SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 141

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

-

Raporttat ja diedut - joatkka

§ 141.5 Stivrra ja lcivdegottiid cilgehusat dievasfoahkkimii
§ 141.5.1 Stivrra cilgehus dievasfoahkkimii

./.

Assegirjjit
- Stivrra cilgehus guovvamanu 2019 - golggotmannui 2020

Stivra mearrida
ahte

ovddida stivrra cilgehusa XX radjåi dievaseoahkkimii.

Stivra evttoha Samediklci mearridit
ahte

vurke stivrra cilgehusa assebåhpiriidda.

§ 141.5.2 Lavdegottiid cilgehusat dievasfoahkkimii

./.

Assegirjjit
- Lavdegottiid cilgehusat guovvamanu 2020 - golggotmånnui 2020

Stivra mearrida
ahte

ovddida lavdegottiid cilgehusaid dievaseoahkkimii.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

vurke lavdegottiid cilgehus.a id assebåhpiriidda.

Paragrtifa dtirkkistuvvo dakkaviae

Dtirklcisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGVSAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 141

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

Rapporter och information - forts.

§ 141.5 Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum
§ 141.5.lStyrelsens redovisning till plenum

./.

Dokument
- Styrelsens redovisning för perioden februari - oktober 2020

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsen redovisning äll-ech med den xx '""
till plenum.
~

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga styrelsens redovisning till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

§ 141.5.2Nämndemas 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

~

Darklcisteaddjil/usterarnas sign
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Sametingets Hälso-, äldre- och idrottsnämnd

Sämediggi
Sämedigge
Sämiediggie
Saemiedigkie

Redovisning Augusti - Oktober 2020
Rapport 6

Sametingets Hä lso-, äldre- och idrottsnämnd
Ordinarie

Ersättare

Monica Harr Sandström, ordförande
Britt Sparrock, vice ordförande
Mariann Lörstrand
Agneta Rimpi
Anders Axelsson

Marina Nilsson Ederlöv
Per-Henrik Bergkvist
Inger Baer Omma
Elisabeth Ölmhall
Magnus Lindberg

Hälso-, äldre- och idrottsnämndens sammanträden
Nämnden har inte kunnat följa sammanträdesplanen som beslutades tidigare pga. Corona
pandemin. Nämnden har haft ett digitalt möte den 30 september där alla ordinarie ledamöter
deltog. Pandemin sätter stopp för aktiviteter som nämnden avsett att genomföra och vi deltar
digitalt om behov finns.
Ordföranden avser att delta digitalt med Styrelsen för sametinget ang. budget för 2021 kring
den 20 oktober.
Ordförandebeslut
Ordförande beslutade 8 oktober 2020 att Marianne Lörstrand Blind deltar i Region
Norrbottens samråd den 9 oktober 2020. Anders Kråik som brukar delta har fått förhinder
och kan inte delta varför kallelse kommit till Nämnden via Tf kanslichef Anita Kitok.
Ordförandeberedningar
Ordförande har haft beredningar med Marie-Louise Allas inför olika möten och
sammanträden.
Övriga möten och konferenser
Ordförande deltog digitalt i en workshop, Satsningar på forskning och utbildning inom
samisk hälsa vid Umeå Universitet den 5 oktober 2020. Petter Stoor och Miguel San Sebastian
arbetar med att förslå en satsning på ett med mål att samla, utveckla och sprida kunskap om
samisk hälsa, inom och utom det samiska samhället i hela landet.
Malå 8 oktober 2020
Monica Sandström
Ordförande

Sametingets Kulturnämnd - redovisning perioden 4 juni 202030 september 2020, rapport nr 9.
Sametingets Kulturnämnd
Ordinarie:
Ingrid Inga, ordförande
Marina Ederlöf, vice ordförande
Nils Johan Labba
Louise Skerk
Veronika Håkansson

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

2020
30 sept

Kulturnämndens sammanträden
Kulturnämnden håller digitalt möte varvid bl a följande frågor
behandlas: projektbidrag till samisk kultur. motionssvar,
korttidsstudiestöd, dialogmöte med Statens historiska museum,
KB-projekt "Samisk audiovisuell samling", samiska gravar,
Sametingets kulturkonferens mm

2020
21 sept

Ordförandeberedningar
Ordförandeberedning inför Kulturnämndens möte den 30
september 2020

2020
17 juni

Dialogmöten
Ordföranden deltar vid SPRs möte ang immateriellt samiskt
kulturarv

25 aug

Dialogmöte med Kulturministern Amanda Lind,
kulturdepartementet och Sametingets kulturnämnds ordinarie
ledamöter och ersättare om covid-19 konsekvenser för samisk
kultur

16 sept

Ordförande inbjuden att delta som observatör vid förhandlingar
mellan Sametinget i Norge och Sami Dåiddaradi om samarbetsavtal
2020-2024.

2020
30 sept

Motioner
Kulturnämnden bereder yttrande ang motion om duodjistrategi
samt återföring av samiskt arkivmaterial

2020
23 juni

Arbetsgrupper
Arbetsgruppens möte inför planerad Kulturkonferens 2020

2020
1juli

Samråd
Information till Sametingets styrelsen ang Kulturnämndens åtgärder
riktade till den samiska kultursektorn med anledning v covid-19

2juli

Samråd med Språknämndens ordförande ang Språkpolitiska
strategin samt om ytterligare med från Kulturanslaget till
Språknämndens korttidsstudiestöd. Informerat Språknämndens
ordförande att ytterligare utrymme att nyttja kulturanslaget för
korttidsstudiestödet utöver redan ianspråktagna medel saknas
under budgetåret 2020.

18 aug

Samråd med Sametingets avdelningschef ang möte med
Kulturministern Amanda Lind den 25 augusti 2020

21 aug

Förmöte med Sametingets Kulturnämnd inför mötet med
Kulturministern den 25 aug 2020

24aug

Förmöte med Sametingets kulturnämnds ersättare inför mötet med
Kulturministern den 25 aug 2020-08-26

2020
15 juni

Övrigt
Intervju med Sameradion ang covid-19

7 aug

Ordförande intervjuas av NSD och SVT Västerbotten om samiska
kvarlevor inför Internationella urfolksdagen den 9 augusti 2020 i
Umeå

9 aug

Ordförande håller angörande vid Soahkies- Umeå sameförenings,
Varddous, Amnesty Sapmis internationella Urfolksdag i Umeå

11 aug

Ordförande intervjuas av Oddasat om Unna Saiva-föremål

18 aug

Ordförande intervjuas av Pl, Katja Magusson om repatriering av
samiska kvarlevor

26aug

Ordförande intervjuas av Sameradion om samiska offferplatser och
offergåvor

2020

Samråd med Sametingets styrelse och styrelsens
kulturansvarige ledamot

För Kulturnämnden

Ingrid Inga
Ordförande
Ledamöter
Marina Ederlöf, vice ordförande
Nils Johan Labba

Louise Skerk
Veronika Håkansson

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2020-10-11
SAMESKOLSTYRELSEN

Nämnden för Sameskolstyrelsens redovisning
Denna redovisning omfattar tiden från den 29 maj 2020 fram till och med den 11 oktober 2020.

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

2juni
Digitalt sammaträde

Nämndmöte
Ordinarie nämndmöte. Några av ärendena under
mötesdagarna var revision av Sameskolstyrelsens årsredovisning
2019, Covid-19 och myndighetens förebyggande arbete,
Redovisning av intern styrning och kontroll, information om
kommande läsår, information från fjänunderivning, läsårstider,
myndighetsdialog 2020, registerförteckning över aktuell
personuppgiftsbehandling (GDPR), SciMOS, information om
delfinansiering av integrerad samisk undervisning från
kulturdepartementet, undervisning och information om
skolinspektionens granskning.

22 september
Digitalt sammanträde

Nämndmöte
Ordinarie nämndmöte. Ärenden som togs upp under
sammanträdet var bland annat: Budget för Sameskolstyrelsen
2021, information om ansökningar för integrerad samisk
undervisning, Covid-19, kostpolicy, Remiss: Högre växel i
minoritetspolitiken och systematiskt kvalitetsarbete.

Övrigt
5 juni
Digitalt sammanträde

Myndighetsdialog
Deltagande under årets myndighetsdialog var enligt följande:

Utbildningsdepartementet
Erik Nilsson, statssekreterare
Linda Norman Torvang, enhetschef Skolenheten
Tina Pettersson, biträdande enhetschef Skolenheten
Ulf Hermelin, myndighetshandläggare Skolenheten
Sameskolstyrelsen
Johanna Njaita, ordförande
Karin Vannar, vice ordförande
Daniel Holst, medlem i nämnden
Anna Karin Länta, skolchef
Greta Blind, controller
Anders Nygårds, controller
Ärenden under myndighetsdialogen var Resultatbedömning,
framtidsfrågor, verksamheten i ett coronaperspektiv, myndighetens
samverkan med Utbildningsdepartementet och regeringens styrning
1

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2020-10-11
SAMESKOLSTYRELSEN

av myndigheten och myndighetens egna frågor. Sameskolstyrelsen
tog bland annat upp skolmyndighetsutredningens förslag om
huvudmannaskapet för Sameskolstyrelsen, fastighetsfrågor,
författningskrav kap 1 och 3 §§skollagen samt 12 kap. 4 §
regeringsformen, Sameskolstyrelsens anslag, stödinsatser,
integrerad samisk undervisning, digitalisering och samiska
förskolor.

11 augusti

Medarbetarsamtal
Nämndordförande Johanna Njaita höll medarbetarsamtal med
skolchef AnnaKarin Länta.

21 augusti

Budgetproposition
Den 21 september 2020 lämnade regeringen budgetpropositionen
för 2021 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens
förslag till statens budget för 2021 samt de övriga förslag och
bedömningar som följer av riksdagsordningen och budgetlagen.
I propositionen föreslår regeringen att Sameskolstyrelsens anslag
skall öka med 6 miljoner år 2021, 6 miljoner 2022 och 4 miljoner år
2023. I förslaget står det att dessa medel är till för att bl.a. stärka
den integrerade samiska undervisningen och
läromedlemsproduktionen.

2 september

Ordförandeberedning
Beredning av ärenden till nämndsmöte den 22 september med
Skolchef AnnaKarin Länta och nämndordförande Johanna Njaita.

22 september

Middag
Inbjudan från Utbildningsminister Anna Ekström till
nämndordförande Johanna Njaita. Även statssekreteraren Erik
Nilsson samt statssekreterare Kristina Persdotter deltog. Inbjudan
var till Maria Graner, Folkbildningsrådet, Thomas Persson,
Myndigheten för yrkeshögskolan, Camilo von Greiff,
Skolforskningsinstitutet, Fredrik Malmberg, SPSM, Peter
Fredriksson, statens skolverk, Helen Ängmo, Statens
skolinspektion och Johanna Njaita Sameskolstyrelsen.
Syftet med middagen var tankeutbyte om aktuella och eviga frågor
samt möjlighet att ställa frågor om den budgetproposition som
avlämnades dagen innan.

Undertecknat

Ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen
2

SÅMEDIGGI
Eal6.huslavdegoddi
Stefan Mikaelsson.

11

oktober 2020.

Sametingets plenum beslutade den 29.8.2017 enligt§ 12 att till ledamöter i
Näringsnämnden utse som ordinarie ledamöter: Erik Fankki, Birgitta
Andersson, Stefan Mikaelsson, Håkan Jonsson och Agneta Rimpi.
Till personliga ersättare utsågs följande: Kristina Larsgren, Annelie Päiviö,
Charlotta Svensson, Peter Holmqvist och Mona Persson.
Denna rapport avser.således tiden från närmast föregående rapport den 1 juni 2020
och till och med det ovan angivna datum.
Näringsnämndens tjugonde sammanträde genomfördes per telefon klockan 1500 1700 den 17 juni. Här redovisas några av ärendena som penetrerades & beslutades.
Beslut; --Näringsnämnden går igenom förslaget till enkät som ska skickas till samiska
näringsföretagare och beslutar att fortsätta med planerna. --Näringsnämnden
beslutade att inlämna ett förslag.till inspel på Sametingets svar på FN:s generalförsamling rapport angående COVID-19.
Näringsnämndens tjugof'örsta sammanträde genomfördes som arbetsmöte per
telefon .k l 1500 - 1700den1juli.
Näringsnämndens tjugoandra.sammanträde genomfördes per telefon klockan 1400
- 16oo·den.28 augusti Här redovisas några av ärendena som penetrerades &
beslutades. Beslut; --Nädngsnämnden beslutade att revidera budgeten för 2020 i
enlighet med,direktiv från styrelsen per den 10 juni, --Kansliet informerar om
Sametingets arbete med konventionen för biologisk mångfald, --Kansliet informerar
om arbetet med framtida program inom Interreg, Landsbygdsprogrammet samt
ERUF.
Näringsnämndens tjugotredje sammanträde genomfördes per telefon klockan 1400
- 1600 den 8 oktober. Här redovisas några av informationsärendena; Utfallet av
enkäten ställd till näringsidkare redovisades, --Utvecklingen på
Landsbygdsprogrammet & Interreg.redovisades.
Ordf"orandens representation, sammanträden & konferenser:
3 juni, Webinar, MP:s Riksdagsseminarium, deltog som föredragande.
24juni, Webinar, Dialogmöte med Lars Ove Sjajn, Matilda Månsson, Jan Rannerud.
26 juni, Webinar, Kick-"off meeting online for the establishment of the new
Interregprogramme between Finland, Sweden and Norway 2021-2027.
27 augusti, Webinar, Workshop för samiska företagare i Jåhkåmåhkke, Sapmi
Innovation AB,
9 september, Webinar, ld 0900-1030, Workshop för samiska företagare i
Jåhkåmåhkke, Såpmi Innovation AB,
9 september, Dialogmöte ld 1500- 1900, Edek, Edeborg Håralt- Harads.
1

16 september, Webinar kl 1200-1300, Om samisk hälsa- resultat från 11
fokusgrupper, Ubmeje Universitet
1

oktober, Webinar kl 1300-1600 SPR:s arbetsgrupp för Interreg 2021-

2027.

2 oktober, Webinar kl 1100-1200, Amanda Lind in a round table meeting together
with Mother Earth Delegation of United Indigenous Nations,

Övrigt: Näringsnämnden planerar att fullfölja de ovan angivna besluten som styr
verksamheten för Näringsnämnden under hösten 2020. Istället för fysiska möten
övergår nämnden till webbaserad kommunikation.

Det är med de uppgifter & riktlinjer som är kända idag möjligt att genomföra detta
under innevarade år.
Det samiska sättet - Såmivuohki - Allt för en levande samisk miljö - ealli
såmi birras. Den samiska kulturella mångfalden är särskilt viktig och det
förhållandet ska lyftas fram- synliggöras även i nämndens arbete & förhållningssätt.

För Näringsnämnden,
STEFAN MIKAELSSON.
Ävddåulmusj - ordförande

2

Presidiets rapport till Plenum för verksamhet
under perioden 200608-201012
Sametingets presidium består av ledamöterna Pau/us Kuoljok och Åsa Blind.

Arbetet under den här perioden har präglats av de restriktioner som den pågående globala
pandemin medfört. De rese och mötesrestriktioner som införts för både den folkvalda delen
samt för kanslipersonalen har tvingat Sametinget att lägga om sitt arbetssätt till att hanteras
företrädesvis digitalt. Det har enligt vad presidiet uppfattat fungerat relativt bra och arbetet i
nämnderna har kunnat fortgå på ett godtagbart sätt.
Arbetet i Sametinget har däremot blivit allvarligt lidande med ärenden som blivit liggande i
väntan på beslut i Sametingets plenum.
Några av de största problemen är att vi nu närmar oss ett val utan att partierna kunnat
använda sig av Sametingets plenum för att synliggöra sin politik samt att partierna utanför
styrelsealliansen inte haft möjlighet att på ett pressa styrelsen kring dess arbete.
Presidiet jobbar utifrån att vi skall genomföra ett Covid-19 anpassat fysiskt plenum för att
råda bot på en del av problemen.
Som framgick av det utskick som gjordes den 2: a oktober så kvarstår våra
mötesrestriktionermen om ·detfinns·ett stort behov av fysiskt möte så är detta naturligtvis
mojligt att genomföra under förutsättning att nödvändiga åtgärder vidtas.
Nämndsordförandena skall om ett beslut om fysiskt möte fattas, göra sitt yttersta för att
Sametinget inte blir en del i att sprida smitta mellan de olika områdena inom Sapmi.
Vad gäller frågan om februari-plenum i Stockholm så arbetar presidiet ännu utifrån
förutsättningen att detta skall vara möjligt att genomföra. Kontakter med
riksdagsförvaltningen hålls löpande under hösten.

Under perioden 200608 - 201012 har telefon/videomöten genomförts enligt nedan:
11:e Juni, Videomöte
Presidiemöte. Rapport från Sametingets kansli kring den utförda utredningen om
möjligheter att genomföra ett digitalt plenum.
17:e Juni, Videomöte
Presidiemöte
23:e Juni, Videomöte
Möte med Sametingets partiordföranden. Kommunikation kring processen för det
inställda plenumet samt vilka behov som finns. Vid detta möte lyftes behovet att
hantera Giella galddus stadgar samt styrelseval.

25:e Juni, Videomöte

Möte med Styrelsens ordförande, vice ordförande samt tf. Kanslichef med anledning
av behovet att hantera Giella galddus stadgar samt styrelseval.
2:a Juli, Videomöte
Möte med Sametingets styrelse med anledning av styrelsens begäran om att hålla
extra plenum.
2:a Juli, Videomöte
Möte med presidiet för att hantera styrelsens begäran om att hålla extra plenum.
20:e Augusti, Videomöte

Möte med Ronny Svarto och Lars-Jonas inför planering av Digitalt plenum över
Lifesize.
31:e Augusti, Videomöte

Presidiemöte inför Plenum.
4:e September, Videomöte

Avstämning med Sametingets kansli inför Sametingets digitala Plenum 17:e
september.
14:e September, Videomöte

Testplenum och möte med Sametingets kanslis arbetsgrupp inför det digitala
Plenumet
17:e September, Videomöte

Plenum digitalt

Under perioden 200608 - 201012 har representation genomförts enligt nedan:
20:e September, Dearna

Deltagande vid återbegravning.
Utomhus och covid-19 anpassat.

Representant: Pau/us Kuoljok, Sametingets ordförande
7:e oktober, Julevu

Deltagande vid möte med Ärkebiskopen samt Biskopen i Luleå stift angående Kyrkans
planerade ursäkt till samerna.

Covid-19 anpassat. Ingen samåkning har skett.
Representant: Pau/us Kuoljok, Sametingets ordförande
Paulus Kuoljok, Samedikke åvvdåk
2020-10-12
Buoldda

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning

Rapport till styrelsen Rennäringsnämnden för period 2020-06-01- 202010-10
Ordinarie
Marita Stinnerbom, ordförande
Anders-Erling Fjellås, v.ordförande
Martin Lundgren
Håkan Jonsson
Torkel Stångberg

Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggie
Saemiediglåe

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

Rennäringsnämnden har haft tre protokollförda möten
Datum
24/6
16/9
8/10

Ort
Digitalt
Digitalt
Arvidsjaur

Kommentar
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden

Bilaga

Rennäringsnämnden har behandlat ärenden om överklagande i samebyar,
projektansökningar från främjande av rennäring anslaget.
Nämnden beslutade om prognosförändring i budget genom att ytterligare öka budgeten för
katastrofskadeskydd till 15 mkr och skadeförebyggande åtgärder till 4 110 tkr samt att
minska budgeten för Eallinbiras till 400 tkr.
Regeringen beslutade 25 juni att bevilja anslagskredit för främjande av rennäringsanslaget,
vilket resulterade i att samebyarna beviljades 50 procent av ansökta utfodringskostnader för
vinterns beteskatastof och beslut meddelades samebyarna i början av juli.
Nämnden har påbörjat arbetet med att se över hur samebyarna kan redovisa merarbete i
samband med skadeförebyggande åtgärder för rovdjur. Kansliet upplever svårigheter att
kontrollera specifika schablonvärden vid längre tidsperioder.
Nämnden har beslutat att lämna in remissvar angående: Betänkandet Hållbar terrängkörning

sou

2019:67

Nämnden har arbetat med rennäringspolitiska strategin och remissat den till partier och
samiska rennäringsorganisationer, haft möte med ungdomsrådet och därefter har
remissvaren inarbetats och nämnden har beslutat att överlämna den till Plenum i november.
Sametingets arbete med renmärkesapp och information om renskötsel och rovdjur är i
slutfas och kommer att lanseras under hösten.

Sida 1av3
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Rennäringsnämnden
Redovisning
Nämnden har beslutat om riktlinjer för Sametingets föreskrifter STFS 2019:1 om
katastrofskadeskydd.

Såmcdiggi
Såmedigge
Såmiediggic
Snemicdigkie

Nämnden har gett kansliet i uppdrag att bereda hemställan om rennäringens situation pga
av Corona. Två undersökningar har genomförts, en utfördes i maj och en uppföljande undersökning i
september. En konsekvens av pandemin är att renslaktbolagen har sänkt renköttpriset och att de
fortfarande trots försök till omställning har kött på lager och därmed aviserat att de inte kommer att
köpa in samma mängd renar som föregående år. En hemställan om åtgärdspaket för rennäringen har
skickats in till regeringen .
Nämnden följer upp nämndens begäran av handlingsplan för varg och rapport angående
hemområden och dna analyser på björnspillning av de björnar som fälls på skydds- och
licensjakter samt rapport om dna inventering på järv jämförelse med lyeinventering av järv.
Regeringen har beslutat att förstärka av för främjande av rennäringsanslaget med 15 mkr.
Den ökade finansieringen är för behovet av anpassning för klimatförändringar samt att
rovdjursskadorna är påtagliga för rem1äringen varför rennäringen bör kompenseras för de
rovdjursskador som kvarstår genom ersättning för rovdjursförekomst. Rennäringsnämnden
arbetar med budget för främjande av rennäringsanslaget 2021.

Rennäringsnämndens ordförande har i övrigt medverkat på följande
Sameverkansrådet i mellersta förvaltningsområdet har haft möte för att diskutera licensjakt
på varg. Licensjakt har beslutats om och i beredningen har de tagit hänsyn till att
skyddsjakter på varg kan genomföras i renskötselområdet utan att äventyra
gynnsambevarande status.
Möte med SPRs arbetsgrupp för gemensam strategi för rovdjur. Samverkan har diskuterats
kring inventering och forskning samt att traditionell kunskap ska vara en del i
rovdjursförvaltning. Ett seminarie planeras med rennäringsorganisationer för att diskutera
frågan bredare. Möte med SPRs arbetsgrupp om gränshinder för att informera om arbetet i
gruppen om rovdjursstrategi.
Digital Konferens Det gröna guldets betydelse för sysselsättning och värdeskapande i
Norrbotten om samarbete mellan skoglig samverkan, Länsstyrelsen Norrbotten och Region
Norrbotten, om Skogen- vilka värden finns där den står. Eftersom tekniken inte fungerade
kunde syftet med konferensen inte genomföras om hur skogsbruket, rättighetsinnehavarna
samt olika intressen vill arbeta i det regionala skogsprogrammet.
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Datum Ort

Juni
15-16/6 Digitalt
25/6
24/8
7/9
22/9
24/9
29/9

Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitlat
Digitalt
Digitalt

30/9

Digitalt

8/10

Digitalt

Kommentar

Löpande kontakt med regeringens och Statssekreterare Per
Callenberg ang Sametingets ansökan om anslagskredit
Deltog på SSRs rovdjursgrupps möte
Möte med SSR för att åtgärder för rennäringen med anledning av
pandemin
Ordförandeberedning inför nämndsmöte
Möte med SPRs arbetsgrupp för rovdjursstrategi
Samverkansrådet mellersta området
Ordförandeberedning inför nämndsmöte
Möte med rennäringschef inför nämndsmöte
Deltog på konferens Det gröna guldets betydelse för
sysselsättning och värdeskapande i Norrbotten.
Möte med SPR arbetsgrupp om gränshinder för information om
arbetet med gemensam rovdjursstrategi

Rennäringsnämndens ordförande

Rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom
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Redovisning av verksamheten i Samefonden 2020-01-01- 2020-09-30
Styrelsen för Samefonden har sex ledamöter med personliga ersättare. Ledamöterna
förordnas av regeringen efter förslag från Sametinget. Nya ledamöter och ersättare har
förordnats från och med 1 januari 2018 till och med 31 december 2021.
Ledamöter

Personliga ersättare

Sylvia Simma, ordförande
Lars Jon Atlas, vice ordförande
Elisabeth Nejne Vannar
Veronika Håkansson
Håkan Jonsson
Lars-Paul Kroik

Göran Jonsson
Tomas Unga
Per Mikael Åhren
Louise Skerk
Sten Wälitalo
Kristina Nordling

Enligt 21§ första stycket rennäringsförordningen (1993:384) fastställer regeringen efter
förslag från Samefondens styrelse det högsta sammanlagda beloppet som får disponeras ur
Samefonden. Regeringen har beslutat efter förslag från styrelsen att högst 12, 2 miljoner
kronor disponeras ur Samefonden under verksamhetsåret 2020.
Styrelsen för Samefonden har under perioden haft ett möte i Luleå 2020-03-11. Efter det har
möten hållits digitalt för anpassning till situationen med Covid-19 smitta i samhället.
Samefonden har haft video/telefon möte 2020-04-06, 2020-06-10 och 2020-09-28.
Styre1senhar enligt 21§ rennäringsförordningen (1993:384) beviljat 5,5 miljoner kronor till
Sametingets kulturnämnd för främjande av samisk kultur och samiska organisationer för
budgetåret 2020.
Styrelsen har beslutat att bevilja medel till Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och
Jämtland för underhåll av vissa renskötselanläggningar. Länsstyrelsen i Norrbotten beviljades
2 600 000 kronor, Länsstyrelsen i Västerbotten beviljades 700 000 kronor och Länsstyrelsen i
Jämtland beviljades 200 000 kronor.
Samefonden har beviljat lån till Girjasmålet på totalt 9,5 miljoner kronor från fonderna Stora
Stensjön och Messaure. Lånen har återbetalats till respektive fond.

Sylvia Simma
Ordförande Samefonden
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Rapport till plenum för Språknämnden för period 2020-06-01--2020-10-12
Sametingets Språknämnd
Ordinarie:
Lars Miguel Utsi, ordförande
Daniel Barruk
Åsa Blind
Agneta Rimpi
Kristina Nordling

Ersättare:
Marianne Lörstrand
Fia Kaddik
Britt Sparrock
Josefina Skerk
Peter Hohnqvist

Närvaro
6 av 6möten
4 av 6möten
5 av 6möten
4 av 6möten
0 av 6möten

Regeringsuppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av samiska
(Ku2019/0188/CSM)
Den 14:e november 2019 gav regeringen Sametinget uppdrag att ta fram ett förslag till
långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.
Handlingsprogrammets.syfte.är att främja möjligheten för de samiska språken att
revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige.
Sametingets styrelse har antagit en projektplan för genomförandet av uppdraget.
Projektledare har varit Sametingets språk- och utbildningschef. Projektets styrgrupp har
bestått av Lars Miguel Utsi, Jan Rannerud och Anders Kråik. Språknämnden har fungerat
som referensgrupp för projektet.
Sametingets kansli har berett förslaget till handlingsprogram på de avdelningar som berörs
av förslaget. De nämnder vars område berörts av förslaget har involverats i arbetet.
Sametinget har genomfört samråd om förslaget till handlingsprogram med relevanta
myndigheter och aktörer, bl.a. Sameskolstyrelsen, Institutet för språk och folkminnen och
Skolverket
Språknämnden har vid flertalet tillfällen i perioden behandlat utkast till handlingsprogram.
Vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande har vid flertalet tillfällen deltagit i
arbetsmöten med kansliet för att utarbeta handlingsprogrammet.
Uppdraget har redovisas till Kulturdepartementet den 4 september 2020.
Handlingsprogrammet ger en strukturerad översikt över vad som krävs för att vända den
långt gångna språkbytesprocessen. Det är talarna av de samiska språken och alla som i
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någon form också är bärare av samiskan, som är de absolut viktigaste resurserna i
en process för revitalisering av språken. Huvuddelen av åtgärdsförslagen i
programmet syftar till att stärka den enskilda individens möjligheter att få tillgång
till, revitalisera eller stärka sitt samiska språk.

Såmcdiggi
Såmc<liggc
Såmicdiggic
Saemicdigkic

Samråd har genomförts för att koordinera mellan Sametingets förslag till handlingsprogram
för bevarande av samiska och Institutet för språk och folkminnens förslag till långsiktigt
handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken i de delar som avser
finska, jiddisch, meänkieli och romani chib, som de fått i uppdrag av regeringen att ta fram.

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

Sami Giellagaldu
Såmi Giellagaldu är det samiska folkets gemensamma samnordiska samiska
språksamarbetsorgan för frågor som angår de samiska språken. Organets ansvar är att
koordinera, stärka och utveckla det nordiska samiska språkarbetet.
Syftet med Såmi Giellagåldu är att bevara, värna och utveckla det kulturarv som samiska
skriftspråk och muntliga språk representerar, och bevara, stärka och utveckla de samiska
språken samtidigt som man tar hänsyn till de olika samiska språkens speciella behov,
utmaningar och resurser.
Såmi Giellagåldu har ansvar för att driva de samiska språkens språkvård. Såmi Giellagåldu
ska fungera som ett gemensamt kunskaps- och resursorgan i de frågor som gäller normering
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av de samiska skriftspråken. Dessutom ska Sami Giellagåldu bedriva
informationsverksamhet, ge råd och vägleda språkanvändare i språkfrågor.
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Sametingen har länge arbetat tillsammans och försökt att hitta en
organisationsform för Sami Giellagåldu som gör att Sami Giellagåldu kommer att ha en
gemensam ledning samtidigt som organet har verksamhet och anställda både i Norge,
Sverige och Finland. Nordiskt ämbetsmannaorgan för samiska frågor, NÄS, tillsatte i augusti
2018 en arbetsgrupp som fick till uppgift att utreda en framtida permanent
organisationsmodell för Sami Giellagaldu. Arbetsgruppen lämnade sin rapport den 8 maj
2019.
Sametinget beslutade 2019-05-21-23 att ge Samiskt Parlamentariskt Råds kommande
plenum fullmakt att fastställa en organisationsform för Såmi Giellagåldu.
Samiskt Parlamentariskt råd beslutade 2019-09-19 att fortsätta med omorganiseringen av det
nordiska språksamarbetet och att Såmi Giellagåldu etableras som ett fast organ knutet till
Sametinget"såsom NÄS arbetsgrupp föreslår i sin rapport. Sametingen uppmanades att följa
upp detta beslut och snarast sätta igång nödvändiga processer så att Såmi Giellagåldu kan
etableras som permanent normeringsorgan för de samiska språken under år 2020 så att den
nya verksamheten kommer igång 2021.
I enlighet med detta genomförde Sametinget extra plenum den 17:e september och antog de
av sametingen gemensamt upprättade stadgarna för Såmi Giellagåldu och valde Mikael
Svonni och Sig-Britt Persson som ledamöter och Per-Erik Kuoljok och Karin Rensberg-Ripa
som ersättare till styrelsen för Sami Giellagåldu.
Inför plenumet behandlade Språknämnden ärendet på nämndsmöte den 1 september, § 68,
och underströk vikten av att Giellagåldu etableras som ett fast organ. Ett permanent
Giellagåldu är en av de 23 insatser som anges i Sametingets språkpolitiska
handlingsprogram och Sametingen har nu en möjlighet att säkra en viktig instans för hela
Sapmis språkarbete. För de samiska språkens bästa måste språkkompetens, stabilitet och
långsiktighet vara vägledande i Sametingets arbete med Såmi Giellagåldu.

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

Samcdiggi
Samcdiggc
Samicdiggic
Saernicdigkic

angående IYIL 2019 och IDIL 2022-2032 för att diskutera bl.a. organisering av och arktisk
urfolksrepresentation i genomförandet av IDIL.

Hemställan om särskild lag som säkerställer samers språkliga rättigheter
Sametinget har i antagen språkpolitisk handlingsprogram angett att en samisk språklag som
säkerställer samernas språkliga rättigheter i realiteten är nödvändig. Denna lag ska ersätta
andra språklagar som reglerar samernas språkliga rättigheter och i utformandet av lagen ska
Sametinget delges delaktighet. Sametinget har också i sitt remissyttrande till delbetänkandet
SOU 2017:60 Utredning av en stärkt minoritetspolitik; Nästa steg? lärrmat tilläggsförslag om
en samisk språklag.
I december 2018 presenterade Marie B. Hagsgård rapporten "Det samiska språket - frågor
om Sveriges internationella åtaganden" som hon sammanställt på uppdrag av Sametinget.
Rapporten redovisar rättsläget för samiska rättigheter och möjliga vägar framåt för arbetet
med att stärka samiska språkrättigheter i Sverige.
Styrelsen beslutade den 11-13 april 2018 att uppdra till Språknämnden att påbörja
utredningen av samisk språklag.
I perioden har kansliet efter arbetsmöten med vice styrelseordförande tillika Språknärrmdens
ordförande slutfört utredningen och utarbetat förslag till hemställan om särskild lag som
säkerställer samers språkliga rättigheter.
Sametingets ambitioner med en särskild lag är att
•
•

•

•

synliggöra och stärka Sametingets ansvar för det samiska språkarbetet som ett led i
ökat självbestämmande för det samiska folket
harmonisera nationell lagstiftning med Norge och Finland i enlighet med
intentionerna i Nordisk Samekonvention och därigenom underlätta
gränsöverskridande samarbete
höja åtagandena under Europarådets instrument och även säkerställa det nationella
genomförandet av Sveriges övriga folkrättsliga åtaganden under bl.a.
urfolksdeklarationen
Arbetet med den nya lagen ska genomföras i nära samarbete med/i partnerskap med
Sametinget och det samiska samhället.

Språknärrmden har behandlat förslaget till hemställan under sitt möte den 9 oktober och
beslutat att hemställan ska överlärrmas till regeringen.
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Remissyttrande om slutbetänkande SOU 2020:27 Högre växel i
minoritetspolitiken - Stärkt samordning och uppföljning
Regeringen beslutade den 23 augusti 2018 att en särskild utredare ska närmare
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analysera och föreslå hur ansvaret för samordning, utveckling och uppföljning av
minoritetspolitiken ska organiseras. Utredaren ska även föreslå hur det minoritetspolitiska
uppföljningssystemet kan förbättras. Syftet med uppdraget är att åstadkomma en
ändamålsenlig organisering av uppgifterna för att bidra till en stärkt minoritetspolitik.
Sametinget har genom vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande, ledamöter
i språk.nämnden samt kansliet deltagit på samråd med utredningen.
Uppdraget redovisade sitt slutbetänkande Högre växel i rninoritetspolitiken - Stärkt
samordning och uppföljning, SOU 2020:27, till regeringen den 8 maj 2020.
Sametinget ska lämna in sitt remissyttrande senast den 14 oktober.
Under perioden har Sametinget förberett ett utkast till remissyttrande efter samråd med
Sametingets partier. Språk.nämnden har behandlat utkastet den 9 oktober och föreslår
styrelsen att godkänna remissyttrandet.

Nordisk insats på området små språk- ad-hocarbetsgrupp
Nordiskt ministerråd för utbildning och forskning har beslutat att göra en särskilt
språkinsats i perioden 2019-2021 med fokus på kulturens och utbildningens roll i
revitalisering och stärkning av små språk i Norden.
Insatsen ska utveckla det nordiska språksamarbetet och bidra till att stärka både de
nationella minoritetsspråken och de nordiska små språken. Det syftar även till att stärka den
nationella uppföljningen av målen inom den nordiska språkdeklarationen, som beskriver de
långsiktiga språkpolitiska målen i Norden.
Sametinget deltar genom vice styrelseordförande tillika språk.nämndens ordförande i en adhocgrupp knuten till språkinsatsen. Under perioden har insatsen genomfört ett webbinarium
med temat "Så kan språkteknologi stärka och revitalisera små språk i Norden" som vice
styrelseordförande tillika språk.nämndens ordförande deltagit på.
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Språknämndens sammanträden
Datum
4juni
30 juni
7 juli
1 sept
16 sept
9 okt

Ort
Digitåla
Digitåla
Digitåla
Digitala
Digitåla
Digitala

Kommentar
Språknämndsmöte, §§ 45-53
Språknämndsmöte, §§ 54-60
Språknämndsmöte, §§ 61-63
Språknämndsmöte, §§ 64-70
Arbetsmöte
Språknämndsmöte, §§ 71-80

Bilaga

Kommentar
Ordförandeberedning inför spr åknämndsmöte
Möte med arktiska kollegor om urfolksspråkåret
2019 och urfolksdekaden 2022-2032
Arbetsmöte med kansliet om förslag till
handlingsprogram för bevarande av samiska
språk
Arbetsmöte med kansliet om förslag till
handlingsprogram för bevarande av samiska
språk
Arbetsmöte med kansliet om förslag till
handlingsprogram för bevarande av samiska
språk
Ordförandeberedning inför språknämndsmöte
Deltagande vid Nordiska ministerrådets
webinarium om språkteknologi och små språk i
Norden
Ordförandeberedning inför språknämndsmöte
Arbetsmöte med kansliet om hemställan om
särskild lag om samers språkliga rättigheter
Ordförandeberedning, språknämnden
Samråd om remiss SOU 2020:27 Högre växel i
minoritetspolitiken - Stärkt samordning och
uppföljning
Möte, samisk samarbetsgrupp för IDIL 2022-2032

Bilaga

Övriga möten
Datum
17 juni
23 juni

Ort
Digitala
Digitala

24-25 jun

Digitåla

29 juni

Digitåla

1-2 juli

Digitala

21 aug
26 aug

Digitala
Digitåla

9 sept
25 sept

Digitåla
Digitala

28 sept
30 sept

Digitåla
Digitåla

9 okt

Digitåla

Lars Miguel Utsi
Språknämndens ordförande
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Sametingets Ungdomsråds redovisning okt 2020
Ledamot

Ersättare

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

Karen- Ann Hun-i
Johan Andersson
Nils- Johan Rannerud
Daniel Holst
Julia Wahlberg

Protokollförda sammanträden (Videomöte)
15 juni
10 augusti
31 augusti
28 september
Representation
8 oktober Näringsdepartement RNL
Samarbete med valnämnd inför sametingsvalet
På grund av Corona så har arbetet med att värva nya till röstlängden endast kunnat göras via
sociala medier. På de olika plattformarna kopplat till ungdomsrådet sprider vi information.
Handlingsprogram och arbetsordning
Ungdomsrådet har arbetat med att revidera handlingsprogram och således även stadgar.
Handlingsprogrammet är på sin sista revidering som rör layout. Begäran om ändring av
stadgar i arbetsordningen har skickats till styrelsen.
Departement
Ett digitalt möte med departementet hölls under bö1jan av oktober. Ungdomsrådets ambition
är att fortsätta hålla dialoger med de olika departementen under tiden fram till valet.
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14 januari -12 oktober 2020

V alnämnden ansvarar för Sametingets uppgifter vid val till Sametinget.
Ledamöter och ersättare
Per Mikael Utsi, Guovssonasti, ordförande
Elisabeth Kråik, Samerna, vice ordförande
Sten Wälitalo, Jakt- och fiskesamerna
Lars Anders Baer, Samelandspartiet
Jennie Granberg, Skogssamerna
Hanna Sofie Utsi, Min geaidnu

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

Möten
Nämnden har under året haft distansmöten den 5 februari, den 12-13 maj, den 26 maj, den 11
juni, den 25 juni och den 30 september 2020.
Sametingsvalet och Sametingets öppnande 2021
Nämnden har förberett sametingsvalet den 16 maj 2021 med att utse ordförande och vice
ordförande för planerade vallokaler i Kiruna, Karesuando, Övre Soppero, Jokkmokk,
Stockholm, Gällivare, Umeå, Tämaby, Luleå, Vilhelmina, Arvidsjaur, Arjeplog, Göteborg,
Sorsele, Skellefteå, Lycksele, Östersund, Piteå, Funäsdalen, Malå, Sundsvall, Pajala,
Strömsund och Örnsköldsvik. Utbildning av vallokalernas röstmottagare planers hållas 2629 april 2021.
Nämnden har beslutat stå för svarsportokostnad för att underlätta brevröstning vid valet och
att ansvara för tryckning och distribution av partiprogram inför valet.
Uppgifter vid sametingsval fullgörs även av den centrala valmyndigheten och av
länsstyrelsen i Norrbottens län. Nämnden håller regelbundna samråd med dessa
myndigheter.
Uppdraget att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i
det offentliga samtalet
Nämnden har beslutat medverka i Sametingets regeringsuppdrag att genomföra
folkbildande och kunskapshöjande insatser som bidrar till att stärka samers, särskilt unga
samers, intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin och dess beslutsprocesser och i
det offentliga samtalet. Uppdraget syftar särskilt till att nå personer som inte deltar aktivt i
politiskt arbete eller känner sig delaktiga i demokratin. En delredovisning ska lämnas i slutet
av januari 2021. Sametinget ffu· för uppdraget använda högst 1 000 000 kronor 2020.
Riktlinjer för upprättande av preliminär röstlängd
Nämnden utarbetar f.n. egna riktlinjer för upprättande av preliminär röstlängd. Följande
punkter är betydelsefulla:
• att anse sig vara same är ett subjektivt och oantastligt villkor, som tydligt ska framgår i
undertecknad anmälan,
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• att den som lämnar anmälan har skyldighet att själv göra sannolikt att det objektiva
språkkriteriet är uppfyllt, d.v.s.
- att samiska är/var ett språk i det hem där avsedd person växte upp,
- att bestämmelsen inte avser att samiska talas/talades av besökande i hemmet eller av
närboende,
- att bestämmelsen i praktiken avser språket i föräldrahemmet, t.ex. ytterst det hem där
en far- eller morförälder som barn har/har haft en förälder som talat samiska,
• att lämnade uppgifter ska vara sakligt och opartiskt grundade,
• att samiska som språk i hemmet kan härledas bakåt till folkräkningarna i slutet av 1800talet, och
• att språk i hemmet ska anses sannolik om avsedd person i Riksarkivet publicerade
digitaliserade utdrag ur folkräkningarna 1870 - 1930 på något sätt redovisas ha samisk
tillhörighet.
Anmälningar till sameröstlängden 2021
Nyanmälningar till sameröstlängden ska ha kommit in till nämnden senast den 20 oktober
2020. Åldersgruppen född från maj 1999 till maj 2003 står i tur att föras in i sameröstlängden.
Nämnden planerade olika insatser under 2020 för att medvetandegöra samer om möjligheten
att anmäla sig till sameröstlängden. Med anledning av rådande restriktioner p.g.a.
Coronapandemin tvingades nämnden koncentrera informationsinsatserna till
• kampanjer på sociala medier,
• annonser i samiska tidskrifter och i lokala annonsblad, och
• digitala utskick till sameföreningar, samebyar organisationer,
minoritetsspråkshandläggare och kommuner.
Nämnden har hittills fått in c.a. 735 nyanmälningar. Nämndens ledamöter gör tillsammans
en grundlig behandling av anmälningarna för att bedöma om de i anmälan lämnade
uppgifterna är sannolika.
Sista dag för fastställande av en preliminär röstlängd är den 15 november. Slutlig röstlängd
fastställs senast den 1 mars 2021.

~Lt8Ti('

Per Mikael Utsi

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:9
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:9
2020-06-09--10

§ 84

Raporttat ja diehtojuohkin

§ 84.1

Stivrasagadoalli, sadjåsas stivrasagadoalli ja ieza stivralahtuid raporttat

./.
./.

Åssegirjjit
- Stivrasagadoalli raporta 2020-06-08
- Stivralahtuid raporttat 2020-06-08
Åssegiedahallit: Per-Olof Nutti, Jan Rannerud, Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi, Anders
Kråik, Matti Berg

Stivrasagadoalli, varresagadoalli ja ieza lahtuid raporttat biddjojit ovdan sihke
cålalaceat ja njalmmålaccat.

Stivra mearrida
ahte

bidja dieduid assebåhpiriidda oktan daiguin raporttaiguin mat leat
boahtan.

§ 84.2

Hoavddaid raporttat ja halddahushoavdda diehtojuohkin

./.

Åssegirjjit
- Hoavddaid raporttat cuoIJomanus - geassemannui 2020
Åssegiedahallit: Anja Taube, Susanne Idivuoma, Ingela Nilsson, Anita Kitok, Lars-Ove Sjajn

Stivra mearrida
ahte

bidja dieduid assebåhpiriidda.

§ 84.3

Lavdegottiid cilgehusat stivrii

./.

Åssegirjjit
- Lavdegottiid cilgehusat guovvamanu - miessemanu 2020 aigodahkii

Stivra mearrida
ahte

bidja ovdan lavdegottiid cilgehusaid dievaseoahkkimii

Stivra evttoha Samedildd meamdit
ahte

bidja lavdegottiid Cilgehusaid assebåhpiriidda.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:9
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:9
2020-06-09--10

§ 84

Rapporter och information

§ 84.1

Styrelse-, vice styrelseordföranderapport och övriga styrelseledamöters rapporter

./.
./.

Dokument
- Styrelseordförandens rapport 2020-06-08
- Styrelseledamöters rapporter 2020-06-08
Föredragande: Per-Olof Nutti, Jan Rannerud, Marita Stinnerbom, Lars Miguel Utsi, Anders Kråik,
Matti Berg

Rapporterna från styrelsens ordförande, vice st)'1:elseordförandens samt
övriga ledamöter föredras både skriftligen och muntligen.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna med de rapporter som inkommit .

§ 84.2

Chefsrapporter samt information kanslichef

./.

Dokument
- Chefsrapporter april - juni 2020
Föredragande: Anja Taube, Susanne Idivuoma, Ingela Nilsson, Anita Kitok, Lars-Ove Sjajn

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen tillhandlingarna.

§ 84.3

Nämndernas i·edovisningar till styrelsen

./.

Dokument
- Nämndernas redovisningar för perioden februari - maj 2020

Styrelsen beslutar
att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum

Styrelsen föreslår Sametinget beslutar
att

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

Darkldsteaddji!Justernrnas sign
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Sametingets Kulturnämnd - redovisning perioden 13 januari 20204 j uni 2020, rapport nr 8.
Sametingets Kulturnämnd

Ordinarie:

Ersättare:

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

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

2020

Kulturnämndens sammanträden

29-30 jan

Kulturnämndens håller sammanträde i Kiruna och beslutar om 2020
års verksamhetsbidrag till samisk kult ur, same föreningar
organisationer. Kulturnämnden beslutar också om en tematisk
utlysning av projektmedel för samisk design för 2020.
Kulturnämnden konstaterar att regeringen i regleringsbrevet för
2020 minskat anslaget för samisk kultur med 500 tkr från 17 878
tkr till 17 3 78 tkr. Kulturnämnden har beslutat att på nytt begära
möte med Kulturdepartementet under 2020.

3-4 mars

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

3-4 juni

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

2020

Ordförandeberedningar

24jan

Ordförandeberedning inför Kult urnämndens sammanträde 29-30
januari 2020 i Kiruna

27 feb

Ordfö randeberedning inför Kulturnämndens sammanträde 3-4 mars
2020 i Umeå

27maj

Ordfö randeberedning inför Kulturnämndens digitala sammanträde
3-4 juni 2020

2020
25 mars
2020
11 maj

2020

14 maj

Dialogmöten
Kulturdepartement - dialog om kultursamverkan för kultur i h ela
landet- INSTÄLLT pga covid 19, ev senareläggning
Remissvar
Ordföranden lämnar remissynpunkter på Arkivutredningen till
Sametingets kulturavdelning
Arbetsgrupper
Ordföranden och ledamoten Nils Johan Labba deltar vid digitalt
möte med arbetsgruppen för planering av Sametingets
Kulturkonferens i oktober 2020

26maj

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

2020
24 mars

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

29 april

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

8 maj

Samråd med Tidningen Samefolket, Vil}t:oria Harnesk, ang ytterligare
verksamhetsstöd

11 maj

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

2020
1Sjan

Övrigt
Ordföranden deltar vid Sametingets Jämställdhetskonferens i Luleå

25 feb

Ordfö randen intervjuas av Sameradion om RAÄs rapporter Stöd fö r
museer i återlämnandeärenden samt Stöd i hantering av mänskliga
kvarlevor i museisamlingar

6 maj

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

12 maj

Ordföranden intervj uas av Sameradion ang Sametingets hemställan
om särskilt stöd till samisk kultur, Samegården i Kiruna

2020
22 april

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

2020

Samråd med Sametinge ts styrelse och styrelsens
kulturansvarige ledamot

20maj

Telefonkontakt med Anders Kråik ang Kult urnämndens begäran om
möte med Kulturdeparte mentet

För Kulturnämnden
Ingrid Inga
Ordföran de

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

Sam eskols tyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2020-05-28
SAMESKOLSTYRELSEN

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

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

11 -12 febrnari
Jåhkåmåhldce

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

18 februari
Telefonsammanträde

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

27 febrnari
Telefonsammanträde

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

Övrigt
19 mars

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

15 maj

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

Undertecknat

1/vtmJ~

rf~;1anna

Njai{?

Ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen

SÅMEDIGGI
Ealahusltivdegoddi
Stefan Mikaelsson.

1juni 2020.

Sametingets plenum beslutade den 29.8.2017 enligt§ 12 att till ledamöter i
Näringsnämnden utse som ordinarie ledamöter: Erik Fankki, Birgitta
Andersson, Stefan Mikaelsson, Håkan Jonsson och Agneta Rimpi.
Till personliga ersättare utsågs följande: Kristina Larsgren, Annelie Päiviö,
Charlotta Svensson, Peter Holmqvist och Mona Persson.
Denna rapport avser således tiden från närmast föregående rapport den 4 januari
2020 och till och med det ovan angivna datum. Den rapport för denna tidsperiod som
normalt inges som bilaga till handlingarna inför ett plenum, kommer att inför nästa
ordinarie plenum att ersätta denna interimistiska rapport. Det är dock oklart vilket
plenum som denna rapport ska framläggas till.
Den 17 juni 2019 arrangerades Näringsnämndens femtonde sammanträde per
telefon. Enligt protokoll 2019:03 och §s fastställdes budgetäskandet på 673,6 tkr
enligt bilaga 2.
Den 18 december samma år föredrog nämndens ordförande detta äskande med
verksamhetsplan muntligt vid styrelsens budgetberedning för nämnderna i Stuehkie.
Dessutom redovisades i niöteshandlingarna budgetäskandet inklusive
verksamhetsplanen. En muntlig reservation avgavs under föredragningen på grund
av att de handlingar med budgetäskandet som sammanställts inför budgetmötet, inte
överensstämde med hur budgetäskandet redovisats i den protokollförda bilagan 2 i
beslutet §s protokoll 2019:03'.
Enligt plenums sammanträdesprotokoll 2020:1, §6 18-20 februari 2020, så beslutade
plenum att anta styrelsens förslag till budget. Plenums beslut innebar att
Näringsnämndens budget för innevarande år fastställdes till 380 tkr.
Näringsnämndens artonde sammanträde genomfördes i Ubmeje som ett lunch-till
lunch-möte från den 5 mars med ett arbetsmöte :tned minnesanteclmingar och till den
6 mars med ett protokollfört näringsnämndsmöte. Här redovisas några av ärendena
som penetrerades & därefter beslutades:
-Att uppdra till Jan Rannerud som ansvarig för näringsfrågor i styrelsen, att ta upp
frågan om konteringen av kostnaderna för översättning av den av plenum enhälligt,
utan votering och utan reservation antagna Näringspolitisk strategi. Kostnadernas
kontering avser enbart översättningskostnaden av plenum antagna dokumentet till
de av Sametinget brukade samiska språken.
-Att uppdra till Stefan Mikaelsson att utifrån förda diskussioner ta fram ett utkast till
Näringspolitisk Handlingsplan och att redovisa detta till nämnden.
-Att uppdra till Stefan Mikaelsson att revidera Näringsnämndens verksamhetsplan
utifrån plenumsbeslutet vidrörande budget för innevarande år och att redovisa detta
utkast till nämnden.
De fullständiga besluten redovisas i det justerade protokollet+-

1

Näringsnämndens nittonde sammanträde genomfördes per telefon klockan 1500 1700 dep 11 maj. Här redovisas några av ärendena som penetrerades & beslutades.
Beslut;
Att uppdra till kansliet med anledning av nuvarande pandemi att göra ett utkast till
enkät för samiska näringsidkare,
Att fastställa reviderad budget och verksamhetsplan för 2020.
De fullständiga besluten redovisas i det justerade protokollet.
20 april, En interimistisk rappmt för Näringsnämndens verksamhet mellan den 4
januari och 20 april e-postades till Volis och för säkerhets skull även till kansliet för
diarieföring. Det är oklart om handlingen nådde till styrelsens sammanträde 21- 22
april vilket var avsikten. Till stora delar bygger dagens rapport med datum 1juni på
den tidigare.

Ordfö1·andens representation, sammanträden & konferenser:
30 januari, Stuehkie, Canadian Winterlude Reception, Canadian Embassy,
4 februari, Jåhkåmåhkke, 415.e Vintermarknaden:
-Åjtte, föreläsning av Lilian Ryd,
-Åjtte hörsalen, museivännernas årsmöte,
5 februari, Jåhkåmåhkke:
- Stora snöscenen, invigning av marknadsveckan 2020,
- Samernas utbildningscentrum, Vernissage Oahppevuosadus, andraårselevernas
vernissage,
6 februari, Jåhkåmåhkke:
- Stora snöscenen, Jokkmokks sameförening, högtidlighållande av nationaldagen,
- Cafe Gasskas, Sameradion firar nationaldagen med direktsändning,
- .Å.jtte, sammanträffande med Sametingets kansli,
- Åjtte, Sammanträffande med Landsbygdsminister J ennie Nilsson,
- Sammanträffande med Sametingets styrelseordförande Per OlofNutti,
- Dialogmöte med Jan Rannerud, styrelseansvarig för Näringsfrågor,
- Dialogmöte med Anders Kråik, styrelseansvarig för dels Kultur och dels Hälso,
Äldre & Idrottsfrågor,
·
7 februari, Jåhkåmåhkke:
-Åjtte, Dialogmöte med Företagarna Norrbotten,
- Åjtte, Sammanträffande med SSRs kansli & företrädare för Slow Food Såpmi.
22 februari, Ubmeje, Jikl]Oil 2 cåjalmas Folkets bios, JikI]Oil 2 på Folkets bio,

23 februari, Ubrneje, Samiraddi - Samerådets rådsmöte,
27 februari, Arlanda, Samtal om OECD-rapporten och regional utveckling,
11-12 mars,

Jåhkåmåhkke, Borderless opp01tunity for Sapmi, Interreg Nord,
Conclusions and summary statement, DNR 7.2.7-2020-444.
Presentations: http ://www.interregnorcl.com/presentations-bord erless-opportunitieswforsapmi/?fbc lid= IwAROiFUBvq96gGGslX84 7tA 8PonhI7lj dOoMX5QXPdPkueBeAak 1MPUwwzM

*-

2

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

28 maj, Webinar & workshop för samiska företagare i Jåhkåmåhkke, Sapmi
Innovation AB,
Övrig representation:

mars, Stuehkie, Miljödepa1tementet, Hearing om Traditionell Kunskap,
Näringsnämnden representerades av Håkan Jonsson.

10

Boksläpp: Gabriel Ku:hn; ''Liberating Sapmi, Indigenous resistence in Europes far
no1th", Inte1juver med bland andra Aslak Holmberg, Maxida Märak & undertecknad.
Övrigt: Näringsnämnden planerar att fullfölja de ovan angivna besluten som styr
verksamheten för Närhigsnämnden under sommaren och hösten 2020. Istället för
fysiska möten övergår nämnden till webbaserad kommunikation. Nämnden kommer
även att överväga övriga kontakter med samiska näringsidkare, samiska
branschorganisationer och andra aktörer i det svenska samhället, på lampligt sätt och
i dialog med styrelseledamoten .Jan Rannerud.

Det är med de uppgifter & riktlinjer som är kända idag möjligt att genomföra detta
under innevarade år. Men man kan redan nu understryka att nämndens beslut den 6
mars att anpassa verksamhetsplanen till antagen budget minskat antalet aktiviteter
under vår och försommar. Verksamheten planeras att övergå till det mer normala
under sensommaren och hösten detta år och då ökar kostnaderna så att tilldelad
budget förbrukas på ett ·effektivt sätt.
Det samiska sättet - Samivuohki - Allt för en levande samisk miljö - ealli
sami birras. Den samiska kulturella mångfalden är särskilt viktig och det
förhållandet ska lyftas fram- synliggöras även i nämndens arbete & förhållningssätt.

För Näringsnämnden,
STEFAN MIKAELSSON.
Ävddåulmusj - ordförande

3

Presidiets rapport till Plenum för verksamhet
under perioden 200123-200608
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Sametingets presidium består av ledamöterna Paulus Kuoljok och Åsa Blind.

Under perioden 200123-200608 har telefon/videomöten genomförts enligt nedan:
10:e mars, Stockholm
Möte med Riksdagens talmanspresidium inför planering av Plenum i Stockholm.

10:e mars, Stockholm
Överlämnande av Sametingets uttalande kring Girjasdomen till
Konstitutionsutskottet.

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

l:a april, Video
Möte med Sametingets styrelse för att samråda kring inställande av Plenum i Maj.
Presidiemöte.

7:e april, Video
Möte med ordförandena för Sametingspartlerna. Information kring det inställda
plenumet samt diskussioner kring hur vi löser eventuella akuta ärenden som kräver
beslut i Sametinget.

24:e april, Video
Möte med Styrgrupp för arbetsmiljö och hälsa inom Sametingets kansli.

13:e maj, Video
Presidiemöte

l:a Juni, Video
Möte med Styrgrupp för arbetsmiljö och hälsa Inom Sametingets kansli.

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

Representant: Sametingets ordförande, Paulus Kuoljok

I
'-

9:e mars

Deltagande vid galapremiären av filmen Charter av Amanda Kernell, Stockholm

Representant: Sametingets ordförande, Paulus Kuo/jok samt vice ordförande Asa
Blind.

Paulus Kuoljok, Samedikke åwdåk
2020-06-08

Buoldda
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning

Rapport till styrelsen Re1märingsnämnden för period 2020-01-01-202004-10
Ordinarie
Marita Stinnerbom, ordförande
Anders-Erling Fjellås, v.ordförande
Martin Lundgren
Håkan Jonsson
Torkel Stångberg

Sämcdlggi
Såmediggc
SiUnlcdlgglc
Sncmledlgkle

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

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

Ort
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt
Digitalt

Kommentar
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden
Rem1äringsnämnden
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden

Bilaga

Rennäringsnänmden har behandlat ärendet om tre genetisk viktig vargar med finsk-ryskt
ursprung som uppehållit sig i Arvidsjaursområdet sedan aug 2019. Enligt Naturvårdsverket
har vargarna stor betydelse för skandinaviska vargstammen. Naturvårdsverket utbetalade i
december ersättning för kosh1ader och merarbete för de samebyar som redovisat kostnader
till sametinget före 6 december. För kosh1ader därefter har NV beviljat ytterligare 6 miljoner
kronor och villkorat utbetahung av medlen. Re1märingsnäm.nden har beslutat att fördela de
medlen att täcka verifierade kostnader för helikopter och foder samt det fördelas
proportionellt i enlighet med NV beslut. Nämnden har behandlat projektansökningar som
inkommit.
Nämnden beslutade om prognosförändring i budget genom att öka katash·ofskadeskyddet
till 13 350 000 kr och öka skadeförebyggande åtgärder till 2 710 000 kr. Förändringarna beror
på att det konstaterats dåliga betesförhållande i 37 samebyar samt att flera samebyar ansökt
om skadeförebyggande åtgärder i samband med skyddsjakter på varg och järv.
Nämnden har höjt budget ytterligare för katastrofskadeskydd till 16 350 000 kr
Nämnden har påböijat arbetet med att se över hur samebyarna kan redovisa merarbete i
samband med skadeförebyggande åtgärder för rovdjur. Kansliet upplever svårigheter att
kontrollera specifika schablonvärden vid längre tidsperioder.
Nämnden har gett uppdrag till kansliet att se över riktlinjer för hur ersäth1ingar för katastrof
fördelas samt diskuterat förändring av förmdningen.
Sida 1av4

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning
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Sårncdlggl
Såmccligge
Såmledlggie
Sncmledlgklc

Rennäringsnämndens ordförande har i övrigt medverkat på följ ande
Möte med Generaldirektören för skogsstyrelsen där diskuterades samverkan mellan
Sametinget och Skogsvårdsstyrelsen med gemensamma myndighetsuppdrag. Tätare dialog
och uppföljningar efterfrågas samt bildande av myndighetsgrupp. Klimatanpassning, att
följa metodutveckling för lav på vinterbetesmarker. Specifil<a åtgärder bör tillämpas i
samband med skogsbränder och förkorta tiden för återetablering av lav. Skogsstyl'elsens
beslut som avser hänsyn till rennäringsintressen avser höjas och att uppföljning sker.
Funktionen och syfte med centrala samrådsgruppen diskuterades.
Möte med Naturvårdsverket med anledning av deras förhandsbesked om beslut om medel
som inte täcker kostnaderna för skadeförebyggande åtgärder som samebyarna genomfört
under tidsperioden samt villl<oren. Sametinget lyfte avsaknaden av kommunikation och
begränsningen av medel
Möte med SSR och samiska delegaterna i VFD om arbetet med miniminivåer och
förvaltrringsnivåer och riktlinjerna för skyddsjakt.
Sametinget arrangerade en samebykonferens med ca 100 deltagare den 25-26 februari i
Umeå. Första dagen genomgicks enkätsvaren på enkätundersökningen som skickats till de
som har fått prisstöd. 14 procent svar svarsfrekvensen och sedan var det grupparbeten med
syfte om enkätsvaren är relevanta och vilka frågor Sametinget ska fokusera på i
rennäringspolitiska programmet. Under dag 2 behandlades rovdjursfrågan där även
länsstyrelserna och naturvårdsverket deltog.
Deltog i panel i Seminariet om mångbruk inom skogen samt hur re1märingen bidrar till
mångbruk som brukare av skogen. Under grupparbeten lyftes hänsyn till renskötseln som
sakägare och problematiken med dagens skogsbruk som i ett mångbruk av skog skulle bli
mer fördelaktigt med renskötsel anpassat skogsbruk för att fler näringar ska nyttja skogen.
Möte med SSrs ordförande om fortsatt arbete med rovdjursfrågorna.
Möte med referensgruppen i tamreinsprojektet om björns predation på ren i Idre sameby.
Prnjektet finansieras av Norge och Sametinget har beviljat projekt att se och dokumentera
björns predation under juni månad och även under höstmånaderna .. Det är under perioder
som inte finansieras av forskningen. Skillnaden mellan björnpredationsprojektet i Udtja och
Gällivareskogs är att de under första året sett att perioden som björn prediterar på renkalvar
pågår in i juni månad i Idre sameby. Studierna visar endast på en björn men det äi· intressant
att följa utvecl<lingen. Referensgruppen ser på åtgärder som kan vidtas efter att
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forskningsperioden är avslutat och att forskningsresultaten leder till att förvalta
björn så att skador på renskötseh1 undviks. Vilket inte har lyckats efter
björnprojektet på svensk sida.
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Santedlgge
Samlcdlggic
Sncmledlgkic

Kontakt med Landsbygdsministerns sakkunnige om behovet av att re1märingen klassas som
samhällsviktig verksamhet samt behovet av anslagskredit för sakanslaget 1:22 med
anledning av dåliga betesförhållanden.

Datum Ort
Östersund
14/1
Digitalt
28/1
Digitalt
29/1

Kommentar

Möte ·GD skogsstyrelsen
Möte med nordanalys och kansli om frågor till rennäringsenkäten
Möte med NV angående beslut genetisk viktig vaTg
Utfornming av skl'ivelse till miljöministern ang genetisk viktig
Digitalt
4/2
varg
Umeå
11/2
Möte med SSR och samiska delegaterna i VFD
25-26/2 Umeå
Re1märingskonferens
Umeå
11/3
Seminaie mångbruk skog samt möte Landsbygdsministem
17/3
Telefonmöte Ordförande för SSR om politiskt arbete i rovdjursfrågan
Digitalt
17/3
Ordförandeberedning inför RNN möte
Digitalt
Ordförandeberedning handlingar RNN möte
20/3
Digitalt
Möte med referensgruppen för bjömoch tamreinsprojekt
25/3
Telefon
30/3
Kontal<t med Landsbygdsministems politiska sakkunnige
6/4
Kontakt med Näringsdepartementet
Telefon
Telefon
Beredning av skadeförebyggande åtgärder
9/4
Digitalt
16/5
Ordförandeberedning inför RNN möte
Digitalt
26/5
Beredning men kansli inför RNN möte

Rennä1ingsnämndens ordförande
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Rem1äringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom
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Rapport till plenum för Språknämnden för period 2020-01-01--2020-05-29
Sametingets Språknämnd
Ordinarie:
Lars Miguel Utsi, ordförande
Daniel Barruk (invald 20 februari)
Åsa Blind
Agneta Rimpi
Kristina Nordling

Ersättare:
Marianne Lörstrand
Fia Kaddik
Britt Sparrock
Josefina Skerk
Peter Holmqvist

Närvaro
5 av Smöten
2 av 5 möten
5 av 5 möten
5 av 5 möten
0 avSmöten

Regeringsuppchag att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av samiska
(Ku2019/0188/CSM)
Den 14:e november 2019 gav regeringen Sametinget i uppdrag att ta fram ett förslag till
långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de samiska språken.
Handlingsprogrammets syfte äi· att främja möjligheten för de samiska språken att
revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. Den totala kostnaden för att
genomföra uppdrnget under 2019-2020 beräknas uppgå till 500 000 kronor.
Sametingets styrelse har etablerat en projektplan för genomförandet av uppdraget.
Projektledare är Sametingets språk- och utbildningschef. Projektets styrgrupp består av Lars
Miguel Utsi, Jan Rannerud och Anders Kråik. Språknämnden fungerar som referensgrupp
för projektet.
Ett första utkast till förslag till handlingsprogram utarbetades av kansliet i slutet av april.
Språknämnden har vid ett möte behandlat det första utkastet och kommer vid flertalet
tillfällen under maj och juni månad arbeta med förslaget till handlingsprogram.
Sametingets kansli bereder förslaget till handlingsprogram på de avdelningar som berörs av
förslaget. De nämnder vars ormåde berörs av förslaget involveras i arbetet. Sametinget
genomför samråd om förslaget till handlingsprogram med relevanta myndigheter och
aktörer, bl.a. Sameskolstyrelsen, Institutet för språk och folkminnen och Skolverket.
Uppdraget skulle redovisas till Kulhtrdepartementet den 17 juni. På grund av effekterna av
coronavirusepidemin är redovisningen av uppdraget flyttat till den 4 september 2020.
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Sametingets språkpolitiska strategi
Den 4 december 2019 beslutade språlmämnden att påböija arbetet med att utforma
en språkpolitisk sh·ategi. Den ska ersätta det språkpolitiska handlingsprogrammet.

Såmcdiggi
Såmediggc
Såmicdlggic
Sncmledlgl<lc

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

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

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

Såmccliggi
Såmedlgge
Såmlcdlggie
Sacmlcdlgklc

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

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

~

\!....l
Såmedlggl
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Språknämndens sammanträden
Datum
30jan
12feb
17-18 mar
16 april
12maj

,,, ,

Såmiedlgglc
Sacmlcdlgldc

Kommentar
Språknämndsmöte, §§ 1-11
Arbetsmöte
Språknämndsmöte, §§ 12-29
Spl'å.knämndsmöte, §§ 30-36
Språknämndsmöte, §§ 37-44

Bilaga

Övriga möten
Datum
13jan

Ort
Giron

13jan

Giron

13 feb

Giron

25 feb

Giron

25 feb

Giron

6mars
3 april
8 april
27 april

Telefovdna
Telefovdna
Telefovdna
Video

28 april
5maj

Telefovdna
Video

13 maj

Video

14maj
26maj

Video
Telefovdna

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

Lars Miguel Utsi
Språknämndens ordförande
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Sametingets Ungdomsråds redovisning maj 2020
Ledamot

Ersättare

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

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

Protokollförda sammanträden
17 februari Umeå
18maj
Representation
26 maj Valnämndsmöte
Ungdomsrådets inflytande i sametinget
Ungdomsråden har hållit dialog med kulturnämnden, rennäringsnämnden och
näringsnämnden för att diskutera hur SUR kan få mer inflytande och öka sin delaktighet i
övriga nämnders arbete. Detta arbete fortskrider från ungdomsrådet sida.
Samarbete med valnämnd inför sametingsvalet
Ordförande i SUR var adjungerande vid valnämndens möte den 26 maj. Valnämnden och
ungdomsrådet håller kontakt kring hur samarbetet fortskrider.
Handlingsprogram och arbetsordning
Ungdomsrådet beslutade vid möte den 18 maj att se över arbetsordning och handlingsprogram
för ungdomsrådet. Den 15 juni är det beslutat att hålla möte lcring dessa två punkter.
Departement
På grund av corona ställdes mötet med näringsdepartementet in. Ett nytt digitalt möte planeras
dock in till hösten.
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Valnämndens redovisning för januari -- maj 2020
Valnämndens redovisning omfattar tiden från den 14 januari 2020 fram till och med den 31 maj 2020.

Valnämnden ansvarar för Sametingets uppgifter vid val till Sametinget.
Ledamöter och ersättare
Per Mikael Utsi, Guovssonasti, ordförande
Elisabeth Kråik, Samerna, vice ordförande
Sten Wälitalo, Jakt- och fiskesamerna
Lars Anders Baer, Samelandspartiet
Jennie Granberg, Skogssamema
Mari-Louise Boman, Landspartiet svenska samer
Hanna Sofie Utsi, Min geaidnu

Tomas Unga
Maiianne Marainen
Peter Holmqvist
Jan Persson
Lars Stenberg
Louise Skede, Jakt- och fiskesamema
Agneta Rimpi, Jakt- och fiskesarnerna

Möten
Valnämnden har hållit två telefonmöten den 12 och den 26 maj 2020.
Sametingsvalet och Sametingets öppnande 2021
Nämnden har förberett sametingsvalet den 16 maj 2021 med att utse ordförande och vice
ordförande för planerade vallokaler i Ki.nma, Karesuando, Övre Soppero, Jokkmokk,
Stockholm, Gällivare, Umeå, Tämaby, Luleå, Vilhelmina, Arvidsjaur, A1jeplog, Göteborg,
Sorsele, Skellefteå, Lycksele, Östersund, Piteå, Fw1äsdalen, Malå, Sundsvall, Pajala,
Strömsund och Örnsköldsvik.
Kungahuset och regeringen har bjudits in till Sametingets öppnande den 1 september 2021 i
Lycksele. Övriga inbjudningar görs under 2021.
Regelbm1dna samråd har hållits och kommer att hållas med Valrnyndigheten och
länsstyrelsen i Norrbottens län om ansvarsfördelningen inför och vid valet. I samarbete med
Valmyndigheten och Skatteverket görs instruktionsfilmer om hur röshung går till.
Information om kommande sametingsval planeras lämnas till partier/grupper i Sametinget i
samband med nästa plemun.
Anmälningar till sameröstlängden 2021
Antalet ny anmälningar till valen 2001 - 2017 har varierat mellan 825 och 1 100. Antalet
röstberättigade har ökat från 1993 på 5 390 till 2017 på 8 766. Nyanmälningar ska ha kommit
in till valnämnden senast den 20 oktober 2020. Åldersgruppen född från maj 1999 till maj
2003 står i tur att föras in.
Valnärrmden har t.o.m. maj 2020 fått in c.a. 580 nyanmähungar. Vamämndens ledamöter gör
tillsammans en gnmdlig behandling av arnnälningarna för att bedöma om de i anmälan
lämnade uppgifterna är saimolika.
Valnämnden planerar olika insatser tmder 2020 för att medvetandegöra samer om
möjligheten att anmäla sig till sameröstlängden. Informationsinsatser har planerats i samråd
med Ungdomsrådet, bl.a.
• närvaro vid samiska evenemang

l

•
•
•
•

kampanjer på sociala medier
annonser
digitala utskick av broschyrer
pressmeddelanden

I och med restriktioner om folksamlingar på grund av pandemin covid-19 har möjligheten
att informera om valet och uppsökanden verksamhet omöjliggjorts genom att samiska
anangemang till att börja med inställts fram till sommaren 2020.
Annonsering i sociala och andra medier utökas. Samarbetet med Ungdomsrådet kvarstår
dock genom att Ungdomsrådet får genom valnämndens budget medel till att bl. a. producera
film om anmälan och sprida den via samiska ungdomsnätverk etc.
Budgetrevidering för 2020
Styrelsen beslutade den 27 februari 2020, § 30 att fastställa budget för valnämnden på 540 000
kronor samt medel på 215 000 kronor till en kampanj för sameröstlängden. Valnämnden har
behov av att öka budgeten för den fortsatta röstlängdskampanjen under året och har hos
styrelsen begärt en utökning av budgeten med 640 000 kronor:
• Kampanjer på sociala medier utökas.
• Annonser i andra medier utökas.
• Digitala utskick av broschyrer utökas.
• Pressmeddelanden utökas.
• Kostnaderna för fysiska sammanträden kvarstår för att möjliggöra detta under hösten.
• Samarbetet med Ungdomsrådet fortsätter.
• Deltagande i samiska arrangemang återupptas om möjligt.
• Uppsökande av samiska ungdomar på gymnasieskolor planeras.
• Annonsering om tillhandahållande av den preliminära sameröstlängden ska göras.
Budget för sametingsvalet 2021
Kost11adema för sametingsvalet 2021 beräknas öka med c.a. 2 milj. kronor jämfört med
sametingsvalet 2017, från 3,103 till 5, 13 milj. kronor. Inför valet 2021 planerar valnämnden
öka insatserna för att bistå väljare att rösta enkelt och korrekt. Fler ska ha nära till en vallokal
och fler ska nås av information om anmälan och instruktion om tillvägagångssättet vid
röstning:
• Mötes- rese, arvodes och annonseringskostnader höjs.
• Antalet vallokaler ökas från 17 till 24.
• Lokal-, kontors- och portokostnader m.m ökas.
• Utbildning av röstmottagare sker samlat och digitalt och spelas in för repetition.
• All annonsering är på fem samiska språk, vill<et medför ökade kostnader.
• Ungdomsrådet är involverat för att nå röstberättigade ungdornai· att rösta.
• Valstöd lämnas till partier/grupperingar och tryck och distribution av partiprogram
samordnas och bekostas.
• Svarskuvert med svarsporto bidi·ar till att förenkla brevröstning.
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