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Assegirjjit
- Mosuvdna nr 536 Marie Persson Njajta, Lars-Jonas Johansson, Torkel Stångberg,
Carola Fjällström, Erik-Oscar Oscarsson, Marie-Louise Bohman ovddidan, 2018-05-23,
dnra 1.1.8-2018-766
- Stivrabeavdegirji 2018-06-12-14, § 135.12
- Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti beavdegirji 2020-02-25-26,
- Stivrabeavdegirji 2020-03-23-24, § 43.1
Assegiedahalli: Anja Taube

Marie Persson Njajta j.ea leat ovddidan mosuvnna mas sii gåibidit;
ahte

Samediggi farggamusat lagidiSgoahta jahkasas temabeivviid mas
calmmustahttit psyhkalas dearvvasvuoda-vattuid, lagasolbmuid
hastalusaid ja addiksuvdna-vattuid, ja gosa visot samit leat bures boahtin.

Stivra mearridii geassemanu 12 -14 beivviid 2020, § 135.12
ahte

gohceu dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti buktit
cealkamu8a assåi.

Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi mearridii golggotmanu 2 b
2018, § 14.1
ahte

gohccu halddahusa valbmet assi.

Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi alggii doaibmat 2018:s.
Lavdegoddi lea 2019:s planegoahtan lagidit dearvvasvuodakonferanssa 2020:s, ja lea
mearridan ahte das galga leat sami albmotdearvvasvuohta fäddan. Lavdegoddi lea
maiddåi mearridan gii sis galga leat ovddasvastideaddjin dan konferanssa
planemis. Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi lea 2020 ovddas
gåibidan stivrras 400 000 kr dearvvasvuodakonferanssa lagideapmåi maid
lavdegoddi dahttu cadahit 2020:s.
Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi atna ahte jahkasas
fäddabeivviid lagideapmi ii caga Samedikki dala buseahta ja ovddasvastadusa
rammaid siskkobeallai.
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§ 71

Motioner

§ 71.1

M 536 -Årliga temadagar för psykisk ohälsa och beroendeproblematik
Dokument
- Motion nr 536 av Marie Persson Njajta, Lars-Jonas Johansson, Torkel Stångberg,
Carola Fjällström, Erik-Oscar Oscarsson, Marie-Louise Bohman, 2018-05-23, dma 1.1.8-2018-766
- Styrelseprotokoll 2018-06-12-14, § 135.12
- Hälso-, äldre och idrottsnämndens protokoll 2020-02-25-26,
- Styrelseprotokoll 2020-03-23-24, § 43.1
Föredragande: Anja Taube

Marie Persson Njajta m fl har inlämnat en motion där de yrkar;
att

Sametinget skyndsamt upprättar årliga temadagar med fokus på psykisk ohälsa,
anhörig- och beroendeproblametik och dit alla samer är välkomna.

Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2020, § 135.12
att

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

Hälso-, äldre- och idrottsnämnden beslutade den 2. oktober 2018, § 14.1
att

uppdra till kansliet för vidare beredning.

Hälso-, äldre- och idrottsnämnden har påbörjat sitt arbete 2018. Nämnden har under 2019
påbörjat en planering att genomföra en hälsokonferens under 2020 och beslutat att samisk
folkhälsa ska vara tema. Vidare har utsetts ansvariga nämndsledamöter med ansvar för
planering av konferensen. I nämndens äskande till styrelsen för 2020 har hälso-, äldre- och
idrottsnämnden äskat om 400 000 kronor till deh hälsokonferens som nämnden har haft
avsikt att hålla 2020.
Hälso-, äldre- och idrottsnämnden anser att årliga temadagar inom ett specifikt ämne inte
inryms :inom Sametingets nuvarande budget och ansvarsområde.

Hälso-, äldre- och idrottsnämnden beslutade den 25-26 februari 2020, § 6.1
att

föreslå styrelsen att motionen därmed är besvarad.

Darkldsteaddjil]usterarnas sign
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Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi mearridii guovvamanu 25 26 beivviid 2020, § 6.1
ahte

evttoha stivrii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Stivra mearridii njukcaman.u 23 - 24 beivviid 2020. § 43.1

ahte

gohccut hålddahusa joatkit vålbmemis assi.

Dan assi lea Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi giedahallan
(2020-02-25-26, § 6.1) ja boahta ovdan ahte lavdegoddi lea planeme doallat
dearvvasvuodakonferånssa 2020:s mas fäddan lea sami albmotdearvvasvuohta.
Lavdegoddi lea gaibidan 400 000 kr juolludusa konferånssa lagidit. Dasto atna
lavdegoddi ahte jahkasas faddabeivviid lagideapmi ii caga Samedikki dala buseahta
ja ovddasvastadusa rammaid siskkobeallai.
Stivra atna evttohusa dårbbaslazzan ja dehålazzan muhto guorrasa Dearvvasvuoda-,
boarrasiid- ja valastallanlavdegotti oaivilii das ahte buseahttaråmmas eai leat
resurssat duohtandahkat evttohusa, ja evttoha danin ahte mofovdna hilgojuvvo.

Stivra evttoha Samedilcld mearridit
ahte

hilgut mosuvnna.
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M 536 -Årliga temadagar för psykisk ohälsa och beroendeproblematik-forts.

Styrelsen beslutade den 23 - 24 mars 2020. § 43.1
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Ärendet har även beretts av hälso-, äldre- och idrottsnämnden (2020-02-25-26, § 6.1) där
det framkom att nämnden planerar en hälsokonferens under 2020 med temat samisk
folkhälsa. Nämnden har äskat om medel motsvarande 400 000 kronor för konferensen.
Vidare ansåg nämnden att årliga temadagar inom ett specifikt ämne inte inryms inom
Sametingets nuvarande budget och ansvarsområde.
Styrelsen finner förslaget är vällovligt och viktigtmen anser, liksom hälso-, äldre- och
idrottsnämnden, att det för närvarande inte finns resurser inom budgetramen för
förslaget och föreslår att Sametinget avslår motionen.

Styrelsen föreslår Sametinget besfota
att

motionen avslås
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Motion till Sametinget
Årliga temadagar för psykisk ohälsa och beroendeproblematik
För oss i Landspartiet Svenska Samer är kampen mot psykisk ohälsa en oerhört vi).<tig fråga,
då vi lever i en verklighet där vi vet att många samer mår dåligt. Vi vet att psyldsk ohälsa
och betoendeproblematik drabbar hela fa~iljer och förs vidare från generation till
generation. Vi måste försöka bryta de här mönsh·en och tystnaden. De hälsoproblem som
idag är synliggjorda utgör enbart toppen av ett isberg, där det mesta är osynliggjort. Psykisk
ohälsa, anhörig- och beroendeproblematik omfattar hela det samiska folket. En
kolonialhantering av oss samer som ett folk, kampen för våra marker, rättigheter och
existens gör att våra barn, unga och äldre lever med en ökad risk för psykisk ohälsa,
beroendeproblematik, övergrepp och våld.
Vi i Landspartiet Svenska Samer anser att hälsofrågor och hälsoutbildningar ska omfatta hela
det samiska folket. Varenda same ska vara välkommen att delta i alla åtgärder angående
psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Vi ser även ett behov av samarbeten med experter
inom området, t.ex. SANKS och andra som arbetar med anhörig- och beroendeproblematik.
Att inrätta årliga temadagar inom området skulle bidra till att återkommande synliggöra
denna viktiga fråga och bidra till att öka kunskapen. Vi vet att problemen finns året om och
arbetet kräver kontinuitet. Syftet är att öka kunskapen, synliggöra problematik på ett brett
plan, bistå med vägar ut för drabbade och bryta tystnaden.
Yrkande:

Att Sametinget skyndsamt upprättar årliga temadagar med fokus på psykisk ohälsa,
anhörig- och beroendeproblematik och dit alla samer är välkomna.
Saadteskenjuana I Saxnäs 23 maj 2018

Landspartiet Svenska Samer
~

Torkel Stångberg ~tf-/ ~h
Erik-Oscar Oscarsson
~
Mari-Louise Bohman ,~ ~

Marie Persson Njajta
Lars-Jonas Johansson
Carola Fjällström lovn14
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Mosuvnnat

§ 149.1 M 542- Sami arkiivaavdnasiid mahcaheapmi
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 542 Håkan Jonsson, Erik Oscar Oscarsson 2019-11-27, dnr 1.1.8-2019-1528
Stivrabeavdegirji 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), Samediggi ja Isof
Gulaskuddanvastadus Betänkandet Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för
förvaring och kulturarv (dnr 4.2.1-2020-339, Ku2019/02112/KL), Samediggi.
Samisk audiovisuell samling- filmer och teveprogram i arkiv och på webb (dnr 4.2.2-2019-418)
Kulturpolitihkalas doaibmaprogramma 2018-2021, dohkkehuvvon 2018-05-23,§ 28
Samisk audiovisuell samling- filmer och teveprogram i arkiv och på webb (dnr 4.2.2-2019-418)
Kulturlavdegotti beavdegirji 2020-09-30, § 8.1
Assegiedahalli: Susanne Idivuoma

Håkan Jonsson ja Erik-Oscar Oscarsson leaba skabmamanu 27 b 2019, ovddidan mofovnna
massoaievttoheaba
ahte

Såmediggi barga dan badjelii ahte arkiivamateriåla sapmelaccaid birra, sin dihte ja
dat maid sii leat råhkadan, kårtejuvvo,

ahte

Såmediggi barga dan badjelii ahte såmi arkiivamateriåla sirdo sami asahussii, vai
dat sihkkarasto sami ålbmogii buorrin,

ahte

Såmediggi barga dan badjelii ahte materiåla doallamii sihkkarastojit darbbaslas
resurssat.

Stivra mearridii juovlamanu 16- 17 b 2019, § 182.2

ahte

gohccu halddahusa vålbmet assi ja dasto,

ahte

gohccu kulturlavdegotti buktit cealkamusa assai.

Samedikki doaibmaprogrammas Kulturpolitiska handlingsprogram for 2018-2021 gaibida
Samediggi raddehusas ahte sami kultur- ja kulturarbeassiid ovddasvastadus ja resurssat
galget biddjot Samedikki håldui mii lea sami kultuvrra halddasaneisevåldin. Dat guoska
maiddai visat sami arkiivaavdnasiidda lezzet dal ruotagillii dahje ieza gielaide.
Raddehus gavnnahii Kulturarvspolitik- proposisuvnnas ahte ii ovttage ståhtaeisevålddis leat
cielga ovddasvastadus såmi arkiivaavdnasiin. Danin goheui raddehus 2018:s Såmedikki ja
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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 får 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 får 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

Jf2-Darkkisteaddjil]usterarnas sign
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Mosuvnnat

§ 149.1 M 542 - Sami arkiivaavdnasiid mahcaheapmi
Isof (giella- ja ålbmotmuitoinstituhta) searvålaga guorahallat darbbu eohkket, vårjalit ja
diedalaceat giedahallat arkiivaavdnasiid mat gullet sami ålgoalbmogii ja sin gillii, ja
cielggadit cielggadit ståhta ovddasvastadusa sami arkiivaavdnasiidda. Samediggi ja Isof
ovdanbukte oktasas barggu raddehussii suoidnemanus 2019.
Samediggi evttoha guorahallamis ahte Samediggi oazzu halddasanovddasvastadusa
arkiivaavdnasiidda mat gullet samiide, ja ahte Samediggi gohceojuvvo cielggadit got
ovddasvastadusa arkiivvaide såhtta organiseret ja ruhtadit. Isof:s lea ieza oaidnu go
Samedikkis, ja evttoha ahte Isof:s galga leat hålddasanovddasvastadus maiddåi sarni arkiivvain,
seammaladje go asahusas lea na8uvnnalas unnitloguid arkiivvas, ja ahte Samediggi galga
oazzut vejolasvuoda hukset arkiivagealbbu mas lea doarjunrolla sami siviilaservodahkii
arkiivaassiid harrai.
Samediggi lea addan cealkamusa Härifrån till evigheten - en långsiktig arkivpolitik får fårvaring och
kulturarv arkiivaguorahallamii miessemanus 2020. Arkiivaguorahallama evttohusas
gohceojuvvo Såmediggi cielggadit vuoddoeavttuid ng. guovddaseovdosiid main leat arkiivvat
maid sami algoalbmot lea asahan dahje eohkken, dahje mat leat sin dihte asahuvvon ja
eohkkejuvvon. Samediggi galga maiddai inventeret geain leat sarni arkiivaeoakkåldagat, ja
oktiiheivehit sierranas arkiivvaid. Riikkaarkiiva galga addit radiid ovttaskas
arkiivaasaheddjiide, ja ovttaskas arkiivaasahusat galget addit eareliiggånis fuomasumi sarni
ålgoålbmogii ja ieza nasuvnnalas unnitloguålbmogiidda. Samediggi doarju evttohusas dan oasi
ahte lea darbu cielggadit arkiivaguovddas-eovdosiid, ja ahte odda arkiivaguovddafat såhttet
nannet sami asahusaid. Eaktun lea ahte dasa lea doarvåi ruhta. Samediggi doarju evttohusas
ahte Riikkaarkiiva galga leat raddeaddin sarni arkiivaasaheddjiide ja arkiivaasahusaide.
Samediggi dåhttu dattege eambbo go dan mii guorahallarnis evttohuvvo, ja deattuha ahte lea
dehålas ahte Samediggi oazzu cielga hålddasanovddasvastadusa dain arkiivaeoakkåldagain
mat sarniide gusket, ja ahte Såmediggi galga guorahallat got ståhtalas ovddasvastadusa såhtta
organiseret ja ruhtadit. Guorahallan ii atte nohkka dievaslas vastadusa dasa ahte gude
eisevålddis galga leat våldoovddasvastadus sårni kulturarbbis.
Samediggi lea kulturlavdegotti bokte maiddåi rnielde mielde referansajoavkkus proseavttas
man namma lea Samisk audiovisuell samling - filmer och teveprogram i arkiv och på webb maid
Gonagasa bibliotehka doaimmaha ja mas galget digitaliseret ja buktit sami audiovisuåla
eoakkaldagaid oaidninlåhkai.
Samediggi barga nappo dal juo arkiivaassiiguin ja danin oaivvilda ahte mosuvdna lea ozzon
vastadusa.

Stivra evttoha Samedildd mean'idit
ahte

mosuvdna lea vastiduvvon.
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§ 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 får fårvaring 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
Darkkisteaddjil]usterarnas sign
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Samediggi
Samcdigge
Saemiedigkie
Sametinget

Återföring av salll.iskt arkivlll.aterial

I svenska arkiv finns lll.ycket gömt material, både nedtecknade, inspelade minnen
och kunskaper där samer berättar.
Den 1 januari 2015 stängdes DAUM, Dialekt- ortnamn- och folkminnesarkivet i
Umeå, och överfördes till ISOF, institutet för språk och folkminnen.
Vid denna stängning försvann mycket av den specifika kunskapen om det samiska
innehållet. Efter överförandet till ISOP är det ä det i huvudsak det samiskspråkiga
materialet som bedöms som samis~t. Det svenskspråkiga samiska materialet hänförs
till större delen som svenskt, trots att det till sitt innehåll är samiskt.
Om inget görs åt detta förhållande kommer stora delar av vårt immateriella
tillgångar bli svårfwma för vårt folk och efterkommande. Samiskt immateriellt
kulturarv, minnen, tillhör oss samer. Detta material behöver förvaltas av ett institut
med samisk kompetens och rimligen bör det komma in under ett samiskt ägarskap.
Därför yrkar vi att
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 förvaltas på ett aktivt sätt och att
nödvändiga resurser säkras.
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 130

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

Mosuvnnat - joatkka

§ 130.2 M 543 - Coahkkinjodihangotti sagadoalli nammadeapmi
Åssegirjjit
- Mosuvdna nr 543 Marita Granström ja Karl-Einar Enarsson ovddidan 2019-11-28, dnr 1.1.82019-1538
- Stivrabeavdegirji 2019-12-16-17, § 182.3
- Coahkkinjodihangotti beavdegirji 2020-06-17, § 5.1

Marita Granström ja Karl-Einar Enarsson leaba skabmamånu 28 b 2019, ovddidan
mosuvnna mas soai evttoheaba
ahte Samediggi rievdada nu ahte lea opposi8uvdna mii nammada foahkkinjodihangotti
sagadoalli.

Stivra mearridii juovlamanu 16-17 b 2020, § 182.3
ahte

gohceut hålddahusa vålbmet assi ja dasto,

ahte

gohceut foahkkinjodihangotti buktit cealkamu8a assis.

Jodihangoddi giedahalai assi geassemånu 17 b 2020, § 5.1 ja gavnnaha:
Eanas ålbmotvålljen foahkkimiin lea dabålas ahte eanetlohku dahje eanetlogubealli vallje
jodihangotti sagadoalli. Jus geahccat got Riikkabeaivi giedahalla assi, de leat doppe
praktiseren guokte goabbatlagån dulkojumi mii lea veaha rievdan 1982 rajes.
Ruksesruona bealli dulko nu ahte stuorimus bellodat Riikkabeaivvis galga nammadit
sagadoalli, ja borgariid bealli ges dulko nu ahte dat bellodatjoavku mas lea Riikkabeaiveeanetlohku galga guoddit sagadoalli (talman)-ammaha. Golbma nubbin stuorimus
bellodaga nammadit golbma varresagadoalli.
Jus geahcca Norgga Samedikki de lea doppe earaladje go olu iezain. Doppe euvvot
prinsihpa mii lea seammago mosuvdnaevttoheaddji guovtto evttohus. Doppe lea
opposi8uvdnabealli mii vallje dievasfoahkkinjodiheaddji.
Samedikkis valljejuvvo sagadoalli proposunåla valljenmalle mielde, proposunåla
valljenlaga jelgii jus nu gaibiduvvo.
Jodihangotti bealis de doarjut mii dan malle maid Riikkabeaivvis cuvvot.

]odihangoddi mearrida
ahte

evttoha hilgut mosuvnna.

Darlclcisteaddjil]usterarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 130

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

Motioner - forts.

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

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

Sametinget ändrar så att presidiets ordförande tillsätts av oppositionen.

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

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till presidiet lämna yttrande.

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

Presidiet beslutar
att

:p0"1

föreslå avslag till motionen.

~

Darkkisteaddjil]usterarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 130

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

Mosuvnnat-joatkka

§ 130.2 M 543 - Jodihangotti sagadoalli nammadeapmi- joatkka

Stivra guorrasa jodihangotti oaivilii ja doarju ahte evttohus hilgojuvvo.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

hilgu mo5uvnna.

Drirkkisteaddji!Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 130

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

Motioner- forts.

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

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

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

~6~

avslå motionen.

4?-.

Darkkisteaddjil]usterarnas sign
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Datum: 191125
Namn: Marita Granström och l<arl-Einar Enarsson
Parti: Albmut

Srunediggi
Srunedigge
Saemicdiglåe
Sametinget

Motionen gäller tillsättande av presidiets ordförande
Vi föreslår att sametinget ändrar så att presidiets ordförande tillsätts av
oppositionen.
I alla andra sammanhang som ex riksdagen har de en talman som kommer från
oppositionen.
Vi tror att plenum kommer att bli mer effektiv och mindre misstankar om att
styrelsen har påverkat presidiets ordförande.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 71

Mosuvnnat - joatkka

§ 71.2

M 544 - Sosialabålvalus

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:7
2020-04-21--22

Assegirjjit
- Mosuvdna nr 544 Christina Åhren ovddidan 2019-11-28, dm 1.1.8-2019-1539
- Stivrabeavdegirji 2019-12-16-17, § 182.4
- Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti beavdegirji 2020-02-25-26
- Stivrabeavdegirji 2020-03-23-24, § 43.2
Assegiedahalli: Anja Taube

Christina Åhren lea skabmamanu 28 b 2019, ovddidan mosuvnna mas son gåibida
ahte

Samediggi barga dan badjelii ahte stimit tilgotilbmogin callojuvvo
sosiålabålvaluslåhkii iesgudet joavkkuid sierra mearrådusaid vuollai.

Stivra mearridii juovlamtinu 16 -17 b 2020, § 182.4
ahte

gohceut hålddahusa valbmet assi ja,

ahte

gohccut dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti buktit
cealkåmusa assai.

Sosiålabålvalusat leat mearriduvvon Sosiålabalvaluslagas (SoL) ja laga ulbmilat
leat 1. kapihtalis.
§ 1. Servodaga sositilabtilvalus galgti demokratiija ja solidaritehta vuoåul ovddidit olbmuid
- ekonomalas ja sositila oadjebasvuoåa
dtissetirvvu eallineavttuid dtifus
- aktiivvalas oasstilastima servodateallim.is
Sositilabtilvalus galgti - seam.mtis go vuhtiivtildti olbmuid ovddasvtisttidusa ie2aset ja iezaid
sositila dilis, maiddtii deattuhit ahte ovttaskas olmmos ja joavkkut galget beassat luvvet ja
ovdtinahttit ie2aset resurssaid. Sositiladoaimma vuoååun galgti leat olbmuid
iesmearridanvuoigatvuoåa ja integritehta gudnejahttin.
§ 2. Jus doaibmabijut gusket mtinntii, de galgti ltihCit dili mtinntii buoremussan. Jus

mearrtidus dahje doaibmabidju lea mtinntifuolahus- dahje mtinnadalkkodanassi, de galga
dahkkot nu got mtinnai lea buoremus. Mannan lohkko olmmos guhte lea vuollel 18 jagi.
(Das jorgaluvvon.)

D6rkkisteaddji/Justerarnas sign

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 71

Motioner - forts.

§ 71.2

M 544- Socialtjänst

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020!7
SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 2020:7
2020-04-21--22

Dokument
- Motion nr 544 av Christina Åhren 2019-11-28, dm 1.1.8-2019-1539
- Styrelseprotokoll 2019-12-16-17, § 182.4
- Hälson- äldre och idrottsnämndens protokoll 2020-02-25-26
- Styrelseprotokoll 2020-03-23-24, § 43.2
·
Föredragande: Anja Taube

Christina Åhren har den 28 november 2019, inlämnat en motion där hon yrkar
att

Sametinget arbetar för att urfolket samerna ska skrivas in i socialtjänstlagen under
särskilda bestämmelser för olika grupper.

Styrelsen beslutade den 16 -17 december 2020, § 182.4
att

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till P,älso-, äldre- och idrottsnämnden lämna yttrande.

Socialtjänsten regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och lagens mål anges i kap. 1
§ 1. Samhällets socialtjänst ~kall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet
- jämlikhet i levnadsvillkor
- aktiva deltagande i samhällslivet
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvm'för sin och andras sociala
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall byggas på respekt får människornas självbestämmanderiitt och integritet.

§ 2. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller belrnndlingsinsatser för barn ska vad som är
bäst för barnet vara avgörande.
Med barn avses varje människa under 18 år.

SoL behandlar under 5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper. De grupper som
omfattas av lagregleringen är
- Barn och unga
- Äldre människor
- Människor med ftmktionshinder
- Missbrukare
Darlcldsteaddjil]usterarnas sign

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:7
2020-04-21--22

§ 71

Mosuvnnat - joatkka

§ 71.2

M 544 - Sosialabålvalus - joatldca
SoL kap. 5 va.Ida ovdan sierra mearradusaid iesgudet joavkkuide. Dat lillakapilital
guoska
- Manaide ja nuoraide
- Vuoras olbmuide
- Doaimmashehttejuvvon olbmuide
- Boasttugeavaheddjiide
- Olbm.uide geat diksot dahje dorjot lagas olbmo
- Rihkusgillajeddjiide
- Vealggaiduvvan olbmuide
Oddajagimanu 1 beaivvi 2020 rajes gavdno Lilla (2018:1197) Ovttastuvvon
Nasuvimaid manaidvuoigatvuodaid konvenfovnna birra.
Artihkal 2
1. Juohke konvensuvdnastahta galga vuhtiivaldit ja sihlckarastit juohke mannai gii lea stahtii
gullevas, daid rivttiid maid dat konvensuvdna nanne, alm.ma vealaheam.i haga ja
beroskeahtta mana dahje su vahnemiid dahje fuolaheddjiid cearddas, ivnnis, sohkabealis,
oskkus, politihkalas dahje ieza oainnus, nasuvnnalas, cearddalas dahje sosiala duogazis,
opmodagas, doaimmashehttejumis, sagas dahje seadus.

Artihkal 30
Dain stahtain gas gavdnojit cearddalas, askkalas dahje gielalas unnitlogualbmogat dahje
olbmot geat gullet algoalbmogii, ii galgga dan mannai guhte gulla dakkar unnitlogualbmogii
dahje cllgoalbmogii, gieldit rievtti ahte son ovttas ie:las joavkku lahtuiguin oaz:lu doaimmahit
ie:las kultuvrra, dovddastit ja cadahit ie:las oskku dahje geavahit ie:las giela.
Samediggi lea ovdalgo ON manaidkonvensuvdna sattai Ruota lillan, cealkan na
(dnr 2018-1171) manaidkonvensuvdna-guorahallama birra:
Samediggi ii ane ahte Ruotta deavda manaidkonvensuvnna jus geahcca sami manaid
vuoigatvuodaide ie:las gillii, kultuvrii ja oskui. Samediggi atnft nhte go eai rahknduvvo Cielga
lftgat ja go eai varrejuvvo doarvfti resurssat dasa, de joatlca Ruotta dainna
assimilerenpolitihkain mnid lea historjja enda fievrridan sftm.i giela, sami kultuvrra ja sam.iid
oskku vuostcl, ja dat mearkkasa ahte sami manain eai leat dassearvosas eavttut, ja danin leat
sii vealnhuvvon.
Dearvvasvuodalavdegoddi ii ane ahte samit ålgoålbmogin galget joavkun callot
sosiålabålvaluslillii sierra joavkkuid mearradusaid vuollai. Samit sahttet gavdnot
visot dain joavkkuin mat namuhuvvojit Sosiålabålvaluslaga sierra joavkkuid
mearradusaid vuolde. Lea maid dehålas muitit ahte samit eai leat homogena
joavkun. Dal go Lahka (2018:1197) Ovttastuvvon nasuvnnaid manaidkonvensuvnna
birra lea famus, de leat mana.ide ja nuoraide guoskevas lagat eavgejuvvon dan rajes
go dat mosuvdna callojuvvui.

D6rkkisteaddji/Justerarnas sign
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§ 71

Motioner - forts.

§ 71.2

M 544- Socialtjänst-forts.

- Personer som vårdar eller stödjer närstående
- Brottsoffer
- Skuldsatta personer
Sedan 1januari2020 finns Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets
rättigheter.
Artikel 2
1. Konventionsstaterna ska respektera och tillfdrsäkm varje barn inom deras jurisdiktion de

rättigheter som anges i denna konvention utan åtsldllnad av något slag, oavsett barnets eller dess
fårälders eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning,
nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, ftmlctionsnedsättning, börd eller ställning i
övrigt.
Artikel 30
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en
urbefolkning ska ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte fårvägras rätten att
tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och
utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.
Sametinget har innan FN :s konvention om barnets rättigheter blev svensk lag yth·at (dnr
2018-1171) sig till barnkonventionsutredningen och påtalat följande:

Sametinget anser inte att Sverige uppftjller barnkonventionen avseende samiska barns rätt till sitt
språk, sin kultur och sin religion. Sametinget anser att då tydlig lagstiftning och tillräckliga
resurser inte avsätts får detta så fortsätter Sverige den assimileringspolitik som Sverige har stått
historiskt för när det gäller samernas språk, samernas kultur och samernas religion och detta
innebär att samiska barn inte har lika fårutsiittningar och därmed diskrimineras.
Hälsonämnden anser inte att urfolket samerna som grupp ska skrivas in i
socialtjänstlagen under särskilda bestämmelser för olika grupper. Samer kan finnas
representerade under de olika grupper som behandlas under Socialtjänstlagens särskilda
bestämmelser för olika grupper. Viktigt är också att påpeka att samer inte är en homogen
grupp. Genom tillkomst av Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om
barnets rättigheter så kan konstateras att vad gäller barn och unga så har lagstiftningens
skärpts sedan motionen skrevs.

Hälso-, äldre- och idrottsnämnden beslutade 25-26 februari 2020, § 6.2
att

föreslå styrelsen att motionen därmed är besvarad.

Dnrlclcisteaddji!Justerarnas sign
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Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2020:7
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2020-04-21--22

§ 71

Mosuvnnat - joatkka

§ 71.2

M 544 -Sosialabalvalus - joatkka
Dearvvasvuoda-, boarrasiid-ja valastallanlavdegoddi rnearridii guovvamånu 2526 b 2020, § 6.2
ahte

evttoha stivrii ahte mo8uvdna dasto lea vastiduvvon.

Stivra mearridii njukcamanu 23 -24 b 2020, § 43 .2
ahte

gohceut halddahusa valbmet assi.

Dearvvasvuoda-, boarrasiid-ja valastallanlavdegoddi lea maiddai vålbmen assi
(2020-02-25-26, § 6.2) ja dat atna ahte sarnit algoalbmogin ii galgga cållot
sosiålabalvaluslåhkii iesgudet joavkkuid sierra rnearrådusaid vuollai.
Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi atna dehålazzan deattuhit
ahte sarni albmot ii leat homogena joavku, go sarnit gavdnojit iesgudet joavkkuin
mat gullet Sosiålabålvaluslaga sierramearradusaid, narnalassii:
- Månat ja nuorat
- Vuoras olbrnot
- Doairnmashehttejuvvon olbmot
- Boasttugeavaheaddjit
- Olbmot geat dik8ot dahje dorjot lagas olbrno
- Rihkusgillajeaddjit
- Vealggåiduvvon olbmot
Lavdegotti cealkamusa ektui evttohuvvo danin ahte Samediggi hilgu mosuvnna.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

hilgu rno8uvnna.

D6rkkisteaddji/Justerarnas sign
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§ 71

Motioner - forts.

§ 71.2

M 544- Socialtjänst- forts.

Styrelsen beslutade den 23 - 24 mars 2020, § 43.2
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Ärendet har även beretts av hälso-, äldre- och idrottsnämnden (2020-02-25-26, § 6.2) där
det framkom att nämnden inte anser att urfolket samerna som grupp ska skrivas in i
socialtjänstlagen under särskilda bestämmelser för olika grupper.
Hälso-, äldre- och idrottsnämnden menar att det är viktigt att framhålla att samer inte är
en homogen grupp och att samer kan finnas representerade under de olika grupper som
behandlas under Socialtjänstlagens särskilda bestämmelser för olika grupper, vilket är:
- Barn och unga
- Äldre människor
- Människor med funktionshinder
- Missbrukare
- Personer som vårdar eller stödjer närstående
- Brottsoffer
- Skuldsatta personer
I enlighet med nämndens yttrande föreslås därmed Sametinget besluta att avslå
motionen.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen.

Darlclcisteaddjif]usteramas sign
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Motion
Socialtjänst
Inom kommuner ska all verksamhet ta särskild hänsyn till det samiska folkets rätt att behålla
och utveckla sin kultur. I frågor som rör socialtjänstens ansvarsområde tas inte alltid denna
hänsyn, särskilt när det gäller barn och ungas rätt att behålla och utveckla sin kultur. Det här
kan få oerhört negativa konsekvenser.
Min Geaidnu yrkar därför på

Att Sametinget arbetar för att urfolket samerna ska skrivas in i socialtjänstlagen under
särskilda bestämmelser för olika grupper

Christina Åhren
Ledamot, Min Geaidnu

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 97

Mosuvnnat - joatkka

§ 97.3

M 545 - Såmi giellalåvgun

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

Assegirjjit
- Mosuvdna nr 545 Christina Åhren ovddidan 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1540
- Stivrabeavdegirji 2019-12-16-17, § 182.5
- Giellalavdegotti beavdegirji 2020-06-04, § 51

Christina Åhren lea skabmamanu 28 b 2019, ovddidan mosuvnna mas son gaibida
ahte

Samediggi barga dan badjelii ahte visot såmi manat Ruotas galget oazzut
vejolasvuoda oassalastit såmi giellalavgumiin.

Stivra mearridii juovlamanu 16-17 b 2020, § 182.5

ahte

gohceu halddahusa valbmet assi ja dasto,

ahte

gohccu giellalavdegotti buktit cealkamusa assis.

Samedikki giellapolitihkalas doaibmaprogrammas valda Samediggi ovdan
giellalavgumiid maid dutkamat lohket leat nanu oahpahusmodeallan.
Giellalavgumat veahkehit Samedikki joksat mihttomeari ahte visot sarniin lea riekta
oahpahussii, ja ahte guhkit åiggi vuollåi galget manat ja nuorat geain lea samegiella
vuosttasgiellan lassanit.
Sami giellalavgunleairrat main Samediggi lea oasalas leat leairaskuvllat maid
Sameskuvllat ja Liksjoe gielda lagidit oahpahusa oassin. Giellalavgunleairrat
lagiduvvojit skuvlla stivrendokumeanttaid vuodul. Go eadahuvvojit skuvlaåiggis
de mearkkasa dat ahte lea pedagogalas doaibma man skuvla plane, eadaha,
cuovvula ja masa guodda ovddasvastadusa.
Samedikki giellaguovddas lea ovttas Sameskuvlastivrrain eadahan vihtta
giellalavgunleairra 2019:s masa Samediggi lea addan ekonomalas doarjaga ja
gelbbolasvuoda doa1jaga, muhto ii pedagogaiguin. Ubmisamegiela giellalavgumis
lea maiddåi Liksjoe gielda oassalastan. Giellalavgumat leat leamas njealji samegillii,
ja oahppit leat leamas sameskuvllaid oahppit ja sami integrerema oahppit mat gullet
Sameskuvlastivrra doibmii. Giellalavgurniin leat oktiibuot leamas 102 oahppi.
Giellalavgumiid ulbmil lea ovdanahttit ohppiid gulahallannavccaid, buoridit
satneriggodaga ja nannet sami identitehta dakkar fattåiguin ja bargguiguin mat
catnasit arbevirolas mahttui ja kultuvrii.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 97

Motioner - forts.

§ 97.3

M 545 -Samiska språkbad

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

Dokument
- Motion nr 545 av Christina Åhren 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1540
- Styrelseprotokoll 2019-12-16-17, § 182.5
- Språknämndens protokoll 2020-06-04, § 51

Christina Åhren har den 28 november 2019, inlänmat en motion där hon yrkar
att

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

Styrelsen beslutade den 16-17 december 2020, § 182.5
att

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till språknänmden länma yttrande.

Sametinget lyfter i Sametingets språkpolitiska handlingsprogram språkbad som enligt
forskning är en stark utbildningsmodell. Språkbad bidrar till Sametingets mål om alla
samers rätt till utbildning och på längre sikt målet att antalet barn och unga med samiska
som förstaspråk ska öka.
De samiska språkbadsläger som Sametinget engagerats i är språkbadslägerskolor som
anordnas av Sameskolor och Lycksele kommun som en del av undervisningen.
Genomförande av lägerskolorna sker utifrån skolans styrdokument. De sker på skoltid
vilket irmebär att det är en pedagogisk verksamhet som skolan planerar, genomför, följer
upp och ansvarar för.
Sametingets språkcentrum har tillsammans med Sameskolstyrelsen under 2019 genomfört
fem språkbadsläger där Sametinget medverkat med ekonomiskt bidrag och kompetens,
dock inte med pedagoger. När det gäller det umesamiska lägret har även Lycksele
kommun deltagit. Språkbaden har omfattat fyra samiska språk och målgruppen har varit
elever från sameskolorna och den integrerade samiska undervisningen inom
Sameskolstyrelsen verksamhet. Totalt deltog 102 elever.
Språkbadslägrens syfte är att utveckla elevernas kommunikativa förmåga, öka
ordförrådet och stärka den samiska identiteten genom teman och aktiviteter som är
knutna till traditionell kunskap och kultur.

Darlddsteaddji!Justeramas sign
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§ 97

Mosuvnnat - joatkka

§ 97.3

M 545 - Sami giellalavgumat - joatkka
Sameskuvlastivrra ja giellaguavddafa avttasbargu lea bistan 2014 rajes. Samediggi
atna ahte giellalavgumat addet ahppiide deaivvadanbaikki gas samegiella lea
narbman.
Giellalavdegaddi deattuha ahte Samediggi - giellapalitihkalas daaibmaprogramma
bakte, barga dan badjelii ahte visat såmi manat Ruatas galget beassat aassålastit
sami giellalavgumiin, eareliigganit
• giellaulbmil 4 vuadul: visat såmiin lea vejalasvuahta våldit ruavttoluatta ja/dahje
avdanahttit iefaset samegiela individuåla darbbuid vuadul.

" Dtit giellaulbmil gakca visat aahpahusdasiid; avdaskuvlla, vuadåaskuvlla, sierraskuvlla,
jaatkkaskuvlla, sierrajaatkkaskuvlla, universitehta ja ieza gurssiid ja lassiaahpuid." (s.
14, Giellapalitihkalas daaibmaprogrammas); dainna malliin ahte
• ffi)girussan 3: Samegielaahpahus giellalavgunmadeallaiguin Sameskuvllas ja
sami integreremis

"Samediggi atna ahte mis lea nahkka dutkanvudat mahttu nanu daaibmi
aahpahusmadeallaid birra. Dal fertet bargagaahtit daid dutkanbahtasiid vuadul mat leat.
Vuasttas lavkin lea alggahit aahpahusa mii vualga giellalavgun- ja
giellaseailluhanmadeallaid vuadul sami avdaskuvllain, sameskuvllain ja sami
integreremiin. Samedikki aigumus lea ahte visat sameskuvllat ja sami avdaskuvllat galget
aahpahit samegiela daid madeallaid mielde." (s. 22, Giellapalitihkalas
daaibmaprogramma);
• ffi)girussan 4: Kvalitatiiva samegielaahpahus gaiddusaahpahussan

" Ga kambinere gaiddusaahpahusa dakkar dilala5vuaåaiguin gas aahppit besset
deaivvadit ieza sami ahppiiguin ja aahpaheddjiiguin, amd.
giellalavgumiinlgielladeaivvademiin, de bakta ahppiid mavtta ja berastumi lohkat
samegiela. Dakkar dilalasvuadat leat dehalaccat vai aahppit aidnet avkki samegiela
lahkamis, ja danin berre lagidit giellalavgumiidlgielladeaivvademiid unnimusat guavtte
gearddi juahke lohkanbajis." (s. 23, Giellapalitihkalas daaibmaprogramma).
Samediggi barga dan badjelii ee. daid daaimmaid bakte maid Samedikki
hålddahus ja Sami giellaguavddas cadahit, daid kulturdaarjagiid bakte maid
Kulturlavdegaddi juahka giellaffi)girussamiidda, ja palitihkalaceat raddehusa
ektui ja ieza daaibmabeliid ektui, amd. daaibmaprogramma evttahusain sami
gielaid varjaleapmåi, sami giellajualludusa aceodemiin, ja sami giellalaga
bargguin.

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
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§ 97

Motioner - forts.

§ 97.3

M 545 - Samiska språkbad- forts.

Samarbetet mellan Sameskolstyrelsen och språkcentrum har pågått sedan 2014
Sametinget bedömer att språkbadsläger skapar för deltagarna en mötesplats där samiska
språken är normen.
Språknämnden understryker att Sametinget genom det språkpolitiska
handlingsprogrammet verkar för att alla samiska barn i Sverige ska ges möjlighet att delta
i samiska språkbad, särskilt utifrån
• språkmål 4: alla samer har möjlighet att återta och/eller utveckla sitt samiska språk
utifrån individuella behov

"Detta mål handlar om. alla hjper av utbildning; fårslcola, grundskola, särskolan, gymnasium,
gymnasiesärskolan, universitet och andra typer av kurser och fortbildning." (s. 14,
Språkpolitiskt handlingsprogram); dels utifrån
• insats 3: Samisk undervisning i språkbadsmodeller på Sameskolan och Samisk
integrering

"Sametinget anser att vi i dagsläget har nog med forslcningsbaserad kunskap om fungerande
starka undervisningsmodeller. Nu är nästa steg att bäJja arbeta utifrån den forskning som
finns. Ett första steg på vägen är att infåra undervisning med utgångspunkt i språkbads- och
språkbevarandemodeller på samiska fårslcolor, sameskolor och samiska integreringar.
Sametingets strävan är att alla sameslwlor och samiska fdrslwlor ska undervisa i enlighet med
dessa modeller." (s. 22, Språkpolitiska handlingsprogrammet);
• insats 4: Kvalitativ samiskundervisning via fjärrundervisning

"Genom att kombinera fjärrundervisning med situationer där eleverna får träffa andra samiska
elever och lämre, genom bland annat språkbad/språkträffar kan man skapa ytterligare
motivation och sammanhang får elever att läsa samiska. Sammanhanget är viktigt får att
eleverna ska se en mening med att läsa samiska och däifår bör språkbaden!sp1·åkträffarna
arrangeras minst två gånger per termin." (s. 23, Språkpolitiska handlingsprogrammet).
Sametinget agerar för detta dels genom de aktiviteter som genomförs av Sametingets
kansli och Samiskt språkcentrum,· dels genom kulturbidrag till olika språkinsatser som
fördelas av Kulturnämnden, dels genom politiskt arbete gentemot regeringen och
andra aktörer, bl.a. i förslag till handlingsprogram för bevarandet av samiska språk,
arbetet för ett samiskt språkanslag och arbetet för en samisk språklag.

Dtirkldsteaddji!Justeramas sign
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§ 97

Mosuvnnat - joatkka

§ 97.3

M 545 - Sami giellalåvgun - joatkka
Lavdegoddi mearridii geassemanu 4 b 2020, § 51
ahte

evttohit stivrii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Paragrafa darkkistuvvo dakkavitie

Stivra deattuha ahte Samediggi maiddai iefas oahpahuspolitihkain barga dan nala ahte sami
manat ja nuorat galget oazzut sami oahpahusa mas lea buorre dassi, Samegiel
eatnigieloahpahusa jelgii mas celko ahte "Ulbmil: visot sami oahppit galget oazzut
eatnigieloahpahusa mas lea buorre kvalitehta", (s. 7, Oahpahuspolitihkalas
doaibmaprogramma); Ålbmotoahppu "Samediggi galga leat resursan oahppolihtuide,
ålbmotallaskuvllaide ja iezåide mat lagidit samegielgurssiid, giellalavgumiid ja fatta.id main lea
såmi sisdoallu. Odda ja dala doaimmat ålbmotoahpahusas galget ovdanahttot ja nannejuvvot."
(s.9, Oahpahuspolitihkalas doaibmaprogramma). Stivra atna ahte Samediggi doaimmainis
obbalaccat deavda mo8uvnna gåibadusaid.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.
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§ 97

Motioner -forts.

§ 97.3

M 545 - Samiska språkbad-forts.

Nämnden beslutade den 4 juni 2020, § 51
att

föreslå styrelsen att motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

Styrelsen understryker att Sametinget även genom sin utbildningspolitik arbetar bl.a.
för att alla samiska bam och ungdomar sha ha tillgång till samisk utbildning av hög kvalitet,
dels utifrån Modersmålsundervisning i samiska "Mål: alla samiska elever har tillgång
till modersmålsundervisning i samiska av hög kvalitet", (s. 7, Utbildningspolitiska
handlingsprorgam); Foll<bildning "Sametinget ska vara en resurs för studieförbund,
folkhögskolor och övriga som anorcbar kurser i samiska, inklusive språkbad och i ämnen med
samisk anknyh1ing. Nya och befintliga verksamheter inom folkbildning ska utvecklas och
stärkas." (s. 9, Utbildningspolitiskt handlingsprogram). Styrelsen bedömer att Sametinget
i en bredd av verksamheten verkar i enlighet med motionens yrkande.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Darlckisteaddji!Justerarnas sign
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Motion
Samiska språkbad
Samiska förvaltningskommuner anordnar återkommande gemensamma samiska språkbad.
Det är en uppskattad aktivitet som samer i förvaltningskomtnunerna efterfrågar. Det är
viktigt för samiska barn i Sverige att ha möjlighet att delta vid samiska språkbad. Trots att
dessa visat sig vara en effektiv metod för kultur och språkinlärning har inte alla samiska
elever denna möjlighet att delta.
Därför yrkar Min Geaidnu

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

Christina Åhren
Ledamot, Min Geaidnu

Ms~s

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:7
2020-04-21--22

§ 71

Mosuvnnat - joatkka

§ 71.3

M 546- Sami dearvvasvuohta
Assegirjiit
- Mofovdna nr 546 Christina Åhren ovddidan 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1541
- Stivrabeavdegirji 2019-12-16-17, § 182.6
- Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti beavdegirji 2020-02-25--26

Christina Åhren skabrnamånu 28 b 2019, ovddidan rnosuvnna mas son gåibida
ahte

Sarnediggi asaha sarni dearvvasvuoda sierra politihkkasuorgin, searnrnaladje
go boazodoalu, ealåhusa, kultuvrra, birrasa ja servodaga.

Stivra mearridii juovlamanu 16-17 b 2019, § 182.6

ahte

gohccu hålddahusa valbrnet assi ja dasto,

ahte

gohceu dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti buktit
cealkårnusa assai.

Sårnedikkis lea 6 lavdegotti:
- Kulturlavdegoddi
Boazodoallolavdegoddi
Ealålrnslavdegoddi
Giellalavdegoddi
Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi
V algalavdegoddi
Samedikki doaibma reglerejuvvo Samediggelagas ja Samediggemearradusas.
Samediggelaga jelgii lea stivrras ovddasvastadus Samedikki doairnrnas.
Lavdegottiid doaibma rnearriduvvo dan fapmudusortnegis maid stivra lea
dohkkehan. Samedikkis galga leat hålddahus man hålddahushoavda jodiha, ja son
jodiha beaivvålas bargguid daid direktiivvaid ja njuolggadusaid rnielde rnaid stivra
mearrida. Sarnedikkis leat earet hålddahushoavdda staba dat ossodagat; hålddahus' giella- ja oahpahus-, kultur-, ealåhus- ja ja boazodoalloossodat.
Sarnediggi lea 2018-05-23--25 asahan dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja
valastallanlavdegotti rnii doaibmagodii searnrna jagi. Dearvvasvuoda-, boarråsiid- ja
valastallanlavdegoddi lea doallan eoahkkirniid 2018:s ja 2019:s. Jagi 2020:s lea
dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti eoahkkinbuseahtta searnrna
made go giellalavdegottis ja ealahuslavdegottis. Lavdegoddi lea stivrii bidjan
gåibadusa ahte 2020:s oazzut juolluduvvot 1 000 000 kr assegiedahalli virgadeaprnåi
lavdegotti doibmii, ja 400 000 kr dearvvasvuodakonferånssa lagideaprnai.

§ 71

Mosuvnnat - joatkka

D6rkkisteaddji/Justerarnas sign

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 71

Motioner - forts.

§ 71.3

M 546- Samisk hälsa

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:7
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:7
2020-04-21--22

Dokument
- Motion nr 546 av Christina Åhren 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1541
- Styrelseprotokoll 2019-12-16-17, § 182.6
- Hälso-, äldre- och idrottsnämndens protokoll 2020-02-25--26

Christina Åhren har den 28 november 2019, inlämnat en motion där hon yrkar
att

Sametinget inför samisk hälsa som ett särskilt politikområde, likställt med
rennfu'ing, näring, kultur, miljö och samhälle.

Styrelsen beslutade den 16-17 december 2019, § 182.6
att

uppdra till kansliet bereda ärendet och dfu·efter,

att

uppdra till hälso-, äldre och idrottsnämnden lämna ym·ande.

Sametinget har 6 nämnder:
- Kulturnämnd
- Rennäringsnämnd
- Näringsnämnd
- Språknämnd
- Hälso-,äldre- och idrottsnämnd
- Valnämnd
Sametingets verksamhet regleras i Sametingslagen och Förordning med instruktion för
Sametinget. Enligt Sametingslagen ansvarar styrelsen för Sametingets verksamhet.
Nämndernas verksamhet regleras enligt delegationsordning som beslutas av
styrelse. Vid Sametinget ska det finnas ett kansli som leds av en kanslichef som
sköter den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen
beslutar. På Sametinget finns följande avdelningar förutom kanslichefens stab:
administrations-, språk och utbildnings-, kultur-, närings- samt
rennäringsavdelning.
Sametinget har 2018-05-23--25 inrättat en hälso-, äldre- och idrottsnämnd som påbörjade
sitt arbete samma år. Hälso-, äldre- och idrottsnämndenhar hållit möten under 2018 och
2019. För 2020 har hälso-, äldre- och idrottsnärnnden en mötesbudget som motsvarar det
som språk- och näringsnämnd har. Nämnden har i sitt äskande till styrelsen för 2020
begärt 1 000 000 kr ytterligare för en handläggare inom nämndens område samt 400 000 kr
till en hälsokonferens.

Dfzrkkisteaddji!Justerarnas sign
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M 546- Sami dearvvasvuohta - joatlclca

Samediggi galga Samediggelaga jelgii vuosttazettiin gozihit sami kultuvrii
guoskevas assiid Ruotas. Dearvvasvuodalavdegoddi atna ahte go lavdegoddi då.I
lea asahuvvon, de lea dan doaibmasuorgi vuoruhuvvon politihkalaccat, ja
lavdegoddi goziha dearvvasvuodaassiid sami kultuvrra siskkobealde. Juste dal eai
gavdno bistevas bargogohcfosat sami dearvvasvuoda ektui.

Dearvvasvuoda-, boarrasiid-ja valastallanlavdegoddi mearridii guovvamanu 25-26 b 2020, § 6.3
ahte

evttohit stivrii doarjut mo8uvnna.

Stivra mearridii njukcamanu 23-24 b 2020, § 43.3

ahte

gohccut ha.Iddahusa va.Ibmet assi viidaseappot.

Samediggi galga Samediggelaga jelgii vuosttazettiin gozihit så.mi kultuvrii
guoskevas assiid Ruotas. Raddehus ii leat forma.Ialaceat gohcfon Samedikki
dearvvasvuoda suorggi gozihit, iige leat juolludan dasa sierra rudaid, muhto
duollet dalle oazzu eiseva.Idi oanehet raddehusgohcfosiid sierra rudaiguin sami
a.Ibmotdearvvasvuodasuorggis.
Samediggi lea asahan dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti bargat
dan suorggi assiiguin. Lavdegoddi lea 2019:s rilikadan Samedikki
dearvvasvuodapolitihkalas doaibmaprogrå.mma ovttas Sami dearvvasvuoda
må.httofierpmadagain mas Samediggi ja Norrbotten, Västerbotten, Jämtlandda,
Härjedalen ja Dalarna regiovnnat leat mielde. Dievasfoahkkin dohkkehii
dearvvasvuodapolitihkalas doaibmaprogramma skabmamanus 2019. Jus galgat
ollasuhttit dearvvasvuodapolitihkalas programma å.igumusaid, de lea å.ibbas
darbbaslas ovttasdoaibmat servodagain mudui sihke baikkalas, guovllu ja nasuna.Ia
dasis, ja ahte buseahttarå.mma resurssat lassanit.
MaIJemus jagiid lea Samediggi dakko bokte lokten sami a.Ibmotdearvvasvuoda
vuoruhuvvon politihkkasuorgin Samedikki dievasfoahkkimis ja visot lavdegottiin.
Dan leat maiddai gaskkustan Samedikki gulahallankana.Iaid bokte ja media bokte.
Danin evttohit ahte Samediggi mearrida ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.
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§ 71

Motioner - forts.

§ 71.3

M 546- Samisk hälsa - forts.

Sametinget har enligt Sametingslagen uppgift att främst bevaka frågor som rör samisk
kultur i Sverige. Hälsonämnden anser att i och med nämndens inrättande så är nämndens
verksamhetsområde prioriterat politiskt och nämnden bevakar frågor som rör hälsa inom
samisk kultur. I dagsläget finns inga varaktiga uppdrag inom samisk hälsa.

Hälso-, äldre- och idrottsnärnnden beslutade 25-26 februari 2020, § 6.3
att
föreslå styrelsen att tillstyrka motionen.

Styrelsen beslutade den 23-24 mars 2020, § 43 .3
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare.

Sametingets uppgift enligt Sametingslagen är främst att bevaka frågor som rör samisk
kultur. Sametinget har idag inget formellt uppdrag från regeringen eller separata medel
inom området hälsa, däremot får myndigheten emellanåt kortare regeringsuppdrag med
separata medel inom området samisk folkhälsa.
Sametinget har inrättat hälso-, äldre- och idrottsnämnden för hantering av aktuella frågor
inom området. Nämnden har under 2019 tagit fram Sametingets hälsopolitiska
handlingsprogram i samarbete med Kunslcapsnätverlcet får samisk hälsa där Sametinget och
regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen samt Dalarna ingår. Det
hälsopolitiska handlingsprogrammet antogs av plenum i november 2019. För att uppnå
det hälsopolitiska programmets intentioner är samverkan med övriga samhället på lokal,
regional och nationell nivå avgörande, samt därtill utökade resurser inom budgeh·am.
Sametinget har med detta lyft samisk folkhälsa de senaste åren som ett prioriterat
politikområde för Sametingets plenum och samtliga nämnder. Detta har också
kommunicerats via Sametingets kommunikationskanaler samt övrig media. I enlighet
med detta föreslås därmed Sametinget besluta att motionen därmed är besvarad.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Darlcldsteaddji!Justerarnas sign
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Motion
Samisk hälsa

De senaste åren har samiska hälsofrågor uppmärksammats. Konferenser har hållits,
forskningsrapporter har skrivits. På sametingets hemsida når man dock samiska hälsofrågor
främst via sökfunktionen vilket visar vilken låg prioritet frågan har trots dess dagliga
påverkan på vår befolkning. Samisk hälsa måste lyftas fram som ett prioriterat politikområde
och sametinget måste ta krafttag mot samisk ohälsa.
Därför yrkar Min Geaidnu
Att sametinget inför samisk hälsa som ett särskilt politikområde, likställt med rennäring,
näring,:kuftur, miljö och-samhäJle.

Christina Åhren
Ledamot, Min Geaidnu

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 149

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:14
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§ 149.2 M 547- Duodjestrategiija
Assegirjjit
- Mo5uvdna nr 547 Lars Jonas Johansson ja Hanna Sofie Utsi 2019-11-28, dnr 1.1.8-2019-1542
Stivrabeavdegirji 2019-12-16-17, § 182.7
Kulturlavdegotti beavdegirji 2020-09-30, § 8.1
Ealahuslavdegotti beavdegirji 2020-08-28, § 46
Kulh1rpolitihkalas doaibmaprogramma 2018-202, dohkkehuvvon 2018-05-23-25, § 28
Ealahuspolitihkalas strategiija, dohkkehuvvon
Assegiedahalli: Susanne Idivuoma

Lars Jonas Johansson ja Hanna Sofie Utsi leaba skabmamanu 28 b 2019, ovddidan
mosuvnna mas soai evttoheaba
ahte

Samediggi råhkada ja mearrida duodjestrategiija.

Stivra mearridii juovlamanu 16 -17 b 2019, § 182.7

ahte

gohccu halddahusa valbmet assi ja dasto,

ahte

gohccu kultur- ja ealahuslavdegottiid buktit cealkamusa asscii.

Kulturlavdegoddi evttoha stivrra evttohit dievaseoahkkimii ahte hilgu mosuvnna
cuovvovas åkkain: Samedikki kulturpolitihkalas doaibmaprogramma jelgii (Sametingets
kulturpolitiska handlingsprogram får 2018-2021) gokca doaba kultuvra maiddåi duoji mii lea
dehålas sami kulturovdanbuktin ja nana sami identitehtamearka. Doaibmaprogrammas
cilgejuvvo mii Samedikki våldoåigumus lea Samedikki barggus dujiin. Go lea jearaldat
das ahte got duoji galga ovdanahttit, de atna kulturlavdegoddi ahte <lat lea Sami Duoji
ovddasvastadus mii lea duoji fidnoorganisasuvdna, Sami Duodji galga doarjut ovttaskas
duojariid ja daiddaduojariid, ja aktiivvalaceat bargat assiiguin mat gusket sami duoji
ovdanahttimii. Samediggi juolluda jahkasaccat doaibmadoarjaga dasa. 2019:s juolludii
kulturlavdegoddi maiddåi sierranas proseaktadoarjagiid duoji gealboloktemii. Samediggi
barga maiddåi SPR siskkobealde sami kulturarbbi, maiddåi duoji suddjemiin.
Ealiliuslavdegoddi evttoha stivrra evttohit dievaseoahkkimii ahte mosuvdna lea
vastiduvvon cuovvovas akkain: Samedikki ealiliuspolitihkalas strategiija cealka:
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§ 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 hänvisn:ing
till följande yttrande: Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur. Enligt
Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram får 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 Sami
Duodji som branschorganisation som har det ansvaret. De ska stödja enskilda slöjdare och
konsthantverkare och arbeta aktivt med frågor som rör utveckl:ing av den samiska
slöjden. Sametinget fördelar också årligen verksamhetsbidrag till stiftelsen. 2019 utlyste
kulturnämnden även särskilda projektmedel för kompetenshöjn:ing :inom duodji.
Sametinget arbetar också gemensamt :inom SPR för skydd av samiska kulturarv,
däribland duodji.
När:ingsnämnden föreslår styrelsen att föreslå plenum att anse motionen besvarad med
hänvisn:ing till följande yttrande: I Sametingets näringspolitiska strategi står följande:

Darkkisteaddji!Justerarnas sign

28(48)

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 149

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

Mosuvnnat - joatkka

§ 149.2 M 547- Duodjestrategiija

" Olu samiin lea juogaladje canastupmi duodjai. Duojis lea nana symbolaarvu sami
identitehtii, ja dat leat nannosit cadnon lundui, eallindabiide ja eallinllihkai. Lea buorit
eavttut oaz2ut duodjeeallihusa ovdanit, ja duodji lea lunddolas oassin sami ealahuseallimis.
Duodji ja oddaaiggi sami daiddaduodji navdojit hlirve ovdaneaddji ealtihussuorgin, dan
llivejit baicca goheodit kulturovdanbuktimin. Dat dagaha vattisvuoåaid daiddaduodjai
beassat ovdanit ceavzilis eallihussan. Duodjeeallihus lea eareliiggan, muhto dat lea maiddai
lunddolas beallin dan ollisvuodas mii sam.i kultuvra ja servodateallin lea.
Ovdananvejolasvuodat gavdnojit maiddai viidat ovttasbarggus ja ovttasdoaibmamis ieza
sami eallihusaiguin, omd. vasahusturismmain. Dasto darbbasuvvo oktiiordnen sami
ealahusaid gaskka vai olahit nuppastuhttima. Okta ovdamearka dasa leat dat njuolggadusat
mat gusket biergobuvttadeapmai ja njuovahagaide mat indirekte vaikkuhit
duodjeavnnashahkamii. Duodjepolitihkka ferte duostat leat innovatiiva ja geahccaladdat
odda vugiiguin ovdanahttit surggiid. Dat eareliigganis bargodilli mii olu duojariin lea
gaibida sierra vuoruhemiid. Duojarat leat ja leat alo leamas ovttaolbmo-eallihusdoaibmit
geain leat individuala iesvuoåat iefoset doaimmain. Doarjagat fertejit danin huksejuvvot
ovttaskas duojarii ja su eavttuide."
Ealahuslavdegoddi leat habmegoahtan operatiiva doaibmaplana daid cujuhusaid
jelgii mat leat Ealahuspolitihkalas strategiijas.
Stivrra cealkamus:
Stivra atna ahte Samediggi juo barga duodjeassiiguin sihke kulturpolitihkalas
doaibmaprogråmma bokte ja ealahuspolitihkalas strategiija bokte mat leat
dohkkehuvvon, ja danin ii oaivvil ahte Samediggi galga råhkadit sierra
duodjestrategiija.

Stivra evttoha Samedikld meanidit
ahte

hilgu mosuvnna

Paragrafa darkkistuvvo dakkavide
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§ 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 (daiddadoudji) ses sällan
som en utvecklingsbar egen näringsgren, utan snarare som en kulturyttring. Det fårsvårar 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 får att kunna skapa
fårändring. 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 fårutsättningar 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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Mosuvnnat

§ 130.1 M 502 - Sami boarrasiidradi asaheapmi
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 502 av Per Olof Nutti j.ea ovddidan 2017-02-10, dnr 1.1.8-2017-196
- Stivrabeavdegirji 2017-09-12-13, § 134.6
- Stivrabeavdegirji 2018-06-12 - 14, § 135.3
Assegiedahallit:

Per Olof Nutti j.ea. lea guovvamanu 10 beaivvi 2017, ovddidan mosuvnna mas sii evttohit:
ahte

Samediggi asaha sami boarråsiidradi mas lea mandåhttan
• veahkehit Samedikki go dat galga habmet
samediggepolitihka boarrasiidda, ja leat råddeaddi organan Samedikki stivrii
• vuolggahit ovdånahttinvuoruhemiid dån politihkkasuorggis
• initieret bearraigeaheu gielddaid boarrasiiddivssus

Stivra mearridii geassemanu 12 -14 b 2018, § 135.3

ahte

gohceut dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti buktit cealkamusa
mosuvdnii.

Per Olof Nutti diediha ahte mofovdna gesso ruovttoluotta.

Stivra mearrida
ahte

bidja dieduid assebåhpiriidda.

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

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

Samet:inget :inrättar ett samiskt äldreråd med mandat att
• bistå Samet:inget vid utformn:ingen av Samet:ingspolitk för äldre och vara
rådgivande organ till Samet:ingets styrelse
• ta initiativ till utveckl:ings:insatser :inom politikområdet
• initiera tillsyn i kommunal äldreomsorg

Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2018, § 135.3
att

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

Per Olof Nutt meddelar att motionen återtas.

Styrelsen beslutar
att

lägga :informationen till handl:ingarna.

pro-l ~_(l
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Inrättande av ett samiskt äldreråd
Samiskt kulturanpassad äldreomsorg saknas i svenska Såpmi.
Äldre samer är hänvisade till den allmänt riktade äldreomsorgen. Den omsorgen baseras på
socialtjänstlagen och hälso - sjukvårdslagen när det gäller personlig omvårdnad och sjukvård.
Det är positivt, men det kulturella utbudet bygger på majoritetsbefolkningens efterfrågan. Det
samer efterfrågar tillgodoses sällan eftersom deras antal anses som för liten för att få
genomslag i kulturutbudet.
Personliga omvårdsplaner upprättas där föga hänsyn tas till den enskildes behov av att
kommunicera på samiska. I undantagsfall har personalen samma kulturella tillhörighet och
värderingar. Har man inte det är det svårt att ge den enskilde stimulans, som behövs. Eftersom
ingen förstår vad den enskilde talar om blir hen tyst och vantrivs. Det påverkar naturligtvis
hälsan negativt. Förebyggande insatser i form av samiska träffpunkter och kulturprogram
med samisk profil är mycket sällsynta. Kosthållningen utgår från livsmedel som kommunerna
har upphandlat till lägsta möjliga pris och tillagas enligt svensk mattradition i stordrift. Maten
upplevs främmande och smaklös. Följden blir ofta aptitlöshet, som direkt f'ar negativa
hälsoeffekter.
Det är hög tid att Sametinget tar sig an frågan om hur samiskt inriktad äldreomsorg ska
organiseras för att omfatta den samiska befolkningen i svenska Såpmi.

Stimiid RiikabellodatlSamelandspartiet yrkar att Sametinget inrättar ett Samiskt Äldreråd
med mandat att
• bistå Sametinget vid utformningen av sametingets politik för äldre och vara
rådgivande organ till Sametingets styrelse
• ta initiativ till utvecklingsinsatser inom politikområdet
• initiera tillsyn i kommunal äldreomsorg
Sametingets kansli fungerar som sekretariat till Äldrerådet. Särskilda budgetmedel avsätts till
omkostnader för rådet och förses även med särskilda projektmedel.
Rådets ledamöter utses av Sametinget.
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