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Báiki ja áigi /Plats och tid

Hotell Ferrum, Giron/Kiruna
2020-10-20; kl 08.30 - 16.40
2020-10-21; kl 08.30 - 16.45
2020-10-22; kl 09.30 - 13.30

Mearrideaddjit /Beslutande/

Per Olof Nutti, styrelseordförande
Lars-Miguel Utsi, vice styrelseordförande , via video §§ 151-154, 156
Anders Kråik, via video
Jan Rannerud
Britt Sparrock, via video §§ 142.2, 143, 145-150, 155
Marita Stinnerbom via video §§ 140-141.5
Karin Vannar, via video §§ 141-156

Iežá oasseváldit/
Övriga deltagande /

Anita Kitok, språkchef och tf kanslichef via video §§ 140- 154, 156
Lars-Ove Sjajn, rennäringschef via video §§ 141.1, 142, 144-147,155-156
Ingela Nilsson, näringschef via video § 141.1
Susanne Idivuoma, kulturchef via video §§ 141.1, 149
Ingegerd Vannar stf språkchef, via video stf språkchef § 141.1
Peter Engström verksjurist, via video verksjurist § 149
Inga-Maria Stoor, administratör via video §§ 140-141.1
Siri Persson, via videosekreterare via video

Paragrafer/Paragrafát

140 - 156

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 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22
.
Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Orgána /Organ

Sámedikki stivra/ Sametingets styrelse

Čoahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2020-10-20--22

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

§ 140

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

komplettera föredragningslistan med ärenden enligt nedan:
Tillägg:
§ 151.4. Referensgrupp –samisk sanningskommission
§ 156
Rennäringens situation på grund av corona
Utgår:
§ 141.3 Ev rapporter från övriga förtroendevalda
§ 148
Sametingsordningen - revidering

att

fastställa föredragningslistan enligt nedan och bilaga;
§ 140

Föredragningslista och justerare

§ 141

Rapport och information
1.
Styrelseordförande och styrelseledamöternas rapporter
2.
Chefsrapporter och information från kanslichef
3.
Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
4.
Ordförandebeslut
5.
Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum
1. Styrelsens redovisning till plenum
2. Nämndernas redovisningar till plenum

§ 142

Ekonomi
1.
Budgetuppföljning per 30 september 2020
2.
Budget 2020
3.
Preliminära budgetramar för budgetåret 2021
4.
Budgetunderlag 2022-2024

§ 143

Forskningspolitisk strategi

§ 144

Eallinbiras –revidering

§ 145

Agenda 2030

§ 146

Miljöledningssystem

§ 148

Sametingsordningen - revidering

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 140

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Föredragningslista och justerare – forts.

att

§ 149

Motioner
1. M 542 – Återföring av samiskt arkivmaterial
2. M 547 – Duodjistrategi

§ 150

Samisk sanningskommission

§ 151

Valärenden
1. Styrgrupp för samiska sanningskommissionens förankringsprocess
2. Ledamot till bedömningskommittén för Gollegiella 2021- 2023
3. Styrgrupp för demokratiuppdraget – Uppdrag stärka samers
förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i det
offentliga samtalet
4. Referensgrupp –samisk sanningskommission

§ 152

Remisser
1.
Remisslista

§153

Inbjudningar/Meddelanden
1.
Inbjudnings-/meddelandelista

§ 154

Utredning Muonio sameby

§ 155

Rennäringspolitisk strategi

§ 156

Rennäringens situation på grund av corona

utse Jan Rannerud till justerare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 141

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Rapporter och information

§ 141.1 Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter

./.
./.

Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2020-10
- Styrelseledamöters rapporter 2020-10
Föredragande: Per-Olof Nutti, Jan Rannerud, Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi, Anders Kråik,

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

lägga informationen till handlingarna

§ 141.2 Chefsrapporter samt information kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter -oktober 2002
Föredragande: Susanne Idivuoma, Ingela Nilsson, Anita Kitok, Lars-Ove Sjajn

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 141.3 Ev rapporter från övriga förtroendevalda
Inga rapporter inlämnade, ärendet utgår, se § 140.
§ 141.4 Ordförandebeslut

./.

Dokument
- Ordförandebeslut 2020-10-16 Beslut av Demokratiprojektets projektplan
Föredragande: Per-Olof Nutti

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 141

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Rapporter och information – forts.

§ 141.5 Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum
§ 141.5.1 Styrelsens redovisning till plenum

./.

Dokument
- Styrelsens redovisning för perioden februari – oktober 2020

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsen redovisning till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga styrelsens redovisning till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

§ 141.5.2 Nämndernas redovisningar till plenum
./.

Dokument
- Nämndernas redovisningar för perioden februari – oktober 2020

Styrelsen beslutar
att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 142

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Ekonomi

§ 142.1 Budgetuppföljning per 30 september 2020

./.

Dokument
- Budgetuppföljning per 30 september 2020
Föredragande; Anita Kitok

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

8(48)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 142

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Ekonomi – forts.

§ 142.2 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
Styrelseprotokoll 2020-09-21—23, § 123.2

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

§ 142

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Ekonomi – forts.

§ 142.2 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

§ 142

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Ekonomi – forts.

§ 142.2 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
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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

§ 142

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Ekonomi – forts.

§ 142.2 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 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

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 beslutade den 21 – 23 september 2020, § 123.2
./.

att

revidera budgeten enligt bilaga,

Jan Rannerud reserverar sig skriftligen mot beslutet ovan.
att

bevilja Ođđaáigasaš 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

§ 142

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Ekonomi – forts.

§ 142.2 Budget 2020 - forts.
Nämndsordförandena kallas till möte med styrelsen för att diskutera respektive nämndsbudget och prognos för 2020 den 20 oktober.

Styrelsen beslutar
att

finansiera en revidering av lokalprogrammet för parlamentsbyggnaden

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 142

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Ekonomi – forts.

§ 142.3 Preliminära budgetramar för budgetåret 2021
Dokument
-

Valda delar från regeringens budgetproposition 2020

Styrelsen beslutar
att

ha budgetberedningsmöte med nämnder och oppositionen i december månad,

att

bereda ärendet vidare.

Förslag till beslut
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2021:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
55 251 tkr
Sametingsvalet
4 000 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
128 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 530 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget ,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2021
______________

Lars Miguel Utsi lämnar ändringsförslag till de två sista föreslagna att-satserna
med nedan lydelse:
att

uppdra till styrelsen att besluta om budget vid första styrelsesammanträdet 2021,

att

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

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 142

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Ekonomi – forts.

§ 142.3 Preliminära budgetramar för 2021 – forts.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2021:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
55 251 tkr
Sametingsvalet
4 000 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
128 915 tkr
7.1 och 7.2 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
2 200 tkr
ap.13 statsbidrag kommuner och landsting
27 530 tkr
ap.14 samiska språkcentrum
6 000 tkr
ap.15 hemsida nationella minoriteter
1 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget ,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2021

Paragrafen justeras omedelbart

§ 142.4 Budgetunderlag 2022 - 2024

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

§ 143

Forskningspolitisk strategi

./.

Dokument
- M 468 av Lars Wilhelm Svonni, 2015-02-27, dnr 1.1.8-2015-818
- Plenumsprotokoll 2016-05-31—06-02, § 26.3
- Styrelseprotokoll 2017-11-12—14, §§ 169,170
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13, § 64
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, §§ 116.2, 125
- Styrelseprotokoll 2018-10-09—12, § 180
- Styrelseprotokoll 2018-12-12—14, § 230
- Projektplan
- Avtal
- Styrelseprotokoll 2019-01-23—24, § 17
- Plenumsprotokoll 2019-02-19—21, § 14
- Delrapport/underlag
- Styrelseprotokoll 2019-04-09—11, § 46
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 132
- Styrelseprotokoll 2010-10-28—30, §
- Styrelseprotokoll 2020-03-23—24, § 36
- Styrelseprotokoll 2020-04-21—22, § 64
- Styrelseprotokoll 220-06-09—10, § 89
- Styrelseprotokoll 2020-08-27, § 120
- Projektplan
Föredragande: Lars Miguel Utsi, Anita Kitok
Mål:
Sametinget har inflytande och delaktighet i forskning om samiska frågor.
Syfte:
Att utforma ett forskningspolitiskt handlingsprogram för Sametinget. 1

Bakgrund:
Det samiska folket ska som urfolk ha självbestämmande i frågor som berör oss själva, bl a
genom Sametinget som ett folkvalt parlament. För närvarande saknas konsekvent
inflytande och delaktighet i forskning om samiska frågor. Sametinget har vid olika
tillfällen erbjudits möjlighet att delta i fördelning av forskningsmedel och därigenom
delvis kunnat styra forskning om samiska frågor.
Det finns ett behov för en tydlig politik från Sametinget i förhållande till forskning om
samiska frågor, bla. för att tydliggöra på vilken nivå det samiska folkets inflytande och
delaktighet förväntas ligga på, hur forskningens fokus ska utformas samt för att visa på
hur forskning inom samiska frågor ska utföras på ett för samer acceptabelt sätt.
_________________

1

Vad vill vår nya styrelse arbeta för?, https://www.sametinget.se/115995.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 143

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Forskningspolitisk strategi– forts.
Styrelsen beslutade den 12 – 14 november 2017, § 170
att

uppdra till kansliet att bereda ärendet.
_______________

Styrelseordföranden har via ordförandebeslut 2018-01-17 uppdragit åt Lars Wilhelm
Svonni att utarbeta ett förslag till forskningspolitiskt program.
Styrelsen beslutade den 11 -13 april 2018, § 64
att

bereda ärendet vidare.

_____________

Styrelsen beslutade den 12 – 14 juni 2018, § 125
att

uppdra till kansliet ta fram ett förfrågningsunderlag.
___________________

Information och diskussion om det planerade arbetet.
Styrelsen beslutade den 9 – 12 oktober 2018, § 180
att

uppdra till kansliet teckna avtal med uppdragstagare Charlotta Svonni.

Paragrafen justeras omedelbart
______________
Styrelsen beslutade den 12 – 14 december 2018, § 230
att

ärendet behandlas på styrelsesammanträdet i januari 2019.
______________

Styrelsen beslutade den 23-24 januari 2019, § 17
att

anta direktiv och projektplan enligt tecknat avtal.

Styrelsen beslutade den 23-24 januari 2019, § 17, föreslå Sametinget besluta
att

anta direktiven enligt förslag.
_________________
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Forskningspolitisk strategi – forts.
Sametinget beslutade den 19 – 21 februari 2019, § 14
att

anta direktiven enligt förslag.

______________

Presentation av Charlotta Svonni angående delrapport till underlag för
forskningspolitiska handlingsprogrammet. Slutrapport ska avlämnas i juni månad 2019.
Styrelsen beslutade den 9 – 11 april 2019, § 46
att

lägga informationen till handlingarna .
_______________

Styrelsen beslutade den 9 – 13 september 2020, § 132
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare,

att

ge direktiv om att utforma strategi utifrån dokument

att

kansli upphandlar konsult för att utforma förslag till. strategi samt besvara
remissen regeringens forskningspolitik.

Styrelsen beslutade den 28 – 30 oktober 2020, § 156
att

uppdra till kansliet genomföra redaktionella ändringar utifrån lämnade
synpunkter,

att

därefter inlämna skrivelse.
____________

Styrelsen beslutade den 23 – 24 mars 2020, § 36
att

uppdra till kansliet att bereda förslag till projekt- och tidsplan.
____________

Styrelsen beslutade den 21 – 22 2020, § 64
att

anta projekt- och tidsplan enligt bilaga,

att

till styrgruppen utse Lars Miguel Utsi, Matti Berg och Jan Rannerud.
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Forskningspolitisk strategi– forts.
Styrelsen beslutade den 27 augusti 2020, § 120
att

remittera förslaget till Sametingets partier, samiska riksorganisationer
och till de forskningsinstitutioner som berörs av samisk forskning,

att

remisstiden är till och med den 20 september 2020,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 20-22 oktober.

Paragrafen justeras omedelbart
___________________

Styrelsen beslutar
att

revidera projektplanen enligt bilaga.
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Eallinbiras - revidering
Dokument
- Plenumsprotokoll 2009-02-19--21, § 11
- Styrelseprotokoll 2017-11-12—14, § 185
- Styrelseprotokoll 2018-06-12—14, § 149
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 102
- Styrelseprotokoll 2020-06-09—10, § 101
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Styrelsen beslutade den 12- 14 november 2017, § 185
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
_______________

Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 149
att

uppdra till kansliet utvärdera och revidera livsmiljöprogrammet Eallinbiras.

____________
Information om den pågående revideringen av livsmiljöprogrammet.
Styrelsen beslutade den 11 – 13 juni 2019, §102
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
____________

Information om det pågående arbetet.
Styrelsen beslutade den 9 – 10 juni 2020, § 101
att

lägga informationen till handlingarna.

Styrelsen beslutar
att

översända förslaget till nämnderna och ungdomsrådet för yttrande ,

att

remittera förslaget till Sametingets partier,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2021.
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§ 145

Agenda 2030

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-04-09—11, § 60
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 106
- Sametingets arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN
förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas
hållbarhetsmålen.
Statsminister Stefan Löfvén deklarerade i regeringsförklaringen 2019 att Sverige ska
gå i bräschen för Agenda 2030 . Vice statsminister ansvarar för det nationella arbetet och
biståndsminister för det internationella arbetet. Tidigare ansvarade Det övergripande
ansvaret för det nationella genomförandet har därigenom flyttats från Finansdepartementet till Miljödepartementet.
Som ett led i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen Agenda 2030delegationen våren 2016. Agenda 2030-delegationens uppdrag är att:
• föreslå regeringen en övergripande handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030
• främja informations- och kunskapsspridning
• förankra Agenda 2030 genom en bred dialog om hållbar utveckling med olika

samhällsaktörer

• föreslå regeringen hur arbetet med att genomföra Agenda 2030 fortsättningsvis ska

bedrivas
Agenda 2030-delegationen överlämnade den 11 mars 2019 Slutbetänkandet: Agenda 2030
och Sverige. Världens utmaningar – världens möjligheter.
_____________
Styrelsen beslutade den 9 – 11 april 2019, § 60
att

uppdra till kansliet utarbeta ett förslag till strategi.
____________

Styrelsen beslutade den 11 – 13 juni 2019, § 106
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
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Agenda 2030 – forts.
Genomgång av Sametingets arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.
Lars Miguel Utsi lämnar ändringsförslag enligt nedan;
att
uppdra till nämnderna och ungdomsrådet att yttra sig om dokumentet,
att
erbjuda nämnden för Sameskolstyrelsen och Samefonden att yttra sig om
dokumentet,
att
bereda ärendet vidare.

Styrelsen beslutar
att

anta plattformen Agenda 2030,

att

förankra arbetet i nämnderna.
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§ 146

Sametingets miljöledningssystem

./.

Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 90
- Styrelseprotokoll 2019-06-11—13, § 107
- Miljöutredning december 2019 – januari 2020
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Sametinget har påbörjat ett arbete med att revidera flera befintliga miljödokument och
därmed uppdatera myndighetens miljöledningssystem. Arbetet består av flera steg, bland
annat ta fram nya miljömål och åtgärder, rutiner samt utbildningsinsatser.
Sametinget har, liksom övriga statliga myndigheter, ett ansvar att bidra till att
generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen och FN:s globala mål för hållbar
utveckling uppnås. Målsättningen med miljöledningssystemet är att Sametinget ska
kunna minska verksamhetens negativa och öka dess positiva miljöpåverkan.
Styrelsen beslutade den 23 april 2019, § 90
att

lägga informationen till handlingarna.

______________
Styrelsen beslutade den 11 – 13 juni 2019, § 107
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.
________________

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.
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Sammanträdesplan 2021- styrelsen
Styrelsen beslutar
att

fastställa en preliminär sammanträdesplan för styrelsen år 2021 enligt nedan:

vecka 3

18-20 januari

vecka 7

18 februari

vecka 12

23 -25 mars

vecka 16

20-22 april

vecka 24

15 - 17 juni

vecka 35

konstituerande plenum

vecka 38

28-30 september

vecka 43

26 -28 oktober

vecka 50

14 - 16 december

video-/telefonmöten tillkommer

§ 148

Sametingsordningen – revidering

Ärendet utgår, se § 140.
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Motioner

§ 149.1 M 542 – Återföring av samiskt arkivmaterial
Dokument
- Motion nr 542 av Håkan Jonsson, Erik Oscar Oscarsson 2019-11-27, dnr 1.1.8-2019-1528
- Styrelseprotokoll 2019-12-16—17, § 182.2
- Ansvar för samiskt kulturarv – Översyn av behovet att samla in, bevara och vetenskapligt bearbeta
arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och deras språk, (dnr 1.3.8-2018-1077,
Ku2017/02544/LS, Ku2017/00478/KL), Sametinget och Institutet för språk och folkminnen
- Remissyttrande Betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaring och
kulturarv (dnr 4.2.1-2020-339, Ku2019/02112/KL), Sametinget.
- Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb (dnr 4.2.2-2019-418)
- Kulturpolitiskt handlingsprogram 2018-2021, antaget 2018-05-23,§ 28
- Samisk audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb (dnr 4.2.2-2019-418)
- Kulturnämndens protokoll 2020-09-30, § 8.1
Föredragande: Susanne Idivuoma

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

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

att

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

att

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

Styrelsen beslutade den 16- 17 december 2019, § 182.2
att

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till kulturnämnden lämna yttrande.
_____________

I Sametingets Kulturpolitiska handlingsprogram för 2018-2021 framför Sametinget kravet på
regeringen att samla ansvar och resurser för samiska kultur- och kulturarvsfrågor hos
Sametinget som förvaltningsmyndighet för samisk kultur. Det ska även innefatta allt
samiskt arkivmaterial oavsett om materialet är framställt på svenska eller andra språk.
Regeringen konstaterade i propositionen Kulturarvspolitik att ingen statlig myndighet har
ett utpekat ansvar för samiska arkivmaterial. Därför fick Sametinget och Isof (Institutet för
språk och folkminnen) ett gemensamt uppdrag 2018 att se över behovet av att samla in,
bevara och vetenskapligt bearbeta arkivmaterial med koppling till urfolket samerna och
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Motioner – forts.

§ 149.1 M 542 – Återföring av samiskt arkivmaterial – forts.
deras språk samt behovet av ett förtydligande av det statliga ansvaret för samiska
arkivbestånd. Uppdraget redovisades av Sametinget och Isof gemensamt i juli 2019.
Sametinget föreslår i översynen att Sametinget ska ges förvaltningsansvar för samiska
arkivmaterial och att Sametinget får i uppdrag att utreda hur ansvaret kan organiseras
och finansieras. Isof har en annan ståndpunkt än Sametinget och föreslår att Isof ska ges
förvaltningsansvaret även för samiska arkiv på samma övergripande sätt som institutet
ansvarar för övriga nationella minoriteters arkiv, och att Sametinget ska få möjlighet till
att bygga upp en arkivkompetens med en stödjande roll till det samiska civilsamhället i
arkivfrågor.
Sametinget har lämnat yttrande till arkivbetänkandet Härifrån till evigheten – en långsiktig
arkivpolitik för förvaring och kulturarv i maj 2020. Arkivbetänkandets förslag är att
Sametinget får i uppdrag att utreda de grundläggande förutsättningarna för s.k.
centrumlösningar med arkiv som bildats eller samlats in av och för urfolket samerna.
Sametingets ska också inventera vilka aktörer som har samiska arkivsamlingar och
samordna de olika arkivbestånden. Riksarkivet ska ge råd till enskilda arkivbildare och
enskilda arkivinstitutioner ska ge särskild uppmärksamhet till urfolket samerna och
övriga nationella minoriteter. Sametinget stödjer förslaget i den delen att
centrumlösningar för arkiv behöver utredas och att nya arkivcentrum kan stärka
befintliga samiska institutioner. Förutsättningen är att det finns tillräckliga medel för det.
Sametinget stödjer förslaget att Riksarkivet ska vara rådgivare till samiska arkivbildare
och arkivinstitutioner. Sametinget vill dock gå längre än betänkandets förslag och
framhåller att det är viktigt att Sametinget får ett utpekat förvaltningsansvar för samiska
arkivsamlingar och att Sametinget ska utreda hur det statliga ansvaret kan organiseras
och finansieras. Betänkandet ger inte tillräckligt svar på frågan om vilken myndighet som
ska ha huvudansvaret för samiska kulturarv.
Därutöver ingår Sametinget genom kulturnämnden i referensgruppen för projektet Samisk
audiovisuell samling – filmer och teveprogram i arkiv och på webb som drivs av Kungliga
biblioteket, i syfte att digitalisera och tillgängliggöra samiska audiovisuella samlingar.
Sametinget arbetar således redan med samiska arkivfrågor i enlighet med motionens
yrkanden och anser därför motionen besvarad.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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Motioner – forts.

§ 149.2 M 547– Duodjistrategi
Dokument
- Motion nr 547 av Lars Jonas Johansson och Hanna Sofie Utsi 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1542
- Styrelseprotokoll 2019-12-16—17, § 182.7
- Kulturnämndens protokoll 2020-09-30, § 8.1
- Näringsnämndens protokoll 2020-08-28, § 46
- Kulturpolitiskt handlingsprogram 2018-202, antagen 2018-05-23—25, § 28
- Näringspolitiska strategi, antagen
Föredragande: Susanne Idivuoma

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

Sametinget arbetar fram och sedan fastställer en duodjistrategi.
_________________

Styrelsen beslutade den 16 – 17 december 2019, § 182.7

att

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till kultur- och näringsnämnden lämna yttrande.
_________________

Kulturnämnden föreslår styrelsen att föreslå plenum att motionen avslås med hänvisning
till följande yttrande: Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur. Enligt
Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram för 2018-2021 innefattar begreppet kultur bland
annat duodji, som är ett viktigt samiskt kulturuttryck och en stark samisk
identitetsmarkör. I handlingsprogrammet uttrycks Sametingets övergripande ambition
om vad Sametinget vill arbeta med när det gäller duodji. När det gäller frågan om hur
duodji ska utvecklas anser kulturnämnden att det bland annat är Sameslöjdstiftelsen Sámi
Duodji som branschorganisation som har det ansvaret. De ska stödja enskilda slöjdare och
konsthantverkare och arbeta aktivt med frågor som rör utveckling av den samiska
slöjden. Sametinget fördelar också årligen verksamhetsbidrag till stiftelsen. 2019 utlyste
kulturnämnden även särskilda projektmedel för kompetenshöjning inom duodji.
Sametinget arbetar också gemensamt inom SPR för skydd av samiska kulturarv,
däribland duodji.
Näringsnämnden föreslår styrelsen att föreslå plenum att anse motionen besvarad med
hänvisning till följande yttrande: I Sametingets näringspolitiska strategi står följande:
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Motioner – forts.

§ 149.2 M 547– Duodjistrategi – forts.

”Många samer har någon form av anknytning till duodji. Duodji har även ett starkt symbolvärde
för den samiska identiteten och ett starkt samband med naturen, livsstilen och levnadssättet.
Förutsättningarna för en växande duodjinäring är goda och hantverket är en naturlig del av det
samiska näringslivet. Duodji och det moderna samiska konsthantverket (dáiddadoudji) ses sällan
som en utvecklingsbar egen näringsgren, utan snarare som en kulturyttring. Det försvårar dess
möjlighet att utvecklas till en bärkraftig näring. Duodjinäringen är en unik men också en naturlig
del av den helhet som bildar samisk kultur och samhällsliv. Utvecklingsmöjligheter ligger också i
ett ökat samarbete och samverkan med andra samiska näringar, som exempelvis
upplevelseturismen. Likaså behövs samordning mellan de samiska näringarna för att kunna skapa
förändring. Ett exempel på detta är de regelverk som omger köttproduktionen och
slakteriverksamheten som indirekt påverkar tillgången till slöjdråvara. Duodjipolitiken måste våga
vara innovativ och utforska nya möjligheter till utvecklingsområden. Den speciella arbetssituation
många duodjiutövande befinner sig i kräver särskilda prioriteringar. Utövarna är, och har alltid
varit, enmansföretagare med individuell inriktning i verksamheten. Stödformerna måste därför
byggas upp med den enskilda slöjdaren och dennes förutsättningar i centrum.”
Näringsnämnden har påbörjat beredandet av en operativ handlingsplan i enlighet med
riktlinjerna i Näringspolitisk strategi.
Styrelsens yttrande:
Styrelsen anser att Sametinget redan arbetar med frågor om duodji både genom antaget
kulturpolitiskt handlingsprogram och näringspolitisk strategi och anser därför inte att
Sametinget ska utarbeta en särskild duodjistrategi.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 150

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, § 115
- Projektplan
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.
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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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.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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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.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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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 ersättare;
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

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

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

att

utöka styrelsens arbetsgrupp med Jan 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 beslutade den 21 – 23 september 2020, § 133
att

lägga informationen till handlingarna.

Diskussion att revidera projektplan
Styrelsen beslutar
att
tidigare arbetsgruppers arbete avslutas,
./.

att

revidera projektplanen enligt bilaga.

Paragrafen justeras omedelbart
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Valärenden

§ 151.1 Styrgruppen till samiska sanningskommissionens förankringsprocess
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 125
- Styrelseprotokoll 2019-10-28—30, § 148
- Styrelseprotokoll 2020-09-21—23, § 134.1
- Remiss till de partier som inte är representerade i styrelsen 2020-10-09, dnr 1.3.2-2019-764
- Från Landspartiet Svenska Samer 2020-10-15
- Från Jakt- och fiskesamerna 2020-10-20
- Från Álbmut 2020-10-19
- Styrelseprotokoll 2020-10-20-22, § 150

Styrelsen beslutar
att

till styrgruppen till samiska sanningskommissionens förankringsprocess utse:
Matti Berg
Anders Kråik
Marita Stinnerbom
Jan Rannerud
Håkan Jonsson
Marie Persson Njajta
Joakim Påve

att

till sammankallande utse Matti Berg.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Valärenden – forts.

§ 151.2 Ledamot till bedömningskommittén för Gollegiella 2021-2023
Dokument
- Styrelseprotokoll 2016-01-26—27, § 14.3
- Skrivelse från Undervisnings- och kulturministeriet 2019-10-18
- SPR styrelseprotokoll 2020-09-03 sak 23

Nordiskt samiskt språkpris, Gollegiella, har instiftats av ministrarna ansvariga för
samiska frågor och sametingspresidenterna i Norge, Sverige och Finland.
Enligt stadgarna för Nordiskt samiskt språkpris - Gollegiella ska en bedömningskommitté
tillsättas för att utse pristagare. Bedömningskommittén utgörs av sammanlagt fem
ledamöter. Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR)utser fyra ledamöter vart fjärde år och
utdelande land en ledamot vart annat år.
Styrelsen beslutade den 26 – 27 januari 2016, § 14.3
att utse David Kråik till bedömningskommittén för tiden 2016-2020.
________________

År 2020 utdelas Gollegiella priset med Finland som värdland.
SPR styrelse beslutade den 9 mars 2020, sak 23 att utse nedan personer till
bedömningskommittén:
Tauno Ljetoff, Sametinget Finland
David Kroik, Sametinget Sverige
Helen Blind Brandsfjell, Sametinget Norge
Nina Afanasieva , sameorganisationerna på Kolahalvön (GSS) och sameorganisationen
Området Murmansk (OOSMO)
Mandatperioden är 2020-2023 och svenska Sametinget har att besluta om ledamot för
år 2021-2023.

Styrelsen beslutar
att

uppdra till språknämnden bereda ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i december 2020.

Paragrafen justeras omedelbart
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Valärenden – forts.

§ 151.3 Styrgrupp för demokratiuppdraget - Uppdrag stärka samers förutsättningar att
delta i demokratiska beslutsprocesser och i det offentliga samtalet
Dokument
- Från Kulturdepartementet. Regeringsbeslut 2020-04-09, dnr 1.3.8-2020-595
- Styrelseprotokoll 2020-06-09-10, § 90
- Styrelseprotokoll 2020-10-20—22, § 141.4
- Projektplan

Styrelsen beslutar
att

utse en styrgrupp på tre ledamöter; två ledamöter från styrelsen och en ledamot
från Valnämnden,

att

från styrelsen utse;
Per-Olof Nutti
Anders Kråik

att

uppdra till valnämnden utse en ledamot

att

Per-Olof Nutti utses till sammankallande.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Valärenden – forts.

§ 151.4 Referensgrupp – samiska sanningskommissionen
Dokument
- Styrelseprotokoll 2019-04-23, § 79.1
- Styrelseprotokoll 2020-08-27, § 112.1
- Styrelseprotokoll 2020-09-21—23, § 134.2
- Styrelseprotokoll 2020-10-20-22, § 151.1

Styrelsen beslutar
att

upphäva styrelsebeslut 2019-04-23, § 79.1, 2020-08-27, § 112.1

att

utse referensgrupp – samiska sanningskommissionen enligt nedan:
Landsförbundet Svenska Samer
Organisationen Samerna
Renägarförbundet
Same Ätnam
Sáminuorra

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

40(48)

Helena Dådring
Mathias Kristoffersson
vakant
Stefan Mikaelsson
Sanne-Ristin Bengtsson

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 152

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:14
2020-10-20--22

Remisser

§ 152.1 Remisslista

./.

Dokument
- Remisslista t om oktober 2020

Styrelsen beslutar
att

§ 153

lägga informationen till handlingarna.

Inbjudningar/Meddelande

§ 153.1 Inbjudnings-/meddelandelista

./.

Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Utredning 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
- Styrelseprotokoll 2020-09-21—23, § 129
Föredragande: Jan Rannerud, Anita Kitok

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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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.
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Utredning om Muonio sameby – forts.
Bertil Marklund redogjorde för arbetet.
_______________
Styrelsen beslutade den 21 -23 september 2020, § 129
att

bereda ärendet vidare.

________________

Diskussion angående pågående ärende. Utkastet till kapitel 8 ska tilldelas
styrelseledamöterna i god tid för att vid styrelsesammanträdet i decembermånad
tillsammans med Bertil Marklund gå igenom materialet.
Styrelsen beslutar

att

bereda ärendet vidare.
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§ 155

Rennäringspolitisk strategi

./.

Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2017-10-12—13, § 39
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-01-09—10, § 12
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-03-12—13, § 33
- Rennäringsnämndens protokoll 2018-09-28, § 67
- Rennäringsnämndens protokoll 2019-10-11, § 45
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-03-26—27,§ 12
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-05-27, § 20
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-06-24,§ 38
- Förslag
- Remiss 2020-06-25, dnr 6.2.2-2020-945
- Begäran om anstånd från Sámiid Riikasearvi 2020-08-17
- Begäran om anstånd från Boazoeaiggadiid oktavuohta 2020-08-21
- Anstånd beviljad 2020-08-24
- Yttrande från Sámiid Riikkasearvi, 2020-08-25, dnr 6.2.2-2020-945
- Yttrande från Boazoeaiggadiid oktavuohta 2020-09-08, dnr 6.2.2-2020-945
- Yttrande från Sámiid Riikkasearvi 2020-08-08, dnr 6.2.2-2020-945
- Till ungdomsrådet, Inbjudan till dialog med rennäringsnämnden
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-09-16, § 48
- Yttrande från ungdomsrådet 2020-10-01
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-10-08, § 58
- Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en region som berikar Sverige
Föredragande: Ulrika Hannu, Marita Stinnerbom

Rennäringsnämnden beslutade den 8 oktober 2020, § 58
att

anta och överlämna rennäringspolitiska strategin till styrelsen,

att

föreslå styrelsen anta rennäringspolitiska strategin,

att

föreslå styrelsen föreslå plenum anta rennäringspolitiska strategin,

att

styrelsen föreslår plenum fatta beslut om delegation till
rennäringsnämnden att ta fram en handlingsplan för operativa
insatser utifrån Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en region som
berikar Sverige,

att

styrelsen därefter godkänner den operativa handlingsplanen när
rennäringsnämnden fastställt den.

Paragrafen justeras omedelbart
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Rennäringspolitisk strategi – forts.
Styrelsen beslutar
att

överlämna Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en region som berikar Sverige –
till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
./.

att

anta Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en region som berikar Sverige –
enligt bilaga.

att

delegera till rennäringsnämnden att ta fram en handlingsplan för
operativa insatser utifrån Rennäringspolitisk strategi – Sápmi – en
region som berikar Sverige,

att

styrelsen därefter godkänner den operativa handlingsplanen när
rennäringsnämnden fastställt den.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 156

Rennäringens situation på grund av Corona

./.
./.
./.
./.

Dokument
- Rennäringsnämndens protokoll 2020-10-08, § 62
- Rapport Coronapandemin och renköttbranschen maj 2020
- Rapport uppföljning Coronapandemin och renköttsbranschen septenber 2020
- Analys av renköttsbranschen 2020-06-03
- Hemställan
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Sommaren har inte varit lika illa som befarat med stark inhemsk fjällsemester och framför
allt har de företag med avsättning mot fjällvärlden fått avsättning för sina produkter. Men
för merparten av bolagen har man upplevt en starkt minskad efterfrågan kopplat till
avsaknad av hotellbeläggning/konferenser och gränshandel. Inför hösten befarar nu
branschen en efterfrågenedgång på ca 22% vilket är lite mindre negativt än bedömningen
om 33% ner som var i våras. Det har varit relativt dålig vår i Norrbotten som har påverkat
tillgången av kalv negativt. Detta kan utjämna efterfrågan/tillgången något och bolagen
själva bedömer minskade inköp med ca 50 ton pga av det minskade utbudet. Men detta
kan inte fullt ut kompensera det minskade behovet, som i volym bedöms sjunka från ca
1730 ton till 1350 ton. Minskningen beror enligt branschen på den minskade efterfrågan
inom restaurang/konferens och gränshandel. Förhoppningen från branschen är att detta
kan kompenseras något med en ökad inhemsk fjällturism kommande vinter. Det verkar
därmed som branschen på denna korta tid inte fullt ut kan kompensera minskningen
inom restaurang genom ökat utbud på dagligvaruhandel/butik. Detta kommer medföra
minskade inköpsvolymer och en prissänkning på ca 10% såsom branschen bedömer det.
Signalerade priser (SVT undersökning 15 sept) är ca 65 kr/kg för högsta klass.
Genomsnittspriset förra året var 67,56 men för de högre klasserna (O till R+) var priserna
ca 70 kr/kg (genomsnitt hela svenska Sápmi). Så just nu verkar prissänkningen vara ca
7%. Branschens bedömning om prissänkning på 10% lite längre in i säsongen kan vara
rimlig.
Slaktföretagen har i ganska hög utsträckning använts sig av permitteringsstöd och önskar
göra så hela kommande säsong (dvs även våren 2021). Det finns även en risk för att en del
säsongsanställda inte kommer att erbjudas arbete kommande säsong pga av den
minskade efterfrågan.
Största risken för ekonomiska svårigheter bedöms fortsatt gälla främst de enskilda
renägarna. Coronasituationen påverkar renägare och samebyar direkt genom att
slakteribolagen har svårigheter med avsättningen av kött, skinn och horn och därför
minskar inköpen av ren och slaktpriset sänks till renägaren.
Sametinget föreslår stödåtgärder som är anpassad för renskötseln under hela säsongen
2020/2021
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Rennäringens situation på grund av Corona
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/fulla-renkottlager-i-norrbotten-prisernakommer-att-sjunka
https://sverigesradio.se/artikel/7553892
Rennäringsnämnden beslutade den 8 oktober 2020, § 62
att

föreslå styrelsen skicka hemställan till regeringen angående rennäringens
inkomstbortfall på grund av corona-situationen.

Paragrafen justeras omedelbart

______________
Styrelsen beslutar

att

skicka hemställan till regeringen,

att

styrelseordföranden och rennäringsnämndens ordförande undertecknar
hemställan.

Paragrafen justeras omedelbart
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