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Baiki ja aigi/Plats och tid

Coahkkin video bokte Nideomöte
Geassemanu 30 b. / 30 juni kl. 08:30-12:00

Mearrideaddjit/Beslutande

Lars Miguel Utsi, sagadoalli/ordförande
Åsa Blind, airras/ledamot
Daniel Barruk, airras/ledamot

Ieza oassevaldi/

Marie Louise Allas, calli/sekreterare

Övriga deltagare

Anita Kitok, ossodathoavda/ avdelningschef

Paragrafat/Paragrafer
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Darkkisteaddji/Justerare
Vuollaicallosat/
Underskrifter

cålli/selcreteme--M ~ ~ --------.. Marie Louise Allas

sagadoalli/ordförande - ~~-- ......
Lars Miguel Utsi
0

darkkisteaddji/justerare ... .',.,.,--:~

~

.

Åsa Blind

Darkkastus lea diedihuvvon almmuhantavvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Organa/0rgan

Samedikki giellalavdegoddi/Sametingets språknämnd

Coahkkinbeaivi/Sammanträdesdatum

2020-06-30

Ilmmuhanbeaivi/Datum för anslags uppsättande

Beavdegirjji vurkensadji/

Samedikki halddahus, Giron

Förvaringsplats för protokollet

Sametingets kansli, Giron

Vuollaicala/Underskrift

~ ~-----------------

L

~

Darkkisteaddji nammamearka/
Justerarcns sign.
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§ 54

Fastställande av föredragningslista

Nämnden beslutar
att
fastställa föredragningshstan enligt nedan:
§ 54

Fastställande av föredragningslista

§ 55

Val av justerare

§ 56

Föregående protokoll

§ 57

1.

Rapport från ordförande

2.

Information från kansli

§ 58

Budgetuppföljning korttidsstudiebidrag t o m 25 maj

§ 59

Övriga frågor
Handlingsprogram för bevarande av de samiska språken

§ 60

§ 55

Val av justerare

Nämnden beslutar
att utse Åsa Blind till justerare.

§ 56

Föregående protokoll

./.
./.

Dokument:
Språknämndsprotokoll 2020:4
Språknämndsprotokoll 2020:5
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Genomgång av språknämndsprotokoll 2020:4. 2020:5.

Nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 57

Rapporter och information

§.57.1

Rapport från ordförande
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Redogörelse av styrelsebeslut kring budget p å styrelsemöte 2020-06-09- 10.

Nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
C,
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§ 57.2

Information från kansli
Föredragande: Anita Kitok

Redogörelse av styrelsebeslut kring budget på styrelsemöte 2020-06-09-10.

Nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

§ 58

Budgetuppföljning korttidsstudiebidrag t o m 25 maj
Budgetuppföljning korttidsstudiebidrag tom 25 maj 2020
Språknämndsprotokoll 2020-06-04, § 48.2
Föredragande: Anita Kitok

Sametingets styrelse har för år 2020 budgeterat för korttidsstudiebidraget
600 000 kronor. Utbetalningar och reserverat belopp uppgår den 25 maj till 577
561 kronor och det återstår 22 439 kronor av budgeterat belopp.
Med erfarenhet av inkomna ansökningar under 2019 så förväntas det behov av
ytterligare 200 000 kronor till budget för korttidsstudiebidrag under året.

Språknämnden beslutade den 4 juni 2020, § 48.2
att föreslå styrelsen att genomföra höja budget för korttidsstudiebidrag med
200 000 kronor för år 2020.
På styrelsemöte den 9-10 juni 2020 togs ärendet upp men utgick då styrelsen
anser att ärendet ska behandlas direkt av kulturnämnden.
Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder anger att styrelsens
uppgift är bl.a. att handha den ekonomiska förvaltningen. Kulturnämndens
uppgift är bl.a. att besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur
Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer.

Nämnden beslutar
att föreslå kulturnämnden höja budget för kortidsstudiebidrag i enlighet med
språknämndens beslut 2020-06-04, § 48.2.

Paragrafen justeras omedelbart
§ 59

Övriga frågor, utgår.

~
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§ 60

Uppdrag till Sametinget att utarbeta förslag till handlingsprogram för
bevarande av de samiska språken
Dokument:
Regeringens skrivelse, Nystart för en stärkt minoritetspolitik, SKR. 2017/18:282
Uppdrag till Sametinget att utarbeta förslag till handlingsprogrnm för bevarande av de
samiska språken, dnr 2019-1498
Styrelseprotokoll 2019-12-16-17, § 194
Styrelseprotokoll 2020-01-21-22, § 15
Språknämndsprotokoll 2020-01-30, § 5
Rapportering om framtagande av ett förslag på h andlingsprogram för samiska språken
Språknämndsprotokoll 2020-03-17 -18, § 20
Språknämndsprotokoll 2020-04-16, § 35.1
Arbetsmaterial - Sammanfattande redovisning
Språknämndsprotokoll 2020-05-12, § 44
Arbetsmaterial - Förslag till handlingsprogram för de samiska språken. Slutredovisning
Språknämndsprotokoll 2020-06-04, § 53
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Sametinget har i november 2019 av regeringen mottagit uppdraget att utarbeta
ett förslag till långsiktigt och samlat handlingsprogram för de samiska språken.
Bakgrunden till uppdraget är regeringens skrivelse, Nystart för en stärkt
minoritetspolitik (skr. 2017/18:282), där regeringen gjorde bedömningen att ett
långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella
minoritetsspråken bör utarbetas och antas. Vidare framkom att programmet bör
innehålla såväl övergripande som specifika åtgärder och en tydlig
ansvarsfördelning.
Syftet med arbetet är att utifrån uppdragsdirektiven utforma ett
handlingsprogram för de samiska språken nordsamiska, lulesamiska,
pitesamiska, umesamiska samt sydsamiska. Handlingsprogrammets syfte är att
främja möjligheten för samiska språk att revitaliseras och fortleva som levande
språk i Sverige.
Sametinget har upphandlat resurs för skrivandet av handlingsprogrammet.
Skribenten har inlämnat sitt arbete och föredragit det för nämndsordförande
och kansli.
Kansliet har beviljats ansökan om förlängning av uppdraget vilket innebär att
redovisningstiden förlängs till den 4 september.
Kansliet arbetar utifrån tidsplan att samråd och kostnadsberäkningar ska vara
klara i slutet av maj innan språknämndsmöte i juni.

!ta
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Språk.nämnden har behandlat den sammanfattande redovisningen av
skribentens rapport med åtgärdsförslag.

Språk.nämnden beslutade den 12 maj 2020, § 44
att

uppdra kansliet att bereda ärendet vidare.

Genomgång i nämnden av handlingsprogrammet.
Språknämnden beslutade den 4 juni 2020, § 53
att

uppdra kansliet att bereda ärendet vidare.

Kulturnämnden och Hälso-, äldre- och idrottsnämnden har på nämndsmöte
diskuterat de åtgärder som berör de nämndernas verksamhetsområde och
inlämnat förslag och synpunkter.
Nämndsordförande har uppdragit kansliet att genomarbeta
handlingsprogrammet, därefter har en grupp &ån kansliet och
nämndsordförande hållit arbetsmöten där utkast till handlingsprogrammet
genomgåtts och vid behov reviderats. Det arbetet är pågående och nämnden
kan således inte ta ställning till färdigt utkast på detta möte. Nämnden går
igenom de avsnitt där ändringar har gjorts.

Nämnden. beslutar
att uppdra till kansliet att bereda ärendet vidare.
att genomföra ytterligare ett möte för genomgång av utkast till
handlingsprogram, 7 juli kl. 08:30- 13:00.

Ordförande avslutar mötet/ Sagadoalli loahpaha coahkkima.

6
Darkkisteaddji n arnmamearka/
Justerarens s ign.

