Q~
~- t": .,.
~~

SÅMEDIGGI/
SAMETINGET

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:3
2020-11-24--27

§ 35

0

.;~

~

t<r

°1:1
\& •

Mosuvnnat

Paulus Kuoljok åvtehke
§ 35.1 M 536- Jahkasas temabeaivvit psyhkalas dearvvasvuoda-vattuid ja addiksuvnna birra
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, § 71.1
Assegiedahalli: Anja Taube

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

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

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

gohccu dearvvasvuoda-, boarrasiid-ja valastallanlavdegotti buktit cealkarnusa assai.

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 faddan. Lavdegoddi lea maiddai mearridan gii sis galga leat
ovddasvastideaddjin dan konferanssa planemis. Dearvvasvuoda-, boarrasiid-ja
valastallanlavdegoddi lea 2020 ovddas gaibidan stivrras 400 000 kr dearvvasvuodakonferanssa
lagideapmai maid lavdegoddi dahttu cadahit 2020:s.
Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi atna ahte jahkasas faddabeivviid
lagideapmi ii caga Samedikki dala buseahta ja ovddasvastadusa rarnmaid siskkobeallai.

Justerarens sign
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§ 35 Motioner

Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.1

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, dnra 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
- Styrelseprotokoll 2020-04-21-22, § 71.1,
Föredragande: Anja Taube

Marie Persson Njajta m fl har inlämnat en motion där de yrkar;
Sametinget skyndsamt upprättar årliga temadagar med fokus på psykisk ohälsa,
anhörig- och beroendeproblametik och dit alla samer är välkomna.

att

Styrelsen beslutade den 12 -14 juni 2020, § 135.12
uppdra till hälso-, äldre- och idrottsnämnd för yttrande.

att

Hälso-, äldre- och idrottsnärnnden 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 den hälsokonferens som nämnden har haft avsikt
att hålla 2020.
Hälso-, äldre- och idrottsnärnnden ans~r 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.

Justerarens sign

~J rl f'I-- /ffvJ

28 (63)

SÅMEDIGGI/
SAMETINGET

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:3
2020-11-24--27

§ 35

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.1

M 536- Jahkasas temabeaivvit psyhkalas dearvvasvuoda-vattuid ja addiksuvnna birra
- joatkka

Dearvvasvuoda-, boarrasiid-ja valastallanlavdegoddi mearridii guovvamanu 25-26 beivviid
2020, § 6.1
ahte

evttoha stivrii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Stivra mearridii njukcamanu 23 - 24 beivviid 2020. § 43.1

ahte

gohccut halddahusa joatkit valbmemis assi.

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

Stivra evttoha Samedikki mearridit

ahte

hilgut mosuvnna.

Mona Persson evttoha beavdaibidjat mosuvnnaid 536, 544, 545, 546 ja 547 daningo mosuvnnaid
evttoheaddjit eai leat sajis.
Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dahje hilgut Mona Persson evttohusa ja
gavnnaha ahte Samediggi dohkkeha su evttohusa beavdaibidjat mosuvnnaid
nr 536,544,545,546 ja 547.

Samediggi mearrida
ahte
Justemrens sign

beavdaibidja assi.
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Motioner - forts.

§ 35.1

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 t~madagar inom ett specifikt ämne inte inryms inom Sametingets
nuvarande budget och ansvarsområde.
Styrelsen finner förslaget är vällovligt och viktigt men anser, liksom hälso-, äldre- och
idrottsnämnden, att det för närvarande inte finns resurser inom budgetramen för förslaget och
föreslår att Sametinget avslår motionen.

Styrelsen fåreslår Sametinget besluta
att

motionen avslås

Mona Persson yrkar att motionerna 536, 544, 545, 546 samt 547 bordläggs på grund av
att motionären/erna inte är närvarande.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Mona Perssons förslag
och finner att Sametinget godtagit Mona Perssons förslag att bordlägga motionerna 536, 544,
545, 546 samt 547.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign
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MotiQn till Sametinget

Arliga temadagar för psyki:sk ohälsa oth beroe:ndepro.bl~ma6k
For ös$ i La,Jidspartlet Svensl.<a $am.~r är kampen mot psyl<isk ohälsci en öethort vil.<tig fråga;
då v.i leveri en verklighet dät vtvet ~tt många samer mår 4åli.gt V} vet a.Hp~yl<lsl< ohäls~

oi::h be,toi:!hdel?tob\ew~ttk drappa.t hela foi.1liljer oc;li. för.s vict~t~ f;råri. ~$1~raHop till
gen:er~ti,on. Vi maste (orsö](a btyfa d,e h~r mön.$tren ()ch tystnaden. Pe hålsqprobl~m so111
ida~ .ä r syn1iggjot4a. utgör t;nbart toppen -a v ett fal>erg, d):rr ~et 1rtesta är.osynljggjort. Psyl<4;k
oh~lsa, a;rih:qrig- och beroeridepr~iplematik ornfatf:ar hela det samiska folket. En
kolonialhantering av oss samer som ett folk, kampen för våra marker, rättigheter och
existens gör attvåra barn, u11gaoch äldre lever med en ökad risk för psykisk ohälsa,
beroendeproblematik, övergrepp ochvåld;
Vi i Landspattiet Svenska Sam.er anser-att' hälsofrågor ö.ch hä:1soutbi1dnitjgat ska omfatta i1.ela
det s.arniska folket. Vätenda såme ska vata välkomirten att delta i aila åtgärder -angående
psykisk ohälsa och bic!:toendepröblettiatik, Vi ser 1:j:vert ett behöv äy samarbetert med expe'ttet
inom ömrådet, t.ex. ·SAN!<S·.o.ch artdra som atl:Jetat rni:id anhörig- o·c h beroendeprob1ematik.
Atdiirätta .a tliga t~madagar foom o:mrå4et sk\i1Ie bidra till att åtetkommaI1.de synliggöra.:
den:n.a YJ.ktiga fråga och bidra till att:öka ku:nslqi.p~rt. V1 vet att p:töble:n:i~n #nhs llret .om o~h
flrb.etet)<täver koit,tm.tri,tet. syftet är. c1tt:ö:kal<tmSkapen, sy.tiliggl;)l:a_p.1·obl~ll.latik på. eft:br~tt
plan; bistå rtted vägar -qt för .d,rahbade och ~ryta ty$tnadert;
Yrkande:

-

Att Sametlngetskyn:dsamt upprättar årliga temadagar med fokus på psykisk ohälsa,
anhörig" och beroendeproblematik och ditallasameräl'välkomna.

Saadteskertj_uana JSaxnäs 23 maj 2018

Land~partiet Svenska Samer
Märie Persson Njajtå

L};l'.fs-Jon,asJqhi~ru,son. · · .
Carolä :Ji'jäUström low(lt..
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§ 35

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.4

M 544 - Sosialabalvalus
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 544 Christina Åhren ovddidan 2019-11-28, dnr 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
Stivrabeavdegirji 2020-04-21-22, § 71.2
Assegiedahalli: Anja Taube

Christina Åhren lea skabrnarnanu 28 b 2019, ovddidan rnosuvnna mas son gaibida
ahte

Sarnediggi barga dan badjelii ahte samit algoalbmogin callojuvvo sosialabalvaluslahkii
iesgudet joavkkuid sierra rnearradusaid vuollai.

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

gohccut halddahusa valbrnet assi ja,
gohccut dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti buktit cealkarnusa assai.

Sosialabalvalusat leat rnearriduvvon Sosialabalvaluslagas (SoL) ja laga ulbrnilat leat 1.
kapihttalis.
§ 1. Servodaga sosialabalvalus galga demokratiija ja solidaritehta vuodul ovddidit olbmuid
- ekonomalas ja sosiala oadjebasvuoda
- dassearvvu eallineavttuid dafus
- aktiivvalas oassalastima servodateallimis
Sosialabalvalus galga - seammas go vuhtiivalda olbmuid ovddasvastadusa iezaset ja iezaid sosiala dilis,
maiddai deattuhit ahte ovttaskas olmmos ja joavkkut galget beassat luvvet ja ovdanahttit iezaset
resurssaid. Sosialadoaimma vuoddun galga leat olbmuid iesmearridanvuoigatvuoda ja integritehta
gudnejahttin.
§ 2. Jus doaibmabijut gusket mannai, de galga lahcit dili mannai buoremussan. Jus mearradus dahje

doaibmabidju lea mannafuolahus- dahje mannadalkkodanassi, de galga dahkkot nu got mannai lea
buorem.us. Mannan lohkko olmmos guhte lea vuollel 18 jagi. (Oas jorgaluvvon.)
SoL kap. 5 valda ovdan sierra rnearradusaid iesgudet joavkkuide. Dat lahkakapihtal guoska

- Manaide ja nuoraide
- Vuoras olbmuide
- Doaimmashehttejuvvon olbmuide
Justernrens sign
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§ 35 Motioner - forts.
§ 35.4

M 544 - Socialtjänst
Dokument
- Motion nr 544 av Christina Åhren 2019-11-28, dnr 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
- Styrelseprotokoll 2020-04-21-22, § 71.2
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 hälso-, äldre- och idrottsnämnden lämna yttrande.

Socialtjänsten regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och lagens mål anges i kap. 1
§ 1. Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet
- jämlikhet i levnadsvillkor
- aktiva deltagande i samhällslivet
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människors ansvar for sin och andras sociala situation
inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall byggas på respekt for människornas självbestämmanderätt och integritet.
§ 2. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser for barn ska vad som är
bäst for 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 funktionshinder
Missbrukare
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Mosuvnnat - joatkka

§ 35.4

M 544 - Sosialabalvalus - joatkka

-

Boasttugeavaheddjiide
Olbmuide geat diksot dahje d01jot lagas olbmo
Rihkusgillajeddjiide
Vealggaiduvvan olbmuide

Oddajagimanu 1 beaivvi 2020 rajes gavdno Lahka (2018:1197) Ovttastuvvon Nasuvnnaid
manaidvuoigatvuodaid konvensuvnna birra.
Artihkal 2

1. Juohke konvensuvdnastahta galga vuhtiivaldit ja sihkkarastit juohke mannai gii lea stahtii gullevas,
daid rivttiid maid dat konvensuvdna nanne, almma vealaheami 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, oskkolas dahje gielalas unnitlogualbmogat dahje olbmot geat
gullet algoalbmogii, ii galgga dan mannai guhte gulla dakkar unnitlogualbmogii dahje algoalbmogii,
gieldit rievtti ahte son ovttas iezas joavkku lahtuiguin oazzu doaimmahit iezas kultuvrra, dovddastit ja
cadahit iezas oskku dahje geavahit iezas giela.
Samediggi lea ovdalgo ON manaidkonvensuvdna sattai Ruota lahkan, cealkan na (dnr 20181171) manaidkonvensuvdna-guorahallama birra:

Samediggi ii ane ahte Ruottci deavda manaidkonvensuvnna jus geahcca sami manaid vuoigatvuodaide
iezas gillii, kultuvrii ja oskui. Samediggi atna ahte go eai rahkaduvvo cielga lagat ja go eai varrejuvvo
doarvai resurssat dasa, de joatka Ruotta dainna assimilerenpolitihkain maid lea historjja cada fievrridan
sami giela, sami kultuvrra ja samiid oskku vuosta, ja dat mearkkasa ahte sam.i manain eai leat
dassearvosas eavttut, ja dan.in leat sii vealahuvvon.
Dearvvasvuodalavdegoddi ii ane ahte samit algoalbmogin galget joavkun callot
sosialabalvaluslahkii sierra joavkkuid mearradusaid vuollai. Samit sahttet gavdnot visot dain
joavkkuin mat namuhuvvojit Sosialabalvaluslaga sierra joavkkuid mearradusaid vuolde. Lea
maid dehalas 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 cavgejuvvon dan rajes go dat mosuvdna cillojuvvui.

Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi mearridii guovvamanu
25-26 b 2020, § 6.2
ahte

Justernrens sign

evttoha stivrii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.
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Motioner - forts.

§ 35.4

M 544 - Socialtjänst - forts.

- Personer som vårdar eller stödjer närstående
Brottsoffer
- Skuldsatta personer
Sedan 1 januari 2020 finns Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets
rättigheter.
Artikel 2
1. Konventionsstaterna ska respektera och tillfårsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter
som anges i denna konvention utan åtskillnad {:lV något slag, oavsett barnets eller dess fårälders eller
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska
eller sociala ursprung, egendom, funktionsnedsättning, 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 yttrat (dnr 20181171) sig till barnkonventionsutredningen och påtalat följande:
Sametinget anser inte att Sverige uppfyller 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 får när det
gäller samernas språk, samernas kultur och samernas religion och detta innebär att samiska barn inte har
lika fårutsättningar 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.

Justerarens sig~ ~ (
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§ 35

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.4

M 544-Sosialabalvalus- joatkka

Stivra mearridii njukcanuinu 23 - 24 b 2020, § 43.2
ahte

gohccut halddahusa valbmet assi.

Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi lea maiddai valbmen assi (2020-02-25-26,
§ 6.2) ja <lat atna ahte samit algoalbmogin ii galgga callot sosialabalvaluslahkii iesgudet
joavkkuid sierra mearradusaid vuollai.
Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi atna dehalazzan deattuhit ahte sami
albmot ii leat homogena joavku, go samit gavdnojit iesgudet joavkkuin mat gullet
Sosialabalvaluslaga sierramearradusaid, namalassii:
- Mana.tja nuorat
- Vuoras olbmot
- Doaimmashehttejuvvon olbmot
- Boasttugeavaheaddjit
- Olbmot geat diksot dahje dorjot lagas olbmo
- Rihkusgillajeaddjit
- Vealggaiduvvon olbmot
Lavdegotti cealkamusa ektui evttohuvvo danin ahte Samediggi hilgu mosuvnna.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

hilgu mosuvnna.

Mona Persson evttoha beavdaibidjat mosuvnnaid 536, 544, 545, 546 ja 547 daningo mosuvnnaid
evttoheaddjit eai leat sajis.
Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dahje hilgut Mona Persson evttohusa ja
gavnnaha ahte Samediggi dohkkeha su evttohusa beavdaibidjat mosuvnnaid
536,544,545,546 ja 547.

Samediggi mearrida
ahte
Justernrens sign

beavdaibidja assi.
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SÅMEDIGGI/
SAMETINGET

§ 35

Motioner - forts.

§ 35.4

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.

Mona Persson yrkar att motionerna 536, 544, 545, 546 samt 547 bordläggs på grund av
att motionären/erna inte är närvarande
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Mona Perssons förslag
och finner att Sametinget godtagit Mona Perssons förslag att bordlägga motionerna 536, 544,
· 545,546 samt 547.

Sametinget beslutar
att

bordlägga ärendet.
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SÅMEDIGGI/
SAMETINGET

§ 35

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2020:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:3
2020-11-24--27

Mosuvnnat - joatkka

Paulus Kuoljok åvtehke

§ 35.5

M 545 - Sami giellabeasit
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
- Stivrabeavdegirji 2020-06-09-10, § 97.3

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

Samediggi galga bargat dan badjelii ahte visot sami manat Ruotas galget beassat
oassalastit sami giellalavgumiin.

Stivra mearridii juovlamanu 16-17 b 2020, § 182.5
ahte

gohccut halddahusa giedahallat assi ja dasto,

ahte

gohccu _giellalavdegotti buktit cealkamusa mosuvdnii.

Samedikki giellapolitihkalas doaibmaprogrammas deattuhuvvo ahte dutkan duodasta
giellalavgumiid leat nana oahpahusmodeallan. Giellalavgumat leat mielde ollasuhttime
Samedikki mihttomeari ahte visot samiin lea riekti oazzut oahpahusa, ja ahte manat ja nuorat
geain lea samegiella vuosttasgiellan galget lassa.nit.
Sami giellalavgumat main Samediggi lea leamas oasalazzan, leat giellabeasit maid sameskuvllat
ja Likssjuo gielda leat ordnen oassin oahpahusas. Giellabeasit cadahuvvojit skuvlla
stivrendokumeanttaid bokte. Dat cadahuvvojit skuvlaaiggis, danin lohkkojit pedagogalas
doaibman maid skuvla plane, cadaha, cuovvula ja ovddasvastida.
Samedikki giellaguovddas lea ovttas Sameskuvlastivrrain cadahan vihtta giellabeasi 2019:s, ja
daidda lea Samediggi juolludan ekonomalas doarjaga ja gealbodoarjaga, muhto ii pedagogaid.
Ubmisamegiel giellabeasis lea maiddai Likssjuo gielda leamas mielde. Giellabeasit leat
cadahuvvon njealji samegillii ja ulbmiljoavkkut leat sameskuvllaid ja sami integrerenoahpahusa
oahppit Sameskuvlastivrra doaimma siskkobealde. Oktiibuot leat 102 oahppi oassalastan.
Giellabesiid ulbmil lea ovddidit ohppiid gulahallangalgga, lasihit satneraju, ja nannet sami
identitehta fatta.id ja aktivitehtaid bokte mat catnasit arbevirolas mahttui ja kultuvrii.

Justernrens sign
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Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.5

M 545 - Samiska språkbad
Dokument
- Motion nr 545 av Christina Åhren 2019-11-28, dnr l.1.8-2019-1540
- Styrelseprotokoll 2019-12-16-17, § 182.5
- Språknämndens protokoll 2020-06-04, § 51
- Styrelseprotokoll 2020-06-09-10, § 97.3

Christina Åhren har den 28 november 2019, inlämnat 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 språknämnden lämna 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 innebär 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.
Justerarens sign ;
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§ 35

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.5

M 545 - Sami giellabeasit - joatkka
Sameskuvlastivrra ja giellaguovddaza ovttasbargu lea doaibman 2014 rajes. Samediggi atna
ahte giellabeasit leat deaivvadanbaikin oassevaldiide main samegiella lea norbman.
Giellalavdegoddi deattuha ahte giellapolitihkalas doaibmaprogramma bokte fuolaha Samediggi
visot sami mana.ide Ruotas vejolasvuoda oassalastit sami giellabesiin, eareliigganit cuovvovacca
jelgii:
• giellamihttu 4: visot samiin lea vejolasvuohta valdit ruovttoluotta ja/dahje ovddidit iezas
samegiela individuala darbbuid mielde

" Dat mihttomearri guoska visat oahpahusaide; ovdaskuvlii, vuoååoskuvlii, sierraskuvlii,
joatkkaskuvlii, sierrajoatkkaskuvlii, universitehtii ja ieza gurssiide ja lassioahpuide." (s. 14,
Giellapolitihkalas doaibmaprogramma); ja maiddai
• a1.Jgirussan 3: Samegiel oahpahus giellalavgunmodeallain Sameskuvllas ja Sami integreremis

" Samediggi atna ahte mis lea dal doarvai dutkanmahttu mii duoåasta nana oahpahusmodeallaid.
Boahtte lavki lea bargagoahtit dan dutkama mielde, Vuosttazettiin lea ahte oahpahisgoahtit
giellalavgun- ja giellaseailluhanmodeallaid vuoåul sami ovdaskuvllain, sameskuvllain ja sami
integreremis. Samedikkirahcamus lea ah.te visat sameskuvllat ja sami ovdaskuvllat galget oahpahit
daid modeallaid mielde." (s. 22, Giellapolitihkalas doaibmaprogramma);
• al)girussan 4: Kvalitatiiva samegieloahpahus gaiddusoahpahussan

" Go gaiddusoahpahusa lassin lagida dilalasvuoåaid ohppiide deaivvadit ieza sami ohppiiguin ja
oahpaheddjiiguin, ee. giellabesiinlgielladeaivvademiin, de sahtta ain eanet loktet ohppiid movtta ja
oktavuoåa oahppat samegiela. Lea dehalas ahte oahppit catnet avkki samegiela oahppamii, ja danin
berrejit giellabeasitlgielladeaivvadeamit lagiduvvot unnimusat guovtte geardde juohke lohkanbajis."
(s. 23, Giellapolitihkalas doaibmaprogramma).
Samediggi doaimmaha dan ee. daid aktivitehtaid bokte maid Samedikki halddahus ja Sami
giellaguovddas lagidit, daid kulturdoarjagiid bokte maid Kulturlavdegoddi juolluda sierra
giellaa1.Jgirussamiidda, ja dan politihkalas barggu bokte mii dahkko raddehusa ja ieza
oassebeliid ektui, ee sami gielaid seailluheami doaibmaprogrammaevttohusas, sami
giellajuolludusa bargguin ja sami giellalaga barggus.

Justernrens sign
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§ 35

Motioner - forts.

§ 35.5

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 typer av utbildning; förskola, 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 forskningsbaserad kunskap om fungerande starka
undervisningsmodeller. Nu är nästa steg att börja arbeta utifrån den forskning som finns. Ett första
steg på vägen är att infåra undervisning med utgångspunkt i språkbads- och språkbevarandemodeller
på samiska förskolor, sameskolor och samiska integreringar. Sametingets strävan är att alla sameskolor
och samiska förskolor 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 lärare, genom bland annat språkbad/språkträffar kan man skapa ytterligare motivation och
sammanhang för elever att läsa samiska. Sammanhanget är viktigt för att eleverna ska se en mening
med att läsa samiska och därfår bör språkbaden/språkträffarna 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.
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§ 35

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.5

M 545 - Sami giellabeasit - joatkka

Lavdegoddi mearridii geassemanu 4 b 2020, § 51
ahte

evttohit stivrii ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviåe

Stivra deattuha ahte Samediggi maiddai oahpahuspolitihka bokte barga dan badjelii ahte visot
sami mana.in ja nuorain galga leat vejolasvuohta oazzut samegiel oahpahusa mas lea alla
kvalitehta, omd. Samegiel eatnigieloahpahusa ektui: "Mihttomearri: "v1sot sami oahppit galget
oazzut samegiela eatnigieloahpahusa mii doalla alla kvalitehta", (s.7, Oahpahuspolitihkalas
doaibmaprogramma); Ålbmotoahppan "Samediggi galga leat resursan oahppolihtuide,
albmotallaskuvllaide ja iezaide geat lagidit samegielgurssiid, maiddai giellalavgumiid dafus ja
fatta.in main lea sami sisdoallu. Odda ja dala doaimmat albmotoahppansuorggis galget
ovdanahttot ja nannejuvvot." (Oahpahuspolitihkalas doaibmaprogramma) Stivra atna ahte
Samediggi ollislaccat doaibma mosuvdnaovddideaddji evttohusa mielde.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

mosuvdna lea vastiduvvon.

Mona Persson evttoha beavdaibidjat mosuvnnaid 536, 544, 545, 546 ja 547 daningo
mosuvnnaid evttoheaddjit eai leat sajis. ·

Å vtehke loahpaha digastallama.
Å vtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dahje hilgut Mona Persson evttohusa ja
gavnnaha ahte Samediggi dohkkeha su evttohusa beavdaibidjat mosuvnnaid
536,544,545, 546 ja 547.

Samediggi mearrida
ahte

Justerarens sign

beavdaibidja assi.
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§ 35

Motioner - forts.

§ 35.5

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 barn 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 handlingspro:
Folkbildning "Sametinget ska vara en resurs för studieförbund,
folkhögskolor och övriga som anordnar kurser i samiska, inklusive språkbad och i ämnen med s,
anknytning. 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.

Mona Persson yrkar att motionerna 536, 544, 545, 546 samt 547 bordläggs på grund av
att motionären/erna inte är.närvarande
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Mona Perssons förslag
och finner att Sametinget godtagit Mona Perssons förslag att bordlägga motionerna 536, 544,
545,546 samt 547.

Sametinget beslutar
att

Justerarens sign
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§ 35

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2020:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:3
2020-11-24--27

Mosuvnnat - joatkka

Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.6 M 546- Sami dearvvasvuohta

Åssegirjjit
- Mosuvdna 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
- Stivrabeavdegirji 2020-04-21-22, 71.3

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

Samediggi asaha sami dearvvasvuoda sierra politihkkasuorgin, seammaladje go
boazodoalu, ealahusa, kultuvrra, birrasa ja servodaga.

Stivra mearridii juovlamanu 16-17 b 2019, § 182.6
ahte

gohccu halddahusa valbmet assi ja dasto,

ahte

gohccu dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti buktit cealkamusa assai.

Samedikkis lea 6 lavdegotti:
- Kulturlavdegoddi
Boazodoallolavdegoddi
Ealahuslavdegoddi
Giellalavdegoddi
Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi
V algalavdegoddi
Samedikki doaibma reglerejuvvo Samediggelagas ja Samediggemearradusas. Samediggelaga
jelgii lea stivrras ovddasvastadus Samedikki doaimmas. Lavdegottiid doaibma mearriduvvo
dan fapmudusortnegis maid stivra lea dohkkehan. Samedikkis galga leat halddahus man
halddahushoavda jodiha, ja son jodiha beaivvalas bargguid daid direktiivvaid ja
njuolggadusaid mielde maid stivra mearrida. Samedikkis leat earet halddahushoavdda staba
dat ossodagat; halddahus-, giella- ja oahpahus-, kultur-, ealahus- ja ja boazodoalloossodat.
Samediggi lea 2018-05-23--25 asahan dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti mii
doaibmagodii seamma jagi. Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi lea doallan
coahkkimiid 2018:s ja 2019:s. Jagi 2020:s lea dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti
coahkkinbuseahtta seamma made go giellalavdegottis ja ealahuslavdegottis. Lavdegoddi lea
stivrii bidjan gaibadusa ahte 2020:s oazzut juolluduvvot 1 000 000 kr assegiedahalli
virgadeapmai lavdegotti doibmii, ja 400 000 kr dearvvasvuodakonferanssa lagideapmai.
Justernrens sign
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Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordförande
§ 35.6

M 546- Samisk hälsa
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
- Styrelseprotokoll 2020-04-21-22, § 71.3

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

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

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

uppdra till kansliet bereda ärendet och därefter,

att

uppdra till hälso-, äldre och idrottsnämnden lämna yttrande.

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 idrottsnämnden har hållit möten under 2018 och 2019. För
2020 har hälso-, äldre- och idrottsnämnden 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.
Justerarens sign

~~ GJ;

41 (63)

ti,'vV

SÅMEDIGGI/
SAMETINGET

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:3
2020-11-24--27

§ 35

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.6

M 546- Sami dearvvasvuohta - joatkka
Samediggi galga Samediggelaga jelgii vuosttazettiin gozihit sami kultuvrii guoskevas assiid
Ruotas. Dearvvasvuodalavdegoddi atna ahte go lavdegoddi dal lea asahuvvon, de lea dan
doaibmasuorgi vuoruhuvvon politihkalaccat, ja lavdegoddi goziha dearvvasvuodaassiid sami
kultuvrra siskkobealde. Juste dal eai gavdno bistevas bargogohccosat sam.i dearvvasvuoda
ektui.

Dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegoddi mearridii guovvamanu 2526 b 2020, § 6.3
ahte

evttohit stivrii doarjut mosuvnna.

Stivra mearridii njukcamanu 23-24 b 2020, § 43.3
ahte

gohccut halddahusa valbmet assi viidaseappot.

Samediggi galga Samediggelaga jelgii vuosttazettiin gozihit sami kultuvrii guoskevas assiid
Ruotas. Raddehus ii leat formalalaccat gohccon Samedikki dearvvasvuoda suorggi gozihit, iige
leat juolludan dasa sierra rudaid, muhto duollet dalle oazzu eisevaldi oanehet
raddehusgohccosiid sierra rudaiguin sami albmotdearvvasvuodasuorggis.
Samediggi lea asahan dearvvasvuoda-, boarrasiid- ja valastallanlavdegotti bargat dan suorggi
assiiguin. Lavdegoddi lea 2019:s rahkadan Samedikki dearvvasvuodapolitihkalas
doaibmaprogramma ovttas Sami dearvvasvuoda mahttofierpmadagain mas Samediggi ja
Norrbotten, Västerbotten, Jämtlandda, Härjedalen ja Dalarna regiovnnat leat mielde.
Dievascoahkkin dohkkehii dearvvasvuodapolitihkalas doaibmaprogramma skabmamanus
2019. Jus galgat ollasuhttit dearvvasvuodapolitihkalas programma aigumusaid, de lea aibbas
darbbaslas ovttasdoaibmat servodagain mudui sihke baikkalas, guovllu ja nasunala dasis, ja
ahte buseahttaramma resurssat lassa.nit.
MaIJemus jagiid lea Samediggi dakko bokte lokten sami albmotdearvvasvuoda vuoruhuvvon
politihkkasuorgin Samedikki dievascoahkkimis ja visot lavdegottiin.
Dan leat maiddai gaskkustan Samedikki gulahallankanalaid bokte ja media bokte. Danin
evttohit ahte Samediggi mearrida ahte mosuvdna dasto lea vastiduvvon.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte
Justerarens sign

mosuvdna dasto lea vastiduvvon.
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§ 35

Motioner - forts.

§ 35.6

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 idrottsnämnden 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 Kunskapsnätverket 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 budgetram.
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 fdreslår Sametinget besluta
att

Justerarens sign
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motionen därmed är besvarad.
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Mosuvnnat - joatkka

§ 35.6 M 546- Sami dearvvasvuohta -

joatkka

Mona Persson evttoha beavdaibidjat mosuvnnaid 536, 544, 545, 546 ja 547 daningo mosuvnnaid
evttoheaddjit eai leat sajis.
Å vtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dahje hilgut Mona Persson evttohusa ja
gavnnaha ahte Samediggi dohkkeha su evttohusa beavdaibidjat mosuvnnaid
536,544,545,546 ja 547.
Samediggi mearrida

ahte

Justernrens sign

beavdaibidja assi.

43 (64)

SÅMEDIGGI/
SAMETINGET

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:3
2020-11-24--27

§ 35

Motioner -forts.

§ 35.6

M 546- Samisk hälsa - forts.

Mona Persson yrkar att motionerna 536, 544, 545, 546 samt 547 bordläggs på grund av
att motionären/erna inte är närvarande
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Mona Perssons förslag
och finner att Sametinget godtagit Mona Perssons förslag att bordlägga motionerna 536, 544,
545,546 samt 547.
Sametinget beslutar
att

Justerarens sign
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bordlägga ärendet.
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Motion
Samiskhcilsa
De senaste åren har·samiska hälsofrågor uppmärksammats, l<onfe.rense.r h;u håJlits,
forskniqgsrapporter här~tcrivi~.·På ~atnetingets hemsidc,1 når mah dock samiska hälsofrågor
främst via5ökfunktionen vllket:visar vilken låg prioritet frågan har trots _dess dagliga
· påverkan påvå.r pefolkning, Samisk hälsa måste iyft,;1s fr;-:im som ett prioriterat politikområde
och sametinget måste ta krafttag mot samisk CJhälsa~
DärföryrkarMin Geaidriµ
Att sametinget inför-samisk hälsa sam ett särskilt politikområde, likställt med retinäring,
näring,:fculi:l!r, n,i1jp -och,samhälle.

Christina Åhre.n
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COAHKKINBEAVDEGIRJI 2020:3/
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2020:3
2020-11-24--27

Mosuvnnat-joatkka

Paulus Kuoljok ordförande
. § 35.7 M 547- Duodjestrategiija
Assegirjjit
- Mosuvdna nr 547 Lars Jonas Johansson ja Hanna Sofie Utsi ovddidan2019-11 ~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
Kulturpolitihkalas doaibmaprogramma 2018-202, dohkkehuvvon 2018-05-23-25, § 28
Ealahuspolitihkalas strategiija, dohkkehuvvon
Stivrabeavdegirji 2020-10-20-22, § 149 .2

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

Samediggi rahkada ja mearrida duodjestrategiija.

Stivra mearridii juovlamanu 16 -17 b 2019, § 182.7

ahte

gohccut halddahusa valbmet assi ja dasto,

ahte

gohccut kultur- ja ealahuslavdegottiid buktit cealkamusa assai.

Kulturlavdegoddi dahttu stivrra evttohit dievascoahkkima hilgut mosuvnna cuovvovas akkain:
Samediggi lea sami kultuvrra halddasaneisevaldi. Samedikki kulturpolitihkalas
doaibmaprogrammas 2018-2021 mearkkasa kultuvra-doaba ee. duoji mii lea dehalas sami .
kulturovdanbuktin ja nana sami identitehtamearka. Doaibmaprogrammas ovdanbukto
Samedikki bajemus aigumus das ahte maid Samediggi aigu loktet duoji dafus. Go lea jearaldat
got duodji galga ovddiduvvot, de atna kulturlavdegoddi ahte dat leat Sami Duodji mii lea
fidnoorganisasuvdna mii guodda dan ovddasvastadusa. Dat galget doarjut ovttaskas duojariid
ja daiddaduojariid, ja aktiivvalaccat bargat sami duoji ovddidemiin. Samediggi juolluda
jahkasaccat doaibmadoarjaga Sami Duodjai. 2019:s almmuhii kulturlavdegoddi maiddai sierra
gealbolokten proseaktadoarjagiid duodjai. Samediggi barga maiddai SPR siskkobealde sami
kulturarbbi, maiddai duoji suddjemiin.
Ealahuslavdegoddi dahttu stivrra evttohit dievascoahkkimii ahte mosuvdna lea vastiduvvon
dainna akkain: Samedikki ealahuspolitihkalas strategiijas daddjo:

Justernrens sign
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§ 35

Motioner - forts.

Paulus Kuoljok ordfdrande
§ 35.7

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
Styrelseprotokoll 2020-10-20-22, § 149.2
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 näringsnärnnden lämna yttrande.

Kulturnämnden föreslår styrelsen att föreslå plenum att motionen avslås med hänvisning till
följande yttrande: Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur. Enligt Sametingets
kulturpolitiska handlingsprogram 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 konsthantverkan
och arbeta aktivt med frågor som rör utveckling av den samiska slöjden. Sametinget fördelar
också årligen verksamhetsbidrag till stiftelsen. 2019 utlyste kulturnämpden även särskilda
projektmedel för kompetenshöjning inom duodji. Sametinget arbetar också gemensamt inom
SPR för skydd av samiska kulturarv, däribland duodji.
Näringsnämnden föreslår styrelsen att föreslå plenum att anse motionen besvarad med
hänvisning till följande yttrande: I Sametingets näringspolitiska strategi står följande:
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§ 35

Mosuvnnat - joatkka

§ 35.7

M 547- Duodjestrategiija - joatkka

"Olu samiin lea juogaladje canastupmi duodjai. Duojis lea nana symbolaarvu sami identitehtii, ja dat
leat nannosit cadnon lundui, eallindabiide ja eallinlahkai. Lea buorit eavttut oazzut duodjeealahusa
ovdanit, ja duodji lea lunddolas oassin sami ealahuseallimis. Duodji ja oååaaiggi sami daiddaduodji
navdojit harve ovdaneaddji ealahussuorgin, dan lavejit baicca gohcodit kulturovdanbuktimin. Dat dagaha
vattisvuoåaid daiddaduodjai beassat ovdanit ceavzilis ealahussan. Duodjeealahus lea eareliiggan, muhto
dat lea maiddai lunddolas beallin dan ollisvuoåas mii sami kultuvra ja servodateallin
lea.Ovdananvejolasvuoåat gavdnojit maiddai viidat ovttasbarggus ja ovttasdoaibmamis ieza sami
ealahusaiguin, 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 oååa vugiiguin ovdanahttit surggiid.
Dat eareliigganis bargodilli mii olu duojariin lea gaibida sierra vuoruhemiid. Duojarat leat ja leat alo
leamas ovttaolbmo-ealahusdoaibmit geain leat individuala iesvuoåat iezaset 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 barga juo duodjeassiiguin sihke dohkkehuvvon kulturpolitihkalas
doaibmaprogramma bokte, ja ealahuspolitihkalas strategiija bokte, ja danin ii ane Samediggi
ahte galga rahkaduvvot sierra duodjestrategiija.

Stivra evttoha Samedikki mearridit
ahte

hilgu mosuvnna.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviåe

Mona Persson evttoha beavdaibidjat mosuvnnaid 536, 544, 545, 546 ja 547 daningo mosuvnnaid
evttoheaddjit eai leat sajis.
Åvtehke loahpaha digastallama.
Åvtehke bidja ovdan proposisuvnna dohkkehit dahje hilgut Mona Persson evttohusa ja
gavnnaha ahte Samediggi dohkkeha su evttohusa beavdaibidjat mosuvnnaid
536,544,545,546 ja 547.
Samediggi mearrida

ahte
Justerarens sign

beavdaibidja assi.
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§ 35

Motioner - forts.

§ 35.7

M 547- Duodjistrategi - forts.

"Många samer har någon form av anknytning till duodji. Duodji har även ett starkt symbolvärde for den
samiska identiteten och ett starkt samband med naturen, Uvsstilen och levnadssättet.
Förutsättningarna for 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 försvårar dess möjlighet att
utvecklas till en bärkraftig näring. Duodjinäringen är en unik men också en naturlig
del av den helhet som bildar samisk kultur och samhällsliv. Utvecklingsmöjligheter ligger också i ett ökat
samarbete och samverkan med andra samiska näringar, som exempelvis upplevelseturismen. Likaså
behövs samordning mellan de samiska näringarna for 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
förutsättningar i centrum."
Näringsnämnden har påbörjat beredandet av en operativ handlingsplan i enlighet med
riktlinjerna i Näringspolitisk strategi.
Styrelsens yttrande:
Styrelsen anser att Sametinget redan arbetar med frågor om duodji både genom antaget
kulturpolitiskt handlingsprogram och näringspolitisk strategi och anser därför inte att
Sametinget ska utarbeta en särskild duodjistrategi.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

avslå motionen

Paragrafen justeras omedelbart

Mona Persson yrkar att motionerna 536, 544, 545, 546 samt 547 bordläggs på grund av
att motionären/erna inte är närvarande.
Ordföranden förklarar debatten avslutad.
Ordföranden ställer proposition för bifall till eller avslag för Mona Perssons förslag
och finner att Sametinget godtagit Mona Perssons förslag att bordlägga motionerna 536, 544,
545, 546 samt 547.

Sametinget beslutar
att

bordlägga ärendet.
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