiska arbetar med Duodji-lista som ska till TermWiki för vidare bearbetning
där. Duodji-listan är en lista med duodji-terminologi som ursprungligen kommer från bl a från
Duodjeinstituhta och Samernas Folkhögskola. Ordbanken sätts in i TermWiki efter kategorier. Termerna
kollas upp så att de inte redan finns som etablerade ord i TermWiki. De ord som inte finns går vidare till
språksektionen för godkännande. Ord som behöver bearbetas av lule- och sydsamiska språkkonsulenter
skickas till dem
Nya ord och fraser till Jahkkecoahkkinparlören har tillkommit.
Den nordsamiska språkkonsulenten iordningsställer mötesinbjudan, ärendelista och program
inför språksektionsmötet i juni. Mötet blir digitalt genom Whereby, en internetbaserad mötesplats.
Lulesamiska
Via Same Giellagalldo:s hemsida "Giella.org" synliggörs resultatet av terminologiarbetet.
Där finns bl.a. protokoll från språksektionens sammanträden innehållande bl.a. godkända
termer m.m. Där finns även länkar till ordlistor och intressanta artiklar på samiska till hjälp för
språkbrukarna. På Same Giellagalldo:s Facebook-sida läggs aktuella händelser och arrangemang.
Frågor om samiska språket och om termer besvaras. Språkkonsulenten arbetar med termlistor som ska
till språksektionen samt med termlistor som ska ut på höring i samhället. Språkkonsulenten är också
Giellatekno i Tromsö behjälplig med normering som också utgör basen för de korrektur- och
översättningsprogram de arbetar med. Nya ord läggs in i den gemensamma hemsidan TermWiki.
Tillsammans med språkkonsulenten hos norska Sametinget har man dagliga Skype-möten för att
organisera och behandla term listor för språksektionen som sedan skickas ut på höring till
språkanvändare. Tillsammans har man i mars-april besvarat, rett ut stavning och användning av 88 ord
och 8 ortnamn.
Ju/evsame tjallemnjuolgadusa (lulesamiska språkregler) är ett samarbetsprojekt med norska Sametinget.
Arbetet går ut på att ta fram en rättstavningsbok för lulesamiska som underlättar för språkarbetare,
studenter, lärare och enskilda personer att stava rätt och grammatiskt riktigt. Arbetsgruppen träffas ca två
ggr/ månad. Projektet beräknas bli klart i december 2020.
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Sydsamiska
Rekrytering av sydsamisk språkkonsulent pågår. Ingen sökande fanns på annonsen med slutdatum
20-03-30 . Ny annons ute tom 20-06-17.
Sametinget har fått en förfrågan från norska Sametinget om samarbete med sydsamiska språkregler
liknande dem som finns för nordsamiska och Julesamiska.
Sametinget är positiv till detta, dock kan svårigheter uppstå då vi inte har en sydsamisk språkkonsulent.

SAMISKT SPRÅKCENTRUM
Lägesrapporten
Lägesrapporten 2019 färdigställdes och korrekturlästes innan den skickades till regeringskansliet 3 april.
Den har tryckts upp i 100 ex, i vanliga fall delas den ut under minoritetspolitiska konferensen som i år
ställdes in. Lägesrapporten skickas till de 25 förvaltningskommunerna och språknämndens ledamöter.
New Amigos
Onlinespelet New Amigos har krävt ett omtag för att kunna lanseras till tänkt målgrupp. Arbetet har
strukturerats upp och ett tilläggsavtal är på gång. Språkcentrum arbetar med att ta fram en kravprofil och
granska appen både språkligt funktionellt.
Luste Tjaeledh
Språkcentrum arbetar även med Luste Tjaeledh tillsammans med Stiftelsen Gaaltije och Region Jämtland
Härjedalen med en skrivartävling i sydsamiska för ungdomar och vuxna. Projektet har även finansierats
av Kulturrådet och ISOF, institutet för språk och folkminnen. sydsamiska. En utgivning av antologi av
utvalda bidrag på sydsamiska språket är på gång. Boken är under formgivning och lay-outarbete. Datum
för lansering av boken är inte bestämd pga Corona-viruset. Luste Tjae/edh- projektet avslutas 30 juni.
Polarbibblo
Språkcentrum sitter också med i projektet Polarbibblo.se som ska vara centrum för barns berättelser och
skapande på samiska språk, finska och meän kieli. Projektet pågår i tre år.
Giellavahkku 2020
Språkcentrum planerar för Giellavahkku som är ett samarbete mellan de tre sametingen . Giellavahkku
inträffar vecka 43 i år och syftet är att synliggöra de samiska språken. Språknämnden har gjort en
aktivitetsplan med budgetäskande till styrelsen för att finansiera de planerade aktiviteterna.
Giellabiesse
Fortsatt av planering har avstannat pga Corona. Vårens språk badsläger är inställda. Eventuellt kan något
språkbadsläger hållas under hösten.
Pitesamiska
Språkcentrum har översatt texter till pitesamiska.
Giellaskurppo har varit under utveckling med inspelningar på pitesamiska på ljudfil.
Övriga aktiviteter
-ortnamnsaktiviteter och ortnamnskvällar
-föredrag och workshops om ortnamn på Samij åhpadus guovddasj
-planering och förberedelse av språktemadagar på Samij åhpadusguovddasj
-facebooksida med veckans ortnamn
-komplettering samisk språkparlör
-planering av språkintrokvällar i förvaltningskommunerna
Nordsamisk ordboksapp
Förberedelser för att kunna tillgängliggöra den nordsamiska ordboksappen på Sametingets hemsida.
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SPRÅKCENTRUM HAR DELTAGIT PÅ FÖLJANDE MÖTEN/ KON FERENSER
Språkarbetare i språkcentrum har deltagit på följande möten:
Möte Agenda 2030
Språkcentrum möten
Giellabiesse planeringsmöten med SAMS
Giellavahkku planeringsmöten med Sametingen i Norge och Finland
Samråd med anledning av handlingsprogrammet
Styrgrupp Polarbibblo.se
Möten med anledning av New Amigos
Möten med anledning av den nordsamiska ordboksappen

UPPFÖLJNIN GSUPPDRAGET

Mars 2020:
Fortsatt arbetet med årsrapport 2019 till regeringen. Dragning för ledningen den 24 mars.
Betalat ut statsbidrag till kommuner och regioner i förvaltningsområdet för de samiska språken.
Med anledning av situationen av Corona har vi ställt in grundutbildningen den 22 april om minoritetslagen
och träffen den 13 maj med samordnarna i förvaltningsområdena och länsstyrelserna.
Förberett och genomfört referensgruppmöten med grupp samråd, och 2 grupper styrning, ledning och
långsiktighet tillsammans med länsstyrelsen.
Kontakt har tagits med flertalet myndigheter, därav Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap(MSB) om behovet av basinformation om coronaviruset och covid-19 på de
samiska språken och de nationella minoritetsspråken. Information har därefter kommunicerats till
kommuner och regioner i förvaltningsområdet för samiska.
April 2020:
Årsrapport 2020 om minoritetspolitikens utveckling lämnades till regeringen den 6 april. Sametinget har
skickat rapporten digitalt till kommuner och regioner i förvaltningsområdet för samiska. Vi skickade också
rapporten och rapportens sammanfattning på nordsamiska till språknämnden, samebyar,
sameföreningar, samiska riksorganisationer samt till alla partier i plenum.
Förberett och genomfört referensgruppmöten med grupp samråd, och 2 grupper styrning, ledning och
långsiktighet tillsammans med länsstyrelsen.
Fortsatt kontakt med Folkhälsomyndigheten angående översättning av basinformation om coronaviruset
och covid-19 på pite- och umesamiska.
Maj 2020:
Förberett och genomfört videomöten med referensgrupperna med länsstyrelsen. Inför videmötena har
underlag skickats ut.
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Fortsatt kontakt med Folkhälsomyndigheten angående översättning av information riktad till barn och
unga.
Planering av virtuell informationsträff den 3 juni för samordnare och andra ansvariga för arbetet med
nationella minoriteter i kommuner och regioner som ingår i förvaltningsområde för finska, meänkieli och
samiska samt samordnare för arbetet inom romsk inkludering i utvecklingskommunerna. Inbjudan har
skickats ut.

UPPFÖLJNINGSUPPDRAGETS DELTAGANDE I MÖTEN , KONFERENSER MM)

Mars 2020:
Möte via Skype med utredningen om uppföljningen av minoritetspolitiken. Mötet var det sista.
Utredningen lämnas till regeringen den 8 maj.
Deltagande i Språknämndens möte ang vissa skrivningar i utredningens förslag.
Avstämningsmöte med Länsstyrelsen ang verktygslådan 4 mars och gemensamma aktiviteter 18 mars
Enhetsmöte 9 mars
April 2020:
Arbetsmöten med länsstyrelsen, både gemensamma för alla som arbetar med uppföljningen och enskilda
med dem som ansvarar för olika projekt.
Arbetsmöte om implementeringen av referensgruppens verktyg på minoritet.se.
Skypemöte med vissa statliga myndigheter den 29 april.
Avdelningsmöte den 23 april.
Maj 2020:
Arbetsmöten med länsstyrelsen, både gemensamma för alla som arbetar med uppföljningen och enskilda
med dem som ansvarar för olika projekt.
Fortsatt arbetsmöten om implementeringen av referensgruppens verktyg på minoritet.se.
Deltagit på möte ang planering av Giellavahkku och arbetsplatsträff i Kiruna.
Deltar den 27 maj i SKR:s poddmöte om nationella minoriteter.
Verksamhetsdialog den 28 maj ang minoritetspolitiken med Kulturdepartementet.

M I NORITET.SE

Hemsidan minoritet.se har under maj månad haft 40 900 besök/sessioner. Detta kan jämföras med
samma period i fjol då hemsidan hade 40 700 besök/sessioner. Totalt 17 artiklar har producerats under
månaden, varav två krönikor. Nu har alla krönikor (fem st) publicerats på hemsidan.
Coronakrisen gör att redaktören inte kan resa och göra reportage som vanligt så intervjuer görs via
telefon vilket inte är den bästa lösningen men det fungerar bra under en viss tid.
Nu har redaktören gått ut med ett mejl om nästa dialogmöte om minoritet.se som planerar att hållas 17
september på Länsstyrelsen i Stockholm. De inbjudna är nationella minoritetsorganisationer som erhållit
organsationsbidrag 2020 samt ungdomsförbunden. Om det inte fungerar att resa inrikes då hålls mötet
via videolänk. 3 organisationer har redan tackat ja till inbjudan.
Arbetet med informationspaketet minoritet.se fortsätter. Redaktören har haft möten med Ellen Omma och
Ulla Perman angående detta och inväntar nu referensgruppens åsikter innan arbetet kör igång. Möten
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med referensgruppen hålls sista veckan i maj.
Under 2019-2020 har ett antal referensgrupper med deltagare från kommuner och regioner startats.
Syftet är att deltagarnas både gemensamma erfarenheter och skilda förutsättningar ska ge en bredd och
skapa så användbara verktyg som möjligt att lägga i lådan. Målet är att identifiera, utarbeta och sprida
konkreta metoder, goda exempel och modeller för hur man kan leva upp till de allmänna bestämmelserna
i minoritetslagen.

KORTTIDSSTUDIESTÖD
Budgeten för korttidsstudiestöd för år 2020 är 600 000 kr.
Under år 2020 t o m 20-05-19 är 577 561 kr utbetalt eller reserverat utifrån beviljade ansökningar i väntan
på kursstarter. Korttidsstudiebidraget betalas efter genomgången kurs. Av reserverade medel betalas
kursdeltagaren utifrån antal timmar som kursdeltagaren deltagit.
Av budgeten för resten av året är 22 439 kr kvar att reservera för kurser. Det räcker till ungefär två
ansökningar.
En digital enkät riktad till tidigare kursdeltagare har legat ute. Frågorna i enkäten syftar till att följa upp om
syftet med korttidsstudiebidraget uppnås utifrån kursdeltagarens självbedömning.
Sammanställning och analys av enkäten är inte gjord än .

REMISSER, UTREDNINGAR ETC
Sammanställning av remissyttrande för hela 2020:
Dnr 8.2.1-2019-1240 (20-01-23) Önskad namnredovisning av Piteälven i Västerfjä/1, Arjeplogs kommun.
Dnr 8.2.1-2019-1241 (20-01-23) Önskad namnredovisning av Stortoppen eller Svenska Stortoppen i
Sulitelma, Arjeplogs kommun.
Dnr 1.2.3-2019-1652 (20-01-07) förslag på justeringar i programstruktur, sju ämnesplaner, fem
reviderade och fem upphävda ämnesplaner för vård- och omsorgsprogrammet samt föreskrifter om
ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLF 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i
ett yrkesämne. Skolverket.
Dnr 8.2.1 -2020-132 (20-05-07) Namn inom Sareks nationalpark, Sjielmagårttje.
Dnr 1.2.1-2019-1653 (20-05-29) förslag till ny ämnesplan, ändringar av ämnesplaner och ändrad
programstruktur inom barn- och fritidsprogrammet, fordons- och transportprogrammet,
livsmedelsprogrammet (dnr.2017:1728) och VVS och fastighetsprogrammet {dnr. 2017:803) samt förslag
till ändringar av Skolverkets föreskrifter (SKOLF 2012:4) om vilka yrkeskunskaper som krävs för att
undervisa i ett yrkesämne. Skolverket.
Dnr 8.2.1-2020-500 (20-05-29) Namn på holme i Garasj, Jokkmokks kommun.
Dnr 9.2.1-2020-178 (20-03-26) Haninge kommuns förslag till Minoritetspolitiskt program.
Dnr 1.2.1 -2020-611 (20-04-22) förslag till ändringar i flera föreskrifter inom gymnasieskolan, kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå, gymnasiesärskolan samt särskild utbildning för vuxna på gymnasial
nivå. Skolverket.
Dnr 8.2.1-2020-164 (20-05-29) behörighet i ämnet samiska samt vissa läroplansändringar för ökad
trygghet och studiero. Skolverket.
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Dnr 8.2.1-2019-1534 Ortnamn i Arjeplogs kommun, Tjå/me och Bannavaratja. Utredningen är påbörjad
men Sametinget har begärt anstånd av Lantmäteriet eftersom behövliga intervjuer inte har kunnat
genomföras.
-Kontakt med Helena Lundgren, Skolverket ang stödmaterialet om de nationella minoriteterna i förskolan
som Ellinor Skaremyr skrivit.

AVDELNINGSCHEF
Sametinget har begärt och bifallits anstånd för inlämnande av Handlingsprogrammet för bevarande av
samiska språk till regeringskansliet.. Datum för inlämning är flyttad från 17 juni till 4 september. Arbetet
med handlingsprogrammet för bevarande av samiska språk har under perioden handlat om inläsning,
planering och genomförande av samråd.
Fortsatt arbete med genomläsning och korrektur av stadgar för Giellagaldu och budgetunderlag för
Giellagaldu.
Ledning och styrning av arbetet med New Amigos och den nordsamiska ordboksappen.
I övrigt arbetsledning av språkavdelningen.

ÖVRIGT (EX DELTAGANDE I MÖTEN , KONFERENSER M M )
Redovisning av sammanställning av insatser och åtgärder i handlingsprogrammet för bevarande av
samiska språk av skribenten.
Sammanlagt 6 möten i syfte att avtal med leverantör av onlinespelet New Amigos ska uppfyllas genom
tilläggsavtal.
Sammanlagt 12 samråd ang handlingsprogrammet för bevarande av samiska språk med Länsstyrelsen i
Stockholm, Skolverket, Universitets- och högskolerådet, Umeå universitet, Sameskolstyrelsen, Sveriges
kommuner och regioner, Kulturrådet och Samernas utbildningscenter.
Sammanlagt 4 möten ang uppföljningsuppdraget minoritets politiska uppdraget, redovisning av årsrapport
och verksamhetsdialog.
Två språknämndsmöten och ordförandeberedningar
Ett språkavdelningsmöte
Två APT- möten, Östersund och Kiruna
Ett Polarbibblo.se styrgruppsmöte
Utvärderingsmöte Lägesrapporten
Två möten kring den nordsamiska ordboksappen
Ett informationsmöte av Skolverket
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Förmöte till Myndighetsdialog
Ett planeringsmöte med språkcentrum
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Samediggi/Sametinget
Stivrrasagadoalli/Styrelseordförande

2020-05-11

Sagadoalli mearradus - Ordförandebeslut
Bargogohccun Stivrrasagadoalli Politihkalas raddeaddai Lars Anders Baerii
valbmet vuoddobargu Samediggi stivrrii /

• OECD:s rappoaita / OECD Rapporten
• Politihldcalas dutkan proposisuvdnna / Forsknningspolitisk proposition
• Duohtavuoda ja seanadankommisuvnna / Sannings och
försoningskommission
• Mahttolistu aigeguovdilis riekteassiin vuovde cearuid mearriduvvon
radjeguovlu gilvinraji lulle/vuollebealde / Kunskapsöversikt om det
aktuella rättsläget i skogsamebyarnas gränsbestämda 01m·åde nedan
odlingsgränsen.

Balka
Balvalusmaksu 14 beaivvi ovddas /
-

Ahte bivdit halddahusa vuollaicallit siehtadusa Lars Ante Baerin /Uppdra
till kansliet att teckna avtal med Lars Anders Baer.

Dag som ovan,

~~
Per-Olof Nutti

Lars-Anders Baer
Box200
926 25 Jokkmokk

Seidigava 11 maj 2020

Till Sametingets kanslichef Anja Taub

Har av styrelseordf. PO Nutti blivit ombedd att bereda ett antal ärenden både inför styrelse
och plenum i egenskap av politisk sakkunnig.

Det har totalt gått åt 14 dagar totalt att får ihop texterna jämte kunskapsinhämtning.
Skulle ha behövt ta en tur till Kiruna för att titta på några gamla protokoll
Det är fråga om beredning av ärenden som eventuellt kan framläggas till Sametinget plenum
för beslut vid plenum i under 2020
Det finns fyra ärenden som beredningsmässing bör framläggas till Sametinget plenum för
beslut i form av ett tillkännagivande. De aktuella ärendena är:
•
•

OECD:s rapport om
Forskningspolitisk proposition

•

Sannings och försoningskommission
Kunskapsöversikt om det aktuella rättsläget i skogsamebyamas gränsbestämda område
nedan odlingsgränsen.

Har utformat ett kort PM om dessa frågeställningar på uppdrag styrelseordförande inför
styrelsemötet. Texten nedan är finns till en del med i det aktuella PM:et och ger dig en
referensram om innehållet. Skulle styrelsen följa rekommendationerna i Per Olas PM blir det
mer jobb.
Beträffande punkten 4. Kunskapssammanställning och skogssamernas rättsliga
ställning tar jag mig friheten att anta att kansliet jurister kan göra
kunskapssammanställning inom ramen för deras jobb. Här skulle jag kunna fungera
som ett bollplank och även vara styrelsen behjälplig att formulera uppdraget.

Hälsningar
Lars-Anders

----------------------------------------------------------------------------------1. OECD
Har hnnnit olika långt i beredningen av ärendena. PM om OECD är i stort sett klart- det är
bara en del saker som behöver klarläggas Ingela Nilsson nere i Östersund. Sknlle styrelsen ge
klartecken till upplägget - kommer en text till tillkännagivandet processas fram, vilket
underlättas av att huvuddelarna av OECD rapporten finns på svenska.

2. Forskning
Underlaget till ett tillkännagivande av plenum inför framtagandet av kommande
forskningspolitiska proposition finns i stort sett klart in form av bl.a. Charlotta Svonnis PM
om forskningsetiska frågor. Råkade för några månader sedan i ett Barents event träffa
forskningsminister Matilda Ernkrans och där fick tillfälle av lufta frågor inför nästa
forskningsproposition. Hon mer eller minde bjöd in Sametinget en diskussion om samiska
och samerelaterade forskningsfrågor inför arbetet med propositionen.
Det enda problemet är att regeringen avser att presentera propositionen under hösten 2020.

3. Sanningskommission
Den 12 juni 2019 överlämnade styrelsens ordförande Sametingets 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. Regeringen har nyligen beslutet att en sådan kommission skall tillsättas.
På finsk och norsk sida har redan etablerats försonings och sanningskommissioner
och arbetet har hunnits längts på norsk sida där kommissionen är utsedd,
finansiering ordnad och ett särskilt sekretariat etablerat. På finsk sida håller man på
att rekrytera medlemmar till kommissionen. Ett gemensamt drag är att man på norsk
och finsk sida inte blandat in den pågående diskussionen om åter begravningar av
samiska kvarlämningar, utan låter dessa hanteras som tidigare. På norsk sida har
sanningskommissionen ett blandat uppdrag där man även skall belysa kvänernas
situation. På svensk sida håller man den samiska och tornedalska
sanningskommissionen åtskilda, medan kommissionen på finsk sida är en renodlat
samisk sanningskommission.
I detta läge bör nog Sametinget plenum komma med ett tillkännagivande om hur vill
lägga upp arbetet. Till en del finns detta med i Sametinget hemställan till regeringen
och här finns anledning att titt närmare på hur man på norsk och finsk sida
organiserat arbetet.
4. Kunskapssammanställning och skogssamernas rättsliga ställning
Skogssamernas situation har tidigare utrett utan att det resulterat i några konkret
samtidigt som det pågått processer som på olika sätt också berört skogssamernas
situation. Det gäller framförallt inom rättsväsendet. Rättsprocesser som
Skattefjällsmålet, Nordmaling målet och Girjasmålet har också haft direkt och
indirekta kopplingar skogssamernas rättliga ställning.
Innan man bör gå vidare med att utreda skogssamernas rättsliga ställning i vid
bemärkelse bör man nog först göra en kunskapssammanställning med hjälp från
sametinget kansli.
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Ella Nilsa Biete Ber Ovlla
Per Olof Nutti
President. Samedikki Stivrasagadoalli/Styrelseordförande
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Mobiila/Mobil +46 70 376 31 12
www.sametinget.se

Rapport till plenum om möten för period 2020-04-20-2020-05-29
Arbetsmöten

2020-05-11
2020-05-20
Styrelsen har inrättat arbetsmöten som beredande funktion inför
styrelsemöten vilket har visat sig vara ett bra arbetsverktyg också nu under
rådande pandemi . Vi följer folkhälsomyndighetens riktlinjer och allmänna råd
om åtgärder för att förhindra smittspridning genom att hålla digitala möten.
Styrelsemöten

Styrelsemöten via konferenssystemet Lifesize:
2020-04-21-22 § 60-80
2020-05-12

§ 81-82

Bargocoahkkin/Arbetsmöte med kanslichefen

Lägesrapport från kanslichefen:
- Effekter av covid-19.
- Rekryteringsläget ekonomichef och controller. Alternativa lösningar tills
nyanställda är på plats.
- Budget 2020. - Nytt driftsavtal IT, Parlamentsbyggnaden, Hemställan del av
bidrag kultur- och idrott,
- Uppdrag gällande insatser för att stärka samers möjligheter att delta i
demokratiarbetet
- Uppdrag förankringsarbete Sanningskommission
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- Myndighetsdialog planeras att genomföras 15 juni, arbetsmöte en
månad innan
- Utredning om praktiska möjligheter att genomföra av plenum via
tekniska lösningar

Såmcdlggi
Sårncdiggc
Samiediggie
Sacmledigkie

- Behov av HR-strateg
- Semesterlösningar inom kansliet
- Planeringar av styrelsemöten
- Uppföljning av styrelsemöten

Styrgruppsmöte med Kirunahälsan

Sametingets styrelseordförande och Sametingets talman tillsammans med
Sametingets kanslichef, personal, Kirunahälsan och hälsoföretaget Feelgood
ingår i styrgruppen.
•
•
•
•

Vi diskuterade utifrån en analys som l(irunahälsan och Feelgood tagit
fram via tidigare hälsoundersökningar
Vilken roll ska cheferna ha i arbetsmiljöarbetet?
Mål och förväntningar?
Uppföljning och planer nästa möte

Bargocoahkkin/Arbetsmöte Sanningskommission

Sametingets styrelseordförande, arbetsgruppens sammankallande Matti Berg
samt kanslichef Anja Taube hade möte om sanningskommissionsprocessen
under rådande pandemi. Diskussionerna har rört om Sametinget beviljas medel
för 2020 och vi inte kan/hinner komma igång med beredningsprocessen?
Vi har hänvisat till hemställan (se nedan utdrag ur vår hemställan antagen av
plenum) och argumenterat för att vi ser svårigheter att hålla folkmöten som
det ser ut idag med pandemin, men om läget förändras kan en uppstart av vårt
arbete ske i september. Vad gäller önskemålet om möte med statsrådet har vi
inte fått något svar. Det senaste beskedet som lämnades från departementet
var att troligen kommer beslut om medel innan sommaruppehållet. Sametinget
får använda de medel som behövs och får skicka tillbaka ej förbrukade medel
efter årsskiftet. Efter detta får Sametinget ansöka om medel på nytt.
• Förslag: Arbetsgruppen bjuder in referensgruppen till en dialog i juni.
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Såmedlggi
Såmcdigge
Såmicdiggle
Saemiedigkie

SPR

Sametingets styrelseordförande och albmotriektejurista/folkrättsjurist
Matilda Månsson, samt Ingela Nilsson Näringschef hade förmöte inför
mötet med finska Sametinget om EU strategiarbetet. Vi diskuterade utifrån att
en strategi inom SPR måste utgå ifrån våra behov.
•

Behov av kompetensutveckling:
•

Gemensamt webinarium

•

SPR-möte i Bryssel+ studiebesök

•

Undersöka vilka ingångar som finns till EU :s olika institutioner via
nationella representanter

•

Fördela tydligare ansvar för politiker och tjänstemän kring arbete
med EU-relaterade frågor

•

Strukturfondsfrågor ska hållas separat från andra frågor

•

Omförhandling/revidering av samiska protokollet utifrån urfolksrätten

•

Prioriterade områden:
•

Klimat

•

Biologisk mångfald (inkluderar rovdjursfrågor och art &
habitatdi rektivet)

•

Landsbygdsfrågor/regional utveckling

Vid Skypemöte med finska Sametingets president och Inka Saara Arttijeff,
politisk rådgivarej/jurist om samarbete i internationella frågor :
•
•
•
•
•
•

Hur kan vi arbeta i EU-delegationerna t .ex. dela upp ansvar och undvika
dubbelarbete?
Vad har vi för ansvar och roll i de olika (nationella delegationerna)?
Hur kan vi bygga broar mellan urfolkscaucus och EU?
SPR behöver koordinering innan arktiska möten (positioner etc.)
Hur balansera våra prioriteringar med caucus?

•

HRC - till exempel resolutioner förhandlade under september sessionen relaterat till lCCPR och dess implementering
GA 3rd Committe -för att förhandla om den årliga resolutionen om urfolk

•
•

Stärkt deltagande
SDG - Sami
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Nationella möten
Sametingets styrelseordförande hade telefonmöte med
landshövdingen i Norrbottens län Björn O Nilsson. Landshövdingen
informerade om aktuella rennäringsfrågor. Dessutom avhandlades:

•

Såmcdiggi
Såmediggc
S,1micdiggic
Saemiedigldc

Skoterförbudsansökningarna inom l<iruna kommun. Länsstyrelsen har
liksom samebyarna Gabna och Leavas överklagat l<iruna kommuns beslut
till regeringen gällande beslutet att inte medge skoterförbud enligt
ansökan från samebyarna.

•
•

Talma samebys begäran om upphörande av upplåtelse av jakt och fiske
inom Talma sameby. Länsstyrelsen avvisade begäran.
Gränshinder. Information om situationen gällande gränspassage till
Finland vilket berör flera samebyar i norra Norrbotten och försvårar
deras renskötselarbete. Finland har infört hårdare restriktioner för
gränspassering och det begränsar möjligheter att ta med familjer över
gränsen.
o Rennäringen och renskötselföretagande har både i historisk tid och
i nutid haft sin utgångspunkt i en närings- och driftsform i-vilken
hela familjen ingår, både ekonomiskt, socialt, kulturellt och
ekologiskt.
o Renskötselarbetet innebär en stark social och kulturell
samhörighet. Traditionellt är hela familjen - barn, kvinnor och män
- involverade i alla verksamheter inom rennäringen och bidrar med
olika typer av kombinerande sysselsättningar.
o En renskötare är både företagare och förvaltare/bärare av ett
kulturarv. Därför är det viktigt att synliggöra helheten i
renskötselföretagandet. Anseendet och tillfredsställelsen i rollen
som traditions- och kulturbärare och försvarare av äganderätten
till marker och resurser är viktiga delar.

•

Aktuell situation ang. Covid-19.
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Sametingets Kulturnämnd - redovisning perioden 13 januari 20204 juni 2020, rapport nr 8.
Sametingets Kulturnämnd
Ordinarie:
Ingrid Inga, ordförande
Marina Ederlöf, vice ordförande
Nils Johan Lab ba
Louise Skerk
Veronika Håkansson

Ersättare:
Ann Christin Blind
Martin Lundgren (vald 23-25 maj 2018)
Fia Kaddik
Hilding Andersson
Daniel Holst (vald 23-25 maj 2018)

2020
29-30 jan

Kulturnämndens sammanträden
Kulturnämndens håller sammanträde i Kiruna och beslutar om 2020
års verksamhets bidrag till samisk kultur, sameföreningar
organisationer. Kulturnämnden beslutar också om en tematisk
utlysning av projektmedel för samisk design för 2020.
Kulturnämnden konstaterar att regeringen i reglerings brevet för
2020 minskat anslaget för samisk kultur med 500 tkr från 17 878
tkr till 17 3 78 tkr. Kulturnämnden har beslutat att på nytt begära
möte med Kulturdepartementet under 2020.

3-4 mars

Kulturnämnden håller sammanträde i Umeå och beslutar om
projektbidrag till samisk kultur. Kulturnämnden håller dialogmöte
med Statens Kulturråd, och med kulturansvariga i region
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland-Härjedalen och Västernorrland,
med kulturpolitiker inom region Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland-Härjedalen och Västernorrland. Dialogmöte genomförs
även med Sami Duodje.

3-4 juni

Kulturnämnden håller digitalt sammanträde och beslutar bidrag till
samisk kultur bl a ansökningar m a a särskild utlysning om samisk
design, dialogmöten med Tidningen Samefolket, Landsförbundet
Svenska samer (LSS) och Samer i syd. Övriga frågor som
behandlades var budgetunderlag för samisk kultur 2021-2023 och
budgetäskanden 2021, samt en diskussion om konsekvenserna av
covid-19 för den samiska kultursektorn och genomgång av förslag
till handlingsprogram för de samiska språken.

2020
24 jan

Ordförandeberedningar
Ordförandeberedning inför Kulturnämndens sammanträde 29-30
januari 2020 i Kiruna

27 feb

Ordförandeberedning inför Kulturnämndens sammanträde 3-4 mars
2020 i Umeå

27maj

Ordförandeberedning inför Kulturnämndens digitala sammanträde
3-4 juni 2020

2020
25 mars
2020
11 maj

Dialogmöten
Kulturdepartement - dialog om kultursamverkan för kultur i hela
landet - INSTÄLLT p g a covid 19, ev senareläggning
Remissvar
Ordföranden lämnar remissynpunkter på Arkivutredningen till
Sametingets kulturavdelning

2020
14maj

Arbetsgrupper
Ordföranden och ledamoten Nils Johan Labba deltar vid digitalt
möte med arbetsgruppen för planering av Sametingets
Kulturkonferens i oktober 2020

26maj

Ordföranden och ledamoten Nils Johan Labba deltar vid digitalt med
med arbetsgruppen för planering av Sametingets kulturkonferens i
oktober 2020

2020
24 mars

Samråd
Förmöte med SKR (Sveriges kommuner och regioner) inför
dialogmöte med Kulturdepartementet den 25 mars - INSTÄLLT
pga covid-19

29 april

Telefonsamtal med Kulturdepartementet ang Kulturnämndens
begäran om samråd med Kulturdepartementet om Sametingets
kulturpolitiska handlingsprogram och kulturbudgeten

8 maj

Samråd med Tidningen Samefolket, Viktoria Harnesk, ang ytterligare
verksamhetsstöd

11 maj

Samråd med avdelningschefen för Sametingets kulturavdelning ang
remissvar på Arkivutredningen, begäran om möte med
Kulturdepartementet mm

2020
15jan

Övrigt
Ordföranden deltar vid Sametingets Jämställdhetskonferens i Luleå

25 feb

Ordföranden intervjuas av Sameradion om RAÄs rapporter Stöd för
museer i återlämnandeärenden samt Stöd i hantering av mänskliga
kvarlevor i museisamlingar

6 maj

Ordföranden intervjuas av Sameradion om arbetet med att Giron
Sami Teahter blir samisk nationalscen

12 maj

Ordföranden intervjuas av Sameradion ang Sametingets hemställan
om särskilt stöd till samisk kultur, Same gården i Kiruna

2020
22 april

Hemställan till Kulturdepartement
Hemställan om stöd till samisk kultur och idrott för att täcka
intäktsförluster orsakade av covid-19 inlämnad till
Kulturepartementet

2020

Samråd med Sametingets styrelse och styrelsens
kulturansvarige ledamot

20 maj

Telefonkontakt med Anders Kråik ang Kulturnämndens begäran om
möte med Kulturdepartementet

För Kulturnämnden
Ingrid Inga
Ordförande

Ledamöter
Marina Ederlöf, vice ordförande
Nils Johan Labba
Louise Skerk
Veronika Håkansson

2020-05-28

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

SAMESKOLSTYRELSEN

Nämnden för Sameskolstyrelsens redovisning
Denna redovisning omfattar tiden från den 26 januari 2020 fram till och med den 28 maj 2020.

Protokollförda möten
Under perioden har nämnden för Sameskolstyrelsen haft tre protokollförda möten.

11-12 febrnari
Jåhkåmåhkke

Nämndmöte
Ordinarie nämndmöte i Jåhkåmåhkke. Några av ärendena under
mötesdagarna var årsredovisning för Sameskolstyrelsen 2019,
budgehmderlag 2021-2023 och regleringsbrev 2020.

18 februari
Telefonsammanträde

Nämndmöte
Under mötet fastställde nämnden för Sameskolstyrelsen
årsredovisningen för verksamhetsåret 2019 samt fastställande av
redovisning av miljöledningsarbetet vid myndigheten.

27 februari
Telefonsammanträde

Nämndmöte
Under mötet fastställde nämnden för Sameskolstyrelsen
budgetunderlaget 2021-2023.

Övrigt
19 mars

Telefonsammanträde med utbildningsdepartementet
Med anledning av Covid-19 kallade utbildningsdepartementet till
ett telefonsammanträde med Sameskolstyrelsen och
skolmyndigheten SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten).
Myndigheterna informerade om hur det ser ut på enheterna med
anledning av Covid-19. Under mötet deltog skolchef och
nämndordförande för Sameskolstyrelsen.

15 maj

Skypesammanträde med departementssekreterare Ulf Hermelin
Nämndordförande Johanna Njaita tillsammans med skolchef och
controllers hade förmöte inför myndighetsdialogen, som hålls den 5
juni, med departementssekreterare på Utbildningsdepartementet
Ulf Hermelin.

....
::#

Undertecknat

Vt-,

~

ina Njai;

Ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen

SÅMEDIGGI
Ealahuslavdegoddi
Stefan Mikaelsson.

1juni 2020.

Sametingets plenum beslutade den 29.8.2017 enligt§ 12 att till ledamöter i
Näringsnämnden utse som ordinarie ledamöter: Erik Fankki, Birgitta
Andersson, Stefan Mikaelsson, Håkan Jonsson och Agneta Rimpi.
Till personliga ersättare utsågs följande: Kristina Larsgren, Annelie Päiviö,
Charlotta Svensson, Peter Holmqvist och Mona Persson.
Denna rapport avser således tiden från närmast föregående rapport den 4 januari
Den rapport för denna tidsperiod som
normalt inges som bilaga till handlingarna inför ett plenum, kommer att inför nästa
ordinarie plenum att ersätta denna interimistiska rapport. Det är dock oklart vilket
plenum som denna rapport ska framläggas till.
2020 och till och med det ovan angivna datum.

Den 17 juni 2019 arrangerades Näringsnämndens femtonde sammanträde per
telefon. Enligt protokoll 2019:03 och §5 fastställdes budgetäskandet på 673,6 tkr
enligt bilaga 2.
Den 18 december samma år föredrog nämndens ordförande detta äskande med
verksamhetsplan muntligt vid styrelsens budgetberedning för nämnderna i Stuehkie.
Dessutom redovisades i möteshandlingarna budgetäskandet inklusive
verksamhetsplanen. En muntlig reservation avgavs under föredragningen på grund
av att de handlingar med budgetäskandet som sammanställts inför budgetmötet, inte
överensstämde med hur budgetäskandet redovisats i den protokollförda bilagan 2 i
beslutet §5 protokoll 2019:03.
Enligt plenums sammanträdesprotokoll 2020:1, §6 18-20 februari 2020, så beslutade
plenum att anta styrelsens förslag till budget. Plenums beslut innebar att
Näringsnämndens budget för innevarande år fastställdes till 380 tkr.
Näringsnämndens artonde sammanträde genomfördes i Ubmeje som ett lunch-till
lunch-möte från den s mars med ett arbetsmöte med minnesanteckningar och till den
6 mars med ett protokollfört näringsnämndsmöte. Här redovisas några av ärendena
som penetrerades & därefter beslutades:
-Att uppdra till Jan Rannerud som ansvarig för näringsfrågor i styrelsen, att ta upp
frågan om konteringen av kostnaderna för översättning av den av plenum enhälligt,
utan votering och utan reservation antagna Näringspolitisk strategi. Kostnadernas
kontering avser enbart översättningskostnaden av plenum antagna dokumentet till
de av Sametinget brukade samiska språken.
-Att uppdra till Stefan Mikaelsson att utifrån förda diskussioner ta fram ett utkast till
Näringspolitisk Handlingsplan och att redovisa detta till nämnden.
-Att uppdra till Stefan Mikaelsson att revidera Näringsnämndens verksambetsplan
utifrån plenumsbeslutet vidrörande budget för innevarande år och att redovisa detta
utkast till nämnden.
De fullständiga besluten redovisas i det justerade protokolle~
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Näringsnämndens nittonde sammanträde genomfördes per telefon ldockan 1500 1700 den 11 maj. Här redovisas några av ärendena som penetrerades & beslutades.
Beslut;
Att uppdra till kansliet med anledning av nuvarande pandemi att göra ett utkast till
enkät för samiska näringsidkare,
Att fastställa reviderad budget och verksamhetsplan för 2020.
De fullständiga besluten redovisas i det justerade protokollet.
20 april, En interimistisk rapport för Näringsnämndens verksamhet mellan den 4
januari och 20 april e-postades till Volis och för säkerhets skull även till kansliet för
diarieföring. Det är okla1t om handlingen nådde till styrelsens sammanträde 21- 22
april vi1ket var avsikten. Ti11 stora delar bygger dagens rapport med datum 1 juni på
den tidigare.

Ordförandens representation, sammanträden & konferenser:
30 januari, Stuehkie, Canadian Winterlude Reception, Canadian Embassy,
4 februari, ,Jåhkåmåhkke, 415.e Vintermarknaden:
- Ajtte, föreläsning av Lilian Ryd,
- Ajtte hörsalen, museivännernas årsmöte,
5 februari, Jähkåmåhkke:
- Stora suöscenen, invigning av marlmadsveckan 2020,
- Samernas utbildningscentrum, Vernissage Oahppevuosadus, andraårselevernas
vernissage,
6 februari, Jåhkåmåhkke:
- Stora snöscenen, Jokkmokks sameförening, högtidlighållande av nationaldagen,
- Cafe Gasskas, Sameradion firar nationaldagen med direktsändning,
- Ajtte, sammanträffande med Sametingets kansli,
- Åjtte, Sammanträffande med Landsbygdsminister Jennie Nilsson,
- Sammanträffande med Sametingets styrelseordförande Per Olof Nuttj,
- Dialogmöte med Jan Rannerud, styrelseansvarig för Näringsfrågor,
- Dialogmöte med Anders Kråik, styrelseansvarig för dels Kultur och dels Hälso,
Äldre & Idrottsfrågor,
7 februari, Jåhkåmåhkke:
-Åjtte, Dialogmöte med Företagarna Norrbotten,
- Åjtte, Sammanträffande med SSRs kansli & företrädare för Slow Food Såpmi.
22 februari, Ubmeje, JikJJon 2 cajalmas Folkets bios, Jikl)on 2 på Folkets bio,
23 februari, Ubmeje, Såmiråddi - Samerådets rådsmöte,
27 februari, Arlanda, Samtal om OECD-rappmten och regional utveckling,
11-12 mars,

Jåhkåmåhkke, Borderless opportunity for Sapmi, Interreg Nord,
Conclusions and summary statement, DNR 7.2.7-2020-444.
Presentations: http://www.interre(!norcl.com/presentations-borderless-opportunities-forsapmi/?fbclid=IwAROiFUBvq96gGGslX847tA8PonhI7IjdOoMX50XPdPkueBeAakl MPUwwzM ~
2

5 maj, debattartikel i Norran, "Så kan det samiska näringslivet stärkas och utvecklas"
https://norran.se/asikter/debatt/artikel/sa-kan-clet-samiska-naringslivet-starkas-ochutvecklas/7r3nppej

28 maj, Webinar & workshop för samiska företagare i Jåhkåmåhkke, Såpmi
Innovation AB,
Övrig representation:
10 mars, Stuehkie, Miljödepa1tementet, Hearing om Traditionell Kunskap,
Näringsnämnden representerades av Håkan Jonsson.

Boksläpp: Gabriel Kuhn; ''Liberating Sapmi, Indigenous resistence in Europes far
north", Inte1juver med bland andra Aslak Holmberg, Maxida Märak & undertecknad.
Övrigt: Näringsnämnden planerar att fullfölja de ovan angivna besluten som styr
verksamheten för Näringsnämnden under sommaren och hösten 2020. Istället för
fysiska möten övergår nämnden till webbaserad kommunikation. Nämnden kommer
även att överväga övriga kontakter med samiska näringsidkare, samiska
branschorganisationer och andra aktörer i det svenska samhället, på lämpligt sätt och
i dialog med styrelseledamoten Jan Rannen1d.

Det är med de uppgifter & riktlinjer som är kända idag möjligt att genomföra detta
under innevarade år. Men man kan redan nu understryka att nämndens beslut den 6
mars att anpassa verksamhetsplanen till antagen budget minskat antalet aktiviteter
under vår och försommar. Verksamheten planeras att övergå till det mer normala
under sensommaren och hösten detta år och då ökar kostnaderna så att tilldelad
budget förbrukas på ett effektivt sätt.

Det samiska sättet - Samivuohki - Allt för en levande samisk miljö - ealli
såmi birras. Den samiska kulturella mångfalden är särskilt viktig och det
förhållandet ska lyftas fram- synliggöras även i nämndens arbete & förhållningssätt.

För Näringsnämnden.
STEFAN MIKAELSSON.
Ävddåulmusj - ordförande

3

Presidiets rapport till Plenum för verksamhet
under perioden 200123-200608
Sametingets presidium består av ledamöterna Paulus Kuoljok och Åsa Blind.
Under perioden 200123-200608 har telefon/videomöten genomförts enligt nedan:
10:e mars, Stockholm
Möte med Riksdagens talmanspresidium inför planering av Plenum i Stockholm.
10:e mars, Stockholm
Överlämnande av Sametingets uttalande kring Girjasdomen till

Konstitutionsutskottet.
31:a mars, Video
Möte med riksdagsförvaltningen följt av presidiemöte men anledning av planering

inför Sametingets plenum.
1:a april, Video
Möte med Sametingets styrelse för att samråda kring inställande av Plenum i Maj.

Presidiemöte.
7:e april, Video
Möte med ordförandena för Sametingspartierna. Information kring det inställda

plenumet samt diskussioner kring hur vi löser eventuella akuta ärenden som kräver
beslut i Sametinget.
24:e april, Video
Möte med Styrgrupp för arbetsmiljö och hälsa inom Sametingets kansli.
13:e maj, Video

Presidiemöte
1:a Juni, Video
Möte med Styrgrupp för arbetsmiljö och hälsa inom Sametingets kansli.

Under perioden 200123-200608 representation genomförts enligt nedan:
7:e Mars
Deltagande vid VIP-mingel inför melodifestivalens final samt under själva finalen på

Friends arena. Stockholm

Representant: Sametingets ordförande, Paulus Kuoljok

9:e mars

Deltagande vid galapremiären av filmen Charter av Amanda Kernell, Stockholm

Representant: Sametingets ordförande, Pau/us Kuoljok samt vice ordförande Åsa
Blind.

Paulus Kuoljok, Samedikke åvvdåk

2020-06-08
Buoldda

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning

Rapport till styrelsen Rennäringsnämnden för period 2020-01-01-2020-

Såmcdiggi
Såmediggc
Såmiccliggic
Saemiedigkle

04-10
Ordinarie
Marita Stinnerbom, ordförande
Anders-Erling Fjellås, v.ordförande
Martin Lundgren
Håkan Jonsson
Torkel Stångberg

Ersättare
John-Tomas Labba
Matti Berg
Johan Skogsfeldt
Hilding Andersson
Erik Östergren

Rennäringsnämnden har haft två protokollförda möten
Datum
25/2
4/3
26-27/3
6-7/4
27/5

Ort
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Kommentar
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden
Rennärin.gsnämnden
Rennäringsnämnden

Bilaga

Rennäringsnämnden har behandlat ärendet om tre genetisk viktig vargar med finsk-ryskt
urspnmg som uppehållit sig i Arvidsjaursområdet sedan aug 2019. Enligt Naturvårdsverket
har vargarna stor betydelse för skandinaviska vargstammen. Naturvårdsverket utbetalade i
december ersättning för kostnader och merarbete för de samebyar som redovisat kosh1ader
till sametinget före 6 december. För kosh1ader därefter har NV beviljat ytterligare 6 miljoner
kronor och villkorat utbetalning av medlen. Rennäringsnämnden har beslutat att fördela de
medlen att täcka verifierade kosh1ader för helikopter och foder samt det fördelas
proportionellt i enlighet med NV beslut. Nämnden har behandlat projektansökningar som
inkommit.
Nämnden beslutade om prognosförändring i budget genom att öka katastrofskadeskyddet
till 13 350 000 kr och öka skadeförebyggande åtgärder till 2 710 000 kr. Förändringarna beror
på att det konstaterats dåliga betesförhållande i 37 samebyar samt att flera samebyar ansökt
om skadeförebyggande åtgärder i samband med skyddsjakter på varg och järv.
Nämnden har höjt budget ytterligare för katastrofskadeskydd till 16 350 000 kr
Nämnden har påbö1jat arbetet med att se över hur samebyarna kan redovisa merarbete i
samband med skadeförebyggande åtgärder för rovdjur. Kansliet upplever svårigheter att
kontrollera specifika schablonvärden vid längre tidsperioder.
Nämnden har gett uppdrag till kansliet att se över riktlinjer för hur ersättningar för katastrof
fördelas samt diskuterat förändring av förordningen.
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Rennäringsnämndens ordförande har i övrigt medverkat på följande

Möte med Generaldirektören för skogsstyrelsen där diskuterades samverkan mellan
Sametinget och Skogsvårdsstyrelsen med gemensamma myndighetsuppdrag. Tätare dialog
och uppföljningar efterfrågas samt bildande av myndighetsgrupp. Klimatanpassning, att
följa metodutveckling för lav på vinterbetesmarker. Specifika åtgärder bör tillämpas i
samband med skogsbränder och förkorta tiden för återetablering av lav. Skogsstyrelsens
beslut som avser hänsyn till rennäringsintressen avser höjas och att uppföljning sker.
Funktionen och syfte med centrala samrådsgruppen diskuterades.
Möte med Naturvårdsverket med anledning av deras förhandsbesked om beslut om medel
som inte täcker kostnaderna för skadeförebyggande åtgärder som samebyarna genomfört
under tidsperioden samt villkoren. Sametinget lyfte avsaknaden av kommunikation och
begränsningen av medel.
Möte med SSR och samiska delegaterna i VFD om arbetet med miniminivåer och
förvaltningsnivåer och riktlinjerna för skyddsjakt.
Sametinget arrangerade en samebykonferens med ca 100 deltagare den 25-26 februari i
Umeå. Första dagen genomgicks enkätsvaren på enkätundersökningen som skickats till de
som har fått prisstöd. 14 procent svar svarsfrekvensen och sedan var det grupparbeten med
syfte om enkätsvaren är relevanta och vilka frågor Sametinget ska fokusera på i
rennäringspolitiska programmet. Under dag 2 behandlades rovdjursfrågan där även
länsstyrelserna och naturvårdsverket deltog.
Deltog i panel i Seminariet om mångbruk inom skogen samt hur rennäringen bidrar till
mångbruk som brukare av skogen. Under grupparbeten lyftes hänsyn till renskötseln som
sakägare och problematiken m ed dagens skogsbruk som i ett mångbruk av skog skulle bli
mer fördelaktigt med renskötsel anpassat skogsbruk för att fler näringar ska nyttja skogen.
Möte med SSrs ordförande om fortsatt arbete med rovdjursfrågorna.
Möte med referensgruppen i tamreinsprojektet om björns predation på ren i Idre sameby.
Projektet finansieras av Norge och Sametinget har beviljat projekt att se och dokumentera
björns predation under juni månad och även under höstmånaderna.. Det är under perioder
som inte finansieras av forskningen. Skillnaden mellan bjömpredationsprojektet i Udtja och
Gällivareskogs är att de under första året sett att perioden som björn prediterar på renkalvar
pågår in i juni månad i Idre sameby. Studierna visar endast på en björn men det är intressant
att följa utvecklingen. Referensgruppen ser på åtgärder som kan vidtas efter att
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forskningsperioden är avslutat och att forskningsresultaten leder till att förvalta
björn så att skador på renskötseln undviks. Vilket inte har lyckats efter
björnprojektet på svensk sida.

Såmecliggi
Såmedlgge
Såmicdiggic
Sncmiedlgkic

Kontakt med Landsbygdsministerns sakkunnige om behovet av att rennäringen klassas som
samhällsviktig verksamhet samt behovet av anslagskredit för sakanslaget 1:22 med
anledning av dåliga betesförhållanden.

Datum Ort

Kommentar

Möte GD skogsstyrelsen
Möte med nordanalys och kansli om frågor till rennäringsenkäten
Möte med NV angående beslut genetisk viktig varg
Utformning av skrivelse till miljöministern ang genetisk viktig
varg
Digitalt
4/2
Möte med SSR och samiska delegaterna i VFD
Umeå
11/2
Rennäringskonferens
25-26/2 Umeå
Seminaie mångbruk skog samt möte Landsbygdsministern
Umeå
11/3
Telefonmöte Ordförande för SSR om politiskt arbete i rovdjursfrågan
17/3
Ordförandeberedning inför RNN möte
Digitalt
17/3
Ordförandeberedning handlingar RNN möte
20/3
Digitalt
Möte med referensgruppen för björnoch tamreinsprojekt
Digitalt
25/3
Kontakt med Landsbygdsministems politiska sakkunnige
30/3
Telefon
Kontakt med Näringsdepartementet
Telefon
6/4
Beredning av skadeförebyggande åtgärder
Telefon
9/4
Ordförandeberedning inför RNN möte
Digitalt
16/5
Beredning men kansli inför RNN möte
Digitalt
26/5

14/1
28/1
29/1

Östersund
Digitalt
Digitalt

Rennäringsnämndens ordförande
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Rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Språknämnden
Redovisning 2020-01-01-2020-05-29

2020-05-29

Såmediggi
Såmedlgge
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Rapport till plenum för Språknämnden för period 2020-01-01--2020-05-29
Sametingets Språknämnd
Ordinarie:
Lars Miguel Utsi, ordförande
Daniel Barruk (invald 20 februari)
Åsa Blind
Agneta Rimpi
Kristina Nordling

Ersättare:
Marianne Lörsh'and
Fia Kaddik
Britt Sparrock
Josefina Skerk
Peter Holmqvist

Närvaro
5 av 5 möten
2 av 5 möten
5 av 5 möten
5 av 5 möten
0 av 5 möten

Regeringsuppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av samiska
(Ku2019/0188/CSM)

Den 14:e november 2019 gav regeringen Sametinget i uppdrag att ta fram ett förslag till
långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.
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.
Sametingets styrelse har etablerat en projektplan för genomförandet av uppdraget.
Projektledare är Sametingets språk- och utbildningschef. Projektets styrgrupp består av Lars
Miguel Utsi, Jan Rannerud och Anders Kråik. Språknämnden fungerar som referensgrupp
för projektet.
Ett första utkast till förslag till handlingsprogram utarbetades av kansliet i slutet av april.
Språknämnden har vid ett möte behandlat det första utkastet och kommer vid flertalet
tillfällen under maj och juni månad arbeta med förslaget till handlingsprogram.
Sametingets kansli bereder förslaget till handlingsprogram på de avdelningar som berörs av
förslaget. De nämnder vars område berörs av förslaget involveras i arbetet. Sametinget
genomför samråd om förslaget till handlingsprogram med relevanta myndigheter och
aktörer, bl.a. Sameskolstyrelsen, Institutet för språk och folkminnen och Skolverket.
Uppdraget skulle redovisas till Kulturdepartementet den 17 juni. På grund av effekterna av
coronavirusepidemin är redovisningen av uppdraget flyttat till den 4 september 2020.
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Sametingets språkpolitiska strategi
Den 4 december 2019 beslutade språknämnden att påböija arbetet med att utforma
en språkpolitisk strategi. Den ska ersätta det språkpolitiska handlingsprogrammet.

Såmcdiggi
Samedigge
Såmiccliggic
Sacmiedlgkic

Som en del av aktiviteterna för mfolksspråkåret 2019 har Sametinget genomfört en
kartläggning av de samiska språkens nuläge och behov.
Den 12-14 november 2019 genomfördes en språkkonferens som utifrån kartläggningen
samrått med den samiska allmänheten om förutsättningarna för de samiska språken.
Resultaten från kartläggningen och konferensen har sammanställts till en redovisning över
de specifika förutsättningarna och behoven för utveckling som nord-, lule-, pite-, ume- och
sydsamiskan har. Sammanställningen kommer utgöra del av underlag för Språknämnden att
utarbeta förslag till Sametingets språkpolitiska sh·ategi.
Under perioden har språknämnden behandlat språkpolitisk strategi vid flera möten. Kansliet
och språknämndens ordförande har även hållit arbetsmöten i ärendet.

Internationella urfolksspråkdecenniet 2022-2032
År 2019 utsågs av FN till det internationella året för urfolksspråk (IYIL). Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerade Sapmis insatser inom språkåret. Språknämnden har på
Sametingets styrelses uppdrag genomfört aktiviteter inom ramen för språkåret.
FN:s generalförsamling beslutade den 18:e december 2019 i New York att utropa 2022-2032
till det Internationella urfolksspråkdecenniet.
Språknämnden följer utvecklingen och har under perioden påbörjat planeringsarbetet inför
starten av urfolksspråkdecernuet.

Samråd med utredningen för samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt
minoritetspolitik (Dir. 2018:86)
Regeringen beslutade den 23 augusti 2018 att en särskild utredare ska närmare analysera och
föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av minoritetspolitil<en ska
organiseras. Uh·edaren ska även föreslå hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet
kan förbäth"as. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av
uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.
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Sametinget har genom vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande,
ledamöter i språknäim1den samt kansliet deltagit på samråd med utredningen.
Uppdraget redovisades till regeringen den 8 maj 2020.

Samedlggi
Samedlgge
Såmlediggle
Saemledlgkle

Samråd med Institutet för språk och folkminnen angående deras regeringsuppdrag
att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken (Ku2019/01339/CSM)
Den 3:e juli 2019 gav regeringen Institutet för språk och folkminnen (Isof) i uppdrag att
utarbeta ett förslag till långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken i de delar som avser finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.
Handlingsprogrammets syfte är att främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken
att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige.
Samråd har genomförts mellan Sametinget och Isof för att koordinera mellan Isofs arbete och
Sametingets arbete med förslag till handlingsprogram för bevarande av samiska.

Nordisk insats på området små språk- ad-hocarbetsgrupp
Nordiskt ministerråd för utbildning och forskning har beslutat att göra en särskilt
språkinsats i perioden 2019-2021 med fokus på kulturens och utbildningens roll i
revitalisering och stärkning av små språk i Norden.
Insatsen ska utveckla det nordiska språksamarbetet och bidra till att stärka både de
nationella minoritetsspråken och de nordiska små språken. Det syftar även till att stärka den
nationella uppföljningen av målen inom den nordiska språkdeklarationen, som beskriver de
långsiktiga språkpolitiska målen i Norden.
Sametinget deltar genom vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande i en adhocgrupp knuten till språkinsatsen. Ett första möte i ad-hocgruppen genomfördes i
november 2019 och ett andra möte hölls den 4 maj för att planera aktiviteter inom insatsen.

Sida 3 av 4

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
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Såmedlggl
Såmedigge
Såmiediggie
Sacmicdlgklc

Språknämndens sammanträden
Datum

Ort

Kommentar

30jan
12feb
17-18 mar
16 april
12maj

Johkamohkki

Språknämndsmöte, §§ 1-11
Arbetsmöte
Språknämndsmöte, §§ 12-29
Språknämndsmöte, §§ 30-36
Språknämndsmöte, §§ 37-44

Giron
Video
Video
Video

Bilaga

Övriga möten
Datum

Ort

Kommentar

13jan

Giron

13jan

Giron

13 feb

Giron

25 feb

Giron

25 feb

Giron

6mars
3 april
8 april
27 april

Telefovdna
Telefovdna
Telefovdna
Video

28 april
5 maj

Telefovdna
Video

13 maj

Video

14maj
26maj

Video
Telefovdna

Möte med ISOF om deras uppdrag att ta fram
förslag till handlingsprogram för bevarande av de
nationella minoritetsspråken
Möte med kansli och utredare angående uppdrag
att ta fram förslag till handlingsprogram för
bevarande av samiska
Samråd mellan nämnden och utredningen om
uppföljning av minoritetspolitiken
Möte delrapportering av regeringsuppdraget att
ta fram ett handlingsprogram för bevarande av
samiska språk
Möte med ISOF om deras uppdrag att ta fram
förslag till handlingsprogram för de nationella
minoritetsspråken
Ordförandeberedning inför nämndsmöte
Ordförandeberedning inför nämndsmöte
Ordförandeberedning inför nämndsmöte
Möte, avrapportering av första utkast av förslag
till handlingsplan för bevarande av samiska språk
Ordförandeberedning inför nämndsmöte
Ad-hoc gruppmöte i Nordiska ministerrådets
insats Små språk i Norden
Arbetsmöte med ISOF om Nordiska
ministerrådets insats Små språk i Norden
Arbetsmöte med kansliet om språkpolitisk strategi
Ordförandeberedning inför nämndsmöte

Lars Miguel Utsi
Språknämndens ordförande
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Sametingets Ungdomsråds redovisning maj 2020
Ledamot

Ersättare

Anja Fjellgren Walkeapää, ordf.
Julia Omma vice ordf.
Elle Eriksson
Paulus Jonsson
Naadja Östergren

Karen- Ann Hurri
Johan Andersson
Nils- Johan Rannemd
Daniel Holst
Julia Wahlberg

Protokollförda sammanträden
17 februari Umeå
18 maj
Representation
26 maj Valnämndsmöte
Ungdomsrådets inflytande i sametinget
Ungdomsråden har hållit dialog med kulturnämnden, rennäringsnämnden och
näringsnämnden för att diskutera hur SUR kan få mer inflytande och öka sin delaktighet i
övriga nämnders arbete. Detta arbete fortskrider från ungdomsrådet sida.
Samarbete med valnämnd inför sametingsvalet
Ordförande i SUR var adjungerande vid valnämndens möte den 26 maj. Valnämnden och
ungdomsrådet håller kontakt laing hur samarbetet fortskrider.
Handlingsprogram och arbetsordning
Ungdomsrådet beslutade vid möte den 18 maj att se över arbetsordning och handlingsprogram
för ungdomsrådet. Den 15 juni är det beslutat att hålla möte laing dessa två punkter.
Departement
På grund av corona ställdes mötet med näringsdepartementet in. Ett nytt digitalt möte planeras
dock in till hösten.

Valnämndens redovisning för januari -- maj 2020
Valnämndens redovisning omfattar tiden från den 14 januari 2020 fram till och med den 31 maj 2020.

Valnämnden ansvarar för Sametingets uppgifter vid val till Sametinget.
Ledamöter och ersättare

Per Mikael Utsi, Guovssonasti, ordförande
Elisabeth Kråik, Samerna, vice ordförande
Sten Wälitalo, Jakt- och fiskesamerna
Lars Anders Baer, Samelandspartiet
Jennie Granberg, Skogssamerna
Mari-Louise Boman, Landspartiet svenska samer
Hanna Sofie Utsi, Min geaidnu

Tomas Unga
Marianne Marainen
Peter Holmqvist
Jan Persson
Lars Stenberg
Louise Skerk, Jakt- och fiskesamerna
Agneta Rimpi, Jakt- och fiskesamerna

Möten

Valnämnden har hållit två telefonmöten den 12 och den 26 maj 2020.
Sametingsvalet och Sametingets öppnande 2021

Nämnden har förberett sametingsvalet den 16 maj 2021 med att utse ordförande och vice
ordförande för planerade vallokaler i Kirmrn, Karesuando, Övre Soppero, Jokkmokk,
Stockholm, Gällivare, Umeå, Tärnaby, Luleå, Vilhelmina, Arvidsjaur, Arjeplog, Göteborg,
Sorsele, Skellefteå, Lycksele, Österstmd, Piteå, Ftmäsdalen, Malå, Sundsvall, Pajala,
Strömsund och Örnsköldsvik.
Kungahuset och regeringen har bjudits in till Sametingets öppnande den 1 september 2021 i
Lycksele. Övriga inbjudningar görs under 2021.
Regelbundna samråd har hållits och kommer att hållas med Valmyndigheten och
länsstyrelsen i Norrbottens län om ansvarsfördelningen inför och vid valet. I samarbete med
Valmyndigheten och Skatteverket görs instruktionsfilmer om hur röshung går till.
Information om kommande sametingsval planeras lämnas till partier/grupper i Sametinget i
samband med nästa plenum.
Anmälningar till sameröstlängden 2021

Antalet nyanmälningar till valen 2001 - 2017 har varierat mellan 825 och 1 100. Antalet
röstberättigade har ökat från 1993 på 5 390 till 2017 på 8 766. Nyanmälningar ska ha kommit
in till valnämnden senast den 20 oktober 2020. Åldersgruppen född från maj 1999 till maj
2003 står i tur att föras in.
Valnämnden har t.o.m. maj 2020 fått in c.a. 580 nyanmälningar. Valnämndens ledamöter gör
tillsammans en grundlig behandling av anmälningarna för att bedöma om de i anmälan
lämnade uppgifterna är sannolika.
Valnämnden planerar olika insatser under 2020 för att medvetandegöra samer om
möjligheten att anmäla sig till sameröstlängden. Informationsinsatser har planerats i samråd
med Ungdomsrådet, bl.a.
• närvaro vid samiska evenemang

•
•
•
•

kampanjer på sociala medier
annonser
digitala utskick av broschyrer
pressmeddelanden

I och med restriktioner om folksamlingar på grund av pandemin covid-19 har möjligheten
att informera om valet och uppsökanden verksamhet omöjliggjorts genom att samiska
arrangemang till att börja med inställts fram till sommaren 2020.
Annonsering i sociala och andra medier utökas. Samarbetet med Ungdomsrådet kvarstår
dock genom att Ungdomsrådet får genom valnämndens budget medel till att bl. a. producera
film om anmälan och sprida den via samiska ungdomsnätverk etc.
Budgetrevidering för 2020

Styrelsen beslutade den 27 februari 2020, § 30 att fastställa budget för valnämnden på 540 000
kronor samt medel på 215 000 kronor till en kampanj för sameröstlängden. Valnämnden har
behov av att öka budgeten för den fortsatta röstlängdskampanjen under året och har hos
styrelsen begärt en utökning av budgeten med 640 000 kronor:
• Kampanjer på sociala medier utökas.
• Annonser i andra medier utökas.
• Digitala utskick av broschyrer utökas.
• Pressmeddelanden utökas.
• Kostnaderna för fysiska sammanträden kvarstår för att möjliggöra detta under hösten.
• Samarbetet med Ungdomsrådet fortsätter.
• Deltagande i samiska arrangemang återupptas om möjligt.
• Uppsökande av samiska ungdomar på gymnasieskolor planeras.
• Annonsering om tillhandahållande av den preliminära sameröstlängden ska göras.
Budget för sametingsvalet 2021

Kostnaderna för sametingsvalet 2021 beräknas öka med c.a. 2 milj. kronor jämfört med
sametingsvalet 2017, från 3,103 till 5, 13 milj. kronor. Inför valet 2021 planerar valnämnden
öka insatserna för att bistå väljare att rösta enkelt och korrekt. Fler ska ha nära till en vallokal
och fler ska nås av information om anmälan och instruktion om tillvägagångssättet vid
röstning:
• Mötes- rese, arvodes och am1onseringskostnader höjs.
• Antalet vallokaler ökas från 17 till 24.
• Lokal-, kontors- och portokostnader m.m ökas.
• Utbildning av röstmottagare sker samlat och digitalt och spelas in för repetition.
• All annonsering är på fem samiska språk, vilket medför ökade kostnader.
• Ungdomsrådet är involverat för att nå röstberättigade ungdomar att rösta.
• Valstöd lämnas till partier/grupperingar och tryck och distribution av partiprogram
samordnas och bekostas.
• Svarskuvert med svarsporto bidrar till att förenkla brevröstning.

~J,d:Th-1
Per Mikael Utsi
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Såmediggi
Så medigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

2020-05-31

Budgetuppföljning per
Verksamhet (tkr)

Utfall per 2020-05-31

Budget per 2020-05-31

Budget helåret 2020

5648

6384

Förvaltning
Kanslichefens stab
Ekonomi & ad min

3 934
7 709

4 073

9 775

7042
1 742

17 350
4180

Rennäring, miljö och samhälle

1 704

Språk

1492
1310

Kultur
Näring
Summa kansliet
Avrundningsfel
Summa för perioden

Prognos helåret 2020 Not

15397

Folkvalda

Regleringsbrevet 2020

lb1,.

1 777

4 265

83
16 232

1315
100

3157
240

16 049

38967

21 880

22 433

54364

2549

*

-2 500

49

1

*

53 928tkr

Not
* 436tkr - Överskott från 2019

1. Många gemensamma kostnader i början av året (ex. Riksrevisionen, årsredovisning, gemensamma licenser m .m.)
Ny IT-leverantör kommer väsentligt öka driftskostnaderna för IT.
Utvecklings kostnader för IT kommer öka med 3.000tkr jämfört med ordinarie budget.
Detta gäller utveckling av:

Girdnu
E-postsignering
System för videokonferens
Nytt diariesystem
Kansliet har beräknat om budget och ökat IT-kostnader med nästan 500tkr. Återstår 2500tkr för att klara av utvecklingskostnaderna.
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Alla siffror anges i tusen kronor (tkr)

i~
~

Utfall per 2020-05-31 Budget per 2020-05-31

Budget helåret 2020

Prognos helåret 2020

Not

I~&

-

$

~##• . . . ,

Plenum
Presidium
Styrelse
Styrelseordförande
Språknämnden
Kulturnämnden
Rennäringsnämnden
Näringsnämnden
Hälso, äldre- och idrottsnämnden
Val nämnden
Samiskt parlamentariskt råd
Ungdomsrådet
Valberedning
lnsynsrådet
Partistöd
Politiska uppdrag och projekt
Summa

1 387
214
1273

1300
158
1458

571
96
168
276
120
110
145
44
71
6

583
158
200
200
158
158
225

3 900
380
3 500
1400

635
534

300
158
8
42
635
640

380
480
480
380
380
540
720
380
20
100
820
1537

5 648

6 384

15 397

1200
30
450
140
55
60
50
60
45

2

#
#
#
#3
#
#
#4
#5

Sårnediggi
Sårncdigge
Såm iediggk
Saemiecligkie

35 #6
400 #
45
7

-21
2 549

*

Noter
* 436tkr - Överskott från 2019
# 865tkr - Minskade resor alternativt inställda möten pga Corona
2. 750tkr överskott vid ett digitalt och ett fysiskt plenum under hösten

3. Äskar 910tkr. Korttidsstudiestöd, Språkvecka, Språkcentrum 10-årsjubileum
4. Äskar extra medel till handläggare
5. Äskar l000tkr för handläggar+ 800tkr från Kulturansalget
6.Äskar 579tkrför annonsering
7. Meddelat om positivt resultat för 2020
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Fördelning av 2240 - Politiska uppdrag och projekt
Uppdrag/Projekt (tkr)

Nordiskt och internationellt arbete
Sann ingskommission
SPR ungdomskonferens
Konferens rennäring
Forskningspolitisk strategi
Muonio historia
Återbegravning
Kampanj röstlängd
Kungabesök 6 februari
Almedalen
Gränsöverskridande renskötsel

Not

Prognos helåret 2020

Budget 2020

Utfall

5

223

222
50
70
227

4

6

87

125

-35

7

10

8

14

210

60
215
220
30

Övervakningskommitten
Kommitten för samiska national symboler
Referensgrupp i etiska frågor
Metodik och strategi; konsultationsordningen
Modern samepolitik
Rovdjustrategi
IL0169
Mediapolitisk strategi
Insatser klimatanpassning
Sametingsvalet
Medel att fördela
Summa

318
534

1537

-21

Noter

5. Inkl. 35tkr extra uppdrag politisk sakkunnig
6. Slutliga kostnader
7. 160tkr inkl. fysisk presentation och upptryckt rapport
8. Inga fler kostnader
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Alla siffror anges i tusen kronor (tkr)

~

Plenum
Presidium
Styrelse
Styrelseordförande
Språknämnden
Kulturnämnden
Rennäringsnämnden
Näringsnämnden
Hälso, äldre- och idrottsnämnden
Valnämnden
Samiskt parlamentariskt råd
Ungdomsrådet
Valberedning
lnsynsrådet
Partistöd
Politiska uppdrag och projekt
Summa

4 390
300
860
1250
350
450
450
250
600

3 939
350
3 633
1250
350
450
450
400

Not

Budget 2020

Budget 2019

Budget 2018

Budget 2017

3 789
380
3 354
1400
380
480
480
380
380
380

3 200
150
600
80

175
350
1060
350
30
200

1000
380
30
200

530
350

800
1710

800
2 690

15 290

15 497

16 503

3 900
380
3 500
1400
380
480

2

-&
::
\ '#••,,,,,,,~
Så.mediggi
Såmedigge
Samicdiggic
Saemiedigkie

3

480
380
380
540
720
380
20
100
820
1537 *

4
5
6
7

15 397

Not

* 436tkr - överskott från 2019
2. 750tkr överskott vid ett digitalt och ett fysiskt plenum under hösten
3. Äskar 910tkr. Korttidsstudiestöd, Språkvecka, Språkcentrum 10-årsjubileum
4. Äskar extra medel till handläggare
5. Äskar l000tkr för handläggar+ 800tkr från Kulturansalget
6.Äskar 579tkr för annonsering
7. Meddelat om positivt resultat för 2020
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Fördelning av 2240 - Politiska uppdrag och projekt
Uppdrag/Projekt (tkr)
Nordiskt och internationellt arbete

Not

Budget 2020

Budget 2019

170
60

Sanningskommission
SPR ungdomskonferens

165
135
195

Konferens rennäring
Forskningspolitisk strategi
Muonio historia
Återbegravning
Kampanj röstlängd
Kungabesök 6 februari
Almedalen
Gränsöverskridande renskötsel

222
50
70
227

5

125
60
215
220
30

7

6

8

50
78
70

övervakningskommitten
Kommitten för samiska national symboler
Referensgrupp i etiska frågor
Metodik och strategi; konsultationsordningen

300
450
10
62

Modern samepolitik
Rovdjustrategi
ILO169
Media politisk strategi
Insatser klimatanpassning
Sa meti ngsva let
Övriga uppdrag/projekt 2019
Summa
I-

Medel att fördela

98
847

10 318
1219

2 690

Noter
s. Inkl. 35tkr extra uppdrag politisk sakkunnig

6. Slutliga kostnader
7. 160tkr inkl. fysisk presentation och upptryckt rapport
8. Inga fler kostnader

10.

9tkr Samisk språklag

65tkr Pitesamisk arb.grupp 95tkr Hälsopol. prog.

380tkr Läget i Sapmi

200tkr Urfolksspråkåret

52tkr SPR Obervatör

46tkr Verksamhetsplan
.;

Utskrivet: 2020-06-24 11:32
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Extra äskanden
Valnämnden -Annonsering
Språknämnden - Korttidsstudiestöd
Språknämnden - Samiska språkvecka
Språknämnden - Språkcentrum 10 år
HÄi-nämnden - Handläggare
HÄi-nämnden - Samisk idrott
Näringsnämnden - Handläggare

Kulturnämnden - Nämndsbudget
Kulturnämnden - Kulturkonferens
Kluturnämnden - Referensgrupp
HÄi-nämnden - Hälsokonferens

Utskrivet: 2020-06-24 11:32

579tkr
200tkr
425tkr
285tkr
1000tkr
800tkr
Ökade medel

(Från Kulturanslaget)
(Kostnader ej specificerade)

Ökade medel
350tkr
150tkr
400tkr

(Budget 2021)
(Budget 2021)
(Budget 2021)
(Budget 2021)

3

RESERVATION

Till§ 85.2

Angående: Budget 2020

Sarnediggi
Sarnedigge
Saemiedigkie
Sametinget

Motivering till reservation:
Underlag i ärendet fick styrelsen tillgång till endast en dag inför styrelsemötet.
Styrelsen fick muntlig dragning på mötet om ett akut behov att täcka ett
prognosticerat underskott i förvaltningens budget på 2500 tkr på grund av oväntade
kostnader för utveckling av IT-systern.
Underlaget är undermåligt då styrelsen inte får fullständig budgetuppföljning och
prognos över hela sametingets verksamhet och de prognosticerade kostnaderna för
underskottet inte beskrivs i detalj, annat än att det handlar om totalt 3000 tkr i ökade
kostnader för utveckling av IT för systemet Girdnu, e-postsignering, systern för
videokonferens och ett nytt diariesystern. Skriftlig beredning av ärendet saknas och
av den muntliga föredragningen framkom det att den mest akuta kostnaden gäller
administrationssysternet Girdnu och omfattar 2000 tkr av underskottet. De övriga
utvecklingsbehoven är sådana som till dels varit kända sedan tidigare men som
aktualiserats under året, särskilt på grund av konsekvenserna av corona-epidemin.
För den folkvalda delen prognosticeras ett överskott på 2549 tkr samt 318 tkr i
ofördelade medel på uppdrag och projekt, mycket på grund av att kostnader för
möten och resor minskar, bl.a. för plenum (-1200 tkr), styrelsen (-590 tkr) och
nämndernas budgetar (-350 tkr).
Från nämnderna har det äskats om utökade medel till bl.a. korttidsstudiestöd (200
tkr), fler handläggare (1000 tkr), arbete inför Sametingsvalet (579 tkr).
Styrelsen beslutade att hela underskottet i förvaltningen ska täckas med överskottet i
den folkvalda delen. Därtill fördelas 318 tkr till valnämnden för arbete inför
Sametingsvalet.
Styrelsens beslut innebär att nämndernas budgetar begränsas. Det har inte
konsulterats med nämnderna om hur respektive nämnds budget som de själva
förfogar över ska eller kan omfördelas. Nämnderna äskar varje år om utökad budget
och har svårt att klara sin verksamhet med den budget som tilldelas.

Sametingsvalet är samernas möjlighet till demokrati. Att inte tillskjuta tillräckliga
medel för att få fler att anmäla sig till röstlängden innebär att valnämnden inte kan
göra sitt arbete till fullo inför Sametingsvalet. Tilläggsäskandet var för ett förändrat
arbetssätt när begränsning av corona-epidemin inte tillåter stora samiska
arrangemang. Det krävs andra sätt genom sociala medier, annonsering, utskick för
att förmå samer att anmäla sig till röstlängden. Sista anmälningsdag är den 20
oktober.
Guovssonasti reserverar sig mot beslutet eftersom
1) beslutet tas utan fullständiga underlag och med underlag som delgetts i strid
med arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnders bestämmelse att
underlag ska skickas ut senast en vecka före sammanträdet;
2) styrelsen frångår principen om att inte göra omfördelningar mellan den
folkvalda delen och förvaltningens budget för kostnader som inte är akuta,
särskilt system för epost-signering och nytt diariesystem som har kunnat
täckas inom förvaltningens budget. Avsaknaden av uppföljning och prognos
för förvaltning omöjliggör en bra omfördelningsprocess.
3) omfördelningen drabbar Sametingets politiska arbete, dels nämndernas arbete
men särskilt Sametingsvalet 2021 då styrelsen inte fullt ut prioriterar
valnämndens äskande om 579 tkr för att genom annonsering kompensera för
de begränsningar som corona-epidemin orsakat för arbetet med att informera
om Sametingsvalet och uppsökande verksamhet för att värva samer som inte
tidigare varit upptagna i röstlängden.
Jag reserverar mig mot styrelsens beslut till förmån för eget förslag;
-

att utöka budget för utvecklingskostnader för IT för Girdnu och system för
videokonferens med 2000 tkr,
att utöka budget för arbetet med Sametingsvalet enligt äskande från
valnämnden med 579 tkr
att uppdra till kansliet att utarbeta förslag till reviderad budget 2020

Datum: 2020-06-10

Ort: Johkamohkki

Namn: Lars Miguel Utsi
Underskrift av tjänstgörande ledamot/ledamöter:
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Motivering till reservation:

Underlag i ärendet fick styrelsen tillgång till endast en dag inför styrelsemötet.
Styrelsen fick muntlig dragning på mötet att ett akut behov att täcka ett
prognosticerat underskott i förvaltningens budget på 2500 tkr på grund av oväntade
kostnader för utveckling av IT-system.
Underlaget är undermåligt då styrelsen inte får fullständig budgetuppföljning och
prognos över hela sametingets verksamhet och de prognosticerade kostnaderna för
underskottet inte beskrivs i detalj, annat än att det handlar om totalt 3000 tkr i ökade
kostnader för utveckling av IT för systemet Girdnu, e-postsignering, system för
videokonferens och ett nytt diariesystem. Skriftlig beredning av ärendet saknas och
av den muntliga föredragningen framkom det att den mest akuta kostnaden gäller
administrationssystemet Girdnu och omfattar 2000 tkr av underskottet. De övriga
utvecklingsbehoven är sådana som till dels varit kända sedan tidigare men som
aktualiserats under året, särskilt på grund av konsekvenserna av coronaepidemin.
För den folkvalda delen prognosticeras ett överskott på 2549 tkr samt 318 tkr i
ofördelade medel på uppdrag och projekt, mycket på grund av att kostnader för
möten och resor minskar, bl.a. för plenum (-1200 tkr), styrelsen (-590 tkr) och
nämndernas budgetar (-350 tkr).
Från nämnderna har det äskats om utökade medel till bla. korttidsstudiestöd (200
tkr), fler handläggare (1000 tkr), arbete inför Sametingsvalet (579 tkr)
Styrelsen beslutade att hela underskottet i förvaltningen ska täckas med överskottet i
den folkvalda delen. Därtill fördelas 318 tkr till valnämnden för arbete inför
Sametingsvalet.
Styrelsens beslut innebär att nämndernas budgetar begränsas och detta har inte
konsulterats med nämnderna om hur respektive nämnds budget som de själva
förfogar över ska eller kan omfördelas. Nämnderna äskar varje år om utökad budget
och har svårt att klara sin verksamhet med den budget som tilldelas.

Sametingsvalet är samernas möjlighet till demokrati. Att inte tillskjuta tillräckliga
medel för att få fler att anmäla sig till röstlängden innebär att valnämnden inte kan
göra sitt arbete till fullo inför Sametingsvalet. Tilläggsäskandet var för ett förändrat
arbetssätt nu när begränsning av pandemin inte tillåter stora samiska arrangemang
utan nu krävs det andra sätt genom sociala medier, annonsering, utskick för att nå
samer att anmäla sig till röstlängden. Sista anmälningsdag är den 20 oktober.
Guovssonasti reserverar sig mot beslutet eftersom
1) beslutet tas utan fullständiga underlag och med underlag som delgetts i strid
med arbetsordningens krav på att underlag ska skickas ut senast sju dagar
före ett sammanträde;
2) att styrelsen frångår principen om att inte göra omfördelningar mellan den
folkvalda delen och förvaltningens budget för kostnader som inte är al<Uta,
särskilt system för epost-signering och nytt diariesystem som kan kunnat
täckas inom förvaltningens budget. Avsaknaden av uppföljning och prognos
för förvaltning omöjliggör en bra omfördelningsprocess.
3) att omfördelningen drabbar Sametingets politiska arbete, dels nämndernas
arbete men särskilt Sametingsvalet 2021 d å styrelsen inte fullt ut prioriterar
valnämndens äskande om 579 tkr för att genom annonsering kompensera för
de begränsningar som corona-epidemin orsakat för arbetet med att informera
om Sametingsvalet och uppsökande verksamhet för att värva samer som inte
tidigare varit upptagna i röstlängden.
Jag reserverar mig mot styrelsens beslut till förmån för eget förslag;
-

att utöka budget för utvecklin gskostnader för IT för Girdnu och system för
videokonferens med 2000 tkr,
att utöka budget för arbetet med Sametingsvalet enligt äskande från
valnämnden med 579 tkr
att uppdra till kansliet att utarbeta förslag till reviderad budget 2020

Datum:2020-06-26

Ort: Storbacken

Namn: Marita Stinnerbom
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1. INLEDNING
Sametinget, liksom andra folkvalda församlingar, regeringar, nationer och stater behöver
dokument som sätter upp ramarna för "utrikespolitiken": mål och prioriteringar för
mellanstatligt, bilateralt och multilateralt samarbete och internationella relationer. Om det är
regeringen, i egenskap av fördragsslutande stat och part, som bär ansvaret för att genomföra
de internationella åtaganden och instrument man undertecknat, har Sametinget en viktig roll
i detta arbete genom sitt mandat och ansvar gentemot det samiska folket att bevaka, ta
tillvara och företräda samiska intressen.
För att säkerställa ett långsiktigt kontinuerligt arbete och samarbete på internationell nivå
har Sametinget tagit fram de1ma strategi. Eftersom världen är föränderlig ska strategin ses
som ett levande dokument som ses över regelbundet och uppdateras vid behov. Strategin
ska förstås och läsas tillsammans med Sametingets övriga styrdokument.

1.1.

Syfte

Strategin är en vägledning med syfte att strukturera och sätta upp ramarna för Sametingets
internationella arbete och samarbete. Strategin utgår från övergripande mål som reflekterar
Sametingets långsiktiga strävanden att förbättra och stärka situationen för det samiska folket
och dess rättigheter. I strategin identifieras och beskrivs Sametingets arbete med prioriterade
tematiska arbetsområden.

1.2.

Utgångspunkter och övergripande mål

Utgångspunkterna för denna strategi och Sametingets internationella arbete är att
Sametinget och det samiska folket har viktiga erfarenheter och kunskap som kan främja en
positiv hållbar utveckling och bidra till lösningar inför de globala utmaningar världen står
inför. Samtidigt kan den internationella rätten och det internationella samfundet bidra till
full respekt för och genomförande av det samiska folkets rättigheter, intressen och
strävanden på nationell, regional och lokal nivå.
Allt internationellt arbete utgår ifrån ett rättighetsperspektiv där mänskliga rättigheter i
allmänhet och urfolks rättigheter i synnerhet är i fokus. Vi anlägger ett holistiskt, tvärsektoriellt perspektiv på de frågor vi arbetar med och ser tydliga kopplingar mellan global,
nationell, regional och lokal nivå, mellan de samiska markerna, språk, kultur, natur och
miljö. Vårt arbete ska vara förankrat i Sapmi, i samiska värderingar och traditionell kunskap.
Sametingets strävan, som genomsyrar all verksamhet, på såväl nationell som regional och
internationell nivå, är självbestämmande för det samiska folket. Självbestämmande innebär
att fatta egna beslut i och utöva inflytande över sociala, språkliga, kulturella, ekonomiska
och politiska frågor som berör det samiska folket. Det innebär reell möjlighet att utöva
inflytande över internationella besluts- och förhandlingsprocesser utifrån det samiska folkets
rättigheter, intressen och önskningar samt att självständigt avgöra på vilket sätt
internationella överenskommelser och beslut genomförs på ett sätt som gynnar det samiska
folket. Självbestämmande iimebär självrepresentation i nationella, regionala och
internationella sammanhang. Det vill säga att Sametinget, i egenskap av folkvalt organ som
5

representant för det samiska folket, även kan företräda det samiska folket i internationella
sammanhang.'
Sametinget vill arbeta aktivt på nationell och internationell nivå genom partnerskap och
samarbete. Vi antar ett inkluderande förhållningssätt där jämställdhet, ungas och andras
perspektiv beaktas och genomsyrar Sametingets arbete. Civilsamhällets medverkan och
engagemang är en viktig grundsten i ett demokratiskt samhälle, inte minst utifrån det
samiska samhällets traditionella lokala grundstruktur.
Sametinget har följande övergripande mål för sitt internationella arbete. Dessa mål
reflekterar långsiktiga strävanden att förbättra och stärka situationen för det samiska folket
och deras rättigheter:
•

Självbestämmande i frågor som berör det samiska folket, inklusive möjlighet för
Sametinget att fullt ut kunna företräda det samiska folket i internationella
sammanhang och betraktas som en samarbetspartner för urfolk, stater och andra
aktörer.

•

Erkännande av och respekt för det samiska folkets rättigheter, inklusive
genomförande av Sveriges internationella åtaganden gentemot det samiska folket och
andra urfolk.

•

Synliggörande av och respekt för det samiska folket i Sveriges, EU:s och andra
internationella, multilaterala samarbetsorgans arbete.

•

Starkt samiskt samarbete inom Samiskt Parlamentariskt Råd och med Samerådet
samt med andra institutioner som företräder urfolk i Arktis och resten av världen.

•

Samarbete och partnerskap med stater och internationella organisationer utifrån
ömsesidig respekt.

Det finns andra samiska institutioner som också representerar och föreh·äder samerna och samiska frågor i
internationella sammanhang, Strategin berör endast Sametingets arbete i denna roll.

1
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1.3.

Strategisk inriktning

Genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys följer Sametinget prioriterade frågor som
berör det samiska folket och dess rättigheter (se kapitel 3). Med ökad kunskap om externa
omvärldsfaktorer - såsom geopolitiskt läge, ekonomisk utveckling, ideologiska strömningar
och utveckling av internationell rätt och mänskliga rättigheter - har Sametinget en stadig
grund att stå på i all sin verksamhet. På detta sätt får Sametinget verktyg för att bidra till
positivt förändringsarbete och genomförande av internationella åtaganden på nationell nivå.
Genom aktivt deltagande i relevanta processer och forum kan Sametinget bidra med
erfarenheter, kunskap och lösningar kring gemensamma globala utmaningar. Sametinget
spelar tillsammans med andra samiska aktörer, en viktig roll för omvärldens kännedom om
samernas situation i Sapmi, Sverige och EU samt för efterlevnaden av internationella
skyldigheter och åtaganden. Sametinget kan genom sin internationella närvaro synliggöra
och uppmärksamma för det samiska samhället viktiga frågor. Genom att vara närvarande
och delta aktivt i olika internationella forum möjliggörs Sametingets parh1erskap och tätare
samarbete med andra urfolk och andra aktörer.
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1.4.

Avgränsningar och inledande anmärkningar

I kapitel 2 som handlar om mänskliga rättigheter har avgränsningar gjorts kring de
instrument, processer och forum som tas upp. Bland annat har instrument av mer vägledande karaktär utelämnats. Det är ändå värt att nämna FN:s vägledande principer för
företag och mänskliga rättigheter och det årliga forum, med samma namn där staters ansvar
för att främja mänskliga rättigheter inom området diskuteras.
7

Det finns flera tematiska frågor som Sametinget identifierar som betydelsefulla men som inte
lyfts specifikt i denna strategi (kapitel 3). En sådan fråga handlar om matproduktion,
matsäkerhet och matsuveränitet och det arbete som genomförs under FN:s organ för livsmedelssäkerhet, jordbruk, landsbygdsutveckling, fiske och skogsbruk (Food and Agriculture
Organisation, FAO). Att dessa frågor inte finns med i denna strategi hindrar inte att
Sametinget arbetar med frågorna. Likaså finns det samarbeten och plattformar som
Sametinget deltar i men som inte lyfts i kapitel 4. Ett sådant exempel är Nordiskt
Ämbetsmannaråd.

1.5.

Om markanvändning och markrättigheter

Sametingets uppdrag enligt sametingslagen (1992:1433) är att medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas vid utnyttjande av mark och vatten. Ett
av Sametingets stora verksamhetsområden rör markanvändning och samiska markrättigheter. Eftersom allt internationellt arbete som beskrivs i de1ma strategi utgår från ett
rättighetsperspektiv gäller detta även de samiska markrättigheterna, såsom de bland annat
kommer till uttryck i urfolksdeklarationen.
Markanvändningsfrågor är integrerade i Sametingets arbete med de globala hållbarhetsmålen, konventionen om biologisk mångfald, klimatkonventionen, språk och immateriellt
kulturarv. De finns integrerade i arbetet med erkännande och genomförande av samiska
rättigheter, samiskt självbestämmande och principen om fritt, informerat förhandssamtycke
(FPIC). I Sametingets internationella arbete, och följaktligen även i denna strategi, behandlas
markanvändning och det samiska folkets rätt till sina marker inte som en särskild tematisk
fråga utan som en tvärgående fråga.

1.6.

Läsanvisningar

Strategin inleds med ett kapitel om mänskliga rättigheter och relevanta instrument och
processer som genomsyrar och lägger grunden för allt internationellt arbete och samarbete
inom Sametinget och som är centrala för att uppnå de övergripande målen.
Därefter följer ett kapitel med prioriterade tematiska frågor som Sametinget arbetar med.
Kapitlet beskriver frågornas relevans för Sametingets verksamhet och identifierar tematiska
mål och övergripande insatser för Sametinget att organisera arbetet utifrån. Därpå följer ett
kapitel om Sametingets samarbete med olika samiska, regionala och internationella
institutioner inklusive deltagande i nätverk och plattformar. I denna del lyfts behovet av
insatser för att formalisera eller stärka Sametingets samarbete med de olika aktörerna.
Strategins sista kapitel handlar om kompetenshöjande insatser, spridning av information
kring samiska rättigheter och internationella frågor och säkerställande av kontinuitet i det
internationella arbetet. Avsnittet omfattar insatser för stärkt kapacitet och ökad kunskap hos
Sametingets ledamöter och anställda, det samiska folket samt riksdag, regering, myndigheter
och den svenska allmänheten.
I dokumentet förekommer engelska namn, beteckningar och förkorh1ingar på organisationer,
instrument och processer. Lista med förkortningar och ordförklaringar finns i en bilaga.
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2. MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER
De mänskliga rättigheter som fastslås i internationella instrument är universella och gäller
för alla och envar. De konstaterar att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang,
är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna som omfattar
urfolks rättigheter utgör grundvalen för Sametingets internationella arbete utifrån de
tematiska frågor som beskrivs i följande kapitel.
I Sverige är det regeringen som är ytterst ansvarig för att de mänskliga rättigheterna
efterlevs, vilket görs bl.a. genom lagstiftningsåtgärder och uppdrag till olika myndigheter.
Regeringen rapporterar regelbundet om sin efterlevnad till de olika internationella organ
som ansvarar för respektive instrument och dess uppföljning.

2.1.

Centrala instrument och granskningen av deras efterlevnad

Instrument om mänskliga rättigheter finns på både global och regional nivå och kan vara av
olika bindande karaktär. Sametinget arbetar huvudsakligen utifrån FN:s och Europarådets
instrument (som samlingsbegrepp används hädanefter MR-instrument). För samtliga
instrument fums, inom både FN och Europarådet olika regelbundet återkommande
mekanismer och processer för att följa upp staters efterlevnad och genomförande av de
respektive instrument de åtagit sig att uppfylla.
Inom FN-systemet är det FN:s råd för mänskliga rättigheter, MR-rådet2, som har det
övergripande ansvaret. Inte minst genom den allmänna granskningen Universal Periodic
Review (UPR) som är en omfattande granskning av staters efterlevnad av alla mänskliga
rättigheter och instrument de är bundna av. Därutöver finns FN:s fördragskommitteer
(treaty bodies) som granskar efterlevnaden av de tematiska konventionerna (se nedan) och
tar fram vägledning och praxis kring hur innehållet i de olika konventionerna ska förstås och
tillämpas. I samband med granskningsprocesserna lämnas rekommendationer till den
granskade staten för hur genomförandearbetet bör förändras och förbättras.
Det finns övergripande instrument till skydd för mänskliga rättigheter. FN:s Allmänna

förklaring om de mänskliga rättigheterna och Europakonventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna (EKMR) är två centrala instrument som innehåller allmfuma
förklaringar om mänskliga rättigheter. 3
Sametingets arbete utgår från de instrument som specifikt behandlar olika kategorier av
mänskliga rättigheter som Sverige är bundet av. Inom FN-systemet kallas dessa för
tematiska konventioner.

På engelska: Human Rights Council (HRC). MR-rådet ansvarar för att stärka och främja mänskliga rättigheter
och för att granska staternas efterlevnad av olika MR-instrument. MR-rådet tar också upp fall av överträdelser
mot mänskliga rättigheter som enskilda eller organisationer anmäler till rådet.
3 FN-stadgan innehåller viktiga skrivningar som relaterar till mänskliga rättigheter.

2

9

Några exempel på konventioner är:
o
o
o
o
o

Skydd mot diskriminering och rasism (ICERD)4
Medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) 5
Sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter (ICSECR) 6
Kvinnors rättigheter (CEDAW)7
Barns rättigheter (CRC) 8

De instrument som specifikt rör urfolks rättigheter som Sametinget arbetar med är Urfolksdeklarationen (UNDRIP) 9 och ILO 169. 10 Eftersom ILO 169 ännu inte ratificerats av Sverige
arbetar Sametinget aktivt för en ratificering. 11 Urfolksfrågor och urfolksdeklarationens
genomförande bevakas och behandlas i en rad forum och processer där Sametinget är
delaktig. Som exempel kan nämnas:
o
o
o

FN:s permanenta forum för urfolksfrågor (UNPFII) 12
FN:s expertmekanism för urfolks rättigheter (EMRIP) 13
FN:s specialrapportör för urfolks rättigheter 14

Framför allt UNPFII och EMRIP utgör viktiga plattformar för Sametingets omvärldsbevakning där det finns möjlighet att följa den internationella rättsutvecklingen, att utbyta
information och erfarenheter med andra urfolk, stater och organisationer och informera om
utvecklingen i Sapmi. Diskussioner och slutresultat från dessa forum (rapporter,
rekommendationer, resolutioner etc.) utgör viktiga underlag och verktyg för Sametingets
arbete gentemot Sverige på nationell nivå.
Av central betydelse är Europarådets konvention om skydd för minoriteter som omfattar
bestämmelser om skydd och stöd för minoriteters språk, traditioner, kulturarv och religion.

2.2.

Sametingets arbete för mänskliga rättigheter

Granskning och uppföljning av Sveriges efterlevnad av olika MR-instrument är centrala
aktiviteter i Sametingets internationella arbete. Sametinget bevakar regeringens rapportering
till de olika granskningsmekanismerna inom FN och Europarådet och författar egna
International Convention on the Elimination of Racial Discrimination - granskas av kommitten med samma
namn.
5 International Covenant on Civil and Political Rights - granskas av Human Rights Committee.
6 Jntemational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - granskas av kommitten med samma namn.
7 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimi.nation against Women - granskas av kommitten med
samma namn.
8 Convention on the Rights of the Child - granskas av kommitten med samma nanm.
9 United Nations Declaration on the Rights of lndigenous Peoples
10 Indigenous and Tribal Peoples Convention No 169
11 Frågan har uh·etts och behandlats av riksdagen vid flera tillfällen. Sametinget har den 14 juni 2019 hemställt till
regeringen att ILO 169 ratificeras och att en plan för de tta arbete tas fram.
12 UN Permanent Forum for Indigenous Issucs https:ljwww.un.or~/development/desa/indigenouspeoples/w1pfiisessions-2.html
13 Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples
https:ljwww.ohchr.org/EN/lssues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIPindex .aspx
14 UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples
https://www.ohchr.org/ENnssues/lPeoples/SRindigenousPeoples/Pages/SRIPeopleslndex.aspx
4
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alternativa rapporter (s.k. skuggrapporter) där Sametinget presenterar sin bild av hur
Sverige efterlever sina åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter och lämnar synpunkter på
vilka rekommendationer som granskningsmekanismerna bör lämna. Där det är möjligt
deltar Sametinget vid granskningssessionerna. Sametinget följer upp, internt och i nära
samarbete med regeringen, rekommendationer som lämnats av granskningsmekanismerna
och arbetar för att regeringen genomför relevanta rekommendationer som berör samiska
frågor.
De rapporter, vägledningar och rättspraxis
som tas fram av internationella organ
använder Sametinget i sin verksamhet
som verktyg för att driva på erkännandet
av och genomförandet av samiska
rättigheter. Sametinget arbetar för att
sametingslagen och annan lagstiftning
speglar och är förenlig med innehållet i de
olika MR-instrumenten och
urfolksdeklarationen. En del i detta arbete
är att, i partnerskap med regeringen, ta
fram en nationell handlingsplan för
urfolksdeklarationens genomförande
utifrån Världskonferensens slutdokument
(se faktaruta).
FN :s generalförsamling antog år 2017 en
resolution om att främja deltagandet av
urfolks representanter och institutioner i
FN-systemet.15 Enligt resolutionen skulle
FN:s generalsekreterare, med stöd från
FN:s medlemsstater och relevanta FNorgan, hålla regionala konsultationer itman Permanent Forums 19:e session (2020).
Generalsekreteraren rapporterade resultaten av konsultationerna och andra inspel från
urfolk till generalförsamlingen vid sin 74:e session (september 2019). Därutöver har
generalförsamlingens ordförande hållit informal
interactive hearings under generalförsamlingens
72:a, 73:e och 74:e sessioner och i anslutning till
permanent forums sessioner.
Inom ramen för samarbetet it1om Samiskt
Parlamentariskt Råd arbetar Sametinget för ett
stärkt deltagande för urfolk it1om FN-systemet.
Målsättningen med detta arbete är att
urfolksinstitutioner ska kmma representera sina
folk och ta tillvara deras intressen och
rättigheter på lika villkor som staterna.
15 Enhancing the participation of indigenous peoples' representatives and institutions in meetings of relevant
United Nations bodies on issues affecting them (A/RES/71/321)

11

3. PRIORITERADE TEMATISKA FRÅGOR
Sametingets internationella arbete speglar Sametingets olika verksamhetsområden och delas
upp i olika tematiska frågor. Varje tematisk fråga introduceras med en kort inledning om
frågans koppling till och betydelse för Sametingets verksamhet. Därefter anges tematiska
mål som Sametinget vill uppnå med arbetet i denna fråga samt hur Sametinget arbetar för att
nå målen.

3.1.

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals SDG's) antogs av FN:s generalförsamling år 2015. 16 Syftet är att fram till år 2030 uppnå en
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över. Agendan består av
17 mål och 169 delmål som medlemsländerna åtagit sig att uppfylla på global och nationell
nivå.
Internationellt genomförande
Arbetet följs upp årligen vid ett högnivåmöte High Leve! Political Forum (HLPF). Vid mötet
sker en tematisk granskning av utvalda mål i tillägg till vissa mål som alltid granskas. Det
sker också en frivillig rapportering (voluntary review) där olika stater kan presentera sitt
nationella genomförande av målen. För urfolk finns forumet Indigenous Peoples Major
Group (IPMG) som följer genomförandet av hållbarhetsmålen ur ett urfolksperspektiv.
Nationellt genomförande
För Sveriges internationella arbete med Agenda 2030 ansvarar biståndsministern. För det
nationella arbetet ansvarar vice statsminister. I juli 2018 antog regeringen en första
handlingsplan för nationellt genomförande. I mars 2019 presenterade Agenda 2030delegationen ett slutbetänkande med föreslag kring åtgärder för Sveriges fortsatta arbete.
Flera myndigheter har i sina regleringsbrev ett återrapporteringskrav om att redogöra för i
vilken utsträckning verksamheten bidrar till att uppnå målen i Agenda 2030, så även
Sametinget.
Sametingets arbete

Sametingets målsättningar med arbetet:
• De hållbarhetsmål som berör Sametingets verksamhet är uppfyllda.
• Samiska perspektiv, behov och värderingar är synliggjorda och inkluderas i
Sveriges genomförande av Agenda 2030 på internationell, nationell, regional och
lokal nivå.
•
Regeringens och andra aktörers genomförandearbete respekterar samiska
rättigheter och intressen.

15
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Sametingets övergripande insatser för ovanstående målsättningar är att:
•

Ta fram en samisk handlingsplan

Sametinget tar fram en intern strategi och handlingsplan för sitt arbete med Agenda 2030 och
hållbarhetsmålen där det framgår hur Sametinget kan bidra till genomförandet av Agenda
2030 samt hur hållbarhetsmålen kan användas för att stärka samiska intressen, näringar och
kultur.
•

Delta i nationellt genomförandearbete

Sametinget arbetar aktivt för att samiska perspektiv, behov, rättigheter och bidrag inkluderas
och omfattas av regeringens genomförande av Agenda 2030 och hållbarhetsmålen, inklusive
regeringens handlingsplan(er). Sametinget informerar regeringen om hur Sametingets arbete
och aktiviteter stärker det svenska genomförandet så att detta bl.a. synliggörs i Sveriges
rapportering till FN och HLPF.
•

Bevaka och delta i det internationella genomförandearbetet

Sametinget bevakar det internationella genomförandearbetet och deltar vid behov på
forumet lndigenous Peoples' Major Group, på högnivåmötet HLPF och andra relevanta
internationella möten.

3.2.

Biologisk mångfald

Sametingets internationella arbete med biologisk mångfald handlar huvudsakligen om
konventionen om biologisk mångfald (CBD). Konventionen har som övergripande mål att
bevara biologisk mångfald, att nyttja dess beståndsdelar på ett hållbart sätt samt att rättvist
fördela den nytta som uppstår vid nyttjandet av genetiska resurser. Ur ett samiskt perspektiv
är framför allt artikel 8(j) om traditionell kunskap och artikel lO(c) om sedvanebruk viktiga.
Arbetet under CBD överlappar en rad frågor inom
Sametingets verksamhetsområde såsom frågor om
områdesskydd (inrättande och förvaltning av
naturreservat och nationalparker) utpekande och
bevakning av riksintressen, upprätthållande av
grön infrastruktur och ekosystemtjänster, skydd av
samiska kulturmiljöer. Av särskild vikt är
kopplingen till Sametingets arbete för att skydda
samiska markrättigheter, samiska näringar,
livsmedelsproduktion och matsäkerhet samt för att
öka Sametingets inflytande över samhällsplanering
och markanvändning.
Internationellt genomförande
Konventionens högsta beslutande organ är partsmötet (Conference of Parties) som sammanträder vartannat år. Därutöver finns undergrupper (subsidiary bodies) som ansvarar för
tekniska frågor och genomförande 17 och grupper som behandlar olika tematiska frågor.

17

Subsidia1y l3ody for Implementation (SBI), Subsidiary l3ody for Technological and Scientifical Advice (SBSTTA)
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Sametingets arbete med CBD utgår främst från den arbetsgrupp som behandlar urfolksfrågor och frågor relaterade till artiklarna SG) och 10(c). 18 Sametinget har föreslagit
regeringen att Sametinget ska bli nationell fokalpunkt för SG)-frågoma med samisk
anknytning.
Konventionens arbete utgår från en strategisk plan och mål. Förhandlingar kring ett nytt
ramverk och nya mål för det framtida arbetet tmder konventionen pågår och förväntas träda
i kraft från och med år 2021. Post-2020 Global Biodiversity Framework förhandlas fram av
parterna och beslutas på COP15. Processen löper parallellt med framtagande av ny struktur
och arbete för arbetsgrupp SG) (se nedan).
Nationellt genomförande

Det nationella genomförandearbetet av CBD sker genom s.k. National Biodiversity Strategic
Action Plans (NBSAP) som följs upp globalt genom återkommande rapportering. Enligt
regeringens strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster från 2014 19 sker Sveriges
nationella genomförande genom miljömålssystemet. Sametinget har i nuläget inget formellt
ansvar i miljömålssystemet men har tillskrivit om regeringen att tilldelas en formell roll. I
nuläget är Sametinget främst delaktig i genomförande och uppföljning av målet Storslagen
fjällmiljö.
Sametingets arbete
Sametingets målsättningar med arbetet är:

•
•
•
•

Sametinget har inflytande över Sveriges internationella arbete och nationella
genomförande av CBD.
De beslut som fattats av partsmötet och andra organ under CBD som rör urfolk
och traditionell kunskap är genomförda i Sverige.
Sametinget är fokalpunkt för SG)-frågor i Sverige.
Samisk traditionell kunskap och dess betydelse för bevarandet och det hållbara
nyttjande av biologisk mångfald respekteras.

Sametinget arbetar för ovanstående målsättningar genom all:
• Delta aktivt i nationellt och internationellt genomförandearbete
Sametinget arbetar för att synliggöra och arbeta för att samiska perspektiv, rättigheter och
traditionell kunskap inkluderas och respekteras.

Sametinget samarbetar med miljödepartementet, Naturvårdsverket och andra myndigheter
och medverkar och bidrar till bl.a. framtagande av Sveriges nationella plan för biologisk
mångfald och nationell rapportering. Sametinget verkar för att Sverige och EU håller en hög
profil och ambitiösa positioner i urfolksfrågor.
Sametinget samarbetar med andra samiska och arktiska aktörer och urfolkscaucus.
•

18

Tillämpa och implementera CBD:s beslut, vägledningar och andra dokument

I nuläget är denna grupp Ad-Hoc Working Group on article 8G) and related provisions. Förhandlingar pågår

kring gruppens framtida mandat och arbete.
1, Prop. 2013/14:141 s.50
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Det finns en rad beslut och dokument som antagits inom ramen för CBD (av partsmötet,
arbetsgruppen för 8G) m.fl.) som Sametinget använder sig av i sin verksamhet som rör
kulturmiljöfrågor, markanvändning och rättigheter. Dokumenten används även som
kommunikationsverktyg i förhållande till den samiska allmänheten och externa aktörer.
• Delta vid CBD-relaterade möten
Sametinget deltar vid CBD:s partsmöten och andra möten som relaterar till traditionell
kunskap och urfolk.

3.3.

Klimat

Urfolks levnadssätt, traditionella kunskaper och näringar är extremt v iktiga och utgör
nyckeln till en hållbar framtid. De är värdefulla för att hantera klimatförändringar bl.a. vad
gäller anpassningsåtgärder och hållbart nyttjande av naturresurser. Ur ett samiskt och
arktiskt perspektiv är frågor kopplade till klimatförändringar centrala.
Samiskt självbestämmande, inflytande i beslutsprocesser, säkerställande av samisk
markanvändning, samiska näringar och samisk kultur är grundläggande förutsättningar
som är avgörande för att kunna möta klimatförändringar. Dessa förutsätbungar kräver
aktiva politiska beslut och i vissa fall förändring av lagstiftning. De är tätt sammanlänkade
med olika internationella processer och frågor som rör klimat, biologisk mångfald, hållbar
utveckling och urfolks rättigheter. Sametinget har därför en viktig roll att bevaka och följa
vad som händer nationellt och internationellt inom dessa frågor och att aktivt arbeta för att
nationellt implementera Sveriges internationella åtaganden.
Internationellt är FN:s klimatkonvention, UN Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) det centrala internationella ramverk som adresserar åtgärder för att förhindra
klimatförändringarna. Men klimatrelaterade frågor lyfts även inom andra forum och
samarbeten somt.ex. agenda 2030, FN:s generalförsamling, toppmöten som arrangeras av
civilsamhället, akademi/forskning och stater.

Klimatkonventionen
Konventionens högsta beslutande organ är partsmötet (Conference of Parties, COP) som
sammanträder varje år. Under partsmötet fim1s undergrupper s.k. subsidiary bodies 20 med
fokus på tekniska frågor och implementering och constituted bodies 21 som arbetar med
tematiska frågor som klimatanpassning, finanisering, kapacitetsbyggnad. Genomförandearbetet utgår från nationella åtaganden för att minska klimatpåverkan och anpassningsåtgärder för att möta konsekvenserna av inträffade och pågående klimatförändringar.
Under konventionen fim1s en urfolksplattform (LCIP Platform22) med tre funktioner som rör
kunskapsutbyte, kapacitet för engagemang och policy för klimatförändringar och åtgärder. 23

20 SBI (Subsidiary
21

Body for Implementation), SBSTA (Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice)
T.ex. Adaptation Committee, Paris Committee on Capacity Building, LCIP Platform

Local Cornmunities and Indigenous Peoples Platform
https://unfccc.int/topics/local-communities-and-indigenous-peoples-platform/the-bigpicture/introduction-to-the-local-communities-and-indigenous-peoples-platform-lcipp#eq-2

22

23
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För att underlätta implementeringen av
plattformens funktioner h ar en arbetsgrupp
skapats. En första arbetsplan med aktiviteter för
plattformen har antagits.
Vid klimatkonventionens olika möten företräds
mfolk av urfolkscaucus: The International
Indigenous Peoples Forum on Climate Change
(IIPFCC).
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planeringsprocesser ska förstärkas samt att Sametinget och berörda samer p å ett tydligare
sätt får medverka i beslut som rör klimatförändring, klimatanpassning, markanvändning och
samhällsplanering i Sapmi. I klimatstrategin finns en rad mål som vägleder Sametingets
internationella arbete.
r

• •

•

Sametingets målsättningar med arbetet är:
• Samiska perspektiv, behov och värderingar är synliggjorda, inkluderade och
respekterade i Sveriges genomförande av klimatkonventionen p å internationell,
nationell, regional och lokal nivå.
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•
•

Regeringens genomförandearbete respekterar samiska rättigheter och inte
påverkar samiska näringar och kultur negativt.
Arbediehtu och vår samiska tanketradition respekteras, tillvaratas och
tillämpas - med vårt samtycke - i det internationella och nationella
klimatarbetet.

Sametinget arbetar för ovanstående målsättningar genom att:
• Bevaka och delta i nationellt genomförandearbete
Sametinget bevakar regeringens arbete och arbetar aktivt för att regeringens implementering
av klimatkonventionen och Parisavtalet respekterar samiska rättigheter och samisk
traditionell kunskap. Sametinget bidrar genom sin verksamhet till att nå målen i Parisavtalet.
• Bevaka och delta i arbetet under urfolksplattforrnen
Sametinget bevakar och bidrar till arbetet inom urfolksplattformen och dess arbetsgrupp
(FWG) samt inom urfolkscaucus och deltar i eventuella aktiviteter och möten som ordnas
inom ramen för dessa strukturer.
• Delta vid möten under klimatkonventionen
Sametinget deltar vid behov på partsmöten och andra möten inom ramen för konventionen.

3.4.

Repatriering av föremål och kvarlevor

Krav på repatriering (återförande) av föremål och kvarlevor har rests bland världens urfolk
sedan 1970-talet, i takt med ökat politiskt medvetande och krav på självbestämmande.
Repatriering handlar om rätten till det förflutna och till sina förfäder. Det handlar
också om försoning mellan urfolk och statsmakterna.
Sametinget ser behov av ett stärkt skydd för samiska kulturföremål. Inte minst då ett ökat
internationellt inh·esse för samisk kultur kan bidra till en ökad illegal utförsel av samiska
kulturföremål. Likaså är etiska riktlinjer för hantering av och forskning kring mänskliga
kvarlevor av största vikt. Sametinget arbetar för en samisk förvaltning av samiska mänskliga
kvarlevor och kulturarv genom Sametinget.
Sametingets plenum beslutade 2007 att kräva en fullständig identifiering av allt samiskt
skelettmaterial i samtliga statliga samlingar, en kartläggning av hur museer och institutioner
har tillskansat sig materialet, huruvida det har skett genom öppning av gravar eller på annat
sätt samt en repatriering av samiska mänskliga kvarlevor. Sametinget har ett etiskt råd med
uppgift att vara rådgivande organ för etiska frågor vad gäller hantering och förvaring av
samiska kvarlevor. Detta etiska råd har samråd med bland annat Riksantikvarieämbetet och
Svenska Kyrkan.

Internationell mekanism för repatriering
På global nivå pågår ett arbete med att inrätta en mekanism för internationell repatriering av
urfolks heliga objekt och kvarlevor. Detta arbete utgår från generalförsamlingens resolution
om slutdokument från världskonferensen om urfolk där det står att stater förbinder sig att
tillsammans med urfolk, ta fram rättvisa, transparenta och effektiva mekanismer för
repah·iering av ceremoniella föremål och mänskliga kvarlevor på nationell och internationell
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nivå. FN:s permanenta forum för urfolksfrågor (UNPFII) har rekommenderat att en arbetsgrupp tillsätts för att med stöd av UNESCO och andra FN-organ genomföra en rapport om
repatriering av urfolks ceremoniella föremål och mänskliga kvarlevor.

Arbete inom UNESCO och ICOM
UNESCO har en policy för samarbete med urfolk (Draft Policy on Engaging with Indigenous
Peoples). I policyn finns ett avsnitt om repatriering som hänvisar till åtgärder som UNESCO
rekommenderas att vidta, bland annat att upprätta en databas med information om vilka
föremål stater besitter och att anta ny reglering som kräver att det måste finnas bevis för att
föremål erhållits med fritt, informerat förhandssamtycke för att handel eller internationell
transport av dessa föremål ska vara tillåten. Frågorna fortsätter att behandlas av UNESCOS
Subsidiary Committee on Illicit Traficking of Cultural Property. 24
International Council of Museums (ICOM:s) har internationella etiska regler för museer som
omfattar riktlinjer för iimehav och hantering av föremål och material som är kulturellt
känsliga, såsom humanmaterial och annat material av religiös betydelse.

Sametingets arbete
Sametingets målsättningar med arbetet är:
• Samiska kvarlevor och föremål har repatrierats.
• Det finns internationella och nationella regelverk för repatriering av urfolks
föremål och kvarlevor.
Sametinget arbetar för ovanstående målsättningar genom att:
• Kräva repatriering och egen förvaltning av samiska kvarlevor och föremål
Sametinget driver frågan gentemot ansvariga departement och myndigheter.
• Bevaka och bidra till internationellt arbete om repatriering inom UNESCO
Arbetet utgår från aktiviteter inom UNESCO:s Subsidiary Committee on Illicit Trafficking of
Cultural Property och andra forum som följer upp frågan om att inrätta en mekanism för
internationell repatriering av urfolks heliga objekt och kvarlevor.
• Stötta urfolk som vill repatriera föremål från Sverige
På förfrågan från andra urfolk är Sametinget utifrån tillgängliga resurser behjälpligt i
ärenden där andra urfolk vill repatriera föremål som finns i Sverige (t.ex. museum, arkiv,
samlingar).

1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer af
Ownership of Cultural Property

24
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3.5.

Kulturarv och immaterialrätt

Enligt Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram är det viktigt att sametingen gemensamt stödjer arbetet med att finna former för skydd av samiska kulturarv såsom traditionella
samiska duodji-former och mönster samt att samisk design stärks och utvecklas. Sametinget
arbetar med att förbättra förutsättningarna för duodji som kultur och näring. Samisk
traditionell kunskap är en central beståndsdel i den samiska kulturen och det samiska
immateriella kulturarvet behöver samlas in, bevaras och förvaltas på ett etiskt korrekt sätt av
samerna själva genom Sametinget.
Befintliga system för skydd av immateriella kulturarv: patent, mönsterskydd, upphovsrätt,
varumärkesskydd är inte anpassade till urfolks kulturarv och dess behov, bland annat för att
de gäller för begränsad tid och endast för nya företeelser. För att stärka det immaterialrättsliga skyddet för urfolks kulturarv finns olika alternativ, antingen att anpassa befintliga
system och rättsliga ramverk eller att ta fram ett nytt system (sui generis).
WIPOs arbete för ett instrument för immaterialrättsligt skydd av urfolks kulturarv

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional
Knowledge and Folklore (IGC)25, som är en kommitte under World Intellectual Property
Organization (WIPO), arbetar med att ta fram ett juridiskt instrument om skydd av urfolks
traditionella kunskap, traditionella kulturella uttryck och genetiska resurser.
Arbetet sker genom flera årliga sessioner där skydd av genetiska resurser eller traditionell
kunskap och h·aditionella kulturella uttryck växelvis behandlas och förhandlas. I arbetet
finns en sammanslutning av urfolksrepresentanter och institutioner som representerar urfolk
under kommittens förhandlingar.
UNESCO:s konvention till skydd för immateriella kulturarv

Sverige ratificerade UNESCO:s konvention till skydd för immateriella kulturarv år 2010.
Regeringen gav Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att vara samordnande
myndighet. Ett antal nod-myndigheter utsågs att ansvara för sina respektive fackområden.
Avseende samiska kulturarv ska arbetet ske i samråd med Sametinget. Sametinget ingår i
samrådsgruppen för konventionsarbetet tillsammans med de övriga myndigheterna och
institutionerna. Sametinget ser sig som den part som ska arbeta med de samiska
immateriella kulturarven inom konventionen. Eftersom Finland och Norge har ratificerat
konventionen, finns ett behov av samarbete mellan sametingen och samiska institutioner på
nordisk nivå.

Sametingets arbete

Sametingets målsättningar med arbetet är:
• Det samiska foll<et, genom Sametinget, förvaltar samiska kulturarv.
• Det finns rättsliga former för skydd av samiskt kulturarv.

25

http://www.wipo.int/tk/en/igc/
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Sametinget arbetar för ovanstående målsättningar genom att:
• Ta fram en gemensam samisk kulturpolitik
Sametinget samarbetar tillsammans med de andra sametingen inom SPR och andra samiska
institutioner för en gemensam samisk kulturpolitik där bland annat arbetet inom WIPO och
Unesco-konventionen till skydd för immateriella kulturarv ingår.
• Delta i nationella arbetsgruppen för UNESCO-konventionen
Sametinget deltar i den nationella arbetsgruppen tillsammans med andra ansvariga
myndigheter och institutioner.
• Bevaka WIPO:s arbete och IGC:s sessioner
Sametinget bevakar arbetet genom och deltar vid behov vid IGC:s sessioner och i urfolkscaucus arbete.

3.6.

Samiska språk

En av Sametingets lagstadgade uppgifter är att leda det samiska språkarbetet. Arbetet är
organiserat i en språkavdelning för rådgivning och expertkunskap och i Samiskt
språkcentrum med ansvar för utåtriktade aktiviteter och språkrevitaliseri:ng. Sametinget är
representerat i Orh1amnsrådet och deltar i det samiska språksamarbetet Giellagaldu.
Giellagaldu, som verkar under Samiskt Parlamentariskt Råd är sametingens gemensamma
språkvårdande organ. Verksamheten är uppdelad i olika språksektioner som ansvarar för
normering av skriftspråk och ny terminologi i respektive språk. Arbetet för de samiska
språken är tätt sammanlänkat med arbetet för samisk kultur, traditionell kunskap och
markanvändning. Sametingets internationella språkarbete handlar främst om Minoritetsspråksstadgan samt främjande av de samiska språken under FN :s årtionde för urfolksspråk.

EuroparJdets stadga om landsdels- eller minoritetssprJk
Minoritetsspråksstadgan syftar till att skydda och gynna traditionella landsdels- och
minoritetsspråk, vilket innebär att det ska finnas en möjlighet för de som talar dessa språk att
bland annat nyttja dem vid utövande av sina medborgerliga rättigheter och fullgörande av
sina skyldigheter. Stadgan är uppbyggd av 23 olika artiklar där de länder som godkänt
stadgan själv avgör vilka artiklar som ska godkärmas och på vilken ambitionsnivå de ska
genomföras. Sveriges efterlevnad av konventionen granskas regelbtmdet av Europarådets
rådgivande kommitte utifrån regeringens återkommande rapportering till Europarådet samt
landbesök till Sverige.
UNESCO och FN:s Jrtionde för urfolkssprJk
UNESCO är det centrala internationella organ som arbetar med urfolks språk. Arbetet har
intensifierats under FN:s internationella år för urfolksspråk (International Year of Indigenous
Languages) 2019 samt i och med FN:s generalförsamlings utnämnande av ett årtionde för
urfolksspråk (International Decade of Indigenous Languages) under 2022-2032.
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Sametingets arbete
Sametingets målsättningar med arbetet är:
• Det finns permanenta lösningar och finansiering av det samiska
gränsöverskridande språkarbetet.
• Ambitionsnivån för Sveriges genomförande av Europarådets stadga om
landsdels- eller minoritetsspråk motsvarar internationell urfolksstandard samt
att dessa åtaganden genomförs.
• De samiska språkens status, förekomst och användning synliggörs
internationellt och att åtgärder vidtas för att stärka och främja språken.
Sametinget arbetar för ovanstående målsättningar genom att
• Bevaka och delta i granskning och uppföljning av minoritetsspråkstadgan
Sametinget bevakar regeringens rapportering till Europarådet om genomförandet av sina
åtaganden. Sametinget tar fram en egen rapport till Europarådet och deltar i Europarådets
granskningsbesök i Sverige. Sametinget har löpande kontakt med regeringen med
uppföljning av Europarådets rekommendationer och arbetar aktivt för att relevanta
rekommendationer genomförs.
• Uppmärksamma och genomföra aktiviteter under FN:s årtionde för urfolksspråk
Sametinget samarbetar med övriga sameting och inom SPR med FN:s årtionde för urfolksspråk (Decade for indigenous languages) och genomför olika aktiviteter och insatser för att
synliggöra och stärka samiska språk på internationell och nationell nivå.
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4. SAMETINGETS SAMARBETE MED ANDRA AKTÖRER
Sametinget deltar i en rad regionala och internationella samarbetsorgan. Sametingets
utgångspunkt är att Sametinget, vid internationella möten, ska representera sig självt,
alternativt att Sametinget representeras av SPR. På grund av de regler som finns inom FN är
detta endast möjligt i vissa fall. Sametinget arbetar för att urfolks representativa institutioner
ska ges möjlighet till utökat deltagande inom FN (se faktaruta ovan om stärkt deltagande
inom FN-systemet).
Oavsett formerna för Sametingets representation i internationella sammanhang värdesätter
Sametinget sina kontakter, nätverk och samarbete med andra aktörer. Nedan redogörs för
centrala aktörer och samarbetsorgan som Sametinget arbetar tillsammans med eller är
delaktig i. Kapitlet tar även upp Sametingets ambitioner för hur dessa samarbeten kan
utvecklas och stärkas.
Utöver de plattformar och organ som nämns i detta kapitel är samarbete med akademi,
forskning/vetenskap, privat sektor och näringsliv och den ideella sektorn och internationella
organisationer - NGO' s av stort värde för Sametingets internationella arbete.

4.1.

Samiskt samarbete

Sami parlamentaralas raddi
De tre sametingen har ett avtal om samarbete genom Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR).
Enligt avtalet om samarbete mellan sametingen genom Samiskt Parlamentariskt Råd är syftet
att lägga tillrätta förhållandena för ett varaktigt institutionaliserat samarbete mellan sametingen i frågor som berör samer i flera stater eller samerna som ett folk Likaså är syftet att
lägga förhållanden tillrätta för att samer ska kunna bevara och utveckla sitt språk, sin kultur
och sitt samhällsliv inom de enskilda staterna samt att samerna som ett folk i flera stater ska
kunna bevara och utveckla dessa förhållanden utan hinder av statsgränserna.
Sametingets utgångspunkt är att SPR ska stärka det gränsöverskridande samarbetet mellan
samer och vara ett organ som kan representera och föra samernas gemensamma talan internationellt. För att detta ska vara möjligt behöver SPR:s utökade resurser med eget kansli/
sekretariat med personal som har möjlighet att stötta ordförandeskapet. Samarbetsformerna
behöver formaliseras och struktureras med tydliggörande av vilka internationella frågor SPR
ska prioritera och sametingens ansvar att bidra till SPR:s arbete. Till exempel skulle
tematiska arbetsgrupper krnma inrättas med ansvar för olika internationella frågor.

Samiraddi
Samirad:d:i (Samerådet) är det samiska civilsamhällets gemensamma ideella, kulturpolitiska
och politiska samarbetsorganisation. Sedan inrättandet år 1956 har Samerådet arbetat aktivt
med samepolitiska strävanden. Samerådet har länge varit samernas röst i internationella
sammanhang tack vare sin kunskap, sitt nätverk och sitt arbete med internationella frågor.
Samerådets engagemang och internationella arbete för urfolks rättigheter har varit betydelsefullt för att sätta samiska frågor och intressen på den internationella agendan.
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Utveckling av samiskt samarbete
Sametinget samarbetar med Samerådet i internationella frågor genom att gemensamt
diskutera och lyfta aktuella frågor i olika internationella sammanhang. Sametinget strävar
efter att inom SPR och med Samerådet samordna deltagande, positioner, åtgärder och
strävanden inför relevanta internationella möten och inom internationella och regionala
samarbetsorgan.
Sametinget driver frågan inom SPR om att skapa tydligare arbetsformer för internationella
frågor och utöka de personella resurserna. Sametinget arbetar för att upprätta ett
samarbetsavtal mellan Samerådet och SPR/Sametinget för internationellt arbete.

4.2.

Samarbete med andra urfolk

Genom deltagande i olika urfolkscaucus och andra kontakter samarbetar Sametinget med
urfolk från hela världen. Sametinget har genom åren haft utbyten på olika sätt med urfolk i
bland annat i Latinamerika och Arktis. Sametinget ser värdet av att dela kunskaper, erfarenheter, svårigheter och framgångar med urfolk från hela världen och känna samhörighet. Inte
minst vad gäller utmaningar som klimatförändringarna som delas med alla världens urfolk.
För Sametinget är det viktigt att ha kunskap om andra urfolks situation och att där det är
möjligt visa solidaritet och bidra på olika sätt för att främja urfolks situation i andra delar av
världen. Det kan handla om att initiera kontakter med relevanta aktörer, skriva under
petitioner/upprop, sprida information eller hålla anföranden i internationella sammanhang.

Utveckling av samarbetet
Sametinget vill knyta nya kontakter med andra urfolk och representativa organ för att
tillsammans öka medvetenheten kring urfolks rättigheter, utmaningar och för att dela
värdefulla kunskaper och erfarenheter. Sametinget ser möjligheter att i större utsträckning ta
vara på de tillfällen som ges i samband med internationella möten, såsom Permanent Forum
och EMRIP för att nätverka och knyta kontakter med andra urfolk.

4.3.

Samarbete med regeringen

Sveriges hållning och agerande i internationella frågor påverkar det samiska folket. I internationella sammanhang företräds Sverige av regeringen (i vissa sammanhang för EU
Sveriges talan utifrån positioner som Sverige varit med och förhandlat fram). Det är därför
viktigt att Sametinget har inflytande över den politik och de positioner som Sverige för fram
i för det samiska folket relevanta frågor. I och med detta är det viktigt med tydliga samarbetsformer mellan Sametinget och regeringen i internationella frågor.
Sametinget har regelbundna kontakter och samarbetar med ansvariga departementet i frågor
som rör mänskliga rättigheter och de tematiska frågorna. Samarbetet omfattar bland am1at
deltagande i svenska delegationer vid internationella förhandlingsmöten. Sametingets
befintliga samarbete med regeringen och deltagande i svenska delegationer är inte formellt
reglerat (genom avtal eller likande). 26
Regeringens skyldighet att involvera/konsultera Sametinget gäller dock utifrån andra regelverk samt inom
ramen för en eventuell konsultationsordning.
26
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Utveckling av samarbetet

Sametinget arbetar för att stärka befintliga kontakter och samarbete med ansvariga
departement i internationella frågor. Särskilt prioriterat är stärkta kontakter och samarbete
med utrikesdepartementet och de permanenta representationerna vid FN i New York och
Geneve i frågor som rör mänskliga rättigheter, FN:s MR-råd, Permanent Forum, EMRIP,
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
Sametinget ser ett behov av att formalisera och reglera samarbetet med ansvariga
departement samt att tydliggöra villkoren för Sametingets deltagande i svenska
delegationer. Detta för att öka Sametingets inflytande över positioner och instruktioner som
Sverige företräder i EU eller vid olika möten samt över Sveriges genomförande av
internationella beslut, överenskommelser och åtagande.
Målsättningar:
• Sametinget deltar i svenska delegationer utifrån egna villkor.
• Sametinget bidrar med expertis och kunskap inom frågor som rör urfolksrätt.
• Sametinget hittar former för att förtydliga och reglera samarbetet med regeringen i
internationella frågor, inklusive villkor och förutsättningar för Sametingets
deltagande i svenska delegationer.

4.4.

Europeiska Unionen

Samarbetet inom EU spänner över många politikområden. Från klimat, miljö, livsmedelsproduktion, areella näringar, till energi, hälsa och utrikes- och säkerhetspolitik. EU:s beslut
och politik påverkar det samiska samhället både direkt och indirekt. Sametinget har i nuläget
begränsad möjlighet att direkt påverka dessa beslut. Indirekt, genom Sverige som
medlemsstat, har Sametinget begränsade möjligheter att tillvarata samiska intressen.
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Det saknas en samisk representation i Bryssel. Samerådet har som första samiska
organisation inrättat en EU-avdelning som arbetar specifikt för att stärka den samiska
närvaron och samiska frågor inom EU. SPR har beslutat att arbeta för att etablera en
permanent samisk representation till EU som kan driva samiska frågor.
Utveckling av samarbetet
Sametinget ser ett behov av att utveckla Sametingets samarbete med EU:s olika institutioner
för att öka det samiska folkets inflytande inom EU. Detta genom att stärka befintliga
kontakter och skapa nya nätverk mellan Sametinget och EU:s institutioner.

Sametinget ser att samarbetet med övriga sameting och andra samiska institutioner kring
EU-relaterade frågor behöver utvecklas för att framgångsrikt och effektivt kumia driva
gemensamma och gränsöverskridande frågor av betydelse för det samiska folket. Centrala
frågor för utveckling av samiska frågor inom EU rör revidering av det samiska protokollet
samt SPR:s långsiktiga mål att etablera en samisk representation i Bryssel.
Sametinget vidtar kunskapshöjande insatser som bidrar till ökad kunskap om och förståelse
för EU:s struktur och organisation, de olika institutionernas uppgifter och ansvar (parlament,
kommission, ministerråd och kommitteer) och hur dessa kan användas för att främja
samiska intressen.

4.5.

Arktiska rådet

Arktiska rådet är ett internationellt forum för samarbete inriktad på skydd av den arktiska
miljön, hållbar utveckling och förbättring av de arktiska invånarnas ekonomiska, sociala och
kulturella välstånd. Arktiska rådet består av de åtta arktiska medlemsländerna (Sverige,
Finland, Norge, Danmark, Island, Ryssland, Kanada, USA) och sex permanenta deltagare
som utgörs av arktiska urfolksorganisationer, varav Samerådet är en. Arktiska rådets
tematiska arbetsgrupper behandlar flera relevanta frågor som hållbar utveckling, miljöskydd, bevarande och skydd av biologisk mångfald.
Intresset för Arktis har ökat globalt, inte minst i de kritiska följderna av klimatförändringarna. Flera stater flyttar fram sina politiska och ekonomiska positioner och antar
eller uppdaterar arktiska strategier. Sametinget förväntar sig att Arktiska rådets roll och
ansvar för utvecklingen inom regionen kommer att öka.
Utveckling av samarbetet
Utvecklingen i Arktis påverkar förutsäth1ingarna för de urfolk som lever där. För att möta
omvärldens ökade intresse och närvaro i Arktis krävs ökad kunskap och beredskap hos
Sametinget.

Sametinget ser att kunskapshöjande insatser som bidrar till ökad kunskap om arbetet i
Arktiska rådet behöver vidtas. Ytterligare åtgärder kan identifieras i samarbete med
Samerådet, övriga sameting, SPR och andra urfolksinstitutioner i Arktis kring Arktiska
rådets arbete och de frågor som behandlas där.

25

4.6.

Barentssamarbetet

Barentssamarbetet, som är ett internationellt samarbete för hållbar utveckling i Barentsregionen består av Barentsrådet (Barents Euro-Arctic Cooperation) och Barents
regionkommitte (Barents Regional Council). 27
Inom Barentssamarbetet finns olika arbetsgrupper med ansvar för olika tematiska frågor:
ekonomi, energi, hälsa, turism, h·ansport, kultur, utbildning och forskning, miljö. Inom vissa
av dessa arbetsgrupper finns urfolksrepresentanter. Det finns en arbetsgrupp för urfolk
(Working Group of Indigenous Peoples, WGIP) som fungerar som ett rådgivande organ till
både Barentsrådet och regionkommitten. Arbetet i WGIP utgår från en handlingsplan och
syftar till att säkerställa urfolks rättigheter och förutsättningar för näringsliv, kultur, språk
och samhällsliv inom regionen.
Utveckling av samarbetet
Sametinget deltar vid behov på möten och aktiviteter som ordnas inom Barentssamarbetet
inklusive parlamentarikerkonferensen och arbetsgruppen för urfolk Sametinget ser möjligheter att genom samarbete med de urfolk och urfolksinstitutioner som finns representerade
stärka urfolks deltagande och inflytande i Barentssamarbetet. Ytterligare åtgärder kan
identifieras inom SPR och tillsammans med andra urfolksinstitutioner representerade i
Barentssamarbetet.

4.7.

Nordiska rådet och ministerrådet

Nordiska rådet är en parlamentarikerförsamling bestående av 87 representanter från de
nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, Åland, Färöarna och Grönland.
Rådets arbete genomförs i olika utskott (för kunskap och kultur, välfärd, tillväxt och
utveckling, hållbarhet). Ministerrådet syftar till att formalisera arbetet i Nordiska rådet och
är det officiella samarbetsorganet för det nordiska mellanstatliga samarbetet.
Enligt Nordiska rådets arbetsordning har sametingen i Finland, Norge och Sverige genom
SPR observatörsställning till rådets plenarförsamling med rätt att yttra sig i generaldebatten
och i övrigt enligt presidiets beslut. Sedan 2018 har SPR en utvidgad observatörsställning
med rätt att delta i utskottsmöten när ärenden som berör samerna är upptagna på
dagordningen. Utskotten avgör vilka möten och ärenden det gäller. Rätten att delta omfattar
inte rösträtt.
SPR bjuds in till Nordiska rådets sessioner och SPR:s ordförande brukar numera bjudas in till
dialog om aktuella nordiska samefrågor till utskottet för välfärd i Norden.
Utveckling av samarbetet
För att det utökade observatörskapet ska komma till stånd krävs ett mer strukturerat
informationsutbyte. Som ett led i detta har SPR och Nordiska rådet enats om följande

åtgärder:
Barents råd är ett mellanstatligt organ mellan Danmark, Finland, Sverige, Island, Norge, EU-kommissionen och
Ryssland. Barents regionkommitt€ består av regionala förvaltningar (län eller liknande) från de respektive
27

medlemsstaterna.
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SPR inkluderas i sändlistan vid utskick av nya medlemsförslag från Rådssekretariat.
Rådssekretariatet sänder över Nordiska rådets utskotts och presidiets årliga
arbetsplaner i böiian på varje år.
Utskotten och presidiets dagordningar till mötena förmedlas till SPR så fort de är
färdigställda (tillgängliga senast 14 dagar före mötena).
En stående punkt - Nytt från SPR -införs på dagordningen i utskottet för välfärd i
Norden där urfolksfrägor behandlas.

Sametinget arbetar för ett utökat samarbete med Nordiska rådet med målsättningen att SPR
tas upp som fullvärdig medlem i enlighet med SPR:s ansökan från 2014 om att antas som
fullvärdig medlem, vilken rådet avslog. Sametinget deltar aktivt (via SPR) på välfärdsutskottets sammanträden och arbetar för att samiska frågor behandlas inom samtliga utskott
inom Nordiska rådet samt att samiskt deltagande i utskottens arbete möjliggörs.

4.8.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

OECD består av 35 medlemsländer och är en internationell organisation för utbyte av ideer
och erfarenheter inom en rad olika tematiska områden såsom utbildning, ekonomisk tillväxt,
näringsliv, arbetsmarknad, handel och beskattning. En central del av verksamheten handlar
om att utvärdera och jämföra de olika medlemsländernas politik och policyer för att lyfta
fram och främja positiva och lärorika erfarenheter. Arbetet genomförs i olika kommitteer
varav en arbetar med regional utveckling (Regional Development Policy Committee).
Sametinget har samarbetat med OECD och kornmitten för regional utveckling inom ramen
för projektet Linking Indigenous communities with regional development. 28 Projektet har
resulterat i en global studie och flera länderrapporter, varav en om Sverige. Rapporten
Linlcing the Indigenous Sami People with Regional Development in Sweden syftar till att främja och
identifiera åtgärder för att stärka urfolks näringsliv och ekonomiska utveckling.

Utveckhngavsamarbetet
OECD:s projekt har resulterat i utökat samarbete med urfolk i ekonomiska och välfärdsfrågor och ett nätverk för kunskapsutbyte och fortsatt arbete håller på att bildas (OECD
Network on Indigenous prosperity and well-being). Sametinget ser positivt på OECD:s
fortsatta intresse för urfolksfrågor och stöttar och bidrar till framtida arbete inom ramen för
projektets fortsättning. Bland aimat med genomförande av antagna rapporter och deltagande
i det föreslagna nätverket.
Sametinget ser potential för att samarbetet med OECD kan öka synliggörandet av samiska
frågor inom bl.a. hälsa, utbildning, markaiwändning och näringsliv inom Sapmi och EU och
att Sametingets samarbete med OECD kan utvidgas till att omfatta SPR och därmed övriga
sameting.

28

http:ljwww.oecd.org/regional/regional-policy/indigenous-communities.htrn
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5. KAPACITETSBYGGANDE OCH KONTINUITET
Detta avslutande avsnitt handlar om olika insatser för att bygga kapacitet och resurser på
Sametinget för att långsiktigt upprätthålla internationellt arbete och samarbete. Det
behandlar betydelsen av att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och andra internationella frågor internt hos Sametinget och externt till den samiska och svenska allmänheten samt riksdag, regering/regeringskansli och myndigheter. Avsnittet handlar även om
att synliggöra, kommunicera och sprida information om Sametingets internationella arbete
samt att stärka samiska institutioner.

5.1.

Utökade resurser och rutiner för kontinuitet

Sametinget arbetar för ökade personella och andra resurser och kapacitet till Sametinget så
att det internationella arbetet och samarbetet kan fortsätta prioriteras och utvecklas.
Sametinget antar rutiner, och handlingsplaner för att kortsiktigt och långsiktigt operationalisera det internationella arbetet och samarbetet och säkerställa att det fortlöper.

5.2.

Utbildning och informationsspridning

Internt
Sametingets politiker och anställda är insatta i internationell rätt och mänskliga rättigheter
och har kännedom om vilka internationella frågor Sametinget arbetar med. För detta krävs
rutiner för omvärldsbevakning och kunskapsöverföring, för att bygga institutionellt minne
och erfarenheter samt för att överföra kunskap till nya medarbetare. Det är centralt att stärka
Sametingets ungdomsråd.
Sametinget arrangerar regelbundet seminarium om internationell rätt och internationellt
arbete för ledamöter, Sametingets ungdomsråd och anställda. I samband med att Sametingets ledamöter inleder sin mandatperiod får de en genomgång av mänskliga rättigheter
och de tematiska frågor Sametinget arbetar med.

Externt
Hos regeringen, regeringskansliet och andra myndigheter är kunskapen om samiska
rättigheter ofta bristfällig. Detsamma gäller uppföljningen av hur urfolksrätten utvecklas:
vad urfolks rättigheter innebär och hur instrument ska förstås och tillämpas utifrån bl.a. den
praxis och de generella kommentarer som utarbetas inom FN:s kommitte för mänskliga
rättigheter. Sametinget kan, genom sin omvärldsbevakning och sitt arbete med urfolksrätt,
bidra till att höja kunskapsnivån hos riksdag, regering, myndigheter och allmänheten.
Sametinget sprider information om sitt arbete och deltagande i internationella möten och
processer. Sametinget rapporterar och vidareförmedlar resultat och utfall från internationella
förhandlingsmöten och processer och den internationella rättsutvecklingen.
Sametinget arbetar för ett formellt utbildningsuppdrag i fråga om att utbilda myndigheter
och regering/regeringskansli i samiska frågor och urfolksrätt.
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Sametinget för löpande diskussion med regeringen kring innehåll och implementering av
internationella beslut och åtaganden som Sverige förbundit sig till.
Sametinget arbetar för att kunskap om det samiska folket och urfolksrättigheter är
obligatoriska delar av undervisningen i grundskolan.

5.3.

Stärkande av samiska institutioner och ökad delaktighet av unga

Sametinget arbetar för utökade resurser för samiska institutioners internationella arbete.
Särskilt fokus ligger på att stärka samiska ungdomsorganisationers förutsättningar för att
arbeta med internationella frågor och samarbeta med andra ungdomsorganisationer.
Sametinget främjar deltagande från Sametingets ungdomsråd i Sametingets internationella
arbete och deltagande i internationella möten och processer.
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Bilaga 1

Förkortningar och ordförklaringar

CBD

Convention on Biodiversity - Konventionen om biologisk mångfald

COP

Conference of the Parties - Fartsmötet, som är det högsta beslutande organet
under både CBD och UNFCCC

EMRIP

Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples
FN:s expertmekanism för urfolks rättigheter - ett organ under FN:s
människorättsråd

Europarådet Europeiskt mellanstatligt samarbetsorgan för att främja demokrati och
mänskliga rättigheter
EKMR

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de
gnmdläggande friheterna

Europarådet konvention

FN

Förenta Nationerna (United Nations)

FPIC

Free, prior and informed consent - fritt på förhand informerat samtycke en
rättsprincip som förenklat klargör staters skyldighet att konsultera och inhämta
samtycke från urfolks i frågor som berör dem

FWG

Facilitative Working Group -Arbetsgrupp under urfolksplattformen (LCIP
Platform) som består av representanter från urfolk och stater

HLPF

High Level Political Forum - FN:s politiska högnivåmöte som äger rum årligen
för att följa upp genomförandet av Agenda 2030 och hållbarhetsmålen

HRC

Human Rights Council - FN:s råd för mänskliga rättigheter eller förkortat MRrådet

ICOM

International Council of Museums - Internationellt samarbetsorgan för
museum

IGC

Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources,
Traditional Knowledge and Folklore - WIPO:s mellanstatliga kommitte för bl.a.
traditionell kunskap

IIFB

International Indigenous Forum on Biodiversity - Urfolks samarbetsforum
(caucus) under konventionen om biologisk mångfald

IIPFCC

International Indigenous Peoples Forum on Climate Change - Urfolks
samarbetsforum (caucus) under klimatkonventionen

ILO

International Labor Organisation - FN:s fackorgan för sysselsättnings- och
arbetslivsfrågor som bl.a. ligger bakom ILO konventionen nr 169 Indigenous
and Tribal Peoples Convention från 1989

IPLC/LCIP

Indigenous Peoples and Local Communities/ Local Communities and
Indigenous Peoples - Förkortningar som används i internationella
sammanhang (i olika ordföljd) för urfolk och lokala samhällen

IPMG

Indigenous Peoples Major Group- Urfolks samarbetsforum (caucus) för
internationellt arbete under Agenda 2030

LCIP

Local Communities and Indigenous Peoples Platform - Urfolksplattform

Platform

inom klimatkonventionen som arbetar med urfolksfrågor och traditionell
kunskap kopplat till klimatförändringar, klimatanpassning m.m.

NBSAP

National Biodiversity Strategic Action Plan - Strategisk handlingsplan för
biologisk mångfald är staters nationella instrument för genomförandet av CBD

NGO

Non-governmental organization - Icke-statlig (ideell) organization

OECD

Organization for Economic Cooperation and Development - Internationellt
samarbetsorgan för ekonomiska och välfärdsfrågor

SDG

Sustainable Development Goals - FN:s globala mål för hållbar utveckling som
antagits inom ramen för Agenda 2030, förkortat hållbarhetsmåletn

UNDRIP

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples - FN:s
deklaration om urfolks rättigheter från 2007

UNFCCC

United Nations Framework Convention on Climate Change - FN:s
ramkonvention för klimatförändringar eller förkortat klimatkonventionen

UNPFII

United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues - FN:s permanenta
forum för urfolksfrågor, förkortat permanent forum som är ett av FN:s
specialorgan för urfolksfrågor

UPR

Universal Periodic Review - FN:s (människorådets) allmänna
ländergranskning om staters efterlevnad av mänskliga rättigheter

UNESCO

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - FN:s organ
för utbildning, vetenskap och kultur

UNSG

United Nations Secretary General-FN:s generalsekreterare

WGIP

Working Group of Indigenous Peoples - Barentssamarbetes arbetsgrupp för
urfolk

WIPO

World Intellectual Property Organization -FN:s organ för
immaterialrättsfrågor
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REMISSLISTA
Ar 2020 januari - juni

Dnr

Ärende

Svar
Senast

Exp

Handl

Från

0

8.2.1-2019-1240

Lantmäteriet

Önskad namnredovisning av Piteälven i
Västerfjäll, Arjeplogs kommun

20-01-13

20-01-23

ANKI

5.2.2-20 19-1 504

Trafikverket

Anläggande av Non-botniabanan
Gryssjön-Robe1tsfors

20-01-03

19-12-17

BRTH

7.2.1-2019-1 505

Näringsdep.

Ds 20 19:9 Genomförande av EU:s direktiv
Om tillbörliga handelsmetoder mellan företag

20-02-18

20-03-27

INI

8.2.1-2019-1534

Lantmäteriet

Gällande ortnamn, Arjeplogs kommun
Tjålme och Bånnavåråtja

20-01-20

8.2.1 -2019-1535

Lantmäteriet

Gällande bebyggelsenamn vid Kaitum, Lirnit

20-0 1-20

20-01-13

INVA

5.2.1-2019-1555

Lst Västerbotten

Ansökan om vindkraft i Botsmark

20-01-07

20-01-07

ANWA

5.2.2-2019-1560

Envix Nord AB

Ansökan om undersökningstillstånd
Svmtnäs 2: 1 Norsjö kommun

20-01-03

20-01-07

ANWA

5 .2 .1-2019-1562

Umeå tingsrätt

Ändring av Boliden Minerals AB:s
Verksamhet vid Aitikgruvan med nytt dagbrott
I Liikavaara

20-01-20

20-02-05

BRTH

5.2.1-20 19-1570

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Kukasjärvi nr 101

20-0 1-01

19-12-27

ANWA

5.2.2-20 19-1601

Trafikverket

Deponering av jordmassor i Maland 3:4, 6:1, 9:1
Samt Västland 12:29, Sundsvalls kommun

20-0 1-07

20-01-07

ANWA

5.2.1-2019-1607

Lst Jämtland

B ildande av kalkberget, Strömsunds kommun

20-01-23

20-01-16

ANWA

5.2.2-2019-1619

WSP Sverige AB

Selkävaara vindkraftpark, Pajala kommun

20-01-15

5.2.1 -2019-1649

Naturvårdsverket

Prel förslag till jakttidsändringar paket 1

20-02-01

20-02-19

STFO

1.2.1-2019-1 652

Skolverket

Förslag till nu ämnesplaner m m, ändring av
SKOLFS 20 12:4 om vilka yrkeskunskaper
Som krävs för att undervisa i ett yrkesämne

20-01-31

20-01-31

ANKI

1.2. 1-2019-1653

Skolverket

Förslag till nu ämnesplaner m m, ändring av
SKOLFS 2012:4 om vilka yrkeskunskaper
Som krävs för att undervisa i ett yrkesänme

20-01 -31

20-01 -3 1

ANKI

5.2. 1-2019-1655

Skogsstyrelsen

Nya målbilder för god miljöhänsyn gällande
Kultunniljöer

20-02-04

LRT

5.2 .1-2019- 1656

Det kongelige fiske0 g näringsdep

Höring av konsekvensanalyset för reindrift
Ekspropirering av Nasafjäll

20-02-14

ANWA

2.2.1-2020- 14

Myndigheten för samhälls- Beredskapsföreskrifter om informationssäkerhet och föreskrifter om it-säkerhet
Skydd och beredskap
För statliga myndigheter

20-02-04

MAM

20-02-13
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Från

Svar
Senast

Ärende

Exp

Hand!

20-01-24

LRT

20-01-28

INI

5 .2.2-2020-16

Lst Non-botten

Vattenverksamhet miljöåterställning av Pärlälven 20-01-23

7.2.1-2020-17

Region Jämtland
Härjedalen

Program för Smart specialisering (RIS3)
Region Jämtland Härjedalen

7.2.1-2020-21

Jordbruks verket

Remiss avs. kostnader för hantering av EU-stöd
2019

1.2.1-2020-32

Socialdep.

Språkplikt - deltagande i grundutbildning i
Svenska för rätt till försörjningsstöd
Socialtjänstlagen

20-03-27

5.2.2-2020-57

Kabeko kraft

Avgränsningssamråd avs. ändringstillstånd
för vindkraftspark Sörlidberget

20-01-31

20-01-31

LRT

5.2.2-2020-58

Kabeko kraft

Avgränsningssamråd avs. ändringstillstånd
för vindkraftspark Knäsjöberget

20-01-31

20-01-31

LRT

5.2.2-2020-65

Lst Västerbotten

Fastställande av vattenskyddsområde med
Skyddsföreskrifter för Jörns vättentäkt

20-01 -31

20-01-31

ANWA

5.2.1-2020-71

Lst Västerbotten

Fortsatt täktverksamhet på naturgas på
Ön 1: 10 i Sorsele kommun

20-01-30

ANWA

5.2.2-2020-77

Jordbruksverket

Ändring av SNFS föreskrifter om företagsstöd,
Projektstöd samt miljöinvesteringar samt
Stöd för lokalt ledd utv.

20-01-27

INI

4.2.1-2020-81

Riksantikvarieämbetet

Förslag till nya allmänna råd om fornlämningar

20-03-17

20-03-31

TSA

5 .2.1-2020-107

Lst Gävleborg

förslag till utvidgning av Änga-Tjännåsens
Naturreservat i Hudiksvalls kommun

20-02-18

20-02-18

BRTH

5.2.1-2020-115

Lst Jämtland

Förslag till beslut för bildande av
Djupdalsbäcken i Bräcke kommun

20-02-18

20-02-19

BRTH

8.2.1-2020-132

Lantmäteriet

Namn på fors inom Sareks nationalpark,
Sjielmagårttje

20-02-02

5.2.1-2020-134

Bergstaten

Undersökningstillstånd för Storåsen nr 300,
Bräcke kommun

20-02-19

20-02-19

BRTH

5.2.1-2020-138

Pajala kommun

Förhandsbesked för enbostadshus
Liviöjärvi 8:2, Pajala kommun

20-02-03

LRT

8.2.1-2020-164

Utbildningsdep

Behörighet i ämnet samiska samt vissa
Läroplansändringar för ökad t1·ygghet och
studiero

20-04-06

ANKI

5.2.1-2020-165

Trafik.verket

Anläggning av Faunapassage E4 delen
Gladaberget , Robertsfors kommun

20-02-14

BRTH

5.2.1-2020-166

Miljödep

Betänkandet En utvecklad vattenförvaltning

20-04-29

LRT

2 ( 8)

20-03-18

20-04-28

20-04-30
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sou 2019:66
5.2.1-2020-175

Vännäs kommun

Vännäs kommuns naturvårdsplan

20-04-02

20-03-30

BRTH

9.2.1-2020-178

Haninge kommun

Minoritetspolitiskt program

20-05-03

20-03-30

BRTH

5.2.1-2020-184

Lst Västerbotten

Förslag till bildande av naturreservat
Hornsmyran, Skellefteå kommun

20-03-06

20-03-09

LRT

5.2.1-2020-185

Lst Västerbotten

Förslag till bildande av natun-eservat
Granbergsmyran, Skellefteå kommun

20-03-06

20-03-09

ANWA

5.2.1-2020-194

Naturvårdsverket

Preliminära förslag till jakttidsändringar
Paket 2

20-03-19

20-03-23

STFO

5.2.1-2020-201

Bergsstaten

Undersökningstillstånd Skogsträsk nr I O1,
Skellefteå kommun

20-03-02

20-03-02

ANWA

5.2.1-2020-204

Lst Västerbotten

Täktverksamhet på Näsland 1: 5 och 1:13,
Vindelns kommun

20-02-15

20-02-19

ANWA

5 .2.-2020-209

Bergsstaten

Undersökningstillstånd
Rautusakara nr 1002

20-02-28

20-03-02

LRT

5.2.1 -2020-220

Bergsstaten

Undersökningstillstånd Mjövattnet 102,
Skellefteå kommun

20-03-02

20-03-02

ANWA

5.2.1-2020-221

Lst Jämtland

Kommunomfattande översiktsplan för
Häijedalens kommun

20-03-03

20-03-11

LRT

5.2.1-2020-231

Bergsstaten

Undersökningstillstånd Klöverträsk 1001,
Piteå och Älvsbyns kommuner

20-03-09

20-03-09

LRT

5.2.1-2020-232

Bergsstaten

Undersökningstillstånd Liikavaara 1050,
Gällivare kommun

20-03-11

20-03-10

BRTH

5 .2.1-2020-244

Skolverket

Ändring Skolverkets föreskrifter om
Betygsdokurnent

20-03-10

5 .2.1.2020-246

Naturvårdsverket

Samråd enligt Esbokonv. Art 4-5
Kraftledning Keminmaa-Torneälv

20-04-17

20-04-08

ANWA

5.2.2-2020-247

Mittvind

Flakabergets vindkraftpark

20-03-30

20-03-30

LRT

5.2.2-2020-248

Trafikverket

Ombyggnad av väg 867 Silje-Kovland

20-03-14

20-02-20

BRTI-1

5 .2.2-2020-249

Paj aj al kornmn

Bygglov för transformatorstation
Anttis 4:2

20-02-21

20-02-19

ANWA

5.2.1-2020-250

Pajala kommun

Bygglov för transformatorstation
Anttis 7: 10

20-02-2 1

20-02-19

ANWA

5 .2.2-2020-256

Pajala kommun

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens
för transformator Anttis 11.1

20-02-25

20-02-24

ANWA

5 .2.2-2020-257

Pajala kommun

Samråd Kengisskogen I: I bygglov for
transformatorstation

20-02-27

20-02-24

ANWA

5.2.1-2020-261

Bergsstaten

Undersökningstillstånd

20-03-13

20-02-13

BRTH

3 ( 8)
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Storliden nr 1002
5.2.1-2020-262

Trafikverket

Gång- och cykelväg Kittelfjäll delen
Matbutiken- Hotel Granen

20-03-08

20-03-03

LRT

5.2.1-2020-285

Lst Västernorrland

Fortsatt täktverksamhet i Granbo; As-Backen
11.1, 11.2, As-Hov l:7, Torsta 1:15,
Krokoms kommun

20-03-20

20-03-18

LET

4.2.1-2020-339

Kulturdep

Härifrån till evigheten- en långsiktig arkivpolitik 20-06-01
För förvaltning och kulturarv SOU 2019:58

20-05-25

SUID

5.2.1-2020-346

Trafikverket

Faunapassage över E • vid Raggdynan,
Kalix kommun

20-03-17

20-03-13

LRT

5.2.1-2020-348

Bergsstaten

Ansökan om undersölmingstillstånd
Dokkas nr 100

20-03-26

20-03-26

LRT

5.2.1-2020-349

Lst Västerbotten

Rismyrbrånets natmTeservat, Umeå kommun

20-04-02

5.2.2-2020-361

EMKAB

Utökning bergtäkt Tavelsjö 3:28, Österbacka 2:1, 20-03-23
Umeå kommun

20-03-20

BRTH

5.2.2.-2020-363

SWECO/Jämtkraft

Ny 130 kv från Kattsrupeforsen i Krokom till
Näsaforsen i Föllingen samt till den planerade
Vindkraftsparken i Tomäs

20-04-06

20-03-30

BRTH

5.2.1-2020-365

Lst Västerbotten

Skogsstrategi Västerbottens län

20-02-28

ANWA

5.2.1-2020-369

Region Gotland

Vårt Gotland 2040- regional utvecklingsStrategi för Gotland

20-05-28

20-03-24

LRT

5.2.1-2020-370

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Stavträsket nr 1002

20-03-20

20-03-30

BRTH

5.2.1-2020-373

Lst Västernorrland

Fortsatt täktverksamhet Arnäs-Angsta i
Örnsköldsvik

20-04-03

20-03-31

ANWA

5.2.1-2002-398

Narvik kommune

Kommuneplan och höring av planprogram

20-04-22

BRTH

4.2.1-2020-408

Region Västerbotten

Regional biblioteksplan

20-06-16

5.2.1 -2020-416

Lst Västernorrland

Fortsatt täktverksameht av berg och morän
Pengsund 1:4, Örnsköldsviks komun

20-04-06

20-04-06

ANWA

5.2.1-2020-422

Lst Västernorrland

Täktverksamhet Hössjön 1:4

20-04-09

20-03-31

BRT

5 .2.2-2020-421

Lst Nonbotten

Fördjupad översiktsplan för Boden och
Sävast samt trafik- och parkeringsstrategi

20-04-13

20-04-07

ANWA

5.2.1 -2020-423

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Malmberger nr 26

20-04-10

20-04-07

ANWA

5.2.1-2020-433

Lst Jämtland

Naturreservat Ansättån

20-03-31

BRTH

5.2.2-2020-441

Trafikverket

Granskning av vägplan för ombyggnad av
Väg 395, delen Aution-Anttis, Pajala kommun

20-04-20

20-04-07

BRTH

5.2.2-2020-442

Mätteknik aB

Fortsatt och utvidgad berg- och moräntäkt

20-04-10
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Nordanå 2: 15 och 5:2, Härnösands kommun

20-03-30

BRTH

20-04-20

LRT

Svar
Senast

Ärende

5.2.1-2020-449

Lst Norrbotten

bildande av natuneservat Laurivaara,
Kiruna kommun samt digital gräns

5.2.2-2020-467

Skellefteå komun

Fördjupad översiktsplan för havsområdet

20-05-21

20-05-18

LRT

5.2.2-2020-469

SWECO

Ny 150 kV-ledning mellan vindkraftspark
Bursjöliden och den nya ledningen NL8S I

20-04-17

20-04-06

BRTH

5.2.1-2020-470

Lst Västernorrland

Fortsatt täktverksamhet Gustavsnäs I :3,
Bräcke kommun

20-04-22

20-04-06

BRTH

5.2.2-2020-471

SWECO

Sävar vindkraft AB söker ändringstillstånd
För den redan tillståndsgivna vindkraftsAnläggningen vid Ivarsboda-Gryssjön

20-04-24

20-04-23

LRT

5.2.2-2020-477

SWECO

Nordic Industry Locations AB:s planerade
Verksamhet för tillverkning av CNT-Slurry,
Skellefteå kommun

20-02-17

20-04-08

BRTH

5.2.2-2020-478

Sandsjö cementgjuteri

Grunstäkt Sandsjön 1:25, 1:26 i Sorsele

20-04-07

BRTH

5.2.1-2020-484

Trafikverket

Samrådsremiss för E!0 Liikavaara flytt
Av väg, Gällivare kommun

20-04-07

20-04-06

ANWA

5.2.1-2020-488

Lst Västernorrland

Uppförande och drift av avloppreningsverk
Samt huvudpumpstation, Funäsdalen

20-04.20

20-04-20

LRT

5.2.2-2020-490

Malå kommun

Översiktsplan Malå kommun

20-03-27

LRT

5.2.1-2020-505

Lst Jämtland

Förslag till naturreservat Duvviegaejsie,
Krokoms kommun

20-05-04

20-05-04

BRTH

5.2.1-2020-506

Lst Västernorrland

Västernorrlands regionala skogsprogram

20-07-06

5.2.1-2020-572

Östersunds tingsrätt

Fortsatt och utvidgad täktverksamhet

20-04-16

20-04-21

LRT

5.2.2-2020-578

Trafikverket

Samråd för NoJTbotniabanana Dåva-Grussjön,
Umeå kommun

20-04-22

20-04-22

BRTH

5.2.2-2020-582

Arvidsjaur kommun

Detaljplan för Arvidsjaur 5: 1 mfl
Triangelspår

20-04-16

20-05-15

ANWA

5.2.1-2020-586

Lst Västerbotten

Fortsatt drift av fiskodlilng vid ny lokalisering
i Ankarsundsavan med halverad fordennängd,
Storumans kommun

20-04-28

ANWA

5.2.1-2020-589

Lst Västerbotten

NatuJTeservatet Börtingberget , Åsele kommun

20-05-08

20-05-05

BRTH

5.2.1-2020-592

Lst Västerbotten

Fördjupad översiktsplan för Sävar, Umeå kommun 20-05-20

20-05-15

ANWA

5.2.1-2020-593

Lst Västerbotten

Fortsatt och udvidgad täktverksameht av naturGrus inom Sandsele 3:20, Sorsele kommun

20-04-30

20-04-27

ANWA

5 .2.2-2020-594

Lst Västerbotten

Detaljplan och MKB för Björkfors 1:707, Västbyn 20-04-30
I Hemavan

20-04-29

LRT

5.2.1-2020-596

Umeå tingsrätt

Ansökan om tillstånd till gruvbrytyning i
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Från

Ärende

Svar
Senast

Exp

Handl

Fäbodlidengruvan
1.2.1-2020-611

Skolverket

Förslag till ändringar i flera föeskrifter inom
Gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning,
På gymnasial nivå, gymnasiesärskolan samt
Särskild utbildn. för vuxna på gymnasial nivå

20-05-02

20-04-22

ANKI

5.2.2-2020-614

Trafikverket

Ändring av vägplan för buJlerskyddsåtgärder
Och viltstängsel delen E4 Åkroken-Rolfs,
Kalix kommun

20-04-29

20-04-24

BRTH

5.2.2-2020-633

Trafikverket

Ombyggnad av väg 39, delen PalokorvaJunosuando, Pajala kommun

20-05-22

20-05-19

BRTH

5.2.1-2020-650

Lst Västernonfand

Fortsatt täktverksamhet Bredbyn 2 :30,
Sundsvall kommun

20-05-26

20-05-1 8

BRTH

5.2.1-2020-651

Lst Västerbotten

Förlängd igångsättningstid för Vargträsk
Vindkraftspark i Lycksele och Åsele kommuner

20-05-27

20-05-28

LRT

5.2.2.-2020-652

Trafikverket

Samrådsremiss Faunapassage E4 delen Granberget 20-05-15
i Robertsfors kommun

20-05-14

LRT

5.2.2.-2020-654

Trafikverket

Om- och nybyggnad av E45 delen
Rengsjön-Älvros, Härjedalens kommun

20-05-29

ingen åtg.

ANWA

5.2.2-2020-655

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgad täktverksamhet
Björnberget4: 1

20-05-29

ANWA

5.2.1-2020-656

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Åkerberg nr 101

20-05-25

20-05-18

ANWA

5 .2.1-2020-657

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Malmberget nr 27

20-05-25

20-05-14

ANWA

5.2. 1-2020-658

Lst Västerbotten

Utvidgad täktverksamhet Islandsbäck 1: 12,
Skellefteå kommun

20-05-25

20-05-25

LRT

5.2.1-2020-660

Lst Västemol1'land

Storbrännkullen vindkraftpark, Sollefteå och
Ragunda kommuner

20-05-29

20-05-28

LRT

5.2.1-2020-672

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Röjnoret nr 104

20-05-26

20-05-25

LRT

5.2.1 -2020-674

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Fäboliden Norra nr 101

20-05-26

20-05-19

BRTH

5.2.1 -2020-675

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Fäboliden No11'a nr I 02

20-05-26

20-05-1 9

BRTH

5.2. 1-2020-676

Lst Västerbotten

Fortsatt och utvidgad naturgrustäkt
Laxbäcken 4:2, Vilhelmina

20-05-25

LRT

5.2.2-2020-679

Mätteknik

Fortsatt och utvidgad bergtäkt Södergård
1:12, 1:14,1:28 och 1:171, Östersunds
Kommun

20-05- 18

ANWA

5.2.2-2020-68 1

EMKAB

Utökning bergtäkt- stavro 1:5, Ömsköldsvik

20-05-11

BRTH
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Förlängd ingångsättningstid av tillstånd för
Vindkraftspark Bodhögarna i Strömsunds och
Ragunda kommuner

20-05-28

20-05-27

LRT

20-05-25

ANWA

20-05-20

BRTH

5.2.1-2020-700

Lst Västernorrland

5.2.2-2020-705

Vattenfall Eldistribution Planerad kraftledningi Storumans kommun

5.2.2-2020-706

Östersunds kommun

Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus
VI 1:21

5.2.2-2020-707

Trafikverket

Ombyggnad av väg 364, delen väg 774Långviken i Skellefteå kommun

20-05-29

ingen åtgärd

ANWA

5.2.2-2020-708

Pajala kommun

Ansökan om bygglov för transformatorstation
Kaunisvaara 28:1

20-05-19

20-05-14

ANWA

5.2.2-2020-715

Trafikverket

Ombyggnad av ElO delen Morjärv-Västra
Svartbyn i Kalix och Överkalix kommuner

20-06-14

5.2.1-2020-718

Bergsstaten

Ansökan om undersökningstillstånd
Valkkivuoma nr 1

20-06-02

20-06-04

ANWA

5.2.1-2020-719

Lst Västernorrland

Planerat naturreservat Komsjö fjällskog,
Örnsköldsvik

20-06-30

5.2.2.-2020-721

Jämtkraft

Forsatt och förändrad verksamhet vid
Lugnviksverket i Östersund

20-05-29

20-05-26

ANWA

5.2.2-2020-723

Arvidsjaur kommun

Översikt- och tillväxtplan Arvidsjaur kommun

5.2.1-2020-728

Lst Västernorrland

Sakägarområden samebyar Västernorrlands län
Samråd i samband med bildande av natuneservat

5 .2.2-2020-73 6

Mätteknik

Planerad ny berg- och moräntäkt Pålsträsk 13: 1,
Älvsbyns kommun

20-06-05

LRT

5.2.2-2020-737

Mättelmik

Planerad ny berg- och moräntäkt Högsböle 1 :29
Piteå kommun

20-06-03

BRTH

5.2.2-2020-738

Mätteknik

Planerad ny berg- och moräntäkt Altergård 1 :9
Piteå kommun

20-06-03

BRTH

5.2.1-2020-740

Trafikverket

Faunapassaget E4, delen Gladaberget,
Robertsfors kommun

20-06-03

20-06-03

BRTH

5.2.1-2020-742

Bergsstaten

Ansökan om undersölmingstillstånd
Mjövattnet m 103

20-06-10

20-06-03

BRTH

5.2.1-2020-746

Lst Västernorrland

Vindia'aftpark Åliden, Örnsköldsvik

20-06-04

20-06-04

ANWA

5.2.1 -2020-747

Lst Västernorrland

Vindkraftark Brattmyrliden, Örnsköldsvik

20-06-04

20-06-04

ANWA

5.2.1-2020-749

Jordbruksverket

Föreskrifter om offentlig djurskyddskontroll

20-06-11

20-06- 10

KHI

5.2.2-2020-752

Naturvårdsverket

Frågor om allmänhetens tillgång till infonnation
om klimat

20-06-04

20-06-05

ANWA

7.2.1-2020-760

Region Jämtland
Härjedalen

Ny regional utvecklingsstrategi för Jämtlands län 20-10-16
7 ( 8)

,

...

\&
:
#*•..,
.:

2020-06-09--11

Dnr

Från

Svar
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20-06-09

LRT

5.2.2-2020-775

EMKAB

Ny bergtäkt Obbola 22: 11, 22: 12, 22: 17

5.2.2.-2020-776

SWECO

5.2.2-2020-795

Ecogain AB

Ny 150 kV ledning mellan vindkraftparkema
Vargträsk-Fäbodberget,
Samråd vindkraft Källbomark, Skellefteå

20-11-30

5.2.1-2020-796

Lst Västernorrland

Planerat naturreservat Hålberget, Sundsvall

20-08-11

1.2.1-2020-800

Skolverket

Förslag upphäva Skolverkets allmänna råd
(2016:2) om utbildning för nyanlända elever
Kommun

20-06-25

20-06-03

ANKI

5.2.1-2020-805

Svea hovrätt

Förlängd igångsättningstid för vindkraftsAnläggning Östavall, Ånge kommun

20-06-01

20-06-01

LRT

5.2.2-2020-813

Eolus

Vindkraftspark Vaberget,Långsele

5.2.2-2020-820

Egogain

Planerad vindkraft vid Grönmyrberget,
Härnösands kommun

20-07-10

5.2.1-2020-831

Lst Västernorrland

Planerade naturreservat i nedre Röån,
Sollefteå kommun

2020-08-07

5 .2.1-2020-832

Lst Gävleborg

Förslag Kolarsjöbäckens natu11'eservat,
Ljusdals kommun

2020-07-01

5.2.2.-2020-833

Lst Västerbotten

Planerat naturreservat Tallbergssluttningama
I Nordmalings kommun

2020-06-18

5.2.1-2020-834

Lst Västerbotten

Ny täktverksamhet av berg Berttjärn 1:7, Umeå

20-07-21

5.2.1-2020-839

Östersunds kommun

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadsFastighet på ÖD2:21

20-06-24

5 .2.1-2020-840

SIS

Styrning och ledning för hållbar utv, i kommuner 20-08-17
Och regioner - Vägledning för genomförandet av
FN:s Agenda 2030 för hållbar utv.

5.2.1-2020-842

Lst Dalarna

Revidert beslut och skötselplan med bevarande.
Plan för Natura 2000 rörande Naturreservatet
Städjan-Nipfjället, Älvdalens kommun
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20-06-26

20-08-31

INBJUDNINGAR
2019-12-10

Anmälda till styrelsen den 9 - 10 juni 2020
Dnr

Ärende
Arctic and Antartic Research Institute (AARI)
Virhtal WMO 5th Arcic Climate Forum 2020-05-27--28
Regeringskansliet
Samråd via Skype angående Skolverkets förslag till revidering av kursplaner i
Ämnena historia och samhällskunskap 2020-06-04

Samediggi No
Oktasas kulturarbi bargobadji/ Pelles workshop om kulturarv
2020-06-17 digitalt

Beslut

MEDDELANDEN
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Anmälda till styrelsen den 9 - 10 juni 2020
Dnr

Ärende
Den samiska minnesfonden. Pressmeddelande
Lena Kroik tilldelas samiska minnesfonden stipendium
WWF. Pressmeddelande
Positivt att EU vill storsatsa på biologisk mångfald - nu krävs
handling
Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2020-05-20
Till Socialstyrelsen. Ändring av reglerings brev för bå 2020

Socialdepartementet. Regeringsbeslut 2002-06-04
Till Folkhälsomyndigheten. Ändring av regleringsbrev för bå 2020
4.2.6-2020-804

Nordisk Ministerråd
Aviserad nedskärning av Samerådets kulturmedel
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Samiska språkbad
Samiska förvaltningskommuner anordnar återkommande gemensamma samiska språkbad.
Det är en uppskattad aktivitet som samer i förvaltningskommunerna efterfrågar. Det är
viktigt för samiska barn i Sverige att ha möjlighet att delta vid samiska språkbad. Trots att
dessa visat sig vara en effektiv metod för kultur och språkinlärning har inte alla samiska
elever denna möjlighet att delta.
Därför yrkar Min Geaidnu

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

Christina Åhren
Ledamot, Min Geaidnu
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