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§§ 121 - 137
Stivra/Styrelsen
Čoahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
Video/telefon
2020-09-21--23

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Báiki ja áigi /Plats och tid

Via video/telefon
2020-09-21; kl 08.30 - 16.00
2020-09-22; kl 08.30 - 16.00
2002-09-23; kl 08.30 - 16.30

Mearrideaddjit /Beslutande/

Per Olof Nutti, styrelseordförande
Lars-Miguel Utsi, vice styrelseordförande
Matti Berg, §§ 121 – 136
Anders Kråik
Jan Rannerud
Marita Stinnerbom

Iežá oasseváldit/
Övriga deltagande /

Anita Kitok, språkchef och tf kanslichef §§ 121 -137
Lars-Ove Sjajn, rennäringschef §§ 122.2, 123.2-3, 137
Ingela Nilsson, näringschef §§ 122.2, 123.1
Susanne Idivuoma, kulturchef §§ 122.2, 123.1-2
Ingegerd Vannar, tf språkchef § 122.2
Peter Engström, verksjurist §§ 125, 128
Ellen Omma, handläggare Minoritetspolitiska uppdraget § 126.2
Ulrika Hannu, utredare, § 129
Matilda Månsson, jurist,§ 137
Inga Maria Stoor, administratör
Siri Persson, sekreterare
Bertil Marklund, forskare § 129

Paragrafer/Paragrafát

121 - 137

Dárkkisteaddji /Utses att justera

Jan Rannerud

Vuollaičallosat/
Underskrifter čálli
sekreterare

………………………………………………….,
Siri Persson

ságadoalli
ordförande

………………………………………………….
Per Olof Nutti

dárkkisteaddji
justerare

………………………………………………….
Jan Rannerud

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23
.
Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Orgána /Organ

Sámedikki stivra/ Sametingets styrelse

Čoahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2020-09-21--23

Ilmmuhanbeaivi /Datum för anslags uppsättande …………………………..

Vuolláičála /Underskrift

..........................................

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Sámedikki hálddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 121

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

komplettera föredragningslistan med ärenden enligt nedan:
Tillägg:
§ 134.2 Begäran om entledigande från samiska sanningskommissionens
referensgrupp
Utgår:
§ 122.3
§ 122.4
§ 134.1
§ 136

Ev rapporter från överiga förtroendevalda
Ordförandebeslut
Styrgrupp till samiska sanningskommissionens förankringsprocess
Arbetsordning för Sametingets ungdomsråd - revidering

att

justera paragrafnumren därefter

att

fastställa föredragningslistan enligt nedan och bilaga;
§ 121

Föredragningslista och justerare

§ 122

Rapport och information
1.
Styrelseordförande och styrelseledamöternas rapporter
2.
Chefsrapporter och information från kanslichef
3.
Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
4.
Ordförandebeslut

§ 123

Ekonomi
1.
Budgetuppföljning per 31 augusti
2.
Budget 2020
3.
Kvalitetssäkring Sametingets verksamhet

§ 124

Översyn av Sametingets organisation – bordlagt

§ 125

Riksrevisionens rapport och delegationsordningarna

§ 126

Remisser
1.
Remisslista
2.
Remiss Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samarbete och
uppföljning SOU 2020:27

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

4(40)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 121

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Föredragningslista och justerare – forts.

att

§127

Inbjudningar/Meddelanden
1.
Inbjudnings-/meddelandelista

§ 128

Begäran om att få använda Sametingets röstlängd för
forskningsändamål

§ 129

Utredning Muonio sameby

§ 130

Motioner
1.
M 502 – Inrättande av samiskt äldreråd
2.
M 543 – Tillsättande av presidiets ordförande

§ 131

Ođđaáigásaš samepolitihka/Modern samepolitik

§ 132

Informationsutbyte polismyndigheten

§ 133

Samiska sanningskommissionens arbete

§ 134

Ev Valärenden
1.
Styrgrupp till samiska sanningskommissionens förankringsprocess
2.
Begäran om entledigande från samiska sanningskommissionens
referensgrupp

§ 135

Regeringsuppdrag; att inkomma med underlag inför en kommande
Nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention

§ 136

Arbetsordning för Sametingets ungdomsråd - revidering

§ 137

Översyn av rennäringslagstiftningen

utse Jan Rannerud till justerare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 122

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Rapporter och information

§ 122.1 Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter

./.
./.

Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2020-09
- Styrelseledamöters rapporter 2020-09
Föredragande: Per-Olof Nutti, Jan Rannerud, Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi, Anders Kråik,
Matti Berg

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

lägga informationen till handlingarna

§ 122.2 Chefsrapporter samt information kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter juni – september 2002
Föredragande: Susanne Idivuoma, Ingela Nilsson, Anita Kitok, Lars-Ove Sjajn, Ingegerd Vannar

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 122.3 Ev rapporter från övriga förtroendevalda
Inga rapporter inlämnade, ärendet utgår, se § 121.
§ 122.4 Ordförandebeslut
Ärendet utgår, se § 121.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

6(40)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 123

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ekonomi

§ 123.1 Budgetuppföljning per 31 augusti 2020

./.7

Dokument
- Budgetuppföljning per 31 augusti 2020
Föredragande; Anita Kitok, Lars-Ove Sjajn

Styrelsen beslutade den 27 augusti 2020, § 111.1
att

notera att tjänsterna som ekonomichef och controller är vakanta och
konstaterar att det påverkar arbetet med budgetuppföljningen,

att

inför nästa styrelsemöte i september ska en fullständig budgetuppföljning läggas
fram innehållande en prognosrevidering för både kansli och den folkvalda delen

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.
________________

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 123

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ekonomi – forts.

§ 123.2 Budget 2020
Dokument

./.
./.

-

Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 121.2
Budgetsammanställning från nämnderna 2019-06-11
Styrelseprotokoll 2019-10-28—30, § 145.2
Valda delar från regeringens budgetproposition 2019720:1
Plenumsprotokoll 2019-11-26—28, § 42
Styrelseprotokoll 2019-12-16—17, § 173.2
Styrelseprotokoll 2020-01-21—22, § 3.1
Styrelseprotokoll per capsulam 2020-01-31, § 21.1
Plenumsprotokoll 2020-02-18—20, § 6
Budgetförslag
Styrelseprotokoll 2020-02-27, § 30
Styrelseprotokoll 2020-03-23—24, § 34.2
Styrelseprotokoll 2020-04-21—22, § 62.3
Budget 2020
Tilläggsansökan från Valnämnden
Tilläggsansökningar från Språknämnden
Styrelseprotokoll 2020-06-09—10, § 85.2
Budget 2020 - revidering
Rennäringsnämndens fråga mht styrelsebeslut 2020-06-09—10, § 1

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

uppdra till styrelseordföranden återigen begära överläggningar med
statsminister Stefan Löfvén,
bereda ärendet vidare.
_____________

Förslag till beslut
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
53 928 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
17 878 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 339 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 123

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ekonomi – forts.

§ 123.2 Budget 2020 – forts.
att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget ,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2020
______________

Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom, Guovssonasti lämnar ändringsförslag enligt nedan:
att
fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
53 928 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
17 878 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 339 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr
att

uppdra till styrelsen att besluta om budget vid första styrelsesammanträde i 2020

att

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

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

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
53 928 tkr
ap.3 Samefonden
1 500 tkr
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
17 878 tkr
1.22 Främjande av rennäringen
113 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 339 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 123

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ekonomi – forts.

§ 123.2 Budget 2020 – forts.
att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget ,

att

fastställa slutgiltig budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2020.

Budgetberedningsmöte med nämnderna sker den 18 december och med oppositionen den
19 december.
Styrelsen beslutade den 16-17 december 2019, § 173.2
att

bereda ärendet vidare.
_____________

Styrelsen beslutar
att

delge plenum detaljbudgeten enligt bilaga.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020 enligt nedan:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
ap.3 Samefonden
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
1.22 Främjande av rennäringen
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
ap.14 samiska språkcentrum
ap.15 hemsida nationella minoriteter

______________
Styrelsen beslutade per capsulam den 31 januari 2020, § 21.1 ;
att

tillstyrka presidiets budgetäskande på 200 000 kronor.

______________
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

10(40)

53 928 tkr
1 500 tkr

19 378 tkr
113 915 tkr
2 200 tkr
27 530 tkr
6 000 tkr
1 200 tkr

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 123

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ekonomi – forts.

§ 123.2 Budget 2020 – forts.
Sametinget beslutade den 18 -20 februari 2020, § 6
att

fastställa budgetramar för Sametinget för budgetåret 2020 enligt nedan:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
ap.3 Samefonden
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Anslag Samisk kultur
1.22 Främjande av rennäringen
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
ap.14 samiska språkcentrum
ap.15 hemsida nationella minoriteter
_________________

53 928 tkr
1 500 tkr

19 378 tkr
113 915 tkr
2 200 tkr
27 530 tkr
6 000 tkr
1 200 tkr

Diskussion kring budget 2020.
Styrelsen beslutade den 27 februari 2020, § 30
att

fastställa budget 2020 enligt bilaga.

Anders Kråik reserverar sig skriftligen mot beslutet. Bilaga.
______________
Styrelsen beslutade den 23-24 mars 2020, § 34.2
att

uppdra till styrelseordföranden och kanslichefen att bereda förslag till reviderad
budget med hänsyn till kansliets HR-behov, lokalförsörjning för kansliet och
eventuell projektanställning för arbete med hälsofrågor.
__________________

Styrelsen beslutade den 21- 22 april 2020, § 62.3
att

omfördela 125 000 kronor till uppdraget/utredning om Muonio sameby,

att

behandla budget 2020 vid senare styrelsesammanträde.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 123

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ekonomi – forts.

§ 123.2 Budget 2020 - forts.

Styrelsen beslutade den 9 – 10 juni 2020,§ 85.2
att

medel tillförs förvaltningen för byte av digitalt kommunikationssystem samt
ärendehanteringssystem (inkl e-postsignering). Medel tillförs även
rennäringsavdelningen för byte av handläggningssystem för bl.a. hantering av
prisstöd. Detta totalt till en kostnad av 2, 5 mkr,

att

plenumsbudgeten minskas med 1,2 mkr med anledning av inställt majplenum,

att

styrelsens och nämndernas rese- samt logibudget för år 2020 minskas pga. av
tidigare beslut gällande reserestriktioner.

att

Valnämnden tillförs 318 tkr för arbete med valet 2021.

Paragrafen justeras omedelbart
Lars Miguel Utsi reserverar sig skriftligen mot förslaget till förmån för eget förslag.
Marita Stinnerbom reserverar sig skriftligen mot förslaget till förmån för Lars Miguel Utsis förslag.

Styrelsen beslutar
./.

att

revidera budgeten enligt bilaga,

Jan Rannerud reserverar sig skriftligen mot beslutet ovan.
att

bevilja Oddaaigasas samepolitik med 65 000 kronor under budgetåret 2020,

att

uppdra till nämndsordförande att de ser över sin budget och gör en prognos
för budgetåret 2020,

att

sammankalla nämndsordförande till möte för att diskutera budgetuppföljning
och prognos för nämnderna,

att

besvara rennäringnämndens frågeställning.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 123

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ekonomi – forts.

§ 123.3 Kvalitetssäkring Sametingets verksamhet
Dokument
- Styrelseprotokoll 2020-08-27, § 111.3
Föredragande: Marita Stinnerbom

Sametingets styrelse fick på styrelsemötet den 9-10 juni information om att investeringen
att förnya och uppdatera handläggningssystemen för rovdjurshantering, prisstöd,
renmärken, företagsregistret samt e-postsignering, nytt system för videokonferens och
nytt diariesystem och att ny IT leverantör kommer att öka driftkostnaderna med 3 mkr
jämfört med ordinarie budget.
Behovet för e- signering, nytt videokonferenssystem, nytt diariesystem samt att kunna
fullfölja investeringen för att handläggningssystemet för prisstödet och aktörsregistret
blev klara före årsskiftet skulle innebära budgetökningen.
Kanslichefen förordade en överföring av överskottet, 2,5 mkr från de folkvaldas budget
till förvaltningskansliets budget så att utvecklingen av handläggningssystemet kunde
fortskrida utan avbrott. Konsekvenserna för Sametinget vid utebliven utveckling blir en
manuell hantering som inte är rimlig utifrån tid och personalhänseende vilket även skulle
drabba prisstödsmottagarna.
Den prognos för de folkvaldas verksamhet som redovisades vid styrelsemötet visade på
ett överskott på 2,5 mkr vid årsskiftet. Någon reviderad prognos för kansliverksamheten
har ännu inte gjorts utifrån konsekvenserna av pandemin samt ett flertal vakanta tjänster
även om en budgetrevidering skett med 500 tkr för att öka IT budgeten.
Investeringarna/uppdateringarna i handläggningssystemen påbörjades under 2018 och
kostnaderna har fördelades lika mellan sakanslaget rennäringens främjande och
förvaltningsanslaget.
Med anledning av att kostnaderna enligt ovan inte tidigare budgeterats eller kunnat
förutses bör sametingets styrelse vidta åtgärder dels för att kvalitetssäkra budgetarbetet,
särskilt när investeringar eller andra kostnader kan eller bör samordnas mellan flera
anslag, dels tydliggöra direktiv för form och innehåll för den ekonomiska redovisningen
och uppföljningen.
Förslag till beslut
att

uppdra till kansliet att redovisa förbättringsåtgärder för budgetarbete och
budgetuppföljningen .

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 123

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ekonomi – forts.

§ 123.3 Kvalitetssäkring Sametingets verksamhet
Anders Kråik och Jan lämnar gemensamt motförslag enligt nedan lydelse:
att

att uppdra till kansliet att inom ramen för intern styrning och kontroll stärka
redovisningsrutinerna för den ekonomiska redovisningen till styrelsen avseende
budget och budgetuppföljning.
_________________

Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet att redovisa förbättringsåtgärder för budgetarbete och
budgetuppföljningen .

Jan Rannerud reserverar sig till förmån för det egna gemensamma förslaget.
Anders Kråik reserverar sig till förmån för det egna gemensamma förslaget.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 124

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Översyn av Sametingets organisation
Dokument
- Styrelseprotokoll 2020-04-21—22, § 77
- Översyn förvaltningsorganisation
- Styrelseprotokoll 2020-06-09—10, § 86
Föredragande: Marita Stinnerbom

Sametinget har begränsade resurser gällande personal och har äskat om mera
personalresurser i Sametingets äskande till regeringen.
Sametinget arbetar för ett självbestämmande det innebär också att vi ska ha ett stärkt
demokratiskt parlament där vi själva anpassar resurser till det som vi anser stärker vår
självbestämmande samt att Sametinget som myndighet ska genomföra uppdrag som
Sveriges regering beslutar om. Sametinget myndighet får mer och mer uppgifter gällande
remisser och förfrågan om information om samer, kultur, samiskt näringsliv och
rennäringen.
Kansliet har en pressad arbetsbild och det har vi i politiken också fått erfara när vi har
haft behov av hjälp från kansliet. Det är många arbetsplatser där personalen känner sig
pressad att hinna med arbetet samtidigt facken indikerar att arbetssituationen inte är
tillfredställande. Nuvarande arbetsbelastning och resurstilldelning räcker inte till för att
Sametinget ska kunna uppfylla sin lagstadgade roll varken på tjänstemannanivå eller på
politisk nivå. Organisationen har idag svårt att på ett kvalitetssäkrat arbetssätt besvara
remisser, delta i samråd eller svara på förfrågningar. Planeringsunderlag, så väl internt
som externt, kan heller inte utvecklas till stöd för handläggning och samepolitik. Det finns
inte heller tillräckligt med tid och resurser för att möta upp mot andra myndigheters
önskemål om Sametingets deltagande i möten och projekt
Sametinget har behov en översyn av Sametingets organisation och politiska verksamhet
Sametingets styrelse har under denna mandatperiod organiserat ansvarsområden inom
politiken och vilket ger större möjlighet att bedriva politik. Plenum har även utökat
Sametinget med ytterligare en nämnd med ansvar för äldre-, hälso- och idrottsfrågor.
Ännu har inte Sametinget fått ansvar av Socialdepartementet med uppdrag inom detta
område trots att utredning om psykosocial ohälsa bland samer visar ett stort behov av att
arbeta med samiska hälsofrågor.
Översynen ska se om personalresurserna är tillräckliga för de uppdrag som Sametinget
har. Samtidigt behövs ett behov att se över de politiska organisationen med
ansvarsområden och nämnderna och kartlägga behovet av resurser för att kunna driva
politik. Konstruktionen av att Sametinget både är politiskt parlament och myndighet med
begränsade resurser gör att samisk demokratiarbetet inte kan genomföras på ett
tillfredställande sätt
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 124

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Översyn av Sametingets organisation - forts.
Styrelsen beslutade den 9-10 juni 2020, § 86
att

bordlägga ärendet.
_________________

Styrelsen beslutar
att

ge kansliet i uppdrag bereda ärendet vidare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 125

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Riksrevisionens rapport och delegationsordningarnan
Dokument
-

Styrelseprotokoll 2018-04-11—13 § 60
Revisionsrapport 2020-05-26, dnr 3.1.2-2019-1414
Styrelseprotokoll 2020-06-09-10, § 85.5
Sametingets yttrande 2020-06-29, dnr 3.1.2-2019-1414
Styrelseprotokoll 2020-08-27, § 111,4

Föredragande:

Riksrevisionen har under 2019 granskat Sametingets process för att betala ut bidrag.
Ett av dessa bidrag avser ersättning till samebyar utifrån förekomst av stora rovdjur på
samebyarnas område enligt viltskadeförordningen (2001:724).
Under 2019 har Sametinget beviljat ersättning utöver den förekomst som framgår av
Länsstyrelsens i Norrbottens inventeringsrapport för fyra samebyar.
Styrelsen beslutade den 9 -10 juni 2002, § 85.4 att bordlägga ärendet.
______________
Yttrandet har inlämnats den 29 juni 2020.
Styrelsen beslutade den 28 augusti 2020, § 111.4
att

bereda Riksrevisionens rekommandationer vidare,

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.
_________________

Styrelsen beslutar
att

uppdra åt kansliet att se över de politiska nämndernas delegationsordningar och
komma med förslag på revideringar och förtydliganden av nämndernas
beslutsbefogenhet. Uppdraget ska redovisas senast 31 mars 2021.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 126

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Remisser

§ 126.1 Remisslista

./.

Dokument
- Remisslista t om september 2020

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 126.2 Remiss – Högre växel i minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning
SOU 2020:27

./.

Dokument
- Från kulturdepartemetnet. Remiss 2020-06-24, dnr 9.2.1-2020-965
Föredragande: Ellen Omma

Utredningen har haft i uppdrag att analysera och föreslå hur ansvaret för samordning,
utveckling och uppföljning av minoritetspolitiken ska organiseras. Utredningen har även
haft i uppdrag att föreslå hur det minoritetspolitiska uppföljningssystemet kan förbättras.
Syftet med uppdraget har varit att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av
uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.
Anstånd med remissyttrandet är beviljat till och med den 14 oktober 2020.
Styrelsen beslutar
att

§ 127

uppdra till språknämnden yttra sig i ärendet.

Inbjudningar/Meddelande

§ 127.1 Inbjudnings-/meddelandelista

./.

Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 128

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Begäran om att få använda Sameröstlängden för hälsoforskningsändamål
Dokument
- Begäran från Stockholm Environment Institute 2020-06-23, dnr 1.2.11-2020-1223
Föredragande: Peter Engström

Katarina Inga, Stockholm Environment Institute (SEI), har kontaktat Sametinget i
anledning av en enkätundersökning om hur vattenkraft, inklusive förvaltningen av
vattenresurser, har påverkat och fortfarande påverkar Sápmi. Målet är att undersöka hur
samer ser på statens politik och hur samiska rättigheter kan tillgodoses på ett bättre sätt.
Enkäten riktar sig till den samiska befolkningen i Sverige och är anonym. Frågorna har
utvecklats med stöd från en referensgrupp bestående av samiska experter, bland annat
deltagare från Sámediggi, Sámirađđi och Sámiid Riikkasearvi. Till förfrågan har SEI
bifogat projektansökan, godkänt beslut för etikgranskning av projektet samt en kort
övergripande presentation av projektet. För att nå ut till enkätens målgrupp vill SEI
använda sametingets röstlängd (i digital form).
Sametinget har inledningsvis besvarat begäran och redovisat att det inte finns någon
röstlängd i digital form, men att den röstlängd som upprättats vid 2017-års val till
Sametinget förvaras hos Sametinget i pappersform. SEI har därefter begärt och fått ut
röstlängden med stöd av handlingsoffentlighetsprincipen och uppgett att de påbörjat
bearbetningen av adressuppgifterna. SEI har slutligen framställt önskemål om att
Sametingets styrelse godkänner att röstlängdsuppgifterna används för att kunna
genomföra enkäten.
Styrelsen beslutar
att

bifalla begäran.

Jan Rannerud lämnar avvikande mening på grund av att ingen etisk prövning har gjorts.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 129

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Utredning om Muonio sameby
Dokument
- Plenumsprotokoll 1997-02-22, § 11
- Styrelseprotokoll 1997-04-14—16,§§ 40, 49
- Skogssamerättsutredningen
- Utredningen om Muonio sameby
- En ny rennäringspolitik – öppna samebyar och samverkan med andra markanvändare
- Plenumsprotokoll 2002-10-08, § 39
- Plenumsprotokoll 2003-10-22, § 42
- M 416 Att Muonio sameby skall återställas till skogssameby
- Plenumsprotokoll 2013-10-22, § 22.14
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13, § 87
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 6
- Begäran om möte från Muonio sameby 2018-10-02, dnr 6.2.6-2018-1133
- Styrelseprotokoll 2018-10-09—12, § 190
- Styrelseprotokoll 2018-12—12—14, § 236
- Styrelseprotokoll 2020-04-21—32, §§ 62.3, 74
Föredragande: Jan Rannerud, Bertil Marklund, Ulrika Hannu

Jan Rannerud föreslår styrelsen besluta om medel för det fortsatta arbetet med att
återställa status som skogssameby för Muonio sameby.
Det fortsatta arbetet sker i form av forskningsstöd genom Bertil Marklund som har stor
erfarenhet om skogssamisk historia.
Det skall hållas möte med Muonio sameby för att dels erhålla stöd för fortsatt arbete och
dels säkra upp samebyns historia.
Kostnader är svårberäknade men torde stanna vid 100 000 kr om det förutsätts att
samebyn kommer till möte utan arvode mm. Skall arvoden utgå kommer kostnaden
sannolikt att öka med 50 000 kr. Jag menar att även om det är en viktig fråga för samebyn
bör man få ekonomiskt stöd för arbetet.
Min grund för att be styrelsen om finansiering är Skogssamerättsutredningen,
delpromemoria om Muonio, en skogssameby och den motion Sametinget antog om
Muonio sameby, § 22.14 2013-10-22–24 i Kiruna.
1928 års renbeteslag ändrade statusen för Muonio sameby och fråntog därmed också
samebyns medlemmar de rättigheter som upparbetats genom sedvana i likhet med övriga
samebyar. Det enda skälet synes vara att samebyns läge var nedanför lappmarksgränsen
utan att beakta att samebyns västra gräns sammanfaller med odlingsgränsen. Detta
faktum att två administrativa gränser sammanfaller utan att det avgörs vilken som har
företräde är anmärkningsvärt då båda har olika rättighetsrekvisit.
Då västra gränsen är odlingsgränsen torde en logisk utgångspunkt vara att
lappmarksgränsen ligger nedanför vilket, menar jag, är ett klart stöd för att samebyn har i
vart fall en del av sitt byaområde ovan lappmarksgränsen, Sametingets beslut att anta
motionen är fattat på goda grunder.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 129

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Utredning om Muonio sameby – forts.
Jan Rannerud föreslår därför:
att Sametingets styrelse beviljar 150 000 kr ur anslaget för Folkvalda verksamheten, konto
Utredningar/Projekt, för finansiering och implementering av Skogssamerättsutredningen
och delutredningen Muonio, en skogssameby.
Styrelsen beslutade den 11 – 13 april 2018, § 87
att

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan att återställa Muonio samebys
som skogssameby.
_________________

Muonio sameby önskar träffa sametingets styrelse eller representant/er för en diskussion
angående sametingets fortsatta arbete för ett återställande av Muonio sameby från
koncessions sameby till skogssameby.

Styrelsen beslutade den 9- 12 oktober 2018, § 190
att

bjuda in Muonio sameby till styrelsemötet i december.

Paragrafen justeras omedelbart

___________

Vid mötet med representanter från Muonio sameby den 11 december påtalades
problematiken som koncessionssameby och särskild samrådet med Sveaskog som upphört
Styrelsen beslutade den 12-14 december 2018, § 236
att

uppdra till kansliet utforma skrivelse där styrelsen särskilt påpekar att Sveaskog
ska återställa samråd med Muonio som enligt praxis skett under lång tid.

Paragrafen justeras omedelbart
Styrelsen beslutade den 21 -23 april 2020, § 74
att

utredningen färdigställs med 260 timmar och överlämnas till styrelsen,

att

uppdra till kansliet tillsammans med uppdragstagaren se till att rapporten är klar
till den 31 augusti,

att

i enlighet med § 62.3 Budget 2020 omfördela 125 000 kronor till uppdraget/
projektet utredning Muonio sameby.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 129

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Utredning om Muonio sameby – forts.
Bertil Marklund redogjorde för arbetet.

Styrelsen beslutar

att

bereda ärendet vidare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 130

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Motioner

§ 130.1 M 502 – Inrättande av samiskt äldreråd
Dokument
- Motion nr 502 av Per Olof Nutti m fl 2017-02-10, dnr 1.1.8-2017-196
- Styrelseprotokoll 2017-09-12—13, § 134.6
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 135.3
Föredragande:

Per Olof Nutti m fl har den 10 februari 2017 , inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametinget inrättar ett samiskt äldreråd med mandat att
• bistå Sametinget vid utformningen av Sametingspolitk för äldre och vara
rådgivande organ till Sametingets styrelse
• ta initiativ till utvecklingsinsatser inom politikområdet
• initiera tillsyn i kommunal äldreomsorg

______________
Styrelsen beslutade den 12 – 14 juni 2018, § 135.3
att

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

_________________

Per Olof Nutt meddelar att motionen återtas.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 130

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Motioner – forts.

§ 130.2 M 543 – Tillsättande av presidiets ordförande
Dokument
- Motion nr 543 av Marita Granström och Karl-Einar Enarsson 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1538
- Styrelseprotokoll 2019-12-16—17, § 182.3
- Presidieprotokoll 2020-06-17, § 5.1

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

Sametinget ändrar så att presidiets ordförande tillsätts av oppositionen.
_________________

Styrelsen beslutade den 16-17december 2020, § 182.3
att

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till presidiet lämna yttrande.

_________________
Presidiet behandlade ärendet den 17 juni 2020, § 5.1 och anför:
Vad gäller val av presidiets ordförande så är det i de flesta folkvalda församlingar vanligt
att ordförande väljs ur majoriteten eller majoritetsblocket. Om vi tittar på hur Riksdagen
hanterar denna fråga så har där tillämpats en praxis som förändrats något 1982 men som
ännu gäller, dock med två tolkningar.De rödgröna gör tolkningen att det största partiet
inom Riksdagen skall tillsätta talmansposten medan de borgerliga tolkar det som att den
grupp av partier som har Riksdagsmajoritet skall ha positionen som talman(ordförande).
Därefter har de tre vice talmännen tillsatts av de tre största partierna efter det parti som
tillsatt talmansposten.
Tittar man på norska Sametinget så tillämpar de till skillnad från många andra en princip
som ligger i linje med motionärernas förslag. Där väljs plenumslederen ur
oppositionsblocket.
I Sametinget väljs ordförandeposten genom proportionellt valsätt i enlighet med lagen om
proportionellt valsätt om så har begärts.
Från presidiets sida så förordar vi dock den modell som Riksdagen tillämpar.
Presidiet beslutar
att

föreslå avslag till motionen.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 130

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Motioner– forts.

§ 130.2 M 543 – Tillsättande av presidiets ordförande – forts.

Styrelsen delar presidiets syn och stöder förslaget att motionen ska avslås.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 131

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ođđaáigásaš samepolitihka/modern samepolitik
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 103
- Plenumsprotokoll 2018-05-23—25,§ 33
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 123
- Genomförandeplan
- Styrelseprotokoll 2018-10-09—12, § 167
- Styrelseprotokoll 2018-12-12—14,§ 218
- Styrelseprotokoll 2019-01-23—24, § 9
- Minnesanteckningar Styrgruppen 2019-05-07
- Presentation, miniseminarium vid plenum 2019-05-21
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 96
- Styrelseprotokoll 2019-09-09—11, § 126
- Protokoll Ođđaáigáš samepolitihka/Modern samepolitik 2020-07-02., §§ 7, 8
Föredragande: Lars Miguel Utsi

Ny samisk reformpolitik ska igångsättas.
Syfte:
Innan en utvecklingsprocess igångsätts är det viktigt att säkerställa arbetets utformning
och inriktning och att det är förankrat i det samiska samhället.
Folkmöten/dollagáddeságastallamat/samtal vid elden ska genomföras med syfte att få en
förståelse för det samiska folkets och enskilda samers konkreta behov för utveckling och
förändring.
Direktiv:
Genomföra ett antal dollaságastallamat/hearingar för att nå samer med en
representativ spridning geografiskt, åldersmässigt, könsmässigt, etc.
-

Samla in konkreta inspel från enskilda samer om deras behov för utveckling
Bearbeta och sammanställa inspelen

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

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

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

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

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 131

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ođđaáigásaš samepolitihka/modern samepolitik – forts.
Styrelsen beslutade den 12 – 14 juni 2018, § 123
att
att
att

styrelseledamöterna Britt Sparrock, Lars-Miguel Utsi och Jan Rannerud
utarbetar förslag till plan för genomförande dollaságastallamat/hearingar,
Lars Miguel Utsi är sammankallande,
rapportera till styrelsen senast 4 juli.
_________________

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

godkänna genomförandeplanen,

att

utarbeta en projektplan,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
_____________

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

uppdra till kansliet upprätta en projektplan tillsammans med arbetsgruppen,

att

etablera en styrgrupp.

_____________

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

bereda ärendet tillsammans med styrelsens arbetsgrupp.
_____________

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

behandla ärendet vid telefonsammanträdet den 23 april.
_____________

Styrelsen beslutade den 23 april 2019, § 77
att

föreslå presidiet att miniseminarium genomförs under plenum i maj 2019,

att

uppdra till styrgruppen bereda, planera och genomföra miniseminariet.
_____________

Styrgruppen planerar att besluta om förslag till projektplan under möte den 17:e juni.
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 131

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ođđaáigásaš samepolitihka/modern samepolitik – forts.
Styrelsen beslutade den 11 – 13 juni 2019, § 96
att

uppdra till styrelseordföranden att godkänna projektplan för Ođđaáigasaš
sámepolitihka/modern samepolitik efter förslag av styrgruppen.
Paragrafen justeras omedelbart
Styrelseordföranden godkände via ordförandebeslut den 25 juni projektplanen.
_______________
Vice styrelseordförande informerar om det pågående arbetet.
Styrelsen beslutade den 9 – 11 september 2019, § 126
att

lägga informationen till handlingarna.
________________________

Vid sammanträde med styrgruppen för Ođđaáigásaš samepolitihka/modern
samepolitik den 2 juli 2020, anförs följande;
I projektplanen anges följande om framgångsfaktorer (s. 3):
”För att utredningen ska ge det underlag som behövs krävs
a. bred uppslutning på folkmöten,
b. god förankring i Sametingets plenum.
Om Sametinget inte har förtroende för utredningen och dess rapport kommer det inte
kunna användas som ett underlag för att ta fram gemensamma politiska lösningar.
För att folk ska delta på folkmöten måste de känna att deras insats kommer leda till
något nyttigt.
Om dessa framgångsfaktorer inte är uppfyllda kan styrgruppen rekommendera att
lägga ner utredningen.
Utredningen ska genomföras med hänsyn till Sametingets arbete med
sanningskommissionen. Om det finns risk för att denna utredning har negativ effekt
på arbetet med sanningskommissionen ska arbetet med sanningskommissionen ges
företräde.”
Med hänsyn till bl.a. förankringsprocessen inför en samisk sanningskommission, Covid19-pandemin och budgeten för 2020 måste projektplanen för Ođđaáigasaš Sámipolithka
revideras.
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 131

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Ođđaáigásaš samepolitihka/modern samepolitik – forts.
Med hänsyn till bl.a. förankringsprocessen inför en samisk sanningskommission, Covid19-pandemin och budgeten för 2020 påverkas arbetet med Ođđaáigasaš Sámipolithka.
I projektplanen anges framgångsfaktorer som måste uppfyllas för att projektet ska kunna
uppnå sitt syfte. Projektets tidsplan och budget måste revideras för att projektet ska
kunna genomföras framgångsrikt. Om framgångsfaktorerna enligt projektplanen inte går
att uppfylla kan styrgruppen rekommendera styrelsen föreslå plenum att lägga ner
utredningen.
Styrgruppen bedömer att arbetet med Ođđaáigasaš Sámipolitihka bör fortsätta med
revideringar i tidsplanen och budgeten utifrån rådande förutsättningar, bl.a. i förhållande
till förankringsprocessen inför en samisk sanningskommission och Covid-19-pandemin.

Styrgruppen beslutar
./.

att

föreslå styrelsen revidera projektplanen enligt bilaga

att

föreslå styrelsen revidera budgeten för Ođđaáigasaš Sámipolitihka i enlighet
med förslag till reviderad projektplan.

_______________
Styrelsen beslutar
att

godkänna projektplanen med revideringar i enlighet med
budgetbeslut § 123.2.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 132

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Informationsutbyte polismyndigheten
Dokument
- Styrelseprotokoll 2020-06-09—10, § 102

Sametinget hade senast möte med polisregionen Nord den 7 november 2017.

Styrelsen beslutade den 9 – 10 juni 2020, § 102
att

bordlägga ärendet.

__________________
Styrelsen beslutar
att

uppdra till kansliet begära gemensamt möte med Polismyndigheten och
Sametinget om rasism och hot,

att

uppdra till kansliet förbereda dagordning utifrån diskussionerna.
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 133

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Samisk sanningskommission
Dokument
- M 417 av Kristina Nordling, Lars-Paul Kroik, Carola Fjällström, Helena Dådring
2011-02-23, dnr 2012-415
- Plenumsprotokoll 2013-02-19--21, 1 10.27
- Plenumsprotokoll 2013-10-22--24, § 22.15
- Plenumsprotokoll 2014-05-20--21, § 26.1
- Styrelseprotokoll 2015-06-15--17, § 147
- Styrelseprotokoll 2016-11-01, § 186
- Uppföljningsmöte 2017-01-18
- Styrelseprotokoll 2017-01-24, § 29.3
- Uttalande från parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- Styrelseprotokoll 2017-04-10—12, § 78
- Styrelseprotokoll 2017-11-13—15, § 172.3
- Inbjudan 2018-01-25 till uppföljningsmöte 2018-03-06--07, dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-02-08, § 43
- Styrelseprotokoll per capsulam 2018-02-26, § 45
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13, § 65
- Styrelseprotokoll 2018-04-27, § 101s
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 124
- Styrelseprotokoll 2018-10-09—12, § 163
- Från arbetsgruppen för sanningskommissionen SWOT-analys 2018-09-27,dnr 1.2.6-2018-179
- Från Diskrimineringsombudsmannen DO Minnesanteckningar 2016-10-25—26, dnr 1.2.6-2018-179
- Plenumsprotokoll 2018-11-13—16, § 50
- Inbjudan till samiska riksorganisationer och sametingspartier – uppföljningsmöte 2018-11-13,
dnr 1.2.6-2018-179
- Styrelseprotokoll 2018-12-12---14,§ 215
- Styrelseprotokoll 2019-01-23—24, §§ 7, 12.1
- Referensgruppens protokoll 2019-04-10
- Styrelseprotokoll 2019-04-09—11, § 42
- Styrelseprotokoll 2019-04-23; § 76
- Styrelseprotokoll 2019-05-23; § 3
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 95
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 125
- Styrelseprotokoll 2019-10-28—30, § 148
- Styrelseprotokoll 2020-02-23—24, § 44
- Styrelseprotokoll 2020-08-27, §§ 112, 115
Föredragande: Ulrika Hannu, Per-Olof Nutti

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

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

att

utöka arbetsgruppen med Simon Wetterlund,

att

utse Simon Wetterlund till sammankallande.
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Samisk sanningskommission – forts.
Uppföljningsmöte angående samisk sanningskommission är planerad till den 6-7 mars
2018.
Förfrågan har inkommit från arbetsgruppen för samiska sanningskommissionen om att
flytta uppföljningsmötet med hänvisning till att Diskrimineringsombudsmannens (DO)
rapport inte offentliggjorts och med få anmälda.
Styrelsen beslutade den 8 februari 2018, § 43

att

uppdra till styrelseordföranden ta kontakt med arbetsgruppens sammankallande,

att

besluta i ärendet per capsulam.

Styrelsen beslutade per capsulam den 26 februari att genomföra uppföljningsmötet
enligt planering.
_____________
Vid uppföljningsmötet den 6-7 mars presenterades arbetsgruppens SWOT-analys och
Diskussion om det framtida arbetet.
Den nuvarande arbetsgruppens mandat upphör i och med att idédokumentet färdigställts
under första halvåret 2018.
Den nya arbetsgruppen föreslås bestå av 4 (fyra) ledamöter; en från styrelseblocket, en
från oppositionen och två ledamöter från de samiska riksorganisationerna.
Det slutliga beslutet tas av styrelsen med hänsyn bl a till budgetläget.
______________
Efter mötet med organisationerna och partierna angående hur frågan om
sanningskommission ska hanteras anför Jan Rannerud;
Det är av stor vikt att utan ytterligare dröjsmål föra frågan till kulturdepartementet så att
arbetet startar i regeringen särskilt mot bakgrund av Statsråd Kunhkes uttalade om att
man väntar in Sametingets svar.
Sametinget har gemensamt med övriga Sametingen i Tråante uttalat att det är staten i
nära samverkan med sametinget som inrättar en sanningskommission.
Sametingen har i och med detta redan tagit ett beslut om att begära om inrättande av en
sanningskommission. Sametingen i Norge och Finland har följt den rekommendationen
och därför redan kommit långt före Sverige.
Värt att notera att en rekommendation som Europarådets rådgivande kommitté för
ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter lämnat i sitt fjärde yttrande om
Sverige – antaget den 22 juni 2017.
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Samisk sanningskommission – forts.
Kommittén skriver, ”Påbörja, i nära samverkan med samerna, en sannings- och
försoningsprocess som ingående tar upp kränkningarna av samernas mänskliga
rättigheter i det förgångna och ökar medvetenheten om dem i samhället som helhet.”
Styrelsen beslutade den 11 – 13 april 2018, § 65
att

behandla ärendet vid sammanträdet den 27 april,

att

behandla ärendet vid plenum i maj 2018.

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

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

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

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

att

styrelseordföranden och Jan Rannerud deltar vid överläggningar med
Diskrimineringsombudsmannen.
_______________

Arbetsgruppen för sanningskommissionen överlämnade SWOT-rapporten i
september 2018.
________________
Styrelsen beslutade den 9 -10 oktober 2018, § 163
att

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

att

vid styrelsesammanträdet i december utse en referensgrupp kopplat till
styrelsen i arbetet med sannings- och försoningskommissionen.
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Samisk sanningskommission – forts.
Sametinget beslutade den 13 – 16 november 2018, § 50,
att

lägga informationen till handlingarna.
_____________

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

uppdra till kansliet utforma förslag till hemställan,

att

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

att

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

att

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

att

styrelsen ska samråda med referensgruppen angående utarbetat förslag till
hemställan

att

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

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

att

samråda förslaget till hemställan med referensgruppen.
___________

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

styrelsen är sammankallande,

att

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

Ersättare:
Veronika Håkansson
Joakim Pååve
Carola Fjällström

att

till det första mötet inbjuda samtliga samiska organisationers nominerade
ledamöter,

att

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

Möte med referensgruppen ägde rum onsdagen den 10 april med att bl a samråda om
förslaget till hemställan. Referensgruppen har lämnat ändringsförslag.
______________
Referensgruppen beslutade den 10 april 2019, § 5
att

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

att

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

bereda ärendet vidare,

att

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

Referensgruppen beslutade den 22 maj 2019, § 3
att

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

Arbetsmöte med referensgruppen och styrelsen har ägt rum den 10 juni för att
utarbeta ett förslag till hemställan.
____________
Styrelsen beslutade den 11-13 juni 2019, § 95,
att

överlämna hemställan till regeringen. Bilaga.

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

begära första möte med departementet angående samisk sanningskommission,

att

uppdra till kansliet tillsammans med arbetsgruppen bereda underlag till mötet,

att

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

att

utse Matti Berg till sammankallande för arbetsgruppen.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

36(40)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 133

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:12
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:12
2020-09-21--23

Samisk sanningskommission – forts.
Styrelsen beslutade den 28-30 oktober, § 148
att

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

att

utöka styrelsens arbetsgrupp med Jan Rannerud.

Paragrafen justeras omedelbart

_______________
Information lämnas angående det pågående arbetet.
Styrelsen beslutade den 28 -30 oktober 2020, § 148
att

lägga informationen till handlingarna.

_______________
Kanslichef Anja Taube informerar om pågående arbetet.
Styrelsen beslutade den 23 -24 mars 2020, § 44
att

lägga informationen till handlingarna.

________________
Styrelsen beslutade den 27 augusti 2020, § 112.1 fyllnadsval
att

utse Stefan Mikaelsson istället för Peter Rodhe till referensgruppen
Samisk sanningskommission.
______________

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Valärenden

§ 134.1 Styrgruppen till samiska sanningskommissionens förankringsprocess
Ärendet utgår, se §

§ 134.2 Begäran om entledigande från samiska sanningskommissionens referensgrupp
Dokument
- Begäran om entledigande från Renägarförbundet 2020-09-14, dnr 1.2.6-2020-1263

Styrelsen beslutar
att

entlediga Renägarförbundet och dess ledamot från uppdraget i
sanningskommissionens referensgrupp.

Paragrafen justeras omedelbart
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Regeringsuppdrag; att inkomma med underlag inför en kommande nationell
strategi inom området psykisk ohälsa och suicidprevention
Dokument
Från Socialdepartementet Regeringsbeslut 2020-07-30, dnar 1.38-2020-1074
Förslag projektplan

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
ett tjugotal berörda myndigheter – däribland Sametinget inkomma med underlag inför en
kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 12,5
miljoner kronor avsätts för uppdraget under 2020.
Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag och skapa förutsättningar för att
utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Målsättningen är
att stärka den statliga styrningen, att skapa bättre förutsättningar för samordning och
samverkan samt att öka kvaliteten, effektiviteten och långsiktigheten i de insatser som
genomförs inom området av myndigheter, regioner, kommuner och andra berörda
aktörer.
Under 2020 avsätter regeringen totalt 12 500 000 kronor för genomförandet av uppdraget.
Av dessa medel får Folkhälsomyndigheten respektive Socialstyrelsen använda 1 000 000
kronor vardera. Övriga myndigheter får använda 500 000 kronor vardera.
Ekonomisk redovisning ska ske senast 31 mars 2021.
Styrelsen beslutar

./.

att

utse en styrgrupp bestående av Marita Stinnerbom och Anders Kråik,

att

godkänna projektplan.
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Arbetsordning för Sametingets ungdomsråd - revidering

Ärendet utgår, se § 121.

§ 137

Översyn av rennäringslagstiftningen
Dokument
Från Näringsdepartementet. Inbjudan till möte. 2020-09-04, dnr 6.2.6-2020-1188
Föredragande: Per-Olof Nutti, Lars-Ove Sjajn, Matilda Månsson

Näringsdepartementet inbjuder till möte om översyn av rennäringslagstiftningen
den 7 oktober.

Styrelsen beslutar
att

tacka nej till inbjudan daterad 2020-09-04 och 2020-09-18,

att

hos Näringsdepartementet begära separat möte,

att

i övrigt bereda ärendet vidare.
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