SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEA VDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

§2

Raporttat ja diehtojuohkin - joatkka

§ 2.5

Stivrra ja lavdegottiid cilgehusat dievascoahkkimii

§ 2.5.1

Stivrra cilgehus dievascoahkkimii

./.

Assegirjjit
- · Stivrra cilgehus golggotmanu 2020 - oddajagimanu 2021 aigodahkii

Stivra mearrida
ahte

ovddida stivrra cilgehusa dievascoahkkimii.

Stiv.ra evttoha Samedikki mearridit
ahte

bidjat stivrra cilgehusa assebahpiriidda.

Paragrafa daikkistuvvo dakkaviåe

§ 2.5.2

Låvdegottiid cilgehusat dievascoahkkimii

./.

Åssegiijjit
- ·Lavdegottiid cilgehusat golggotmanu 2020 - oddajagimanu 2021 aigodahkii

",•,.•- •·.,.

Stivra mearrida
ahte

.ovddida lavdegottiid cilgehusaid dievascoahkkimii.

Stivra evttoha Samedilclä mearridit
ahte

bidjat lavdegottiid cilgehusaid assebahpiriidda.

Paragrafa darkkistuvvo dakkaviåe

Darkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:1
2021-01-27--29

§2

Rapporter och information - forts.

§ 2.5

Sty.relsen och nämndernas redovisningar till plenum

§ 2.5.1

Styrelsens redovisning till plenum

./.

Dokument
- Styrelsens redovisning för perioden oktober 2020 -januari 2021

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsen redovisning till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga styrelsens redovisning till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

§ 2.5.2

Nämndernas redovisningar till plenum

./.

;0okument
- . Nämndernas redovisningar för p erioden oktober 2020 - januari 2021

Styrelsen beslutar
att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen föreslår Sam.etinget besluta
att

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Dtirkkisteåddji!Justerarnas sign
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Sametingets Hälso-, äldre- och idrottsnämnd
Såmcdiggi
Såmedigge
Såmicdiggie
Saemiedigkie

Redovisning November - December 2020
Rapport 7

Sametingets Hälso-, äldre- och idrottsnämnd
Ordinarie

Ersättare

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

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

Hälso-, äldre- och idrottsnämndens sammanträden

Nämnden har inte kunnat följa sarnmanträdesplanen som beslutades tidigare pga. Corona
pandemin.
Nämnden har haft ett digitalt möte den 15 december där alla ordinarie ledamöter deltog.
Ordföranden deltog digitalt med Styrelsen för sametinget ang. budget för 2021 kring de:n 17
·december.

Ordförandebeslut

Ordförandeberedningar

Ordförande har haft beredningar med kansliet inför olika möten och sammanträden.
Ordförande har tillsammans med kansliet svarat på remisser och enkäter under perioden,
LSS utredningen SOU 2018-88, Dnr 2020-984.
Enkät från Folkhälsomyndigheten om stödlinje där svaret är att sametinget inte bör engagera
sig i frågan utan hänvisar till Kunskapsnätverket

Sametingets Hälso-, äldre- och idrottsnämnd

Övriga möten och konferenser

Arbetsgruppen samisk Folkhälsa har haft möte den 16 november

Såmediggi
Samedigge
Såmiediggie
Saemiedigkie

Nämndens ledamöter deltog i ett wbbinarium om en 10 december som Kunskapsnätverket
anordnat om samisk hälsa - sjukvård.

Malå 15 Januari 2021

Monica Sandström
Ordförande

Sametingets Kulturnämnd - redovisning perioden 1 oktober 202018 januari 2021, rapport nr 10.
Sametingets Kulturnämnd
Ordinarie:
Ingrid Inga, ordförande
Marina Ederlöf-Nilsson, vice ordf
Nils Johan Labba
Louise Skerk
Veronika Håkansson

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

2020
15 akt

Kulturnämndens sammanträden
Kulturnämnden beslutar om riktlinjer för fördelning av krisstöd till
samisk kultur pga covid-19.

2-3 dec

Kulturnämnden beslutar om 25 projektstödsansökningar och 46
covid-19 krisstödsansökningar

2020
27 nav

Ordförandeberedningar
Ordförande och vice ordförande och kulturhandläggarna bereder
ärenden till Kulturnämndens möte 2-3 december 2020

2020
14 akt

Dialogmöten
Ordförande, avdelningschefen och kulturhandläggare deltar
dialogmöte med Kulturdepartementet m fl om erfarenheter efter
återbegravningen i Lycksele 2019

23 okt

Ordförande deltar vid samråds möte med Statens konstråd

7 dec

Arbetsgruppen för Samisk nationalscen/ ledamoten Nils Johan
Labba deltar vid möte med Kulturministern om Samisk
nationalscen

16 dec

Ordförande och avdelningschefen för kulturavdelningen deltar vid
informellt möte med Kungl biblioteket (Elisabeth Rundqvist, Lars
Ilshammar) om biblioteksutveckling

2020
28 akt

Styr-/arbetsgrupper
Vice ordförande Marina Ederlöf-Nilsson deltar vid styrgruppsmöte
med Kungliga bibliotekets projekt Audiovisuell samling

1 dec

Ledamoten Nils-Johan Labba deltar vid möte med arbetsgruppen för
Samisk nationalscen

2020
20 akt

Samråd
Samråd mellan Sametingets styrelse och Sametingets nämnder ang
uppföljning av nämndernas budget för 2020.

23 akt

Ordförande och kulturutredaren Tanja Sevä deltar vid samråd med
Samernas utbildningscentrum ang verksamhetsstöd

17 dec

Ordföranden deltar vid möte med Sametingets styrelse och övriga
nämndsordföranden ang budget 2021

18 dec

Ordföranden och avdelningschefen för kulturavdelningen håller
samråd ang budgetunderlaget 2022-2024 för samisk kultur

2020

Övrigt

13 akt

Intervju med Sameradion ang Ruonala-kvarlevorna

21 akt

Ordförande närvarar vid begravning av samisk kvarleva i Lycksele

22 akt

Ordförande deltar vid Nordiskt expertseminarium om immateriell
rätt och samisk traditionell kunskap

16 dec

Skrivelse med synpunkter till utredningen om pliktlagstiftningen
(Ulrika Geijer).

17 dec

Samtal med Silvermuseet i Arjeplog ang projektstöd till
forskarkonferens under 2021

12 jan 2021

Intervju med Karin Skoglund för minoritet.se om Covid-19 stöd till
samisk kultur under 2020.

2020

Samråd med Sametingets styrelses kulturansvarige

För Kulturnämnden

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

Samediggi
Såmedigge
Saemiedigkie
Sametinget

SÅMEDIGGI
Ealahuslavdegoddi
Stefan Mikaelsson.

1 januari 2021.

Sametingets plenum beslutade den 29.8.2017 enligt§ 12 att till ledamöter i
Näringsnämnden utse som ordinarie ledamöter: Erik Fankki, Birgitta
Andersson, Stefan Mikaelsson, Håkan Jonsson och Agneta Rimpi.
Till personliga ersättare utsågs följande: Kristina Larsgren, Annelie Päiviö,
Charlotta Svensson, Peter Holmqvist och Mona Persson.
Denna rapport avser således tiden från närmast föregående rapport den 11 oktober
och till och med ovan angivna datum.

2020

Näringsnämndens tjugofjärde sammanträde genomfördes som videomöte klockan
1300 - 1600 torsdagen den 5 november. Genomförd enkät och enkätsvar redovisades
och nämnden beslutade bland annat att hålla nästa nämndsmöte torsdagen den 19
november för att följa upp ärendena.
Näringsnämndens tjugofemte sammanträde genomfördes som videomöte klock~
november. Nämnden beslutade bland annat att dels
begära ett dialogmöte med Näringsdepartementet fredagen den 11 december och dels
arrangera ett videomöte för samiska näringsidkare måndagen den 14 december.
0900 - 1100 torsdagen den 19

Näringsnämndens tjugosjätte arbetsmöte genomfördes som videomöte klockan
1400 - 1430 fredagen den: 11 december. Nämnden gick igenom lämpligt
förhållningssätt för dialogmötet med Näringsdepartementet senare samma dag.
Dialog-mötet med Näringsdepartementet genomfördes fredagen den 11 december
kl 1500 - 1600 som ett video-möte. Ämnesområdet som berördes var samiska
företagares möjligheter till ekonomiska stödmöjligheter under pågående
nedstängning & regleringar av samhällsfunktioner på grund av pågående pandemi.
Videomötet med samiska näringsidkare genomfördes måndagen den 14 december kl
1300 - 1600. Bland annat så redovisades enkät och enkätsvaren samt underlagen vid
dialogmötet med Näringsdepartementet.
Som uppföljning av dialogmötet med Näringsdepartementet fredagen den 11
december ingavs under torsdagen den 17 december en skriftlig hemställan med dnr
5.2.6-2020-1746. ~

Cujuhus/adress
Box 90, Besök:Adolf Hedinsvägen 58

Telefovdna/telefon
0980 - 780 30 (växel)

Fåksa/telefax
0980-78031

0980 • 780 XX ( direkt)
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www.sametinget.se

981 22 GffiON/KIRUNA
e-post: fömamn.eftemarrm@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Samediggi
Samedigge
Saemiedigkie
Sametinget

Ordförandens representation, sammanträden & konferenser:
21 oktober, Videomöte,

Styrelsens budgetmöte med nämndsordföranden.
Redovisning av nämnderna beträffande dels budgetuppföljning och dels
prognostisering för återstoden av året.

december, Videomöte, "EU's Special Envoy for Arctic matters/Ambassador at
Large for the Arctic since April 1" Michael Mann, diskuterar framtiden för Europeiska
Unionen och Arktis med den nya Arktiska Policyn.

1

3 december, Samtal om det samiska kulturarvet i Edeforsbygden, Vision 2030;
Servicepunkten Håralt- Harads,
15 december, Videomöte, OECD/FILAC Online Seminar I Indigenous Economic
Development in times of COVID-19: Learning from the past and preparing for the
future.

16 december, Videomöte, Dialogmöte med Ingela Nilsson & Jan Rannerud.
Det samiska sättet - Såmivuohki - Allt för en levande samisk miljö - ealli
såmi birras. Den samiska kulturella mångfalden är särskilt viktig och det
förhållandet ska lyftas fram- synliggöras även i nämndens arbete & förhållningssätt.

För Näringsnämnden.

STEFAN MIKAELSSON.
Ävddåulmusj - ordförande

Cujuhus/adress
Box 90, Besök:Adolf Hedinsvägen 58
981 22 GIRON/KIRUNA
e-post: förnamn.eftemamn@sametinget.se
Org.nr.: 202100-4573

Telefovdna/telefon
0980 - 780 30 (växel)

Fåksa/telefax
0980-78031

0980-780 xx (direkt)
070-

www.sametinget.se

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2021-01-19
SAMESKOLSTYRELSEN

Nämnden för Sameskolstyrelsens redovisning
Denna redovisning omfattar tiden från den 12 oktober 2020 fram till och med den 19 januari
2021.

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

13 oktober
Digitalt sammanträde

Nämndmöte
Ärenden som togs upp under sammanträdet var bland aimat:
Remiss: Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och
uppföljning, fråga om att stärka de samiska språken i verksamheter
och förordnande av skolchef.

1 december

Nämndmöte
Ordinarie sammanträde.
Ärenden som togs upp var bland a.J.U1at:
Skolinspektionen har genomfört inspektion av Sameskolstyrelsen
som skolhuvudman, samt sameskolan i Jåhkåmåhkke. De har
beslutat att avsluta sin tillsyn då Skolinspektionen kan konstatera att
de brister som framkommit under deras inspektion har åtgärdats av
Sameskolstyrelsen och sameskolan i Jåhkåmåhkke. Nämnden
återremitterade budget för 2021. Nämnden fastställde även
kostpolicy och policy mot kränkande särbehandling och sexuella
trakasserier.

Digitalt sammanträde

Övrigt
16 oktober
Digitalt möte

Möte med departementssekreterare, Utbildningsdepartementet
Nämndordförande, vice ordförande, skolchef och controllers deltog i
Skype-möte med departementssekreterare Ulf Hermelin angående
2021 års regleringsbrev.

29 oktober

Ordförandeberedning

27 november
Digitalt möte

Möte med departementssekreterare, Utbildningsdepartementet
Nämndordförande hade Skype-möte, ett avstämningsmöte, med
departementssekreteraren Ulf Hermelin angående 2021 års
regleringsbrev.

17 december

Sameskolstyrelsens regleringsbrev 2021

30 december

MBL-förhandling
Nämndordförande MBL-förhandlade angående skolchefens
förordnande.

10 december

Sammanträde med Riksrevisionens revisor, Anton Lindqvist

Nämndordförande och vice ordförande hade digitalt möte med
1

Sameskolstyrelsen
Ordförande Johanna Njaita

2021-01-19
SAMESKOLSTYRELSEN

ansvarig revisor inför Riksrevisionens årliga revision av
Sameskolstyrelsen.
11 januari

MBL-förhandling
Slutlig MBL-förhandlade angående skolchefens förordnande.

15 januari

Ordförandeberedning

19 januari

Arbetsmöte Nämnden
Nämnden hade ett arbetsmöte där nämnden arbetade med
Sameskolstyrelsens vision och språkpolicy.

Undertecknat

Ordförande i nämnden för Sameskolstyrelsen

2

Presidiets rapport till Plenum för verksamhet
under perioden 201013-210128
Sametingets presidium består av ledamöterna Paulus Kuo/jok och Åsa Blind.
Precis som tidigare meddelats till Plenum och styrelse, så fick presidiet besked från
Riksdagen att de inte var möjligt att genomföra något plenumsmöte i Riksdagshuset i
februari. Ett nytt beslut om plenumsort fattades av Sametinget där styrelsen fick i uppdrag
att utifrån plenumsbeslutet besluta om plenumsort. Styrelsen fastslog efter granskade av
inkomna offerter att februariplenumet skall hållas i Själdtavallie.
Presidiets arbete sedan Sametingets 85:e plenumsmöte i Arvvesjavrre har varit fokuserat på
att färdigställa ett förslag till förändringar i Sametingsordningen . Detta förslag har grundat
sig på antagna motioner samt presidiets upplevelser av arbetet i Sametingets plenum.
Remissrundan över jul och nyårshelgen resulterade inte i några remissvar och förslaget till ny
Sametingsordning överlämnades till styrelsen med endast en mindre förändring i 17:e
paragrafen.
En utvärdering av det fysiska plenumsmötet har genomförts tillsammans med
Sametingspartiernas partiordföranden där vi även diskuterade vilka åtgärder som är
nödvändiga inför det kommande plenumsmötet. Planeringen av plenum i Själdtavallie ställer
otroligt höga krav på säkerheten för ledamöterna, ledamöternas närstående och
allmänheten .
Våra mötesrestriktioner kvarstår men det är precis som meddelats tidigare möjligt att hålla
fysiska möten om situationen kräver det. Naturligtvis skall dessa möten då genomföras med
nödvändiga säkerhetsåtgärder. Nämndsordförandena har ett stort ansvar att göra sitt
yttersta för att Sametinget inte skall sprida smitta om de anordnar ett fysiskt möte.
Under perioden 201013 - 210128 har telefon/videomöten genomförts enligt nedan:
17:e November, Videomöte

Möte med Hotell Laponia inför Sametingets Plenum.
-

24:e November, Arvvesjavrre

Möte med Valnämndens ordförande med anledning av planering inför öppnandet av
Sametingets kommande mandatperiod.
-

9:e December, Videomöte

Presidiemöte.
18:e December, Videomöte

Möte med Valmyndigheten med fokus på samarbetet mellan Sametinget och
Valmyndigheten.

Deltagare: Sametingets ordförande, Paulus Kuo/jok och va/nämndens ordförande,
Per-Mikael Utsi.
14:e Januari, Videomöte

Möte med Sametingspartiernas partiordföranden med fokus på det genomförda
fysiska plenumsmötet i Arvvesjavrre och det kommande plenumsmötet i Sjädtavallie.
15:e Januari, Videomöte

Presidiemöte.
27:e Januari, Videomöte

Samråd med styrelsen med anledning av frågor gällande det kommande
plenumsmötet i Sjädtavallie.

Paulus Kuoljok, Samedikke åvvdåk

2021-01-28
Buoldda

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning

Rapport till styrelsen Rennäringsnämnden för period 2020-10-10-202012-31
Ordinarie
Marita Stinnerbom, ordförande
Anders-Erling Fjellås, v.ordförande
Martin Lundgren
Håkan Jonsson
Torkel Stångberg

Såmcdiggi
Såmedigge
Såmicdiggic
Sacmlcdlgkic

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

Rennäringsnämnden har haft tre protokollförda möten
Datum
3/11
15-16/12

Ort
· Digitalt
Digitalt

Kommentar
Rennäringsnämnden
Rennäringsnämnden

Bilaga

Regeringen beslutade att förstärka främjande av rennäringsanslaget med 15 mkr. Den ökade
finansieringen .är för behovet av anpassning för klimatförändringar samt att
rovdjursskadornaärpåtagliga för rennäringen varför re1märingen bör kompenseras för de
rovdjursskador som kvarstår genom ersäth1ing för rovdjursförekomst.
Nämnden har behan'dlat budget för 2021 där förra årets anslagskredit ska inarbetas i
budgeten. Prioriteringar i budgeten har gjorts för renbruksplan att samordna redovisning av
samebyarnas markanvändning med utveckling av Gis-plattform Irenmark, Utbildning och
support. Samebyarnas arbete med att ajourföra renbruksplan, inventering av betesmarker
och klimatanpassning. Höjning av rovdjursersäth1ing genom i första hand björnersättning
samt riksgränsstängsel.
Nämnden har också behandlat i renmärkesansökningar, utsett ledamöter till
älgförvaltningsgmpper, informerats och gett synpunkter på arbetet med vägledning om
hänsyn till rem1äringen gällande vindkraftsetableringar i renskötselområde samt beslut om
att höra samebyar om åtgärder vid låst bete på grund av klimatförändringar. Samråd har
hållits med Sairi.iid.iiikkasearvi och Boazoeaiggadiid oktavuohta bla om budget 2021.
Nämnden följer upp myndighetens uppdrag med handlingsplan för genetisk viktig varg och
förbäth'ing av redovisning av rovdjursinventering samt hemställan Coronastöd för
renskötseln.
Nämnden har beslutat föreslå styrelsen att hemställa till regeringen om att ändra
viltskadeförordningens §6 i Viltskadeförordningen (2001:724) så att Sametinget har möjlighet
Sida 1 av 3

SÅMEDIGGI/SAMETINGET
Rennäringsnämnden
Redovisning

att utbetala ersättning baserad på antal förekomst och/eller i förhållande till
betesområdenas areal. Enligt viltskadeförordningens § 6 i Viltskadeförordning
(2001:724) så är Sametinget bunden till att enbart fördela ersättningen mellan de
ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.
Ersättningen är maximerad till 1 500 000 kr per år.

Såmediggi
Såmedigge
Såmiedjggie
Sacmlcdigkic

Sametingets arbetsgrupp (Björngruppen) inväntar rapport från NV om analys av dna
inventering av björn och björnens hemområden, var och om skyddsjagade björnar är
inventerade innan arbetet kan gå vidare i sitt arbete.

Rennäringsnämndens ordförande har i övrigt medverkat på följande möten
Referensgruppsmöte i Björnprojektet i Idre sameby där behandlades bla, status för projektet
och vilka praktiska åtgärder som kan vidtas efter projektens slut. Projektet har en
facebooksida där man kan följa projektet. Sök på björn och tamreinsprojektet Idre.
· Sameverkansrådet i mellersta förvaltningsområdet har haft möte och bla behandlat samråd
om licensjakt på lodjur, gemensamma riktlinjer för skyddsjakt efter stora rovdjur, uppdrag
om utvecklad vargförvaltning samt Licensjakt på varg och omräkning av
beskattningsmodellen.
Möte med riksdagsledamöterna Isak From och Malin Larsson som sitter i Miljö och
jordbruksutskottet. Frågor som diskuterades var Girjasdomen, Översyn av rennäringslagen,
Konsultationsordningen, Sveaskogs ägardirektiv, Coronas konsekvenser för renskötseln,
rovdjursfrågan och förvaltningsnivåer samt ökad vargproblematik i renskötselområde och
vargföryngring i Jämtlands län.
Möten med SSR och samiska delegater i VFD inför Viltförvaltningsdelegationerna beslut om
förvaltningsnivåer för de stora rovdjuren.
Deltog på Webbinarie Renskötsel och rovdjur anordnad av rovdjurscentrum de 5 stora.
Sametinget. Det var en serie Webbinariet där fokus låg att information från olika intressen
och hur de berörs av rovdjursfrågan. Sametinget informerade om renskötseln och dess
utmaningar samt hur renskötseln påverkas av rovdjur.

Sida 2 av 3
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Redovisning

Såmediggi
Såmedigge
Såmiediggie
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _s_a_cm_lcdigkic

Datum Ort
28/10
4/11
18/11
20/11
23/11
30/11
30/11
2/12
3/12
10/12
17/12
21/12
21/12

Digitalt

Vilhelmina

Kommentar
Referensgrupp björnprojekt Idresameby
Deltog på SSR utbildning om renskötsel för Polisen
Möte med samiska delegater i VFD
Möte med riksdagsledamöter Isak From och Malin Larsson
Möte med samiska delegater i VFD om förslag till förvaltningsmål
Deltog på seminarie om rennäring-rovdjur anordnat av de5 stora
Möte med samiska delegater i VFD
Ordförandeberedning RNN
Skandinaviska inventeringsmöte
Samverkansrådet mellersta förvaltningsområde
Budgetmöte med styrelsen
Uppföljning hemställan Corona med näringsdepartement
Beredning komplettering Coronastöd för renskötsel m
rennäringschef

Rennäringsnämndens ordförande Marita Stinnerbom

Sida 3 av 3

Redovisning av verksamheten i Samefonden 2020-10-01- 2020-12-31
Styrelsen för Samefonden har sex ledamöter med personliga ersättare. Ledamöterna
förordnas av regeringen efter förslag från Sametinget. Nya ledamöter och ersättare har
förordnats från och med 1 januari 2018 till och med 31 december 2021.
Ledamöter

Personliga ersättare

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

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

Ledamoten Lars-Paul Kroik har begärt om entledigande från uppdraget. Sametinget har
föreslagit en ny ledamot. Regeringen har inte förordnat en ny ledamot till Samefonden.
Enligt 21§ första stycket rennäringsförordningen {1993:384) fastställer regeringen efter
förslag från Samefondens styrelse det högsta sammanlagda beloppet som får disponeras ur
Samefonden: Regeringen har beslutat efter förslag från styrelsen att högst 12, 2 miljoner
kronor disponeras ur Samefonden under verksamhetsåret 2020.
Styrelsen för Samefonden har under perioden haft två möten 2020-10-08 och 2020-12-03.
Möten har hållits digitalt på grund av restriktioner kopplade till Covid-19 smitta i samhället.
Under perioden har regeringen efter förslag från Samefondens styrelse beslutat om att
högts 12,6 miljoner kronor får disponeras ur Samefonden under verksamhetsåret 2021.
Styrelsen har enligt 21§ rennäringsförordningen {1993:384) beviljat 5,5 miljoner kronor till
Sametingets kulturnämnd för främjande av samisk kultur och samiska organisationer för
budgetåret 2021. Medlen tas från ramen för verksamhetsåret 2021.
Samefonden har lämnat in ett skriftligt yttrande rörande framtagande av direktiven för
utredning av rennäringslagstiftningen.

Sylvia Simma
Ordförande Samefonden
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Styrelsens redovisning för perioden 2020-10-13- 2020-12-31
Redovisning för följande ledamot i Sametingets styrelse
Ordinarie:
Ansvarsområde:
Lars Miguel Utsi, vice ordf. Språk, utbildning

Ersättare:
Anne M Kuhmunen

Genomförda styrelsesammanträden
Datum
13 akt
20-22 akt
28 akt
4nov
20nov
9-11 dec
15 dec
18 dec
21 dec

Ort
Digitala
Giron/digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala

Kommentar
Styrelsemöte, §§ 138-139
Styrelsemöte,§§ 140-156
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte, §§ 157-159
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte,§§ 160-176
Arbetsmöte, styrelsen
Arbetsmöte, styrelsen
Styrelsemöte,§§ 177-191

Styrelsens löpande arbete
Utöver det som redovisas i denna rapport genomför styrelsen löpande arbete, bl.a. dialog i
olika frågor med Sametingets kansli, styrelsen emellan och andra aktörer, beredning av
ärenden, förberedelse inför möten, administrativt arbete, resor, samt ansvar att vara
tillgänglig för kontakt och brådskande ärenden.

Möten med regeringskansliet
Sametingets styrelse har deltagit på flertalet möten med regeringskansliet angående aktuella
frågor inom samepolitiken.
Ärenden som behandlats: bl.a. nordisk samekonvention, Sami Giellagaldu,
konsultationsordningen, sanningskommissionen, fokalpunkt för tradionell kunskap,
coronapandemin.
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Internationella urfolksspråkdecenniet 2022-2032
År 2019 utsågs av FN till det internationella året för urfolksspråk (IYIL). Samiskt
Parlamentariskt Råd koordinerade Sapmis insatser inom språkåret. Språknämnden
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har på Sametingets styrelses uppdrag genomfört aktiviteter inom ramen för språkåret.
FN:s generalförsamling beslutade den 18:e december 2019 i New York att utropa 2022-2032
till det Internationella urfolksspråkdecenniet (IDIL).
Sametinget följer utvecklingen och har under perioden påbörjat planeringsarbetet inför
starten av urfolksspråkdecenniet. Vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande
har deltagit på möten med arktiska kollegor angående IDIL 2022-2032 för att diskutera bl.a.
organisering av och arktisk urfolksrepresentation i genomförandet av IDIL.

Sami Giellagaldu

Sami Giellagaldu är det samiska folkets gemensamma samnordiska samiska
språksamarbetsorgan för frågor som angår de samiska språken. Organets ansvar är att
koordinera, stärka och utveckla det nordiska samiska språkarbetet.
Syftet med Sami Giellagaldu är att bevara, värna och utveckla det kulturarv som samiska
skriftspråk och muntliga språk representerar, och bevara, stärka och utveckla de samiska
språken samtidigt som man tar hänsyn till de olika samiska språkens speciella behov,
utmaningar och resurser.
Sami Giellagaldu har ansvar för att driva de samiska språkens språkvård. Sami Giellagaldu
ska fungera som ett gemensamt kunskaps- och resursorgan i de frågor som gäller normering
av de samiska skriftspråken. Dessutom ska Sami Giellagaldu bedriva
informationsverksarnhet, ge råd och vägleda språkanvändare i språkfrågor.
Sametingen har länge arbetat tillsammans och försökt att hitta en organisationsform för Sami
Giellagaldu som gör att Sami Giellagaldu kommer att ha en gemensam ledning samtidigt
som organet har verksamhet och anställda både i Norge, Sverige och Finland. Nordiskt
ämbetsmannaorgan för samiska frågor, NÄS, tillsatte i augusti 2018 en arbetsgrupp som fick
till uppgift att utreda en framtida permanent organisationsmodell för Sami Giellagaldu.
Arbetsgruppen lämnade sin rapport den 8 maj 2019.
Sametinget beslutade 2019-05-21-23 att ge Samiskt Parlamentariskt Råds kommande
plenum fullmakt att fastställa en organisationsform för Sami Giellagaldu.
Samiskt Parlamentariskt råd beslutade 2019-09-19 att fortsätta med omorganiseringen av det
nordiska språksamarbetet och att Sami Giellagaldu etableras som ett fast organ knutet till
Sametinget såsom NÄS arbetsgrupp föreslår i sin rapport. Sametingen uppmanades att följa
upp detta beslut och snarast sätta igång nödvändiga processer så att Sami Giellagaldu kan
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etableras som permanent normeringsorgan för de samiska språken under år 2020
så att den nya verksamheten kommer igång 2021.
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I enlighet med detta genomförde Sametinget extra plenum den 17:e september
2020 och antog de av sametingen gemensamt upprättade stadgarna för Sam.i Giellagaldu och
valde Mikael Svonni och Sig-Britt Persson som ledamöter och Per-Erik Kuoljok och Karin
Rensberg-Ripa som ersättare till styrelsen för Sami Giellagaldu.
Etableringen av Sam.i Giellagaldu kommer fördröjas. Sametinget i Norge arbetar med att
klargöra arbetsrättsliga förhållanden för medarbetare i Giellagaldu så att likvärdighet
garanteras för anställda i de olika länderna.
Fast finansiering från svensk sida är inte säkerställd.
Sametingen har därför beslutat att förlänga det befintliga samarbetsavtalet med bibehållen
organisation för Giellagaldu för perioden 2021-01-01- 2021-12-31.

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

synliggöra och stärka Sametingets ansvar för det samiska språkarbetet som ett led i
ökat självbestämmande för det samiska folket
harmonisera nationell lagstiftning med Norge och Finland i enlighet med
intentionerna i Nordisk Samekonvention och därigenom underlätta
gränsöverskridande samarbete
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höja åtagandena under Europarådets instrument och även säkerställa det
nationella genomförandet av Sveriges övriga folkrättsliga åtaganden under
bl.a. urfolksdeklarationen
Arbetet med den nya lagen ska genomföras i nära samarbete med/i
partnerskap med Sametinget och det samiska samhället.
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Språknämnden har behandlat förslaget till hemställan under sitt möte den 9 oktober och
beslutat att hemställan ska överlämnas till regeringen.
Ärendet är under beredning.

Nordisk insats på området små språk- ad-hocgrupp

Nordiskt ministerråd för utbildning och forskning har beslutat att göra en särskilt
språkinsats i perioden 2019-2021 med fokus på kulturens och utbildningens roll i
revitalisering och stärkning av små språk i Norden.
Insatsen ska utveckla det nordiska språksamarbetet och bidra till att stärka både de
nationella minoritetsspråken och de nordiska små språken. Det syftar även till att stärka den
nationella uppföljningen av målen inom den nordiska språkdeklarationen, som beskriver de
långsiktiga språkpolitiska målen i Norden.
Sametinget deltar genom vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande i en adhocgrupp knuten till språkinsatsen. Under perioden har ett möte för ad-hocgruppen
genomförts som vice styrelseordförande tillika språknämndens ordförande deltagit på.

Samiska språkveckan

De tre sametingen genomförde den samiska språkveckan den 19-25 oktober 2020. Bland
annat genomfördes digitala språkkvällar på de fem samiska språken. Vice
styrelseordförande tillika språknämndens ordförande deltog på den nordsamiska
språkkvällen.

Samiskt förskoleprojekt Sa.MOS (Sami manat odda searvelanjain)

Samiskt Parlamentariskt Råd har beslutat att Sametingen ska genomföra ett förskoleprojekt.
Sametinget i Norge är igång med projektet SaMOS på norsk sida och dess mål är att samisk
filosofi ska utgöra underlaget för innehållet i samiska förskolor där samiska värden som
naturfilosofi, språk, kultur, ledarskap och traditionell kunskap är bärande element i det
pedagogiska arbetet.
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Sametinget tillsammans med Sameskolstyrelsen och de norska och finska
Sametingen utreder möjligheten att ansöka om medel från Interreg Nord för att
möjliggöra deltagande från finsk och svensk sida av Sapmi i projektet.
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Ärendet är under beredning.

Forskningspolitisk strategi

Styrelsen beslutade i slutet av 2018 att ta fram ett förslag till forskningspolitiskt
handlingsprogram/strategi. Uppdraget genomfördes av extern konsult som slutrapporterade
materialet "Underlag för Sametingets forskningspolitik (USF)" i slutet av juni 2019.
Den 21-24 april 2020 beslutade styrelsen att anta en projekt- och tidsplan för att utarbeta
förslag på forskningspolitisk strategi till Sametingets plenum. Till styrgruppen för arbetet
utsågs Lars Miguel Utsi, Matti Berg och Jan Rannerud.
Ett utkast till strategi skickades efter beslut i styrelsen den 27 augusti på remiss till
Sametingets partier, samiska riksorganisationer och relevanta forskningsinstitutioner.
Ärendet är under beredning och strategin förväntas läggas fram till Sametingets plenum i
2021.

Genomförande av Oddaaigasas Samipolitihka - Modem Samepolitik
Sametingets plenum beslutade den 21-25 maj 2018 (§33) att ge styrelsen uppdrag att
genomföra utredningen Modern Samepolitik.
Styrelsen har utsett Lars Miguel Utsi (sammankallande), Britt Sparrock, Jan Rannerud,
Torkel Stångberg, Joakim Påve och Håkan Jonsson till styrgrupp för arbetet.
Utredningen ska genom folkmöten och enkätundersökningar samla in information om vilka
behov enskilda samer från alla delar av det svenska Sapmi (samiska samhället) har i sin
vardag. Tidigare ej uppmärksammade behov eller utmaningar ska belysas och kunskapen
om redan kända behov och utmaningar fördjupas och konkretiseras. Det är viktigt att en
bredd av Sametingets partier involveras i detta arbete för att vi ska nå ut till en så stor del av
det samiska samhället som möjligt.
Styrelsen beslutade den 21-23 september 2020 att revidera projektplanen för Oddaaigasas
Samepolitihka för att anpassa verksamheten och tidsplanen i förhållande till bl.a. covid-19pandemins effekter så att arbetet kan fortsätta med större del av aktiviteterna i 2021.
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Samiskt Parlamentariskt Råds arbetsgrupp för lnterreg 2021-2027
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lnterreg är ett EU-program som stöder gränsöverskridande samarbete och som
finansierar projekt som anknyter till aktörer inom den. Programmet omfattar hela
EU och utöver det deltar även Norge och Schweiz i programmet. I programmet ingår
Nordprogrammet vars syfte är att stärka en hållbar ekonomisk och social utveckling i
regionen genom stöd till samarbeten över nationsgränserna. Programmet omfattar norra
Sverige, norra Finland, norra Norge samt Sapmi. Det nuvarande programmet tar slut år
2020.

Efter förslag från Sametinget i Sverige har SPR med tanke på kommande programperiod
(2021-2027), beslutat etablera en Interreg-arbetsgrupp vars syfte är att utreda samernas
behov angående finansieringen. SPR:s styrelse har den 6 maj beslutat att etablera
arbetsgruppen med följande ledamöter
Sametinget i Finland: Veikko Feodoroff, ers. Inka Saara Arttijeff
Sametinget i Sverige: Lars Miguel Utsi, ers. Stefan Mikaelsson
Sametinget i Norge: Silje Karine Muotka, ers. Eirik Larsen
SPR:s styrelse beslutade att Sametinget i Sverige ansvarar för ärendet och ordförande i
arbetsgruppen är Lars Miguel Utsi. Arbetsgruppens mandat är att identifiera det samiska
samhällets behov för Interreg-projekt.
Arbetsgruppen har genomfört ett möte i perioden.

Joint Program Committee (JPC) för lnterregprogrammet 2021- 2027
Sametinget ingår med en ledamot och ersättare i JPC som är den kommitte som har det
övergripande ansvaret för förberedelsen av Interregprogrammet 2021-2027.
Sametinget företräds i JPC av chefen för näringsavdelningen som ordinarie ledamot och vice
styrelseordförande som ersättare.
Senast den 30:e april 2021 ska JPC överlämna ett förslag på program för Interreg 2021-2027
till de svenska, finska och norska regeringarna. Förslag på program ska överlämnas till EUkommissionen under första halvan av 2021.
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Genomförda möten och uppdrag
Datum
13 akt
16 akt

Ort
Digitala
Digitala

20-22 okt
20 akt
22 akt

Giron/digitala
Digitala
Digitala

22 akt

Digitala

28 okt

Digitala

28 okt
29 akt

Digitala
Digitala

4nov

Digitala

4nov
5nov

Digitala
Digitala

6nov
6nov

Digitala
Digitala

9nov
9nov

Digitala
Digitala

12nov

Digitala

13nov

Digitala

16nov
18-19 nav
20nov
20nov

Digitala
Digitala
Digitala
Digitala

23-26nov
23nov
23nov
24nov
1 dec

Arviesjavrrie
Digitala
Arviesj avrrie
Årviesjavrrie
Digitala

Kommentar
Styrelsemöte, §§ 138-139
Möte med Kulturdepartementet om Nordisk
Samekonvention
Styrelsemöte, §§ 140-156
Budgetmöte mellan styrelsen och nämnderna
Möte i Ad-hocgrupp för Nordiska Ministerrådets
insats Små språk i Norden
Deltagande på Sametingets nordsamiska
språkkväll i samband med samiska språkveckan
Möte med kansli och facken om rekrytering av
kanslichef
Arbetsmöte, styrelsen
Möte, styrelsen och presidiet om plenum i
Årviesjavrrie
Möte, presidiet och partiordföranden om plenum
i Arviesjavrrie
Styrelsemöte,§§ 157-159
Deltagande på språkseminarium i samband med
Språkcentrums tioårsjubileum
Möte med kulturdepartementet om Giellagaldu
Möte med kansli och facken om rekrytering av
kanslichef
Ordförandeberedning, språknämnden
Ordförandeberedning, SPR:s arbetsgrupp
Interreg 2021-2027
Möte med arktiska kollegor om urfolksdekaden
2022-2032
Möte, presidiet och partiordföranden om plenum
i Årviesjavrrie
Intervju med kandidat för tjänsten som kanslichef
Språknämndsmöte, §§ 81-92
Arbetsmöte, styrelsen
Möte med kulturdepartementet ang.
konsultationsordningen
Sametingets plenum
Möte i SPR:s arbetsgrupp Interreg 2021-2027
Ordförandeberedning, styrelsen
Ordförandeberedning, styrelsen
Samiskt språkcentrums seminarium om samiska
rättigheter för språk och kultur
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2 dec

Digitala

3 dec
3 dec
3 dec

Digitala
Digitala
Digitala

8 dec
8 dec

Digitala
Digitala

9-11 dec
9 dec

Digitala
Digitala

10 dec

Digitala

11 dec

Digitala

15 dec
17 dec
17 dec
17 dec
18 dec
18 dec
21 dec

Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala
Digitala

Möte, Unesco:s utvärdering av Urfolksspråkåret
2019
Möte, Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland
Arbetsmöte, språknämnden
Möte med kulturdepartementet ang. politiska
prioriteringar 2021
Möte, Riksrevisionen
Möte med Kulturdepartementet om Nordisk
Samekonvention
Styrelsemöte, §§ 160-176
Möte med kansli och facken om rekrytering av
kanslichef
Arbetsmöte inför möte i Joint Programming
Committee for Interreg Sweden-Finland-Norway
2021-2027
Möte, Joint Programming Committee for Interreg
Sweden-Finland-Norway 2021-2027
Arbetsmöte, styrelsen
Budgetmöte mellan styrelsen och nämnderna
Möte, Muonio-utredningen
Budgetmöte mellan styrelsen och oppositionen
Arbetsmöte, styrelsen
Ordförandeberedning, språknämnden
Styrelsemöte,§§ 177-191

Bilagor:
1. Öppningsanförande vid språkseminarium i samband med Språkcentrums
tioårsjubileum, Lars Miguel Utsi, 2020-11-05
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2020-11-05, Länk

Rahpansahkavuorru, Lars Miguel Utsi, Samedikki varre stivrasagadoalli ja
Giellalavdegotti sagadoalli, giellaseminaras Sami Giellaguovddaza logi jagi
avvudeami oktavuodas.
Giitu,
Bures boahtin buohkaide dan giellaseminarii mii cadahuvvo go Sami giellaguovddas avvuda
10 jagi dan jagi.
Mii haliideimmet alggu rajis lagidit stuora avvudoaluid dan oktavuodas, muhto nu movt mii
buohkat juo dihtet, de corona njoammudavda lea hehtten stuorit gavnnademiid ja mii
avvudit danin giellaguovddaza dan ladje.
Sami giellaguovddas lea girdnun min barggus viiddidit samigiela geavaheami.
Giellaguovddas galga ovddidit ja movttidahtit samigielaid geavaheami, doarjut
giellageavaheddjjiid, ealaskahttet ja oidnosin dahkat samigielaid.
Mii oaidnit maid buriid bohtosiid dan barggus. Otna seminaras beassat ge gullat eanet dan
birra ja ipmirdit maid makkar darbbaslas bargu dat lea.
Muhto ovdal dan, mon haliidan muitalit oasi birra giellaguovddasa barggus mii ii soaitte
oidnot nu bures, ja dat lea makkar stuora avki giellaguovddazis lea politihkalas bargui.
Midjiide lea stuora vuoitu go Giellaguovddazis leat juo logi jagi cohkken gelbbolasvuoda,
mahtu ja vasahusaid konkrehta giellaproseavttain ja doaimmain. Ahte guovddas lea girdnun
giellabarggus mas lea njuolga gulahallan servodagain lea stuora ovdamunni Samedikki
politihkalas barggus. Go hupmat movt nannet gielaid, ovddidit politihka, jna., de lea stuora
givrodat go Giellaguovddas lea mielde gelbbolasvuodainis.
Jos de leazza sahka otna gielladili btrra, mii livccii beaktilis doaimmat, cadahit
konfereanssaid dehe joksat riekta navccaid dehe olbmuid muhtin doibmii de mon vasihan
ahte Giellaguovddazis lea stuora mahttu, fierpmadat ja ipmardus mii lea vearditmeahttun
mu barggus.
Muhto giellaguovddas mearkkasa diedusge olu eanet sami gielaide - Sapmai ja Samediggai
lea stuora vuoitu go mis lea vejolasvuohta bargat konkrehtalaccat sami gielaid nannemiin nu
movt mii bargat giellaguovddaza bakte.
Politihka lea guhkesaigge proseassa mas adjana maIJga jagi ovdal go das oaidna bohtosiid.
Giellaguovddas barga odne juo, ihttin, ja nu ain, giela ovddidemiin, doaimmaiguin njuolga
midjiide samigielagiidda ja giellaberosteddjiide.
1
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2020-11-05, Länk

Dat bargu lea dehalas ja mii diehttit guorahallamiid bakte ahte doaimmat dego
giellaguovddazat leat avkin ovddideame ja ealaskahtime unnitlogugielaid. Danin mii bargat
garrasit Samedikkis nu ahte beassat viiddidit giellaguovddasdoaimma.
Mii haliidit asahit giellaguovddaza vel guovtti gavpogiin nu ahte earret Staares ja Deartnas
de maid boahta giellaguovddas Johkamohkkai ja Gironii. De saddet mis vel buorebut
vejolasvuodat nannet visat vihta samigiela, earenomazit go giellaguovddaza doaimmat
bohtet lagabut baikalas ja regionalalas giellabirrasiid olles Samis. Dat sahttet saddat fysalas
coahkananbaikin sami gielaide.
Jurddat makkar famu <lat livccii buktit giellabargui. Stuorit oassalastin sami servodagas
juohkelagan gielladoaimmaiguin. Ja stuora nannejupmi Samedikki giellapolitihkalas bargui
stahta vuosta dan mahtuin ja gelbbolasvuodain man dakkar viiddideapmi livccii buktan.
Mon haliidan loahpahit sahkavuoru dainna ahte sa.van olu lihku giellaguovddazii, ja visat
bargiide doppe, go lehpet bures bargan juo logi jagi. Dii duodai anssasit stuora avvudeami.
Dat lea suddu go eat sahttan avvudit albmeladje, fysalaccat. Savvamis <lat manna goit
boahtte ha.ve, go mii galgat avvudit guoktelogi jagi. Ja savvamis mii sahttit dalle maid
avvudit ahte Giellaguovddaza doaimmat leat stuorrat nannejuvvon ja viidun njealji
gavpogii.

Giitu mu ovddas.

Lars Miguel Utsi
Varre stivrasagadoalli
Giellalavdegotti sagadoalli
Samediggi
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2020-11-05, Länk

Öppningsanförande av Lars Miguel Utsi, Sametingets vice styrelseordförande och
ordförande i språknämnden, på Samiskt Språkcentrums språkseminarium i
samband med dess tioårsjubileum
Giitu,
Välkommen till detta språkseminarium som vi genomför med anledning av att Samiskt
Språkcentrum firar tioårsjubileum i år.
Vi ville från början genomföra ett ordentligt firande för detta, men som vi alla vet så
begränsar coronasmittan möjligheten för stora samlingar och därför firar vi språkcentrumet
på detta sätt.
Samiskt språkcentrum är navet i vårt arbete att göra samiskan tillgängligt för fler.
Språkcentrum ska främja och stimulera användningen av de samiska språken, stärka de
samiska talarna, revitalisera och synliggöra de samiska språken.
Vi ser också goda resultat från detta arbete. Under dagens seminarium får vi höra mer om
detta och också få oss en förståelse för hur viktigt detta arbete är.
Men innan det vill jag berätta lite om en del av språkcentrums arbete som kanske inte syns så
mycket. Det handlar om vilken stor nytta språkcentrum gör för det politiska arbetet.
Vi vinner mycket på att Språkcentrum under tio år redan byggt kompetens, kunskap och
erfarenhet utifrån konkreta språkprojekt och insatser. Att centrumet är navet i språkarbetet
och utgör en direkt kontaktpunkt med samhället är en stor fördel för Sametingets politiska
arbete. När vi diskuterar om hur vi vill stärka språken, eller hur politiken ska drivas framåt,
osv. så har vi en stor styrka i att Språkcentrum sitter med vid bordet med sin kompetens.
Om det så handlar om dagens språksituation, vad skulle vara effektiva insatser, att
genomföra konferenser eller att få tag i rätt resurser eller personer för någon verksamhet så
upplever jag att Språkcentrum har stor kunskap, nätverk och inblick som är ovärderlig i mitt
arbete.
Men språkcentrum har förstås stor betydelse utöver det för de samiska språken - för Sa.pm.i
och Sametinget är det en stor fördel att vi har möjlighet att arbeta konkret med att stärka de
samiska språken på det sätt som språkcentrum gör.
Politik är en långsiktig process som tar flera år innan man får se resultat av arbetet.
Språkcentrum arbetar redan idag, imorgon, och vidare, för att stärka språken med insatser
riktade direkt till oss samisktalande och språkintresserade.
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Detta arbete är viktigt och vi vet från undersökningar att verksamheter som språkcentrums
ger effekt för utvecklingen och revitaliseringen av minoritetsspråk. Därför arbetar vi hårt på
Sametinget för att kunna utvidga språkcentrums verksamhet.
Vi vill etablera språkcentrum på ytterligare två orter så att vi utöver Staare och Dearna får
språkcentrum till Johkamohkki och Giron. Det ger oss bättre möjligheter att stärka de fem
samiska språken, särskilt då språkcentrums verksamhet kommer närmare de lokala och
regionala språkmiljöerna i hela Sapmi. De kan då bli fysiska samlingsplatser för de samiska
språken.
Tänk vilken styrka det skulle innebära för språkarbetet. Större deltagande från det samiska
samhället genom fler språkinsatser. Och en stor förstärkning av Sametingets språkpolitiska
arbete gentemot staten med den kunskap och kompetens som en sådan utvidgning skulle
innebära.
Jag vill avrunda mitt anförande med att gratulera språkcentrum och alla er som arbetar där
för väl genomfört arbete under tio år. Ni förtjänar verkligen ett jubileum.
Det är synd att vi inte kunde fira detta ordentligt, fysiskt. Förhoppningsvis ska det i alla fall
gå att göra nästa gång då vi ska fira tjugoårsjubileet. Och förhoppningsvis kan vi då också
fira att Språkcentrums verksamhet har utökats stort och utvidgats till fyra orter.
Tack för mig.

Lars Miguel Utsi
Vice styrelseordförande
Ordförande i Språknämnden
Samediggi / Sametinget
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Sametinget ungdomsråds redovisning till plenum i februari 2021

Ledamot

Maria Unnes, ordf.
Julia Omma, viceordf.
Naadja Östergren
Elle Eriksson
Johannes Rimpi Heinonen

Ersättare

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

Protokollförda sammanträden
17 december 2020, videomöte

Entrugo

Jag har varit i kontakt med Katarina Inga om projektet Entrugo, Mot nya vatten?

Samiska ungdomars visioner för dekolonisering av vattenkraften.
Vi väljer att fortsätta med projektet. Det planeras en Workshop den 27 mars 2021
tillsammans med Saminuorra. (om detta är möjligt)
Valet 2021
Arbetet inför valet är i full gång.
Till aktiviteter inför valet är solglasögon och korthållare inköpta.

Tanken att uppmana röstberättigade under 30 år att rösta genom att skicka solglasögon
med text om sametingsval som vi själva i SUR (sametingets ungdomsråd) har utformat.
Korthållare är inköpta för en aktivitet i samband med valet, till de som röstat.

SPR-N
Arbetet med handlingsplanen för SPR-N ska börja bearbetas på de kommande möte 28
januari 2021. Planer finns för en ungdomskonferens i lnari 13-14 augusti 2021 men det
ligger fortfarande på bordet på grund av pandemin.

Maria Unnes
Ordförande för Sametingets ungdomsråd
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Valnämnden ansvarar för Sametingets uppgifter vid val till Sametinget.
Ledamöter och ersättare

Per Mikael Utsi, Guovssonasti, ordförande
Elisabeth Kråik, Samerna, vice ordförande
Sten Wälitalo, Jakt- och fiskesamerna
Lars Anders Baer, Samelandspartiet
Jennie Granberg, Skogssamerna
Hanna Sofie Utsi, Min geaidnu

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

Möten

Nämnden har sammanträtt den 26-27 oktober och den 9-11 november 2020 och haft
distansmöten den 13 januari och 21 januari 2021.
Sametingsvalet och Sametingets öppnande 2021
Nämnden har förberett sametingsvalet den 16 maj 2021 med att utse ordförande och vice
ordförande för vallokalerna i Kiruna, Karesuando, Övre Soppero, Jokkmokk, Stockholm,
Gällivare, Umeå, Tärnaby, Luleå, Vilhelmina, Arvidsjaur, Arjeplog, Göteborg, Sorsele,
Skellefteå, Lycksele, Östersund, Piteå, Funäsdalen, Malå, Sundsvall, Pajala, Strömsund och
Örnsköldsvik enligt bilaga 1. Utbildning av vallokalernas röstmottagare hålls 26-29 april
2021.
Nämnden har den 23 november 2020 tillsammans med Valmyndigheten informerat
Sametingets ledamöter om sametingsvalet 2021 (bilaga 1).
Möte har hållits med Sametingets presidium den 24 november 2020. Medverkande var Paulus
Kuoljok, Sametingets ordförande, Åsa Blind, vice ordförande, Per Mikael Utsi, valnärnndens
ordförande, Anita Kitok, tf kanslichef och Siri Persson, sekreterare. Vid mötet fastställdes
rollfördelning inför Sametingets öppnande 2021 (bilaga 2), att konstituerande plenum är 30 31 augusti 2021, att öppnande för ny mandatperiod äger rum den 1 september 2021.
Uppgifter vid sametingsval fullgörs även av den centrala valmyndigheten och av
länsstyrelsen i Norrbottens län. Nämnden håller regelbundna samråd med dessa
myndigheter.
Uppdraget att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser och i
det offentliga samtalet

Nämnden har beslutat medverka i Sametingets regeringsuppdrag att genomföra
folkbildande och kunskapshöjande insatser som bidrar till att stärka samers, särskilt unga
samers, intresse och möjligheter att delta aktivt i demokratin och dess beslutsprocesser och i
det offentliga samtalet. Nämnden representeras i en styrgrupp av Jennie Granberg.
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Anmälningar till sameröstlängden 2021
Nämnden har beslutat om c.a. 1 030 nyanmälningar till röstlängden 2021:
• för 70 % av anmälningarna har samiska som språk i hemmet bedömts sannolik genom
härledningar bakåt i tiden ända till folkräkningarna i slutet av 1800-talet,
• för 15 % har samiska som språk i hemmet inte kunnat bedömas sannolik genom sådana
härledningar,
• 15 % av de anmälda har kunnat hänvisa till en förälder som är eller har varit upptagen i
röstlängden.

Preliminär röstlängd 2021
Antal
Röstlängden 2017
Ny anmälningar
Avslag
Döda/flyttade/utträde
Summa
Ökning

8 766

1024
- 148
- 441
9 201
435

Nämnden har yttrat sig över 123 överklaganden som inkommit till länsstyrelsen i
Norrbottens län. Länsstyrelsen prövar överklagandena vid offentligt sammanträde den 15
februari 2021.
Nämnden ska senast den 1 mars 2021 upprätta en slutlig sameröstlängd.
~ t•.-..,..1'--.
--~~<JJ(.CT{l.j

Per Mikael Utsi
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Bilaga 1

Sametingsvalet 2021
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Preliminär röstlängd 2021
- tar emot anmälningar
- upprättar den

Antal

- låter den granskas

Röstlängden 2017

8 766

slutlig röstlängd

- fastställer den

Nyanmälningar

1 024

valstod/-bidrag

- till partier/grupper

Avslag

D0da/flyttade/uttrade - 441

valprogram, utskick

- trycker och distribuerar

valorter och lokaler

- fastställer och ordnar

r0stmottagare

- rekryterar och utbildar

rOstmottagning

- vallokalsr0ster, ansvar

Summa
Ökning

148

9 201
435

Valstöd/-bidrag
100 000 kr partier/grupper invalda 2017,
rekvireras i januari

r,,.., .••

.

l·•• --~---

••1-----~---------------■---------1

-

25 000 kr nya partier/grupper som deltar
i sametingsvalet, rekvireras
efter 15 mars
fördelning av resterande stod
efter den 15 mars 2021

()

Partiprogram
Sametinget samordnar och bekostar tryckning och
distribution av partiprogram
Tryckfärdig PDF-fil skickas till info@samet inget. se
Format

A5 stående
max . 8 sidor i färg
papper 115 g MultiArt Si lk

Deadline : må 15 mars 2021
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Bila~a 2

SÅMEDIGGI / SAMETINGET

ROLLFÖRDELNING

Presidiet och valnämnden

Sametingets öppnande 2021
2020-11-24

De folkvaldas roll i Sametingets verksamhet framgår av sametingslagen,
sametingsordningen och arbetsordningen för styrelse och nämnder, bl.a.

Sametingets ordfårande och vice ordfåranden
Sametingets ordförande har det hösta ämbetet i Sametinget. Sametingets ordförande
motsvarar Sveriges riksdags talman eller kommunfullmäktiges ordförande, är Sametingets
främste representant och leder plenumsarbetet. Sametingets ordförande bistås av tre vice
ordföranden. Tillsammans utgör de Sametingets presidium. Ordförande representerar
Sametinget vid arrangemang och besök där motsvarande har samma rang som Sametingets
ordförande.
Styrelseord.förande och styrelse
Styrelsen ansvarar för Sametingets verksamhet. Styrelsens ordförande fullgör sitt uppdrag
på heltid.
Valnämnd
Valnämnden ansvarar för Sametingets uppgifter vid val till Sametinget. Valnämnden
arrangerar öppnandet av ny mandatperiod vart fjärde år.
Sametingets öppnande
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sametinget fastställer under föregående valperiod sammanträdesplan för året då
sametingsval hålls.
Föregående valperiods ordförande utfärdar kallelse och ange tid och plats för
plenumet samt de ärenden som ska behandlas.
Ärende, som ska behandlas, ska ha beretts av föregående valperiods styrelse eller
nämnd, förutom val, som förrättas utan föregående beredning.
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör ålderspresidenten vid det första
sammanträdet under en valperiod.
Sametinget väljer sedan ordförande och vice ordföranden.
Den nyvalde ordföranden och vice ordförandena träder därefter in.
Sametinget väljer styrelse innan det särskilda sammanträdet för Sametingets
öppnande.
Sametinget öppnas officiellt efter ett sametingsval vid ett särskilt sammanträde efter
att presidium och styrelse konstituerats.
Valnämnden fastställer efter samråd med ordföranden ordningen för detta
sammanträde.
Vid det särskilda sammanträdet föredras en berättelse av valnämnden om val av
ledamöter och ersättare och ledamöterna ropas upp.
Sveriges statschef förklarar på ordförandens begäran Sametinget öppnat. Vid
förhinder för statschefen förklarar ordföranden Sametinget öppnat.
Vid sammanträdet håller styrelsens ordförande ett anförande.
Efter det särskilda sammanträdet återupptas det första sammanträdet i enlighet med
utfärdad kallelse.
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Bilaga 3

Såmecliggi
Såmedigge
Saemiecligkie
Sametinget

Sametingets valnämnds
riktlinjer för upprättande
av preliminär röstlängd

Tillämpas som stöd vid beslut om
upptagande av personer i röstlängden för
sametingsvalet 2021

Riktlinjerna utgår från bestämmelserna i
Sametingslagens (1992:1433) 3 kap. om val till
Sametinget och dess förarbeten och innehåller
tolkningar och rekommendationer som ska ge
stöd för valnämnden vid beslut om upptagande
av personer i röstlängden. Riktlinjerna har
utarbetats på initiativ av valnämnden.

Beslutade av valnämnden 2020-10-26,
§53.1
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Inledande bestämmelser

Rösträtt till Sametinget har den som är upptagen i sameröstlängd. En uppdaterad
förteckning av denna typ har betydelse för upprätthållande av Sametingets legitimitet.
Valnämnden upprättar en ny röstlängd inför varje nytt sametingsval. Den innehåller
uppgifter om samer som sedan tidigare varit med, inte avlidit, inte begärt strykas och
fortfarande uppfyller villkoren. Samer som anmält sig och som uppfyller villkoren tillförs.
Databasen med personuppgifter ska gallras och den slutliga sameröstlängden från varje
sametingsval ska bevaras på papper.
Bestämmelser om villkor för rösträtt till Sametinget finns i sametingslagens 1 kap. 2 § och 3
kap. 3-4 §§.
Valnämnden ska för upptagande i sameröstlängden avgöra om den som i anmälan uppger
sig vara same också gör sannolikt att hon/han eller någon av hans/hennes föräldrar, fareller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet.
1.

Anmälan:
ska skriftligen och undertecknad ha inkommit till valnämnden senast den 20
oktober året före valåret.

2.

Svensk medborgare eller utlänning som har varit folkbokförd i
landet tre år i följd före valdagen:
framgår av folkbokföringsdatabasen.

3.

Fyllt 18 år senast på valdagen:
framgår av folkbokföringsdatabasen.

4.

Förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd:
framgår av folkbokföringsdatabasen och av tidigare fastställda röstlängder.

s.

Anse sig vara same:
är ett subjektivt och oantastligt villkor 1, som tydligt ska framgår i undertecknad
anmälan.
Om frågan är obesvarad eller svaret nekande ska personen utan vidare åtgärd inte
upptas i sameröstlängden, även om frågan omedvetet kan ha blivit obesvarad.

6.

Språk i hemmet:

Samiska som första språk eller språk i hemmet används av sametingen i Finland, Norge och
Sverige som en indikator på samisk etnicitet, identitet och kulturtillhörighet. Dessa
begrepp används för att beskriva hur folkgrupper hålls samman och hur de skiljer sig från
andra. Även språk och religion kan skapa och avgränsa grupper och minoriteter. Etnicitet,

"Envar måste självfallet ha rätt att avstå från att räknas som tillhörande en minoritet" (Regeringens
proposition 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m., kap. 5 Definition av vem som är same)
1
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identitet och kultur kan definieras p~ många olika sätt, vilket också har skett i olika tider och
olika sammanhang.
I betänkandet SOU 1989:41 Samerätt och sameting föreslog Samerättsutredningen att ett
representativt, folkvalt samiskt organ - ett sameting - inrättas och föreslog en
samedefinition. Utredningen redovisade möjliga objektiva definitionskriterier för sa_mer, bl.a.
härstamning, språket, renskötselyrket, bosättningen och makes etnicitet. Utredningen fann
dock att starka skäl talar för att språket bör vara ett objektivt kriterium i en definition.
Utredningen föreslog som objektivt kriterium samiska som första språk.
Den finska sametingslagen anger dock härstamning, i tillägg till språket, som objektivt
kriterium: "efterkommande till en sådan person som har antecknats som en fjäll-, skogs- eller
fiskelapp i jordeböckerna eller uppbörds- och mantalslängderna". Samtinget accepterar inte ett
sådant kriterium, vilket har lett till upprepade konflikter när högsta förvaltningsdomstolen
överprövar röstlängden.
Regeringen ansåg i proposition 1992/93:32 om samerna och samisk kultur m.m., kap. 5 att
den av regeringen föreslagna definitionen återspeglar en något generösare inställning från
statsmakternas sida till vem som bör anser som same i sametingslagens mening. Den lägger
inte avgörande vid i vilken ordning samiska och svenska har lärts i hemmet. Det avgörande
är att samiska har använts som språk i hemmet.
Regeringen redovisar i proposition 2003/04:86 Ändringar i sametingslagen (1992:1433), m.m.,
kap 4.2 att valnärnnden efter ett beslut av Sametinget i plenum tillåtit att även icke-samer
som gift sig med en samisktalande person tas upp i röstlängden och instämmer i
sametingsutredninge~s bedömning att tolkningen inte överensstämmer med avsikten med
bestämmelsen. Valnärnndens beslut om att ta upp en annan person i röstlängden ska få
överklagas och fel av det slag som beskrivits ovan kommer därmed att kunna rättas till. En
bestämmelse av denna typ får anses ha betydelse för upprätthållande av Sametingets
legitimitet.
Revideringen av sametingslagen 2004 (prop. 2003/04:86) klarlägger avsikten med
bestämmelsen om vad som avses med samiska som språk i hemmet. Enligt prop. 1992/93:32
läggs inte avgörande vid i vilken ordning samiska och svenska har lärts i hemmet och enligt
prop. 2003/04:86 får bl.a. icke-samer som gift sig med en samisktalande person inte tas upp i
röstlängden.
Detta bör tolkas så
• att samiska är/var ett språk i det hem där personen växte upp,
• att bestämmelsen inte avser att samiska talas/talades av besökande i hemmet eller av
närboende,
• · att bestämmelsen i praktiken avser språket i föräldrahemmet, t.ex. ytterst det hem där
en far- eller morförälder som barn har/har haft en förälder som talat samiska.
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7.

Sannolikhetskravet

Valnämnden får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen och ska i sin
verksamhet vara saklig och opartisk. (Förvaltningslagens (2017:900) 5 §).
Den som lämnar anmälan har skyldighet
• att själv göra sannolikt att det objektiva språkkriteriet är uppfyllt genom att
. i anmälan
lämna underlag för ett sakligt och opartiskt grundat beslut.
.

Efterfrågade uppgifter i anmälningsblanketten (bilaga) om språk i hemmet kan bes:varas
enbart med ja eller nej:
• minst ett ja-svar är en förutsättning för att tas upp i röstlängden. Nämnden kan söka
kompletterande uppgifter för att utesluta möjligheten att det är en oriktig eller
vilseledande uppgift. Om nämnden finner att inget av ja-svaren är sakligt och opartiskt
grundade, tas den som har anmält sig inte upp i röstlängden,
• om inget ja-svar lämnats har nämnden inte skäl att söka kompletterande uppgifter.
Den som har anmält sig tas inte upp i röstlängden.

8.

Information om etnicitet eller språk i folkräkningar

I modern svensk folkräkning saknas information om personers etnicitet eller språk i hemmet.
Riksarkivet publicerar digitaliserade utdrag ur folkräkningarna 1870 - 1930. Just nu pågår
registrering av 1930 års folkräkning. Alla personer som var skrivna i Sverige 1930 registreras,
men enbart personer äldre än 100 år finns sökbara på grund av dataskyddsförordningen
(GDPR). Folkräkningen innehåller uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige vid
olika årtionden. Ca 21 miljoner personer finns sökbara.
Personernas yrke eller status anges i vissa fall, t.ex. arbetare, arrendator, bonde,
byggnadsarbetare, dräng, fattighjon, födorådstagare, förgångshjon, förgångsman,
gårdsägare, hembiträde, hemmansägare, hemmason/-dotter, inhyses, inhyseshjon,
inhysesman, jordbruksarbetare, krononybyggare, kronotorpare, kronoåbo, nybyggare, piga,
ripjägare, skogsarbetare, skogstorpare, skolbarn, sömmerska, tjänstedräng, tjänstehjon,
tjänstepiga och vallhjon.
Personernas etniska eller språkliga tillhörighet redovisas i vissa fall som yrke/ status och i de
flesta fall som övrig information, t.ex. finne, fjällapp, halvlapp, lapp, lappman, lappiga,
nomad, nomadlapp, renlapp, renskötare, renvårdare, skogslapp, sockenlapp, sprintare same
och svensk.
Folkmängden i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands landsbygder har tredubblats
mellan 1850 och 1950, från c.a. 173 000 till c.a. 495 000. Samtidigt förtecknas antal samer i
Sverige kring år 1900 till c.a. 6 500, i en befolkningsstudie uppgår antal samer kring 1970 till
c.a. 15 300 och sameröstlängden 2017 omfattar c.a. 8 800 personer, motsvarande en
befolkning på c.a. 11 500 samer.
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Samerna befinner sig i en långt framskriden språkbytesprocess enligt en underlagsrapport
utgiven av samerättsutredningen, SOU 1990:84. Den historiska utvecklingen sedd ur politisk,
ekonomisk, social, socialpsykologisk och utbildningsmässig aspekt är jämförbar med den
som i större eller mindre utsträckning gällt för språkliga minoriteter i övriga europeiska
länder. De samhälleliga faktorernas effekt på individernas språkliga beteende, inkl. deras typ
av tvåspråkighet och behärskning av minoritetsspråket uppvisar också likheter med andra
hotade minoritetsspråk.
Enligt en studie2 publicerad 2006 saknar ca 55 % av samerna i Sametingets röstlängd
kunskaper i samiska, medan ca 28 % har kunskaper i nordsamiska och ca 8 % har kunskaper
i lulesamiska och ca 10 % kunskaper i sydsamiska. I den renskötande befolkningen har 67 %
kunskaper i samiska medan 33 % saknar kunskaper i samiska. De personer i Sametingets
röstlängd som hade kunskaper i samiska (ca 45 %) behärskade samiska på olika nivåer.
Ungefär 25 % uppgav att de talade samiska utan svårigheter och cirka 20 att de talade
samiska med vissa eller stora svårigheter. I den yngsta åldersgruppen (18-29 år) talar cirka 10
% av befolkningen samiska utan svårigheter, i mellangruppen (30-59 år) cirka 30 % och i den
äldsta åldersgruppen (över 60 år) cirka 35 %.
Mot bakgrund av språkbytesprocessen och den demografiska och kulturgeografiska
utvecklingen bör samiska som språk i hemmet huvudsakligen härledas från folkräkningarna
1870 - 1930. Det är sannolikt att folkräkningarna i slutet av 1800-talet beskrev personernas
etniska och språkliga tillhörighet relativt sakligt och opartiskt. Dessa tidiga folkräkningar är
sannolikt också i liten grad negativt påverkade av socialdarwinism, rasbiologi och de
markanvändningsmotsättningar mellan renskötsel och jordbruk m.m., som ledde till
lagstiftningsåtgärder 1886 och 1928, där olika samegruppers status divergerade, och där
synen på samerna, deras språk och etnicitet är nedlåtande.
Folkräkningarnas - på något sätt redovisade samiska tillhörighet - gör det därför sannolikt
att samiska var språk i hemmet och att det vidareförts till kommande generationer i den
relativt stabila demografiska och kulturgeografiska miljö samerna då levde i. Den långt
framskridna språkbytesprocessen under 1900-talet gör det dock svårt att i enlighet med
rättsordningen göra det sannolikt att påföljande generationers samer har/har haft samiska
som språk i hemmet.
Samiska som språk i hemmet
• ska härledas bakåt till folkräkningarna i slutet av 1800-talet,
• ska anses sannolik om den anmäldes förälder i Riksarkivet publicerade digitaliserade
utdrag ur folkräkningarna 1870 - 1930 på något sätt redovisas ha samisk tillhörighet,
• ska anses sannolik om den anmäldes far- eller morförälder i Riksarkivet publicerade
digitaliserade utdrag ur folkräkningarna 1870 - 1930 på något sätt redovisas ha samisk
tillhörighet,
• ska anses sannolik om den anmäldes far- eller morförälders förälder i Riksarkivet
publicerade digitaliserade utdrag ur folkräkningarna 1870 - 1930 på något sätt
redovisas ha samisk tillhörighet.

Mikael Svonni, Sami dutkan/Samiska studier, Umeå universitet: Språksituationen för samerna i
Sverige, 2006
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