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>>>
Året i korthet
Demokratiuppdraget

Klimatkonferens COP26 i Glasgow

genomfört aktiviteter med syfte att stärka deltagandet i demokratin

COP26 i Glasgow den 31 oktober–12 november för att ställa krav

och bidra till ett ökat samhällsengagemang bland samer, särskilt

på beslutsfattare och särskilt lyfta urfolkens situation. Sametinget

unga samer. Uppdraget är en del i regeringens satsning Demokratin

bevakar frågor inom plattformen för urfolk och lokala samhällen

100 år. Läs mer på sidorna 10–11.

och dess tillhörande arbetsgrupp. Läs mer på sida 17.

Sametingsvalet i maj

Etablering av sanningskommission

valde 31 ledamöter till plenum som i sin tur väljer styrelse och

sanningskommission om statens övergrepp mot det samiska folket.

styrelseordförande, presidium och ordförande (talman) samt ett

Sametinget och regeringen är överens om direktiven för

flertal nämnder. Läs mer på sida 10.

kommissionen men ännu återstår att utse ledamöterna.

Sametinget har som en del av Demokratiuppdraget 2020–2021

Den 16 maj var det val till Sametinget. Det samiska folket

Krisstöd till samisk kultur

De ekonomiska påfrestningarna på grund av coronapandemin har
fortsatt varit stora på organisationer och föreningar inom samisk

Urfolk från hela världen var på plats vid klimatkonferensen

Den 3 november fattade regeringen beslut om att inrätta en

Läs mer på sida 11.

Försoningsgudstjänst i Uppsala domkyrka
Den 24 november hölls en försoningsgudstjänst i Uppsala

kultur och idrott. Sametinget har fördelat 9,7 mnkr i krisstöd för

domkyrka där ärkebiskop Antje Jackelén framförde en officiell

inkomstbortfall på grund av pandemin. Läs mer i kapitlet Kultur,

ursäkt från Svenska kyrkan till det samiska folket för de historiska

sidorna 30–31.

övergrepp Svenska kyrkan gjort sig skyldig till. Sametingets

Utredning för översyn av rennäringslagen

Rennäringslagstiftningen är från 1971 och behöver bland annat
anpassas till dagens samhällsstruktur och Högsta Domstolens dom

styrelseordförande Håkan Jonsson höll ett tal under gudstjänsten.

Konsultationsordning för ökat inflytande

Under hösten föreslog regeringen i en proposition att en ny lag

i Girjas-målet. Mot bakgrund av detta har regeringen tillsatt en

införs om konsultation i ärenden av särskild betydelse för samerna.

utredning för att se över rennäringslagstiftningen. Utedningen har

Syftet med konsultationer är att främja det samiska folkets

fått namnet Renmarkskommittén.

inflytande över sina angelägenheter. Motsvarande lagstiftning finns
i Norge och Finland med regler om konsultation med samerna.

Omslag: Kudde av Gunhild Tjikkom. Foto: Carl-Johan Utsi.
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Ståvroen åvtehke
baakoem åtna
Dihte orreme akte heannadimmie jaepie mijjien
almetjeveeljeme Saemiedägkan. Corona suetie lea
barkoem Saemiedigkesne dijpeme gellieh dejstie
mijjien gïehtelimmie. Saemiedigkie veeljeme gijren
2021 lea stoerre heannadimmie. Veeljemen åvtebarkoe
jeatjahlaakan vååjni goh öövtebe saemiedigkieveeljemh.
Provhkebe gaavnedidh jih veeljeme digkiedimmieh bijre
jarkan Saepmesne utnedh guktie tjielkedimmie gaavhtan
tjöödtjesti. Daan gaavhtan tjelmide bïejin krierriej
veeljeme barkojde daejtie digitaale sijjiehammojde jih
daejtie åenehks raadijove jih tv- digkiedimmiede maam
darjoejin.
Saemiedigkien gïelelåhkoe orreme guktie pråvhka
akte eadtjohke aamhtese daan jaepien, guktie aerebe
ohtseme reerenassese sjïdteme jih jarkoestimmieh
laagesne guktie moenemetsiehkieh edtja stuvredh gieh
mij edtja åadtjodh saemiedigkie veeljemasse meatan
årrodh. Daan aamhtesne tjoeveribie geajnoem åvtese
gaavnedh jih ektesne goh alkoealmetjh mietedh mijjien
sjïerevoetem jih reaktoem utnedh jih saemiedägkan
veeljedh. Dam ohtsemem maam sedteme reereme tjuara
dallegh gïetedalledh guktie daejtie jarkoestimmide
åadtjebe mij daerpies akte demokratiske juhteme
saemiedigkieveeljeme jih saemiedigkie.
Veeljeme illeldahke naaken politiske jarkoestimmie
Saemiedigkesne sjidti. Öövtebe ektievoete orriji jih orre
dåehkie sjidti. Daan biejjien Saemiedigkie stuvriesåvva
Jakt och Fiskesamerna, Vuovdega-Skogssamerna jih
Landspartiet Svenska Samer.
Daan jaepesne åvtebarkoe orreme saemien
sätnieskommisjovne barkose. Jaepien 2020 eelki barkoe
jih raeriestimmen bijre saemien almetjidie bievnedh.
Läjhkan dah tjoeperh maam suetie böökti dellie
Saemiedigkie läjhkan buektedi barkoem darjodh jih
daam reektesem buektedh maam rerenassese voertjen
27.b. vedtin. Stoerre barkoe jih bïhkedimmide
nännoestidh dellie reerenasse rahkan 3.b. 2021 nännoesti
jih aktem saemien saetnies kommisjovnem biejedh.
Dihte orre stillemeboelhke sneehpes alkoem åadtjoeji.
Reeremen proposisjovne akten saemien konsultasjovne
öörnegen bijre- orre laage konsultasjovne ierieh bijre
mij lea sjïere ulmieh saemide rïjhkebeajjan geelkin.
Saemiedigkien bieleste ibie tuhtjh konsultasjovne öörnege
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Sametingets styrelseordförande, Håkan Jonsson. Foto: Marcus Bäckström.

ij nuekies guhkies jaksh, badth daate dihte voestemes
gïeje mij tjïelke vuesehte guktie konsultasjovnh darjodh.
Jåarhkemisnie tjuara laage buerebe sjïidtedh guktie
saemien almetjh åadtjoeh dïjpedh dah nännoestimmie
barkoe bijre. Daan jaepien saemiedigkie geerjene
barkoem åadtjoeji goh fokaletsiehkie artikelidie 8j jih 10
c daan ellies raajese konvensjovnese biologiske gellievoete.
Mijjieh vuejnebe stoerre nuepie jih saemien jielemh
jih kultuvrh nännoestidh, artikeli sisvege lea dïedte
gyjhtjelassh dah kultuvre aerpieh jih aerpiemaahtoe.
Maam gåhtjoeh dihte Renmarkskommitte´ns barkoe
dihte lea jih vuejnedh guktie daaletje båatsoelaage lea,
dihte barkoe aalkeme 2021. Gaajhk saemiedigkien
krirrieh lihtsegem komittésne utnieh. Kommitté vihkeles
barkoem åtna jih uvtelassem buektedh orre laagese
gaajhk saemien almetjidie.
Minngemes jaepien dellie Sveerjen gärhkoe
aantegessem saemide vadteme dah ålvas nåake voetem
maam gärhkoe saemiej vuestie histovrie tijjine dorjeme.
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Badth akte antagasse ij leah nuekies jih sjeakedh maam
dorjeme. Daesnie krievebe gärhkoe ij barre baakoej
gujmie jiehtieh dah nåakevoetemh maam dorjeme,
daesnie tjoevere aaj vuesiehtidh guktie saemien almetjh
edtjieh antagassem dåastodh.
Saemien Parlamentariske Raerien barkoe
giengelåbpoe daan jaepien sjidteme. Barkoe jih
åvtebarkoe Noerhtelaanti saemien konvensjovnen bijre
jåarhkeme guktie daam nännoestidh.Saemiedigkie
buerielaakan vuajna nännoetimmie jaepien 2022
sjädta. Akte gieje åvtese saemien almetjh dah golme
noerhte laantine nännebe jih ektelen laagem åadtjoeh.
Mubpie gieje lea jih saemieh Rysslaantesne aaj edtjieh
buektiehtidh seamma konvensjovnem nuhtjieh.
Mijjieh orre jaepiem dåastoedibie guktie håhkesjibie
suetie gaarvene jih Saemiedigkie maahta seamma
barkoevuekiem utnedh guktie aerebi. Buerie jallh nåake
dellie sån dah digitaale tjåanghkojde jåarhkebe goh
vihkeles dirrege Saemiedigkien båatije biejjieh barkose.

Håkan Jonsson
Ståvroen åvtehke
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Styrelseordförande har ordet
Det har varit ett händelserikt år i vårt folkvalda
sameting. Coronapandemin har fortsatt att påverka
arbetet i Sametinget inom många olika verksamheter.
Sametingsvalet som ägde rum under våren 2021 var
en stor händelse. Valförberedelserna såg annorlunda ut
jämfört med de föregående sametingsvalen. Normalt
har vi haft fysiska valdebatter runt om i Sápmi, vilka
av förklarliga skäl blev inställda. Istället fokuserades
partiernas valarbete på digitala plattformar samt de få
radio- och tv-debatter som genomfördes.
Sametingets röstlängd har som vanligt varit en het
fråga under året, vilket tidigare har lett till en hemställan
till regeringen om förändringar i lagen gällande kriterier
om vem som ska få delta i sametingsvalet. I denna
fråga måste vi hitta vägen framåt och tillsammans
som urfolk acceptera varandras olikheter och rätt att
rösta i sametingsvalet. Den hemställan som inlämnats
måste omedelbart hanteras av regeringen så vi får de
förändringar som krävs för ett demokratiskt fungerande
sametingsval och sameting.
Valresultatet innebar en viss politisk förändring
i Sametinget. Tidigare allians upplöstes och en ny
konstellation uppstod. Idag leds Sametinget av Jakt- och
Fiskesamerna, Vuovdega-Skogssamerna och Landspartiet
Svenska Samer.
Under hela året har förberedelserna inför den samiska
sanningskommissionen pågått. Under 2020 påbörjades
arbetet med att förankra kommissionen hos det samiska
folket. Trots de problem som pandemin inneburit
lyckades Sametinget slutföra arbetet med rapporten
som överlämnades till regeringen den 27 april. Efter ett
intensivt arbete med att fastställa direktiven beslutade
regeringen den 3 november 2021 att tillsätta en samisk
sanningskommission.
Den nya mandatperioden inleddes med en rivstart.
Regeringens proposition om en samisk konsultationsordning
— en ny lag om konsultation i ärenden som är av särskild
betydelse för samerna överlämnades till riksdagen. Från
Sametingets sida anser vi att konsultationsordningen
inte går tillräckligt långt, men det är ett första steg som
också tydliggör hur konsultationer ska genomföras. I
förlängningen måste lagen skärpas så att det samiska folket
får ett rejält inflytande i beslutsprocesser.
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Sametinget har under året glädjande nog fått
uppdraget som fokalpunkt för artiklarna 8j och 10c inom
ramen för konventionen för biologisk mångfald. Vi ser att
det finns stora möjligheter att stärka samiska näringar och
kultur, då artiklarna innehåller ansvarsfrågor rörande
immateriellt kulturarv samt traditionell kunskap.
Den så kallade Renmarkskommitténs uppdrag att
bland annat se över nuvarande rennäringslagstiftning
har inletts under 2021. Alla sametingspartier är
representerade i kommittén. Kommittén har ett viktigt
uppdrag att komma fram med ett förslag till en ny
lagstiftning för hela det samiska folket.
Under det gångna året har Svenska kyrkan
överlämnat en ursäkt till samerna för de övergrepp som
kyrkan gjort sig skyldig till under historiens gång. Men en
ursäkt är inte likställt med att åtgärda och ge upprättelse
för det som man är skyldig till. Här krävs att kyrkan inte
bara erkänner sina kränkningar med ord, utan visar
detta i praktisk handling för att det samiska folket ska
kunna ta emot ursäkten.
Arbetet med Samiskt Parlamentariskt Råd har
fördjupats under året. Arbetet och förberedelserna för ett
undertecknande av Nordisk samekonvention har fortsatt.
Sametinget ser positivt på att ett undertecknande kan ske
under 2022. Det är ett steg framåt att det samiska folket
i de tre nordiska länderna får en starkare och gemensam
lagstiftning att luta sig mot. Nästa steg måste vara att
samerna i Ryssland också omfattas av konventionen.
Vi går in i det nya året med förhoppning om att
pandemin ska klinga av så att Sametinget kan återgå till
mer normala arbetsförhållanden. På gott och ont kommer
emellertid de digitala mötena att fortsätta vara ett viktigt
verktyg i Sametingets framtida arbete.

Håkan Jonsson
Sametingets styrelseordförande
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>>> Om Sametinget
Sametinget är både ett samiskt parlament med folkvalda ledamöter och en
statlig myndighet. Sametingets uppgift är i korthet främst att bevaka frågor
som rör samisk kultur i Sverige.
Uppgifter
Sametingslagen (1992:1433) definierar
Sametingets uppgifter och reglerar
sammansättning, ärendenas handläggning
och hur valet till Sametinget går till. Enligt
sametingslagen är Sametingets övergripande
syfte att verka för en levande samisk kultur och
ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder
som främjar samisk kultur. Enligt förordningen
(2009:1395) med instruktion för Sametinget
är Sametinget en förvaltningsmyndighet inom
rennäringens område och för samisk kultur.
Enligt ovanstående styrdokument ska
Sametinget
•

•
•
•

•

•
•

bevaka samiska intressen i
samhällsplanering och landsbygdsutveckling
leda det samiska språkarbetet
utse ledamöter till Sameskolstyrelsen (som
är en egen myndighet)
utföra internationellt arbete för att öka
respekten för det samiska folkets rättigheter
och öka samarbetet med andra urfolk
besluta om fördelning av bidrag och
medel till samisk kultur och samiska
organisationer
informera om samiska förhållanden
utföra alla de uppgifter som åligger
Sametinget enligt lag eller annan författning

SAMETINGETS ÅRSREDOVISNING 2021

•

•

•

•
•

följa, utvärdera och hålla regeringen
informerad om utvecklingen inom
rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och
samisk kultur
följa, utvärdera och hålla regeringen
informerad om utvecklingen inom
minoritetspolitiken och tillämpningen av
lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk när det gäller samer och
det samiska språket
yttra sig i ärenden om fastställande av
samiska ortnamn, granska förslag till
samiska namn på allmänna kartor samt yttra
sig i frågor om personnamn med samisk
anknytning
ansvara för verksamheten vid samiska
språkcentrum
integrera ett jämställdhetsperspektiv i
myndighetens verksamhet. Myndigheten
ska i beslut som rör individen utgå från
kvinnors respektive mäns villkor och behov
samt aktivt analysera konsekvenserna för
kvinnor respektive män av de beslut som
fattas.
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Sametingets egna politiska styrdokument
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Livsmiljöprogrammet Eallinbiras
Kulturpolitiskt handlingsprogram
Mediepolitiskt handlingsprogram
Näringspolitisk strategi: Sápmi – en
näringsmässig resurs
Rennäringspolitisk strategi: Sápmi –
en region som berikar Sverige
Hälsopolitiskt handlingsprogram
Sametingets klimatstrategi
Forskningspolitisk strategi
Språkpolitiskt handlingsprogram
Jämställdhetsprogram
Sametingets syn på mineraler och
gruvor
Sametingets syn på vindkraft
Utbildningspolitiskt
handlingsprogram
Ungdomspolitiskt handlingprogram

Källa: Sametinget.se

De frågor myndigheten arbetar med rör bland
annat samisk markanvändning, samhällsplanering,
rennäring och övriga samiska näringar, viltvård,
miljö och klimat, landsbygdsutveckling, traditionell
kunskap, biologisk mångfald, samisk kultur,
kulturarv, repatriering, minoritetsfrågor, mänskliga
rättigheter, språklig rådgivning, normering och
språklig revitalisering samt bidragsgivning och
utbetalning av ersättningar. Sametinget har i dessa
frågor kontakt med övriga sameting i Norden, ett
flertal departement, fem länsstyrelser, fyra regioner
och ett flertal myndigheter (t ex Naturvårdsverket,
Jordbruksverket, Sveriges lantbruksuniversitet,
Skogsstyrelsen, Statens kulturråd, Institutet för
språk och folkminnen och Riksantikvarieämbetet).
På den internationella arenan arbetar Sametinget
med frågor som exempelvis urfolksrättigheter,
språkliga och kulturella rättigheter, samt klimatoch miljöfrågor. Sametingets kansli har att förhålla
sig till två politiska nivåer, dels Sveriges regering
och riksdag via Kulturdepartementet, dels det egna
politiska organet.
Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR) är ett
gemensamt samarbetsorgan för sametingen i
Sverige, Norge och Finland med syfte att stärka
det gränslösa samarbetet mellan samer och föra
samernas gemensamma talan internationellt.

6

Organisation

Ekonomistyrningsverket beskriver i en rapport
från 20171 Sametingets unika konstruktion och
de regelverk som ibland är motsägelsefulla. Enligt
sametingslagen är Sametinget en särskild myndighet
med uppgift att bevaka frågor som rör samisk
kultur i Sverige. Enligt myndighetens instruktion
är Sametinget en förvaltningsmyndighet under
regeringen med uppgifter inom rennäringens område
och för samisk kultur.
Sametingets folkvalda församling, ofta kallat
plenum, består av 31 folkvalda ledamöter.
Plenum utser styrelse, presidium, valnämnd,
rennäringsnämnd, näringsnämnd, kulturnämnd,
språknämnd, hälso-, äldre och idrottsnämnd samt
ett ungdomsråd. Det är Sametingets styrelse som
enligt lagen ansvarar för Sametingets verksamhet.
Styrelsen utser i sin tur en kanslichef med ansvar för
den löpande verksamheten. Sametingets ordförande
(talman) är den person som formellt utses av
regeringen.
Sametingets kansli är organiserat i en stab
under kanslichefen, en avdelning för kultur och
bibliotek, en avdelning för språk och utbildning, en
för rennäring, miljö och samhällsplanering och en
för samiska näringar (framförallt EU-program och
Interreg) samt ekonomiavdelning.
Styrelsens ordförande är arvoderad på heltid och
övriga styrelseledamöter på deltid. Ersättningar till
styrelsens ordförande, styrelsens ordinarie ledamöter
och ersättare samt Sametingets ordförande redovisas
i tilläggsupplysningar, kapitel Finansiell redovisning.
Det folkvalda organets användning av de statliga
medlen redovisas inte i denna årsredovisning.

1 Ekonomistyrningsverket (2017). Analys av Sametinget –
Finansiering och intern styrning och kontroll (rapport 2017:6).
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H.K.H. Kronprinsessan Victoria och
Sametingets ordförande Daniel Holst
vid invigningen av ny mandatperiod i
Lycksele den 1 september 2021.
Foto: Marcus Bäckström.
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Om årsredovisningen
Sametingets årsredovisning ska ge en rättvisande bild av årets resultat.
Redovisningen ska vara tillförlitlig, relevant, begriplig, jämförbar och
transparent. Modellen för utvärdering av verksamhetsresultatet är
måluppfyllelseanalys, och därför innehåller årsredovisningen bedömningar
av hur väl myndigheten har uppfyllt sina mål.
Indelning

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag ska Sametingets resultatredovisning
utformas så att den utgör ett underlag för
regeringens bedömning av myndighetens resultat och
genomförande av verksamheten. Den ska utgå från de
uppgifter som framgår av myndighetens instruktion
samt de mål och krav som regeringen har angett i
regleringsbrev eller i annat beslut. Redovisningen ska
innehålla analyser och bedömningar av verksamhetens
resultat och dess utveckling. Resultatredovisningen
ska lämnas enligt en indelning som myndigheten
bestämmer.
För år 2021 har Sametinget denna indelning:
•
•
•
•
•

Kultur
Språk
Rennäring
Samiska näringar
Information

Sametinget har en styrmodell för verksamhetsstyrning,
uppföljning och intern kontroll. I denna modell ingår
årsredovisningen som en relevant del. Individbaserad
statistik som ingår i resultatredovisningen är, i de fall
det varit möjligt, uppdelad efter kön.

Prestationer

Sametinget har redovisat prestationer i form av
volymer och tillhörande kostnader för ärendeslag som
myndigheten bedömt omfattar ett stort antal ärenden.
Under året har kostnadsberäkningen för respektive
ärendeslag förbättrats genom att anställda i allt högre
grad börjat tidsredovisa på aktivitetsnivå i ett digitalt
tidredovisningssystem.
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Kostnadsberäkningen för utförda prestationer
beräknas enligt följande:
+ Direkta kostnader hänfört till respektive prestation
(exempelvis inköp av varor och tjänster)
+ Inrapporterad arbetstid, multiplicerad med
timlönen inklusive sociala avgifter
+ Påslag för OH-kostnader
= Kostnad för prestation
Vid beräkning av påslaget för OH-kostnader
har Sametinget beräknat förhållandet mellan
gemensamma kostnader och lönekostnader. OHpåslaget för 2021 uppgår till 76,8% (föregående år
68,1%).

Bedömning

Sametinget rapporterar resultat, dels i förhållande
till mål som är härledda från våra uppgifter enligt
sametingslagen, dels i relation till de mål och
återrapporteringskrav som regeringen definierat
i regleringsbrevet och avslutningsvis även till
verksamhetsplanens mål och vår egen utvärdering och
uppföljning.
Återrapporteringskraven är avdelningsspecifika
och redovisas på avdelningsnivå. Den generella
återrapporteringen kommenteras i avsnittet
Sammanfattning av måluppfyllelse.
Resultaten av indikatorerna utgör underlag för
bedömningen av måluppfyllelsen.
Resultatbedömningen i årsredovisningen utgår från
en tregradig skala, vilket skiljer sig från tidigare år då
en fyrgradig skala använts. Sametinget anser att det
möjliggör en mer distinkt och tydlig bedömning av
resultaten.
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De bedömningsnivåer som används är god,
tillfredsställande och inte tillfredsställande. Nedan
följer en beskrivning av respektive bedömningsnivå.
God: Bedömningen gäller om resultatutvecklingen
och/eller måluppfyllelsen är positiv eller likadan
som tidigare och/eller att uppsatta mål för
resultatindikatorerna har uppnåtts. Bedömningen
kan också göras under förutsättning att indikatorer,
kvalitativa analyser och/eller resultatutveckling vid
en sammanvägd bedömning visar på en positiv
utveckling eller att målet på annat sätt kan bedömas
som uppfyllt.
Tillfredsställande: Bedömningen gäller om
resultatutvecklingen och/eller måluppfyllelsen
är likadan som tidigare eller att resultaten inte
avviker väsentligt negativt mot uppsatta mål för
resultatindikatorerna. Bedömningen kan också göras
under förutsättning att indikatorer, kvalitativa analyser
och/eller resultatutveckling vid en sammanvägd
bedömning inte bedöms medföra betydande risker för
att inte uppnå avsedd effekt eller att målet på annat
sätt inte kan bedömas som uppfyllt.
Inte tillfredsställande: Bedömningen gäller om
resultatutvecklingen och/eller måluppfyllelsen är
negativ och/eller att resultaten avviker väsentligt
negativt mot uppsatta mål för resultatindikatorerna.
Bedömningen kan också göras under förutsättning
att indikatorer, kvalitativa analyser och/eller
resultatutveckling vid en sammanvägd bedömning
bedöms medföra betydande risker för att inte uppnå
avsedd effekt eller att målet på annat sätt inte kan
bedömas som uppfyllt.
En kombination av fackmässiga bedömningar av
tillstånd och insatser samt indikatorernas utveckling
över tiden, avgör resultatet. Ett mål kan kopplas
till en eller flera indikatorer. Minst två tredjedelar
av indikatorerna ska uppnå en specifik resultatnivå
för att den aggregerade måluppfyllelsen ska erhålla
motsvarande bedömning. Alla indikatorer till ett
specifikt mål har samma vikt. Sametinget strävar
efter att välja indikatorer som är relevanta och stabila
över tid. Varje år prövas aktualitet och relevans för
föregående års indikatorer.
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Tillförlitlighet

Sametinget anser att tillförlitligheten i bedömningen
av måluppfyllelsen är god, då en bedömningsprocess
som är strukturerad och noggrann har använts.
Processen för ”fackmässiga bedömningar” kan
beskrivas enligt följande:
1. Interna dialoger utförs på olika nivåer i
organisationen. Den enskilde skribenten
bedömer först tillsammans med sin
avdelningschef avdelningens måluppfyllelse
genom att analysera resultatet för avdelningens
indikatorer.
2. När en sammanfattande bedömning av
måluppfyllelsen har utförts på avdelningsnivå,
ska bedömningen godkännas av Sametingets
ledningsgrupp.
3. Den tredje och slutliga instansen för
godkännande är Sametingets styrelse.
Denna nivå är av mer formell karaktär och
godkännandet sker genom att årsredovisningen
skrivs under.
De möjliga hot- och felkällor som identifierats är
att målen har karaktären av utfalls-/effektmål samt
kvalitetsmål. I dessa fall kan problem uppstå vid
bedömningen av måluppfyllelse.

Brist på statistik

Vid bedömningen av utfalls-/effektmål (på basis av
utfalls/effektindikatorer) är det stor fördel om det
finns tillgång till relevant och tillförlitlig statistik.
Då det externa tillgängliga statistikutbudet avseende
samiska förhållanden är magert, måste Sametinget
producera egen statistik av god kvalitet. Med status
som statistikansvarig myndighet (SAM) skulle
Sametinget få åtkomst till extern statistik. Status
som SAM krävs bland annat för att få tillgång till
statistikunderlag från Skatteverket och Statistiska
centralbyrån.

Styrelsens undertecknande

Årsredovisningen undertecknas av Sametingets
styrelse eftersom det är styrelsen som enligt
sametingslagen 2 kap. 4§ ansvarar för Sametingets
verksamhet och enligt förordningen 8§ ska skriva
under årsredovisningen.
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>>>
Översikt 2021
Pågående coronapandemi till trots, står det samiska samhället mitt i en
mängd viktiga processer på nationell nivå. Utredningen av rennäringslagen,
konsultationsordningen och inrättandet av en sanningskommission är några
exempel. Sametinget har även nya folkvalda ledamöter och en ny styrelse efter
årets sametingsval.
Särskilda händelser under året
Påverkan av coronapandemin

Sametinget har genomfört ett flertal åtgärder för att
kunna följa Folkhälsomyndighetens och regeringens
restriktioner på grund av coronapandemin. All
personal som haft möjlighet till det har uppmanats
att arbeta hemifrån. Två personalkonferenser har
hållits digitalt. Även då restriktionerna togs bort
underlättades för personal att arbeta hemifrån.
Coronapandemin har inneburit lägre kostnader för
resor, konferenser och arrangemang. Myndighetens
resekostnader har minskat minskat med cirka 66
procent jämfört med 2019. Demokratiuppdraget
påverkades i hög grad av coronapandemin och de flesta
aktiviteter genomfördes digitalt fram till början av
hösten 2021. Även andra aktiviteter som språkcaféer,
språkbad, föreläsningar och utbildningar har antingen
ställts in eller hållits digitalt.
Sametinget har fördelat samisk kultur och idrott
9,7 mnkr i krisstöd under 2021. De sökande var till
övervägande del enskilda kulturarbetare inom duodji
och konsthantverk, konst och musik. Något annat
särskilt utpekat stöd för samiska företag har inte
funnits. Rennäringsföretag och övriga samiska företag
har hänvisats till det ordinarie omsättningsstödet som
dock inte tar hänsyn till vissa branschers varierande
säsongsintäkter.

Plenum med strikta restriktioner

Den 23–26 februari 2021 hölls ett fysiskt plenum
i Sjædtavallie/Sundsvall med strikta restriktioner.
Allmänheten fick inte delta men plenum streamades
på Youtube.
Den planerade sameparlamentarikerkonferensen i
Inari, Finland, ställdes däremot in.
Den 29 november–2 december 2021 hölls
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plenum i Kiruna under mer normala förhållanden där
allmänheten kunde följa plenum både digitalt och på
plats.

Sametingsvalet 2021

Den 16 maj 2021 hölls sametingsval. 24 vallokaler var
öppna över hela landet, med strikta restriktioner för
både röstmottagare och väljare. Valdeltagandet blev
65 procent, en höjning med 7 procentenheter jämfört
med valet 2017. Den 1 september 2021 invigdes den
åttonde mandatperioden i Liksjoe/Lycksele i närvaro
av bland andra H.K.H. Kronprinsessan Victoria,
norska Sametingets dåvarande president Aili Keskitalo
och talman Tom Sottinen, kulturminister Amanda
Lind, talman Andreas Norlén och ärkebiskop Antje
Jackelén. Mandatperioden inleddes med en förändring
i Sametingets politiska ledning. Den nya styrelsen
består av sex ledamöter från Jakt- och Fiskesamerna,
Vuovdega-Skogssamerna och Landspartiet Svenska
Samer (två kvinnor och fyra män). Håkan Jonsson
valdes till ny styrelseordförande och Daniel Holst till
Sametingets ordförande.

Digitalisering

Både personal och politiker har vant sig vid att
använda digitala mötesverktyg under pandemin.
Sametinget har under året bytt till ett mer
ändamålsenligt och lättanvänt konferenssystem. De
digitala mötesverktygen kommer att bli ett regelbundet
och tidsbesparande inslag framöver i kombination med
fysiska möten.

Demokratiuppdraget

Sametinget fick under 2020–2021 i regeringsuppdrag
att genomföra insatser för att stärka samers, särskilt
unga samers, intresse och möjligheter att delta
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Den 16 maj 2021 var 24 vallokaler öppna
över hela landet. Här en bild från Kulturens
Hus i Luleå där drygt 150 personer röstade.
Foto: Marie Enoksson.

aktivt i demokratin och dess beslutsprocesser och i
det offentliga samtalet. Initialt knöts aktiviteterna
till anmälan för sameröstlängden 2020, därefter till
sametingsvalet 2021 och slutligen till beslutsprocesser
på kommunal, regional och nationell nivå, samt
till den partipolitiska debatten inför valet 2022.
Projektledaren har haft en politisk styrgrupp och en
arbetsgrupp med representanter från Sametingets
ungdomsråd till sitt förfogande.
Sametinget undertecknade i början av 2021 en
”deklaration för en stark demokrati” och har under
perioden uppmärksammat demokrati ur ett samiskt
perspektiv, både i digital och fysisk form. Workshops
med olika teman har genomförts. På webb och i sociala
medier har animerade filmer, digitala föreläsningar,
reportage, samt en demokratikalender publicerats. Ett
magasin, Ung och delaktig, producerades och trycktes
i 3 000 exemplar. Magasinet distribuerades till unga
samer inför sametingsvalet. En podcast för unga samer,
med fokus på de partipolitiska ungdomsförbunden och
deras politik, togs fram innan projektet avslutades vid
årsskiftet 2021/2022. Som avslutning på uppdraget
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deltog projektledaren, ungdomsrådet och delar
av styrgruppen på Mänskliga Rättighetsdagarna i
Göteborg.
Läs mer om demokratiuppdraget: sametinget.se/
demokratiuppdraget.

Förberedelser inför en sanningskommission

Under 2021 har det förberedande arbetet inför en
samisk sanningskommission fortsatt. Sametingets
rapport (Sametingets dnr 1.3.2-2020-1316
Regeringskansliets dnr A2020/01285/MRB) om
förberedelserna inför en sanningskommission till
Kulturdepartementet lämnades den 31 mars 2021.
Den bygger till stor del på samers egna synpunkter
insamlade genom dialogmöten och videomöten,
skriftliga enkätsvar m.m. Den 3 november 2021
fattade regeringen beslut om inrättande av en samisk
sanningskommission och direktiven för kommissionen.
Processen att utse ordförande samt ledamöter pågår i
dialog med Sametinget.
Läs mer om arbetet: sametinget.se/
sanningskommission.
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Återrapportering
Mål och återrapporteringskrav
Ku2021/01541, Ku2021/01875

Diarienummer vid
rapportering

Rapporteringstidpunkt

Sida

Språk
Sametinget ska lämna en lägesrapport om situationen för de samiska språken och redovisa
resultatet av det samlade språkarbetet.

Regleringsbrev 2021
Dnr 1.3.7-2020-1818

2022-03-12

s. 38

Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet
Sametinget ska redovisa hur myndigheten har bistått Institutet för språk och folkminnen i dess
arbete som expert i kommittén och hur Sametinget under året har bidragit till det fortsatta
genomförandet av Unescos kommitté i Sverige.

Regleringsbrev 2021
Dnr 1.3.7-2020-1818

2022-02-22

s. 24-25

Konsekvenser av spridningen av covid-19
Sametinget ska särskilt redovisa de konsekvenser spridningen av sjukdomen covid-19 har haft
för resultat, genomförande av verksamhet och ekonomi.

Regleringsbrev 2021
Dnr 1.3.7-2020-1818

2022-02-22

s. 10,
16, 3031, 41,
53, 70

Agenda 2030
Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Myndigheten ska
redovisa vilka resultat som nåtts som bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Regleringsbrev 2021
Dnr 1.3.7-2020-1818

2022-02-22

s. 17-18,
54

De nationella miljömålen
Sametinget ska redovisa hur den har bidragit till att uppfylla de nationella miljömålen, särskilt
målet om En storslagen fjällmiljö men även mål som Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv,
Myllrande våtmarker och Levande sjöar och vattendrag.

Regleringsbrev 2021
Dnr 1.3.7-2020-1818

2022-02-22

s. 48,
54

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer avseende skador inom rennäringen
Sametinget ska i samverkan med Naturvårdsverket samordna arbetet med ett
förvaltningsverktyg samt samråda med länsstyrelserna i Dalarnas, Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget.

Regleringsbrev 2021
Dnr 1.3.7-2020-1818

2022-02-22

s. 56

Stöd enligt marknadsordningen
Sametinget ska lämna rapport till regeringen (Näringsdepartementet) om de uppgifter som
ska lämnas till Europeiska kommissionen enligt artikel 2 i kommissionens beslut av tillstånd till
utbetalning av nationellt stöd för produktion och saluföring av renar och renprodukter i Sverige
(C(2019) 6741 final).

Regleringsbrev 2021
Dnr 1.3.7-2020-1818

2021-08-01

s. 52

Nationella minoriteter
Redovisa utvecklingen inom det minoritetspolitiska målets delområden. Redovisas i samråd
med Länsstyrelsen i Stockholm om diskriminering och utsatthet, inflytande och delaktighet
samt språk och kulturell identitet. Skillnader kvinnor, män.

Regleringsbrev 2021
Dnr 1.3.7-2020-1818

2022-04-06

s. 40-41

Åtgärder för nationella minoriteter
Webbplatsen minoritet.se

Regleringsbrev 2021
Dnr 1.3.7-2020-1818

2022-02-22

s. 41

Åtgärder för nationella minoriteter
Samiskt språkcentrum

Regleringsbrev 2021
Dnr 1.3.7-2020-1818

2022-02-22

s.36-39
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Uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Diarienummer vid
rapportering

Rapporteringstidpunkt

Ekonomistyrning
Sametinget ska redovisa insatser för att säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll inom
myndigheten.

Dnr 1.3.7-2020-1818

2021-03-01
2021-07-01
2021-10-01
2021-12-01

Konventionen om biologisk mångfald
Sametinget ska vara fokalpunkt för artiklarna 8(j) och 10(c) i Konventionen om biologisk
mångfald (CBD) och i det arbetet involvera andra myndigheter och aktörer som har kunskap
och roll att spela i genomförandet av dessa artiklar i Sverige. Sametinget ska senast 15
december 2023 till regeringen (Miljödepartementet) redovisa hur fokalpunktsuppdraget
genomförts under 2021–2023.

Dnr 1.3.7-2020-1818

2022-02-22
2023-12-15

s. 18,
49

Genomförande av landsbygdsprogrammet
Sametinget ska bistå förvaltningsmyndigheten (Statens jordbruksverk) i genomförandet av
landsbygdsprogrammet 2014–2020, inklusive de två förlängningsåren 2021 och 2022, på ett sätt
som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna.

Dnr 1.3.7-2020-1818

2022-02-22

s. 68-69

Härjedalsförhandlingarna
Sametinget ska bidra i arbetet avseende Härjedalsförhandlingarna gällande renbetesavtal på
vinterbetesmarker och åretruntmarker. Sametinget ska redovisa sina insatser till Länsstyrelsen
i Jämtlands län senast den 15 september 2021.

Dnr 1.3.7-2020-1818

2021-09-15

s. 49-50

Konsekvenser av coronapandemin för rennäringen
Sametinget ska analysera konsekvenserna för rennäringen som en följd av coronapandemin.
Sametinget ska rapportera resultatet till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31
mars 2021 och i ordinarie årsredovisning.

Dnr 1.3.7-2020-1818

2021-03-31
2022-02-22

s. 53

Prognoser
Sametinget ska redovisa prognoser för 2021–2024. Prognoserna ska kommenteras både i
förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Dnr 1.3.7-2020-1818

2021-02-05
2021-04-29
2021-07-30
2021-10-25

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Diarienummer vid
rapportering

Rapporteringstidpunkt

Sida

Uppdrag till Sametinget att stärka samers förutsättningar att delta i demokratiska
beslutsprocesser och i det offentliga samtalet.
Ku2020/00918, Ku2020/02567 (delvis)

Dnr 1.3.8-2020-595

2021-01-29
2022-03-21

s. 10-11

Uppdrag till Sametinget att kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället.
Ku2019/01249, Ku2020/02135

Dnr 1.3.8-2019-821

2021-04-30

s. 31,
76

Beslut om medel till Sametinget för genomförande av en förankringsprocess inför etableringen
av en Sanningskommission.
A2020/01285

Dnr 1.3.2-2020-1316

2021-03-31

s. 11

Uppdrag till Sametinget att fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.
(Ku2020/02135

Dnr 1.3.8-2021-1668

2021-10-15

s. 76

Uppdrag till Sametinget att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk
hälsa och suicidprevention.
S2020/06171

Dnr 1.3.8-2020-1074

2021-09-01

s. 18

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.
Fi2020/04960

Dnr 1.3.8-2020-1747

2021-04-01

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga för praktik 2021–2023.
A2020/02583

Dnr 1.3.8-2020-1711

2021-04-01
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Sammanfattning av måluppfyllelse
Mål och indikatorer

Måluppfyllelse

KULTUR
Mål
En levande samisk kultur med ett starkt och mångfaldigt konst- och
kulturliv. En levande och modern samisk biblioteksverksamhet.

•

Indikatorer
•
Insatser som leder till en mer levande samisk kultur.
•
Bidragsgivningen till samisk kultur leder till ett starkare och mer
mångfaldigt konst- och kulturliv.
•
Insatser som leder till en mer levande och modern samisk
biblioteksverksamhet.

•

SPRÅK
Mål
Att främja och stimulera de samiska språkens användning samt verka
för ett ökat synliggörande av de samiska språken.

•

•

Måluppfyllelsen är tillfredsställande.

•
•

Indikatorer
•
Språkavdelningens insatser under året i förhållande till
språkmålen.
•
Samiskt språkcentrums insatser under året i förhållande till
språkmålen.

•

Indikatorer
•
Sametingets delaktighet och inflytande i
samhällsplaneringsprocesser ökar.
•
Utökat förvaltningsansvar för de samiska näringarna.
•
Respekten för och efterfrågan på traditionell kunskap ökar.
•
Rennäringens tillstånd.
•
Förlustnivå av ren på grund av rovdjur, en toleransnivå på max 10
procents förluster.

•

SAMISKA NÄRINGAR
Mål
Ett starkare samiskt närings- och samhällsliv och därmed en starkare
ställning i det svenska samhället.

•

INFORMATION
Mål
Information om Sametinget och Sametingets verksamhet, både som
myndighet och folkvalt organ, samerna som urfolk, samiska förhållanden
och kultur finns tillgänglig och sprids i samhället.

Indikatorer
•
Statistik över besöksfrekvensen på webbplatserna samer.se och
sametinget.se.
•
Bedömning av effekterna av att sprida kunskap om Sametinget,
samer och samiska förhållanden i samhället.
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Arbetet med språkvård, normering och terminologi främjar de
samiska språken över riksgränserna.
Samiskt språkcentrums aktiviteter skapar mötesplatser som
inspirerar och stimulerar till en ökad användning av de samiska
språken.
Konferenser, mentorprogram och pedagogiska verktyg bidrar till en
positiv språkutveckling.

Måluppfyllelsen är tillfredsställande.

RENNÄRING
Mål
En ekonomiskt, kulturellt, socialt och ekologiskt hållbar rennäring.
En samhällsplanering där samiska behov beaktas. De skador som
rovdjuren orsakar rennäringen ska vara acceptabla.

Indikatorer
•
Stödinsatser som bidragit till en breddad samisk näringsbas och
ökad lönsamhet bland samiska företagare.
•
Antal gränsöverskridande samarbetsprojekt.
•
Antal insatser som medfört en förbättring av samernas inflytande
och medverkan i samhällsutvecklingen.

Sametingets medverkan i olika forum ökar förtroendet för
Sametinget, leder till ett ökat inflytande i beslutsprocesser och
främjar en levande samisk kultur
Bidragsfördelningen till samiska kulturverksamheter har en positiv
effekt på det samiska kulturlivet. Krisstödet till kultur och idrott
har gjort stor nytta för att mildra de negativa konsekvenserna av
pandemin.
Samernas bibliotek växer i betydelse och genomslagskraft och har
en begränsad men väl fungerande verksamhet.

•
•

Sametingets inflytande i beslutsprocesser och efterfrågan på
samisk kunskap ökar.
Fokalpunktsuppdraget ökar möjligheten att bidra till svenskt miljöoch klimatarbete.
Högt rovdjurstryck, brist på regelverk, klimatförändringar,
markexploateringar och en icke-fungerande rovdjursinventering
innebär ett allvarligt läge för rennäringen.
Riksdagens beslut om toleransnivåer på max 10 procent har ej fått
genomslag i rovdjursförvaltningen.

Måluppfyllelsen är god, förutom när det gäller förlustnivåer på grund
av rovdjur där måluppfyllelsen inte är tillfredsställande.

•
•

Pandemin drabbar samiskt näringsliv fortsatt hårt. En positiv
utveckling är omställningen till digitala marknadsplatser.
Interreg Aurora 2021–2027 är under framtagande med en starkare
samisk representation i organisationen.
Sametinget har deltagit i samråd, programskrivningar
och beslutsprocesser som stärker samernas inflytande i
samhällsutvecklingen.

Måluppfyllelsen är god.

•
•
•

Tillgången och kvaliteten på information om samer och samiska
förhållanden ökar. Fler myndigheter och institutioner efterfrågar
Sametingets kompetens.
Sametingets webbplatser är välbesökta.
Större insatser behövs för att motverka strukturell rasism och
okunskap i samhället, också om lagstiftning och internationella
överenskommelser som rör samer.

Måluppfyllelsen är tillfredsställande.
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Ekonomisk utveckling
INTÄKTER

2021

2020

2019

KOSTNADER

KULTUR
Intäkter av anslag
Övriga intäkter

6 402

6 251

2 042

19

0

33 154

29 209

23 384

Delsumma

39 901

35 630

29 635

SPRÅK

2019

Kostnader

6 747

6 421

6 251

Lämnade bidrag

33 155

29 312

23 352

Delsumma

39 902

35 633

29 603

Kostnader

14 783

12 710

15 602

Lämnade bidrag

27 061

27 546

27 682

Delsumma

41 844

40 256

43 284

Kostnader

44 597

39 959

38 667

Lämnade bidrag

96 284

106 411

91 609

140 881

146 370

130 276

SPRÅK
14 427

12 662

14 799

356

48

803

Erhållna medel för finansiering av bidrag

27 061

27 530

27 698

Delsumma

41 844

40 240

43 300

Övriga intäkter

RENNÄRING
Intäkter av anslag

2020

KULTUR
4 705

Erhållna medel för finansiering av bidrag

Intäkter av anslag

2021

RENNÄRING
37 077

34 214

32 149

4 380

4 284

5 956

96 285

105 495

91 741

137 742

144 993

129 846

Intäkter av anslag

3 936

5 554

4 941

Kostnader

5 334

8 865

7 764

Övriga intäkter

1 398

3 311

2 823

Lämnade bidrag

1 500

303

1 450

Erhållna medel för finansiering av bidrag

1 500

303

1 450

Delsumma

6 834

9 168

9 214

Delsumma

6 834

9 168

9 214

4 447

4 499

4 800

4 545

4 499

4 800

98

0

0

0

0

0

4 545

4 499

4 800

21 867

15 008

21 571

1 950

818

777

23 817

15 826

22 348

257 822

251 752

239 525

97 873

87 462

94 655

159 950

164 290

144 870

Övriga intäkter
Erhållna medel för finansiering av bidrag
Delsumma

SAMISKA NÄRINGAR

SAMISKA NÄRINGAR

INFORMATION
Intäkter av anslag

INFORMATION

Övriga intäkter
Erhållna medel för finansiering av bidrag
Delsumma

0

0

0

4 545

4 499

4 800

FOLKVALT ORGAN2
Intäkter av anslag

Delsumma

SAMMANLAGT
Intäkter från anslag
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Erhållna medel för finansiering av bidrag

Kostnader
Lämnade bidrag

Delsumma

FOLKVALT ORGAN2
21 409

15 008

21 523

458

0

48

1 950

818

794

23 817

15 826

22 365

254 683

250 356

239 160

86 001

78 339

84 463

Övriga intäkter
Erhållna medel för finansiering av bidrag

Delsumma

8 732

7 662

9 630

94 731

86 001

94 093

159 950

164 355

145 067

Kostnader
Lämnade bidrag

Delsumma

SAMMANLAGT
Verksamhetskostnader
Lämnade bidrag

2 Ekonomisk utveckling för Sametingets folkvalda parlament. Sametingets politiska verksamhet redovisas inte i årsredovisningen.
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Beräkningsmodell

I modellen hanteras relativt stora gemensamma
kostnader (OH-kostnader). Det beror i hög grad
på att Sametinget har relativt få antal anställda och
kontor på fyra olika orter, något som medför ökade
OH-kostnader för bland annat lokaler. Sametingets
gemensamma verksamhetskostnader, exklusive
kostnader för det folkvalda organet, har fördelats
ut på de ”prestationsgenererande” verksamheterna.
Fördelningen bestäms av relationen mellan den
enskilda verksamhetens direkta kostnader och de totala
direkta kostnaderna. De gemensamma kostnaderna
för 2021 utgör 55 procent av de direkta kostnaderna.
Den del av årets kapitalförändring, -3 142 tkr, som
påverkar verksamhetsutfallet, medför därefter justering
av verksamhetsintäkterna för den verksamhet som
kapitalförändringen avser. För 2021 avser denna del av
kapitalförändringen verksamheten ”Rennäring”.

Verksamhetsintäkter

Årets verksamhetsintäkter uppgår till 94 731 tkr, vilket
utgör en ökning med 8 729 tkr (+10,1 %) i jämförelse
med år 2020. Sametingets verksamhet finansieras i
huvudsak via anslag. För 2021 härrör 90,8 procent av
verksamhetens intäkter från anslag. Bidragsintäkterna
utgör 9,2 procent. Andelen övriga intäkter har ökat
med 0,3 procentenheter i jämförelse med föregående år.
Anslagsintäkterna är 86 001 tkr och har ökat
med 7 662 tkr (+9,8 %) i jämförelse med 2020.
Detta beror i hög grad på ökade anslagsavräknade
verksamhetskostnader, vilket i sin tur beror på
tillkommande kostnader med anledning av årets
sametingsval och ökade personalkostnader. Sametinget
är i en tillväxtfas och har under året kunnat rekrytera
personal till nya tjänster.
Det positiva ingående överföringsbeloppet år 2021
uppgick för förvaltningsanslaget till 1 499 tkr.
Bidragsintäkterna är 8 673 tkr och ökade i år
till 1 312 tkr (+17,8%), vilket är ett resultat av att
Sametinget är efterfrågat för externa uppdrag, oftast
från regeringen eller andra myndigheter.
Avgiftsintäkter och andra ersättningar uppgår till
57 tkr (-81,1 %).
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Verksamhetskostnader

Sametingets verksamhetskostnader för 2021 uppgår till
97 873 tkr, vilket innebär en ökning med 10 410 tkr
(+11,9 %) i jämförelse med föregående år. Utfallet
avseende resekostnader ligger fortfarande på en låg nivå
– en effekt som coronapandemin haft på verksamheten
även i år. Personalkostnaderna har emellertid ökat
med 6 942 tkr (+14,1%) i jämförelse med år 2020.
Myndigheten har under året kunna rekrytera och
tillsätta såväl nya tjänster som existerande vakanser. ITrelaterade kostnader har ökat med 1 597 tkr (+20,5 %).

Transfereringar

Årets lämnade bidrag uppgick till 159 950 tkr, vilket
utgör en minskning gentemot föregående år med
4 340 tkr (-2,6 %). Denna minskning beror
bland annat på att utbetalningar avseende
rovdjursersättningar har minskat med 6 164 tkr.

Årets kapitalförändring

Årets kapitalförändring uppgick till -3 373 tkr. Den
utgörs dels av verksamhetsårets avskrivningar på
anslagsfinansierade anläggningstillgångar (anslag 1:22
ap.2, Främjande av rennäringen), -3 142 tkr, och dels
årets förändring gällande återkrav av tidigare utbetalda
anslagsfinansierade bidrag, -231 tkr.

Anslagsredovisning

Sametinget har i sin anslagsredovisning totalt för samtliga
anslag erhållit ett positivt överföringsbelopp på totalt
7 666 tkr. Av detta svarar myndighetens förvaltningsanslag för 2 239 tkr, varav 1 811 tkr kan nyttjas under
2022.
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Internationellt arbete

Sametingets strategi för internationellt arbete och
samarbete3 som antogs av plenum i november
2020 har utgjort en övergripande vägledning för
årets insatser för att stärka samarbetet med samiska,
regionala och internationella institutioner, nätverk och
plattformar. Strategin som består av fyra delar utgår
från övergripande mål som reflekterar Sametingets
långsiktiga strävanden att förbättra och stärka
situationen för det samiska folket och dess rättigheter:
•

•

•
•

Mänskliga rättigheter och relevanta instrument
och processer som genomsyrar och lägger grunden
för allt internationellt arbete och samarbete.
Prioriterade tematiska frågor (Agenda 2030,
biologisk mångfald, klimat, repatriering av föremål
och kvarlevor, kulturarv och immaterialrätt,
samiska språk) med mål och övergripande insatser.
Sametingets samarbete med andra aktörer och
utvecklingsmöjligheter för att stärka detta samarbete.
Kapacitets- och kompetenshöjande insatser för
att säkerställa kontinuitet, sprida information och
höja kunskap internt och externt.

Under 2021 har fokus varit på att utarbeta mer
detaljerade instruktioner för att omsätta strategins mål
och insatser i praktiken.
På grund av pågående pandemi har många
internationella möten, konferenser och förhandlingar
genomförts digitalt. När det har varit praktiskt möjligt
har Sametinget även deltagit i fysiska möten, som
exempelvis klimatkonferensen COP26 i Glasgow.
Sametinget har under året fortsatt det arktiska
och samiska samarbetet, dels med Samerådet,
som är ett gemensamt samarbetsorgan för de
samiska organisationerna i Finland, Sverige, Norge
och Ryssland, och dels med den internationella
organisationen Inuit Circumpolar Council (ICC).

Klimatkonferens COP26

På FN:s klimatkonferens, COP26, i Glasgow den
31 oktober–12 november, samlades världens ledare
för att förhandla och diskutera åtgärder för att hejda
klimatförändringarna som påverkar jorden, dess natur
och våra samhällen. Ett av urfolkens starkaste och
tydligaste budskap under COP26 var att urfolk inte
bara drabbas av klimatförändringarna utan även av de
åtgärder som vidtas för att bromsa förändringarna och
hantera dess konsekvenser.
3 https://www.sametinget.se/142412.
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Under det brittiska ordförandeskapet har urfolk
synliggjorts på olika sätt. Ambitionerna märktes under
mötesförhandlingar och sidoaktiviteter, inte minst tack
vare den brittiska ordföranden Mr. Alok Sharma som
höll dialoger med urfolk från hela världen. Han ville
inhämta deras budskap till beslutsfattare och lyfta deras
förväntningar och synpunkter på förhandlingarnas
resultat. Det hölls även en tvådagarsträff med
kunskapsbärare från urfolk över hela världen med syfte
att utbyta kunskap och erfarenheter om klimatfrågor.
Vid klimatmötet lyckades man enas om en
regelbok för genomförandet av Parisavtalet, där
avtalets ambitioner om en begränsning av den globala
temperaturökningen till under 1,5 grader bibehålls.
Regelboken reglerar bland annat utsläppshandel
och innehåller skrivningar om respekt för mänskliga
rättigheter, skyddsåtgärder inklusive en mycket viktig
oberoende prövningsmekanism.
Ett resultat av konferensen, blev att världsledare
från mer än 140 länder – som sammantaget har
mer än 90 procent av världens skogar – åtog sig att
stoppa och vända skogsförluster och markförstöring
till år 2030. I samband med detta utfärdades ett antal
finansiella löften, bland annat 1,7 miljarder USD för
att främja urfolks och lokala samhällens rättigheter.
Tyvärr verkar finansieringslöftena endast gälla åtgärder
i utvecklingsländer. De omfattar inte åtgärder för
minskad avskogning eller finansiering av urfolks bidrag
i Europa eller Sápmi.
Sametinget bevakar klimatfrågor inom plattformen
för urfolk och lokala samhällen (Local Communities
and Indigenous Peoples Platform) och dess tillhörande
arbetsgrupp (Facilitative Working Group) som
Sametinget varit med och etablerat. Arbetsgruppen
fick under COP26 ett förlängt treårigt mandat
fram till 2024 och kommer att fortsätta arbeta
utifrån en aktivitetsplan som Sametinget och andra
urfolksrepresentanter varit med och tagit fram. Första
mötet under arbetsgruppens nya mandatperiod
kommer att äga rum våren 2022.

Agenda 2030

Under verksamhetsåret 2021 har Sametinget ytterligare
fördjupat och strukturerat arbetet med Agenda 2030
och konventionen om biologisk mångfald. Vi har
vidareförmedlat kartläggningen och våra slutsatser
genom information och kunskapshöjande insatser. Vi
har arbetat med åtgärder för att öka samiskt deltagande
och inflytande i det nationella genomförandearbetet
samt integrera hållbarhetsmålen i interna
styrdokument. Även om hållbarhetsmålen har tydlig
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koppling till mänskliga rättigheter och Sametingets
kärnfrågor och uppdrag, konstaterar Sametinget
att det saknas samiska perspektiv i det nationella
genomförandearbetet av Agenda 2030.
Under året har Sametinget fortsatt arbetat
för ökad respekt för och tillämpning av samisk
traditionell kunskap inom samhällsplanering samt
för ökat deltagande för samiska kunskapsbärare i
beslutsprocesser som berör dem.
Även i arbetet med nya landsbygdsprogrammet
har Sametinget lyft frågor om ökat beaktande av
traditionell kunskap och biologisk mångfald.

CBD – Fokalpunktsuppdraget

Sametinget har sedan 2021 ett övergripande
samordningsansvar – ett fokalpunktsansvar –
för både samisk kunskapstradition och annan
kunskapstradition. Tyngdpunkt för årets
verksamhet har legat på Sametingets övergripande
samordningsansvar för artiklarna 8(j) och 10(c) i
Konventionen om biologisk mångfald (CBD). I
uppdraget ansvarar Sametinget för att involvera andra
myndigheter och aktörer som har kunskap och roll att
spela i genomförandet av dessa artiklar i Sverige. Läs
mer om Fokalpunktsuppdraget i kapitel Rennäring på
sida 47.

Vård-, hälso- och ungdomsfrågor

Även om ett formellt ansvar för vård- och hälsofrågor
saknas, blir Sametinget ofta kontaktat även i dessa
frågor. Efterfrågan på samisk kunskap om vård
och hälsa i det omgivande samhället har lett till att
Sametinget inrättat en hälso-, äldre- och idrottsnämnd.
Nämnden deltar i samråd och följer aktuella frågor
inom nämndens områden. Frågor som särskilt berör
unga samer tas upp i ungdomsrådet.
Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete
som omfattar Region Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland Härjedalen och Dalarna. I styrgrupp och
politisk referensgrupp ingår Sametinget, Svenska
samernas riksförbund, Sáminuorra, Same Ätnam,
Riksorganisationen Samerna samt Landsförbundet
Svenska Samer. Sametingets hälso-, äldre- och
idrottsnämnd har tidigare antagit ett hälsopolitiskt
handlingsprogram och ett idrottspolitiskt program som
utgör grunden för Sametingets arbete med dessa frågor.
Socialdepartementet gav den 30 juli 2020 ett
20-tal myndigheter i uppdrag att inkomma med
bakgrundsrapporter inför det fortsatta arbetet med
en ny svensk nationell strategi för psykisk hälsa och
suicidprevention. Eftersom Sametinget inte har
något myndighetsuppdrag med direkt koppling till
hälsoområdet, uppdrog Sametinget till Institutionen
för Epidemiologi och Global Hälsa (EPIGH)
vid Umeå universitet att producera Sametingets
bakgrundsrapport. I rapporten (dnr FS 1.6.2-175721) som inlämnats till Folkhälsomyndigheten anförs
att förhindrandet av självmord bland samer och
stärkandet av samers psykiska hälsa kan göras genom
att samhället bedriver ett aktivt och målriktat arbete
i den riktningen, genom att samers möjlighet att
påverka bakomliggande faktorer till hälsa och ohälsa
i det samiska samhället stärks, och genom att den
samiska hälsoutvecklingen följs upp samt att kunskap
om detta sprids i samhället.
Läs mer om Sametingets första bidrag till den
nationella strategin om suicidprevention: sametinget.se/
strategi-suicidprevention.

Skinnberedning är ett exempel på
traditionell samisk kunskap.
Foto: Marie Enoksson.
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Hälso-, äldre- och idrottsnämndens
ordförande har ordet
Nämnden har inlett mandatperioden med att
prioritera arbetet med idrottspolitisk strategi.
Arbetet har tagit vid efter föregående nämnd
men har med anledning av coronapandemin
inte kunnat genomföras fullt ut tidigare. Samisk
idrott är en fråga som är viktig för många samer
och en strategi är nödvändig för Sametingets
fortsatta arbete.
Sametinget har en representant i styroch referensgruppen i Kunskapsnätverket för
samisk hälsa. Kunskapsnätverket är en viktig
aktör i regionernas arbete för att säkerställa
att samer har rätt till vård på lika villkor som
majoritetsbefolkningen. Sametingets representant
och deltagande bidrar till samernas röst i
regionernas arbete.
Nämnden har inlett arbetet med äldrefrågor
och etablerat kontakter med olika aktörer, något
som har fått stå tillbaka under pandemin. Det
finns behov som äldre samer har som inte beaktas
i det svenska samhället, så äldrefrågor är viktiga.
Sametinget och nämnden för en dialog med
Umeå universitet och bägge parter ser behov av
ökad kunskapsproduktion och utbildning inom
området samisk hälsovetenskap. Sametinget anser
det viktigt att ett nationellt uppdrag kring samisk
hälsoforskning tilldelas Umeå universitet. Fortsatt
samverkan mellan parterna är också prioriterat
för nämnden.

Vård- och hälsofrågor under året

Hälsonämnden har under 2021 hållit fyra
sammanträden, följt de webbinarier som
Kunskapsnätverket för samisk hälsa tillhandahållit
och haft ett digitalt samråd med nätverkets
huvudkoordinator.
Nämnden har besvarat remissen SOU 2020:47
Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag. I sitt
svar har Sametinget åberopat samernas ställning
som urfolk, hänvisat till skrivningar i FN:s
urfolksdeklaration, UNDRIP, artikel 22 och
de rättigheter som samerna har genom Sveriges
ratificering av Europarådets ramkonvention till skydd
för nationella minoriteter (ramkonventionen) och
Europeiska stadgan om landsdels- och minoritetsspråk
(språkstadgan).
Sametinget föreslår att de språkliga och
kulturella rättigheter som samer har ska regleras
i socialtjänstlagen för att stärka efterlevnaden av
lagstiftade rättigheter.

Ungdomsrådet under året

Sametingets ungdomsråd har hållit åtta digitala och tre
fysiska sammanträden samt sex digitala arbetsmöten
under året. I samband med mötena har interna
utbildningar genomförts om politisk verksamhet,
självbestämmande och vad det innebär att vara
partipolitisk obunden.
Ungdomsrådet har deltagit på följande evenemang
och möten under 2021:
•

— Margareta Påve
•
•
•
•
•
•
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Den med övriga sameting gemensamma
ungdomskonferensen SPR-N där en resolution om
klimatet utarbetades och antogs
Workshop med projektet EnTruGo (Stockholm
Environment Institute)
Sáminuorras årsmöte
Ungdomsråd Stockholm +50 med fokus på grön
återhämtning och biologisk mångfald
Sametingets samråd gällande minoritetspolitiska
frågor
Ungdomsråd Stockholm +50 med fokus på FN:s
klimatkonferens
MR-dagarna i Göteborg
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Urfolkskvinnor demonstrerar för klimaträttvisa.
Foto: SOPA Images Limited / Alamy Stock Photo.
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>>> Kultur
Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk kultur och ska verka för
en levande kultur och besluta om fördelning av statens bidrag. Sametinget
eftersträvar förvaltningsansvar för det samiska kulturarvet. Processer
kring repatriering av mänskliga kvarlevor liksom satsningar på samisk
biblioteksverksamhet pågår.
Resultat och verksamhet
Kulturnämndens ordförande har ordet
Den samiska kulturen, har liksom all annan kulturverksamhet, haft stora problem under året på grund av
coronapandemin. Kulturnämnden har genom coronastöd kunna stödja enskilda kulturarbetare och institutioner
med ekonomiska medel så de kunnat upprätthålla samt även utveckla sin verksamhet. Återstartsmedel har
beviljats för de två kommande åren.
Samarbete med Viermie-K och Kultur i Norr har påbörjats för en stärkt samisk kulturinfrastruktur, bland
annat omfattande samisk museiverksamhet och arkivväsende. Repatrieringsfrågor har blivit allt mer aktuella
och brännande. En förfrågan från Musikverket att uppföra Karl Tiréns jojksamling till Unescos register över
världsminnen ifrågasattes och avskrevs efter en skrivelse, då kulturnämnden ansåg att samlingen tillhör Sápmi
och därför bör återbördas till det samiska folket. Frågan behandlas vidare i god dialog.
Samernas bibliotek har fått status som resursbibliotek för samisk litteratur och skildringar om samer.
— Erik-Oscar Oscarsson

Mål
• En levande samisk kultur med ett starkt
och mångfaldigt konst- och kulturliv.
• En levande och modern samisk
biblioteksverksamhet.
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Indikatorer
• Insatser som leder till en mer levande
samisk kultur.
• Bidragsgivningen till samisk kultur leder
till ett starkare och mer mångfaldigt
konst- och kulturliv.
• Insatser som leder till en mer levande och
modern samisk biblioteksverksamhet.
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Sammanfattning av måluppfyllelse
Sametingets insatser på kulturområdet under året har bidragit till att främja en levande samisk kultur.
Vi stärker vårt inflytande och självbestämmande i allt fler frågor som rör oss genom ökat antal samråd,
deltagande i konferenser och i arbetet med arkivfrågor, repatriering och immateriella kulturarv.
Fördelning av bidrag till projekt och samiska kulturverksamheter har en positiv effekt på det samiska
kulturlivet. Fördelningen av krisstöd till kultur och idrott visar att behovet av att mildra de ekonomiska
konsekvenserna av coronapandemin har varit stort och de medel som har fördelats har gjort stor nytta
för det samiska kulturlivet.
Målet en levande samisk kultur med ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv uppfylls
tillfredsställande.
Samernas biblioteks verksamhet och insatser under året har bidragit till en mer levande och modern
samisk biblioteksverksamhet. Under året har biblioteket erbjudit programpunkter som ökar intresset
för bibliotekets verksamhet. Utlån, katalogisering och besök i webbkatalogen ökar stadigt från år till år,
vilket visar att allmänhetens och övriga användares intresse för bibliotekets verksamhet och tjänster ökar.
Under året har biblioteket förstärkts med en tjänst i och med resursbiblioteksuppdraget.
Målet en levande och modern samisk biblioteksverksamhet uppfylls tillfredsställande.

Återrapporteringskrav enligt
regleringsbrevet

Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i
Unescos kommitté för konventionen om tryggande av
det immateriella kulturarvet. Sametinget ska redovisa
hur myndigheten har bistått Institutet för språk och
folkminnen i dess arbete som expert i kommittén och
hur Sametinget under året har bidragit till det fortsatta
genomförandet av konventionen i Sverige.
Sametinget ska göra en uppföljning av de krisstöd
som har fördelats med anledning av coronapandemin.

Kulturavdelningen har under 2021 handlagt 302
ärenden, varav 90 ärenden avser krisstöd till samisk
kultur och idrott för att mildra konsekvenserna av
coronapandemin. Kostnaden för handläggningen
beräknas till 1 347 tkr. Av fjolårets ärenden utgjorde
48 ärenden krisstöd.
Tabell 1. Volym och kostnad för prestationer 2019–2021
2021

2020

2019

Antal ärenden

302

249

208

Kostnad per ärende (tkr)

4,5

5,0

2,8

Verksamhet under året

Sametinget strävar efter ett ökat självbestämmande,
ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar det
samiska samhället och ökad kunskap om urfolket
samerna i samhället. Som ett led i detta har Sametinget
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Tabell 2. Volym av prestationer 2019–2021
2021

2020

2019

2

5

5

Antal samråd

12

11

11

Antal konferenser

16

2

5

Antal remisser

Volym och kostnader för prestationer

Samverkan, samråd och remisser

under året haft samråd med ett flertal externa
aktörer på kulturområdet samt deltagit och delvis
arrangerat konferenser, workshops, seminarier och
webbinarier. Detta leder till erfarenhetsutbyte och
kunskapsuppbyggnad i frågor som rör samisk kultur.
Antalet konferenser har ökat markant. De flesta
har skett digitalt som en omställning på grund av
coronapandemin.

Sametinget har årliga samråd med Statens
kulturråd (KUR) och de nordliga regionerna
om bland annat regionernas kulturplaner inom
kultursamverkansmodellen och vikten av att
synliggöra den samiska kulturen vid fördelning av
medel. Sametinget deltar även i KUR:s nätverk för
regionerna med fokus på nationella minoriteters
kultur. Gemensamma möjligheter och utmaningar
diskuterades.
Sametinget har deltagit på en nätverksträff med
Sveriges kommuner och regioner för att informera
om Sametingets kulturpolitik och utvecklingsbehov
för regional kulturpolitik. Sametinget har även haft
samråd med Patent- och registreringsverket kring
samiska immateriella rättigheter, med kulturnätverket
Viermie K (som företräder ett antal samiska
kulturverksamheter och institutioner) med Nordiska
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museet kring hanteringen av deras samiska samlingar
samt med Statens musikverk kring hanteringen av Karl
Tiréns jojksamling.
Årets verksamhet har även omfattat deltagande
på Kulturdepartementets kulturdialogmöte med
regionerna, på konferenser, workshops och webbinarier
kring samiska kulturarv, bland annat med Museum
Europäischer Kulturen i Berlin angående hanteringen
av museets samiska samlingar samt i en konferens om
skydd av de nordiska urfolkens traditionella kunskap och
immateriella egendom anordnad av Utbildnings- och
kulturdepartementet i Finland och Sametinget i Finland.
Sametingen i Norden samverkar genom Samiskt
Parlamentariskt Råd (SPR) kring bevarande och skydd
av samiska immateriella kulturarv och rättigheter. Ett
antal möten har hållits under året kring dessa frågor.

Samiska kulturarv

Sametinget vill få ökat inflytande och
självbestämmande över det samiska kulturarvet,
däribland arkiv- och föremålssamlingar.4
Arkivsamlingar
Sametinget vill få ett samlat förvaltningsansvar för
insamling, bevarande och tillgängliggörande av
samiska arkivsamlingar. För bättre insamling och
tillvaratagande av arkivsamlingar är det nödvändigt
att förtydliga ansvarsfördelningen samt säkerställa en
långsiktig finansiering av den samiska arkivsektorn.
Ett nationellt samlat samiskt arkivansvar skulle på
ett naturligt sätt kunna inrymmas i Sametingets
verksamhet som förvaltningsmyndighet för samisk
kultur. En samisk arkivfunktion under Sametingets
ledning blir då en viktig del av urfolkets egen
förvaltning av sitt kulturarv, vilket även bidrar
till att stärka självbestämmandet. Även statliga
samlingar bör ingå i Sametingets förvaltningsansvar.
Detta har Sametinget framfört i den gemensamma
arkivutredningen Ansvar för samiskt kulturarv4 som
gjordes 2019 tillsammans med Institutet för språk och
folkminnen samt i remissen6 till betänkandet Härifrån
till evigheten (SOU 2019:58). Samiska arkivsamlingar
kan samlas till en eller flera fysiska platser, men det
utesluter inte samverkan med andra arkivmyndigheter
och institutioner kring exempelvis digitala lösningar.
4 Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram 2018-2021,
sidan 8.
5 Ansvar för samiskt kulturarv, 2019, Sametinget och Institutet
för folkminnen (Dnr:1.3.8.-2019-1077). Ku2017/02544/LS,
Ku2017/00478/KL.
6 Kulturdepartementet Ku2019/02112/KL (Dnr. 4.2.1-2020-339).
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Hanteringen av samernas kulturarv bör ske utifrån
etiska och rättsliga principer som bygger på
internationella deklarationer och konventioner som
rör urfolk. Även statliga samlingar ska hanteras utifrån
dessa principer. Sametinget föreslog i utredningen
Ansvar för samiskt kulturarv att Sametinget tilldelas ett
nytt uppdrag att utreda hur det statliga ansvaret för
samiska kulturarv i Sametingets regi kan organiseras
och finansieras.
Sametinget deltar i referensgruppen för projektet
Samisk audiovisuell samling7 som drivs av Umeå
universitet, Stockholms universitet, Kungliga
biblioteket m.fl. Syftet är att skapa en infrastruktur
för att samla och tillgängliggöra det samiska
audiovisuella kulturarvet, som idag är utspritt hos en
rad arkivförvaltare och privatpersoner. Filmmediets
och televisionens audiovisuella framställning av samer
har i hög grad format det svenska majoritetssamhällets
syn på samer och har även påverkat samernas egen
självbild i relation till majoritetssamhället. För
Sametingets del är det viktigt att de audiovisuella
samlingarna ska ingå i en samisk förvaltning, komma
det samiska civilsamhället till godo och förmedla en
rättvisande bild av samerna och den samiska kulturen.
Förvaltningen av samlingarna ska bygga på etiska
principer med grund i samernas rättigheter som urfolk.
Sametinget har tidigare inlämnat en skrivelse8
till Uppsala universitet om hur samiskt bildmaterial
från den rasbiologiska forskningen under 1920-talet
hanteras. Samlingarna med bland annat fotografier
av samer tillgängliggörs för forskning. Sametingets
synpunkt är att särskild hänsyn bör tas till samerna
som urfolk och att materialet därför bör hanteras och
tillgängliggöras med försiktighet.
Unescos konvention om tryggande av immateriella
kulturarv
Sametinget arbetar sedan många år med frågor rörande
samiska immateriella kulturarv. Institutet för språk
och folkminnen (Isof ) är samordnande myndighet för
tillämpningen av Unescos konvention om tryggande
av det immateriella kulturarvet. Ett antal nodansvariga
myndigheter och institutioner har i uppdrag att
bistå Isof och bidra till det fortsatta genomförandet
av konventionen. Sametinget har under året av Isof
utsetts till nodansvarig expertmyndighet för samisk
kultur.9 Det stärker det samiska arbetet nationellt men
7 Sametingets Dnr. 2019-418.
8 Sametingets Dnr. 4.2.6-2020-792.
9 Sametingets Dnr. 4.2.6-2018-596.
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också samarbetet med de andra sametingen, då även
Norge och Finland har skrivit under konventionen.
Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i
Unescos kommitté för konventionen. Sametinget
har inlämnat underlag till Sveriges andra periodiska
rapport till Unesco och i övrigt deltagit på möten
med Isof och övriga nodmyndigheter under året.
Sametinget har även medverkat i granskning av
föreslagna element till den nationella förteckningen.
Tillämpningen av konventionen har stor betydelse
för att trygga och synliggöra det immateriella
kulturarvet i hela landet. Konventionen ger möjligheter
att visa på den mångfald som det immateriella
kulturarvet rymmer. Som kommittémedlem kommer
Sverige särskilt prioritera att verka för civilsamhällets
förutsättningar för engagemang och delaktighet i
konventionsarbetet. Andra viktiga prioriteringar för
Sverige är erfarenhetsutbyte mellan länder, värna
om expertkunskap samt främja det immateriella
kulturarvets mångfald.
Repatriering av samiska kvarlevor
Repatriering handlar om rätten till sin historia och
till sina förfäder. Det handlar också om försoning
mellan urfolk och statsmakterna. Det finns både
urfolksrättslig reglering och etiska förhållningssätt
som talar för repatriering av både kulturföremål
(arkeologiska samlingar) och mänskliga kvarlevor
(anatomiska samlingar). De etiska regler som finns på
området ställer redan idag krav på museerna och övriga
att agera med beaktande av urfolkens intressen. I FN:s
urfolksdeklaration (2007, art. 11 och 12) framgår att
urfolk har rätt att skydda arkeologiska och historiska
fyndplatser och att de har rätt till repatriering av
mänskliga kvarlevor.
Sametinget har under lång tid arbetat med frågor
rörande repatriering av mänskliga kvarlevor genom
att kräva en fullständig identifiering av allt samiskt
skelettmaterial i samtliga statliga samlingar, en
kartläggning av hur museer och institutioner tillskansat
sig materialet samt en repatriering av de samiska
mänskliga kvarlevorna.10 Sametinget har under årens
lopp haft samråd med Svenska kyrkan, Gustavianum –
Uppsala universitetsmuseum, Statens historiska museer
(SHM), Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum, samt
övriga berörda parter, vilket har lett till ett gemensamt
arbete för att lyfta frågan om samiska mänskliga
kvarlevor och repatriering. En gemensam bedömning
är att regeringen bör ta ett större nationellt ansvar
10 Plenumsbeslut 2007-02-20, § 14.
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för dessa frågor samt att det finns ett behov av ett
nationellt rådgivande organ för repatrieringsfrågor.
Arbetet har gått i positiv riktning de senaste åren och
Sametinget upplever ett ökat stöd både från andra
berörda parter och från samhället i stort.
Sametinget samverkar med Gustavianum om
repatriering av samiska kvarlevor med härkomst
från Rounala ödekyrkogård i Karesuando socken.
Sametinget har deltagit i de återbegravningar
som har gjorts under tidigare år och även i
Riksantikvarieämbetets framtagande av vägledningar
för museerna i frågor som rör återlämnande.
Sametinget stödjer det samiska civilsamhällets
pågående repatrieringsprocesser och deltar i
Nordiska nätverket för mänskliga kvarlevor, i vilken
representanter från statliga museiinstitutioner och
Forskningsetiske kommittéer från Norge ingår.
Ájtte har under året fått i uppdrag att tillsammans
med Riksantikvarieämbetet och Sametinget arrangera
en konferens rörande repatriering och återbegravning
av samiska mänskliga kvarlevor. Konferensen ska samla
berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå.
Konferensen möter behovet av erfarenhetsöverföring
och utbyte av goda exempel som kan vägleda
utvecklingen i framtida processer. Konferensen kan
samtidigt vara ett steg i etablerandet av en nationell
samtalsplattform för att fördjupa kunskaperna och
stärka kompetensen i dessa frågor inom museer,
myndigheter och andra organisationer. En gemensam
planering har inletts under året.
Analys – Repatriering av samiska kvarlevor
Sametingets insatser på kulturområdet under året
bidrar till att främja en levande samisk kultur. Vi
stärker vårt inflytande och självbestämmande i allt
fler frågor som rör oss genom remissvar och ett aktivt
deltagande i samråd, konferenser och webbinarier.
Inbjudningar till samråd, konferenser och samverkan
tenderar att öka från år till år.
Sametinget samverkar både nationellt och i Norden
kring kulturarvsfrågor, däribland Unescos konvention
om immateriella kulturarv. Med uppdraget följer
möjligheter att öka kunskaperna om samisk kultur
samt att skapa och delta i forum för dialog både
nationellt och internationellt. Genom att synliggöra
Sametinget på fler arenor stärks samernas och den
samiska kulturens ställning i samhället. Ökade
samverkansytor bidrar även till målet att sprida
kunskap om samisk kultur och öka påverkansgraden
genom nya nätverk och kontakter. Sametingets arbete
med arkivfrågor och mänskliga kvarlevor har pågått i
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många år och vi ser en positiv utveckling för samiskt
inflytande och självbestämmande inom de områdena,
dels genom ett antal statliga utredningar och dels
genom de återförandeprocesser som genomförts under
årens lopp. Vi ser också en ökad positiv inställning hos
övriga myndigheter och aktörer till återföring av både
samiska samlingar och mänskliga kvarlevor till Sápmi.
Måluppfyllelsen är god.

Samernas bibliotek

Samernas bibliotek ska stödja och främja läsandet och
revitaliseringen av de samiska språken, stärka urfolket
röst i det demokratiska samtalet, vara en resurs kring
samisk litteratur för landets kommuner, stödja, vägleda
och ge råd till bibliotek, skolor, organisationer och
enskilda i litteraturfrågor samt i medieförsörjning
via fjärrlån och depåer, och samverka i evenemang
och projekt som rör samisk litteratur. Biblioteket
har i dagsläget två anställda bibliotekskonsulenter
varav en för resursbiblioteksuppdraget. Biblioteket
är samlokaliserat med Ájtte, Svenskt Fjäll- och
samemuseums bibliotek i Jokkmokk. De båda
biblioteken har ett unikt bestånd av samisk litteratur
inom ämnesområdet samisk kultur.
Biblioteket ingår i styrgruppen för Polarbibblo.se
som är en kreativ arena där barn uppmuntras att skapa
och berätta på samiska, meänkieli och svenska.
Biblioteket deltar i Kungliga bibliotekets projekt
Bläddra – en e-boksapplikation på de nationella
minoritetsspråken som ska tillgängliggöra litteratur
på minoritetsspråken oberoende av geografisk plats
och bli ett naturligt verktyg i bibliotekens arbete för
att främja läsning och språklig utveckling. Målet
är att ge de nationella minoriteterna en likvärdig
biblioteksverksamhet oavsett var i landet de bor.
Samernas biblioteks programverksamhet har varit
reducerad på grund av den fortsatta coronapandemin.
Under hösten kunde biblioteket ändå genomföra tre
programpunkter. Biblioteket firade Samisk språkvecka
med bokutställning och besök av modersmålslärare
i samiska. 70-årsjubileet av utgivningen av boken
Elli Kari firades med besök av bokens huvudperson,
Elli Kari Pavval, och författarens dotter, Elle-Kari
Jannes Höjeberg, och boken släpptes i nyutgåva på
nordsamiska, lulesamiska och svenska. Arrangemanget
besöktes dels av förskolan vid sameskolan i Jokkmokk
på dagtid och dels av en vuxenpublik under kvällen.
Biblioteket har även haft en bokutställning med temat
Sápmi på 1950-talet i ord och bild. För biblioteket
är det viktigt att vara en lokal samarbetspartner för
kulturella, språkliga och litterära arrangemang.
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Samernas bibliotek har under året lånat ut 14 depåer
till andra bibliotek, sameskolor och kommunala skolor.
Medieinköp har främst gjorts av läromedel för barn.
Förvärven har minskat något under treårsperioden.
Biblioteket har tidvis varit stängt och leveranser av
samisk litteratur har försvårats på grund av stängda
gränser. Utlånen har däremot ökat, fler böcker är
katalogiserade och därmed utlånbara. Utlånen har till
största delen bestått av barnböcker ur depån till skolor
och andra bibliotek. Besök i webbkatalogen har ökat
markant från tidigare år. Utöver detta har biblioteket
utökat antal prenumerationer från 8 till 24, varav 14
på samiska. Biblioteket har tillsammans med Ájttes
bibliotek ansvar för Svensk samisk bibliografi (SAMB)
som är en deldatabas i KB:s nationella söktjänst Libris.
SAMB samarbetar med de samiska bibliografierna i
Norge, Finland och Ryssland. Biblioteket deltar även i
Svensk biblioteksförenings expertnätverk för nationella
minoriteter och urfolket samerna. Biblioteket har
tillgång till Myndigheten för tillgängliga mediers
katalog Legimus och arbetar vidare med förslag till
bokinläsning av samisk litteratur.
Tabell 3. Förvärv av böcker 2019–2021
2021

2020

2019

Inköp

746

564

1 023

Gåvor

101

114

143

Totalt

847

678

1 166

Varav på samiska

514

529

778

2021

2020

2019

1 673

1 196

1 221

2021

2020

2019

26 903

25 606

24 489

Tabell 4. Utlån av böcker 2019–2021
Antal

Tabell 5. Utlånbara böcker 2019–2021
Antal

Tabell 6. Besök i webbkatalog 2019–2021
Antal unika besökare

2021

2020

2019

4 361

4 613

3 987

Antal besök

334 926

695 959

50 087

Antal sidvisningar

784 455

1 549 755

115 901
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Tabell 7. Kostnader (tkr) för biblioteksverksamheten 2019–2021
2021

2020

2019

617

528

0

Lokaler

0

0

44

Resor

4

4

66

222

131

202

Tjänster

68

212

379

Övrigt

64

113

22

0

0

0

975

988

713

Personal

Inköp av böcker m.m.

Utbetalda bidrag
Summa

Resursbibliotek
Kungliga biblioteket (KB) fick under året ett
treårigt regeringsuppdrag för biblioteksverksamhet
på de nationella minoritetsspråken. Uppdraget
innebär en satsning på minoriteternas bibliotek
som resursbibliotek för respektive språkgrupp och
för landets kommunala biblioteksverksamheter.
Tillgång till litteratur för barn och unga ska särskilt
beaktas. Detta uppdrag berör bland annat Samernas
bibliotek. Grunden till satsningen lades 2019 när KB
presenterade ett förslag till nationell biblioteksstrategi.11
I strategin lyfts behovet av resursbibliotek fram,
med slutsatsen att alla som tillhör de nationella
minoritetsgrupperna har rätt till sina språk och en
likvärdig biblioteksverksamhet oavsett var de bor
i landet. Som resursbibliotek kommer Samernas
bibliotek bland annat att lägga fokus på ett utökat stöd
för medieförsörjning och rådgivning i biblioteksfrågor.
Biblioteket ska samråda med användarna och övriga
aktörer inom uppdraget, ge konsultativt stöd till
kommunal biblioteksverksamhet och skolbiblioteken,
rikta sig till hela landets regioner och kommuner
med de material och tjänster som produceras,
sprida tillgängliga medier till sina målgrupper och
uppmärksamma barn och ungas tillgång till litteratur,
genom bland annat Polarbibblo. För att ge stöd till
den nationella digitala bibliotekstjänsten Bläddra ska
resursbiblioteken inrätta och upprätthålla bokråd som
stöd i litteraturfrågor.
Under året har biblioteket deltagit i tematiska
samtal tillsammans med KB och de andra
nationella minoriteternas bibliotek för att bereda
och formulera uppdraget. Under hösten har en
bibliotekskonsulent med ansvar för etableringen av
resursbiblioteksfunktionen rekryterats. Biblioteket
kommer att genomföra användardialoger och samverka
11 Demokratins skattkammare – förslag till nationell
biblioteksstrategi, Kungliga biblioteket, 2019.
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med andra relevanta aktörer för att utveckla nya
funktioner och tjänster som kan stötta kommunernas
arbete med den samiska målgruppen.
Sametinget tilldelades för 2021 totalt 1 900 tkr för
uppdraget. De medel som inte förbrukats överförs till
nästa år. KB delredovisar uppdraget återkommande
under perioden. Sametingets redovisning av medel och
verksamhet ingår i KB:s kommande redovisningar.
Analys – Resursbibliotek
Bibliotekets verksamhet och insatser under året har
bidragit till en mer levande och modern samisk
biblioteksverksamhet men även till att revitalisera de
samiska språken och stärka deras ställning i samhället
genom programpunkter under året och litteraturdepåer
till skolor, sameskolor och andra bibliotek. En
levande och modern biblioteksverksamhet främjar
en positiv utveckling för de samiska språken genom
att synliggöra och tillgängliggöra den samiska
litteraturen och stödja de samiska språken inom
utbildningsområdet. Samernas bibliotek har en viktig
roll i att synliggöra samernas berättelser, historia och
nutida livsvillkor samt öka kunskapen om samiska
frågor i det omgivande samhället. Det i sin tur leder
till ett starkare och mer livskraftigt samiskt samhälle.
Att förvärven inte har ökat kan delvis förklaras av att
den rådande pandemin har försvårat leveranser från
Norge och Finland, där en stor del av den samiska
litteraturen utges. Utlån, katalogisering och besök i
webbkatalogen ökar stadigt från år till år, vilket visar
att allmänhetens och övriga användares intresse för
bibliotekets verksamhet och tjänster ökar. Under året
har biblioteket förstärkts av ytterligare en tjänst i och
med resursbiblioteksuppdraget. Den information och
marknadsföring som skett under året har bidragit till
ett ökat intresse för Samernas bibliotek, framförallt
från media men även från andra bibliotek och
användare.
Målet en levande och modern samisk
biblioteksverksamhet uppfylls tillfredsställande.

Bidrag till samisk kultur

Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram anger
Sametingets prioriteringar vad gäller kulturpolitiska
åtgärder och bidragsgivning.
Sametinget eftersträvar en levande samisk kultur
med ett starkt och mångfaldigt samiskt konst- och
kulturliv, vill synliggöra samisk kultur i det offentliga
rummet och skapa förutsättningar för en stabil
infrastruktur för det samiska civilsamhället. Bidrag
till samisk kulturverksamhet ska göra det möjligt för
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Figur 1. Beviljade projektbidrag, tkr, 2019–2021
Tabell 8. Ansökningar i antal och tkr 2019–2021*

samer att själva förmedla sin historia, sitt språk, sin
identitet och sitt kulturarv. Olika kulturyttringar och
det samiska civilsamhällets verksamheter bidrar till
en levande samisk kultur, ett starkt och mångfaldigt
konst- och kulturliv och i förlängningen även till att
stärka demokratin.
Sametinget fördelar bidrag ur anslag 1:2 Bidrag till
allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete, ap. 5 Bidrag till samisk
kultur samt från Samefonden.12
Anslaget har 2021 uppgått till 30 878 tkr varav
13 000 tkr till bidrag i syfte att mildra de negativa
konsekvenserna till följd av spridningen av covid-19
(krisstöd). Av anslaget har 710,5 tkr fördelats enligt
Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa
studier i samiska. Antal ansökningar och beviljade
bidrag är relativt konstant mellan åren 2019–2021.
Totalt 75 procent av anslaget har fördelats som
verksamhetsbidrag och 25 procent har fördelats till
kulturprojekt inom bild och form, musik, litteratur,
film, duodji, dans och teater.

2021

2020

2019

212

201

208

76

78

87

Ansökt summa

41 728

34 272

30 220

Beviljad summa

17 407

17 003

17 440

Antal ansökningar
Antal beviljade ansökningar

* Krisstöd ej inräknade, se särskild tabell.
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Figur 2. Inkomna och beviljade ansökningar 2019–2021
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Figur 3. Ansökt och beviljad summa 2019–2021
12 De bidrag som utbetalats från Samefonden redovisas inte här.
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Projektbidrag

7 000

Bidrag har fördelats utifrån inkommande ansökningar
och andelen beviljade projektbidrag har varit relativt
konstant under den senaste treårsperioden, cirka 2 000
tkr per år. Av 95 ansökningar om projektbidrag har 31
stycken beviljats, vilket motsvarar 32 procent av det
totala sökta beloppet.
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Flest antal projektansökningar under 2021 har
rört litteratur följt av övriga och duodji/slöjd.
Övriga projekt innefattar till exempel festivaler,
seminarier, utställningar och andra projekt som
inte passar in i någon annan kategori.
Under en treårsperiod har mest bidrag beviljats till
övriga projekt följt av litteratur och musik.
Minst antal ansökningar under 2021, med lägsta
belopp och lägsta beviljade bidrag, har gällt teater,
språk, media, dans och forskning.
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•

2021

Figur 4. Beviljade verksamhetsbidrag (tkr), 2019–2021

Sametinget fördelar bidrag till följande verksamheter:

Verksamhetsbidrag

•

Det överordnade målet med verksamhetsbidragen
är ett livskraftigt samiskt samhälle. Samerna
behöver starka och stabila organisationer och
kulturinstitutioner för en långsiktig och hållbar
utveckling av det samiska samhället och en fungerande
demokrati. Antalet ansökningar och ansökta summor
är relativt konstanta under treårsperioden. Av den
totala summan verksamhetsbidrag som har sökts under
2021 beviljades cirka 50 procent.

•

•

Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum som arbetar
för revitaliseringen av det sydsamiska språket och
för att skapa tillväxt på samiska villkor beviljades
1 400 tkr 2021.
Giron Sámi Teáhter (GST) som ska vara
en ledande institution inom den samiska
scenkonsten vad gäller utveckling, förnyelse och
konstnärlig kvalitet. Den ska vårda och främja
det samiska språkets alla varieteter och det
samiska kulturarvet. Sametinget och GST har en
gemensam arbetsgrupp som ska se över teaterns
framtida organisation och finansiering med det
långsiktiga målet att utveckla teatern till en samisk
nationalscen i Sverige.
Sámi Duodji/Sameslöjdstiftelsen som är en
branschorganisation för samiska slöjdare med
målsättningen att främja, stödja och utveckla
samisk slöjd och samiskt konsthantverk samt värna
om det samiska hantverks- och kulturarvet.

Tabell 9. Ansökningar om verksamhetsbidrag per område i antal och tkr 2019–2021
2021

2020

2019

Antal
ansökningar

Ansökt
belopp, tkr

Antal
beviljade
bidrag

Beviljat
bidrag,
tkr

Antal
ansökningar

Ansökt
belopp, tkr

Antal
beviljade
bidrag

Beviljat
bidrag,
tkr

Antal
ansökningar

Ansökt
belopp, tkr

Giron Sámi Teáhter

1

9 145

1

6 000

1

9 145

1

5 900

1

9 145

1

5 900

Sameslöjdstiftelsen
Sámi Duodji

1

2 000

1

825

1

1 650

1

930

1

2 200

1

1 860

Tidskrifter

1

1 100

2

2 600

2

2 750

2

2 600

2

2 750

2

2 600

Kulturcentra/
samegårdar

7

3 326

1

1 400

6

2 208

1

1 400

7

2 208

1

1 400

Organisationer

20

13 364

16

3 203

17

11 845

17

3 255

20

11 845

16

2 699

Föreningar

34

2 050

24

769

26

1 678

27

677

27

1 101

29

665

Totalt

64

30 985

45

14 797

53

29 276

49

14 671

58

29 249

50

15 124

Bidragsmottagare
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Antal Beviljat
beviljade bidrag,
bidrag
tkr
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•

•

•

•

Sameföreningar som skapar samhörighet bland
samer på lokal nivå och stärker samisk kultur och
identitet genom bland annat kursverksamhet och
andra arrangemang.
Samegårdar och kulturcentra, som är lokala
mötesplatser som främjar och stärker den samiska
kulturen och bidrar till att sprida kunskap om
samisk kultur och samhällsfrågor genom olika
aktiviteter och arrangemang.
Organisationer som arbetar bland annat för att
stärka den samiska kulturen, rennäringen, de
samiska rättigheterna, de samiska ungdomarna
och de samiska språken. De lyfter viktiga samiska
kultur- och samhällsfrågor, skapar arenor för
möten och samverkan mellan olika samiska
grupper och stärker det samiska samhället.
Även konstnärsorganisationer som arbetar
gränsöverskridande i Sápmi för att främja och
stärka det professionella utövandet av kultur- och
konstformer. Dessa organiserar kompositörer,
jojkare, författare, skådespelare, scenarbetare,
filmarbetare och konstnärer.
Tidskrifter – Sametingets roll när det gäller
samiska medier är att uppmuntra till samisk
språkanvändning. Ett krav för verksamhetsbidrag
är att minst 25 procent av det redaktionella
innehållet ska vara på samiska.

Krisstöd till samisk kultur
Sametinget framställde 2020 till regeringen om behov
av särskilda medel till samisk kultur och idrott för att
mildra pandemins konsekvenser.13
Sametinget tilldelades en ökning av anslaget med
4 mnkr. För 2021 har Sametinget sammanlagt
tilldelats 13 mnkr till krisstöd. Styrdokument är
Sametingets Kulturpolitiska handlingsprogram 2018–
202114 och Riktlinjer – Krisstöd för samisk kultur och
idrott för Sametingets bidragsgivning.15
Tre utlysningar om medel gjordes under året med
ansökningsperioderna 2 oktober 2020–28 februari
2021, 1 mars–31 juli och 1 augusti–15 oktober. För
varje sökomgång utfärdades nya riktlinjer. De flesta
bidragen gick till duodji/slöjd, musik/jojk, árbediehtu/
traditionell kunskap men även organisationer såsom
Giron Sámi Teáhter. I fjol gick de flesta krisstöden till
duodji/slöjd, bild/form, musik/jojk och organisationer.

13 Dnr 4.2.6-2020-575.
14 Kulturpolitiskt handlingsprogram 2018–2021, antaget av
Sametingets plenum 2018-05-23—25, § 28.
15 Dnr 1.5.4-2020-1333 samt 1.5.4-2021-237.
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Antal ansökningar och beviljade krisstöd nästintill
fördubblades jämfört med fjolåret. Sametinget fick
ansökningar för totalt 18 969 tkr och fördelade
9 746 tkr under året. Kvarvarande medel som inte
fördelades uppgick till 3 254 tkr.
Det finns flera orsaker till att alla medel inte
fördelades. En anledning är att antalet ansökningar
minskade under andra halvåret, dels eftersom
restriktionerna i samhället minskade och pandemin
tenderade att lätta. Kulturlivet liksom samhället i
övrigt öppnades upp igen och fler arrangemang och
aktiviteter kom igång. En annan förklaring är bristande
ansökningar som därmed inte var bidragsgrundande.
Tabell 10. Krisstöd

Kategori
Duodji

Antal
ansökningar

Ansökt
Antal bidrag,
beviljade
tkr

Beviljat
bidrag,
tkr

29

29

4 253

3 118

Bild/Form

7

7

1 457

1 020

Musik/Jojk

10

10

1 686

1 435

Litteratur

5

5

497

319

Media/Film

4

4

641

601

Forskning

0

0

0

0

Organisationer

9

8

2136

985

Språk

0

0

0

0

Dans

6

5

2480

586

Teater

4

3

214

148

11

11

1403

1167

Övrigt

5

4

4200

367

Totalt

90

86

18 969

9 746

Árbediehtu

Sametinget gjorde en undersökning av pandemins
effekter genom ett öppet webbinarium och
enkätundersökning. Resultatet samlades i skriften
Pandemins effekter på det samiska kulturlivet.16 Vår
undersökning visade att pandemin har medfört
en tung ekonomisk belastning för samiska kulturverksamheter och enskilda kulturskapare som förlorat
intäkter och till viss del sin försörjning. Den gradvisa
nedstängningen av samhället med begränsningar av
folksamlingar, samhällsfunktioner, reserestriktioner
och även stängda gränser inom Norden har bromsat
in det samiska kulturlivet. Många aktiviteter och
arrangemang har ställts in och samarbeten i kreativa
processer har inte blivit av eller lagts på is. Stängda
gränser har påverkat dem som arbetar i annat land och
16 Sametinget, 2021. Pandemins effekter på det samiska
kulturlivet, s. 3. (Dnr. 4.2.7-2021-2143).
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även familjerelationer. Kulturaktörer har tvingats finna
nya vägar att arbeta med kultur, både på ett personligt
plan och för att anpassa sina verksamheter och
konstnärliga uttryck för att nå ut till allmänheten. Det
har bidragit till att användandet av tekniska lösningar
och metoder har ökat i Sápmi. Positiva effekter är att
mer tid har frigjorts till eget konstnärligt skapande
och att man kunnat genomföra och ta del av många
aktiviteter genom internet. Coronapandemin har
visat på skörheten i den samiska infrastrukturen och
samtidigt den resiliens som finns bland kulturaktörer.
Den samiska kulturella infrastrukturen anses vara
ofullständig och underfinansierad. Det finns ett
behov av fler samiska kulturinstitutioner för att täcka
in alla kulturområden. Detta skulle bidra till ny
utveckling och höja kompetensen och statusen för
samisk kultur, både nationellt och internationellt.
Det finns behov av fler anpassade stödformer och
höjda ekonomiska stödbelopp till alla kulturutövare,
inklusive höjda verksamhetsstöd till samiska
organisationer, sameföreningar, kulturcentra och
samegårdar för att enklare kunna ta nya grepp under
och efter coronapandemin och därmed lyckas bättre
med en omstart. Samiska kulturarbetare efterfrågar
kraftigt höjda statliga anslag till Sametinget och andra
bidragsgivande myndigheter och även regionerna.
Kulturvanor och tillgänglighet skiljer sig åt beroende
på geografiska, socioekonomiska och demografiska
faktorer. Det borde vara möjligt att bedriva konstnärlig
och kulturell verksamhet i Sápmi på lika villkor som
i samhället i övrigt. För att alla ska ha kunna ta del
av en mångfald av konst och kultur oavsett var man
bor, behöver möjligheten att vara verksam inom
samisk kultur förbättras. Bättre villkor för samiska
kulturskapare skulle ge trygghet, arbetsro och en
bättre psykosocial miljö. Visionen bland samiska
kulturaktörer är att samiskt konst- och kulturliv ska
utgå ifrån egna värdeskalor och premisser och värderas
likvärdigt som majoritetssamhällets konst och kultur.

färre antal projektägare. Även vad gäller krisstöden
har fler kvinnor än män både sökt och beviljats bidrag
båda åren.
Tabell 11. Beviljade ansökningar för projektbidrag, kvinnor
respektive män
2021

2020

2019

Kvinnor

99

89

150

Män

53

60

91

Tabell 12. Beviljade ansökningar för krisstöd, kvinnor
respektive män.
2021

2020

2019

Kvinnor

49

23

0

Män

18

13

0

Sametinget fick 2019 i uppdrag att kartlägga
och analysera det samiska samhället ur ett
jämställdhetsperspektiv. Redovisningen17 inlämnades
2021 och visar att samiska kvinnor dominerar i det
samiska civilsamhället när det gäller representation
inom samiska organisationer, institutioner och
föreningar med inriktning mot språk, kultur och
utbildning. De samiska männen dominerar däremot
inom rennäringen. Några bakomliggande faktorer
är rennäringslagstiftningen (som har marginaliserat
kvinnorna) och exploatering av samernas marker men
även majoritetssamhällets normer, värderingar och
könsmönster påverkar samerna.18 En sammanställning
2020 av sammansättningen i styrelserna hos de
samiska organisationer som söker verksamhetsbidrag
hos Sametinget visar att huvudparten av styrelserna har
en kvinnlig majoritet, 78 procent. De flesta styrelser
har också en kvinna som ordförande, 74 procent.19
Samma tendens finns i bidragsgivningen till samiska
projekt, krisstöd och verksamhetsbidrag. Fler kvinnor
än män söker och beviljas medel.

Jämställdhet

Enligt Sametingets politiska jämställdhetsprogram
ska samtliga bidragsmottagare ha en plan för sitt
jämställdhetsarbete. Vad gäller bidrag till samisk kultur
efterfrågas detta både vid ansökan och vid redovisning
av bidrag. Både män och kvinnor har under 2021
framför allt sökt och beviljats bidrag för projekt inom
duodji/slöjd, litteratur och traditionell kunskap.
Antalet män och kvinnor i projekten är lägre än
tidigare år, trots att antalet ansökningar har ökat. En
förklaring kan vara att projekten blir större men med
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17 Kartläggning av jämställdheten i det samiska samhället.
KU2019/00469/CSM, KU2019/01249/CSM, Dnr. 1.3.8-2019-821.
18 Ibid, s.4 ff.
19 Ibid. sida 27 ff.
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Bedömning av måluppfyllelse

Målen för en levande samisk kultur med ett starkt
och mångfaldigt konst- och kulturliv bedöms utifrån
i vilken grad bidragsgivningen till samisk kultur
leder till ett starkare och mer mångfaldigt konst- och
kulturliv. Samisk kultur skapar sammanhang och
identitet och är ett viktigt redskap att få människor att
utmana och bredda sina perspektiv, något som berikar
och ger ett mer öppet samhällsklimat. Kulturella
aktiviteter har positiva effekter på det mänskliga
välbefinnandet, höjer livskvaliteten och kreativiteten
och sammanför människor, också över kulturgränser.
Coronapandemin har tvingat kulturlivet att bromsa
in för att minska smittspridningen. Den samiska
kultursektorn har drabbats hårt av inställda evenemang
och minskade besökstal, samtidigt som man också har
hittat nya sätt att utöva kultur, till exempel genom
internet. För att förbättra villkoren för kulturarbetare
och göra samiska kulturverksamheter mer resilienta
är det nödvändigt att se över och förbättra den
samiska kulturinfrastrukturen. Det kulturpolitiska
handlingsprogrammet är inriktningsdokument för
Sametingets uppdrag att verka för en levande samisk
kultur. Det politiska målet är att skapa bestående och
långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar så att
alla delar av det samiska kulturlivet främjas. Det finns
ett stort behov av insatser med tillräckliga resurser för
att bygga upp och möjliggöra en stabil infrastruktur
för samiska kulturinstitutioner och enskilda
kulturarbetare. En viktig förutsättning för att uppnå
detta mål är samverkan och dialog med det samiska
civilsamhället.20

Det samiska kulturlivet är hårt drabbat av pandemin
i likhet med övriga kulturaktörer i Sverige och
krisstödet från Sametinget har bidragit till att hålla
verksamheter flytande. Pandemin tydliggör att det
samiska kulturlivet är underfinansierat, den samiska
kulturella infrastrukturen är ofullständig och det
finns behov av anpassade ekonomiska stöd för
att ge samiska kulturskapare bättre och likvärdiga
villkor som i samhället i övrigt. Av den totala
ansökta summan verksamhetsbidrag beviljades cirka
hälften. Det samiska civilsamhället visar årligen
långt större behov än vad Sametinget kan fylla.
De flesta organisationer har fått ungefär samma
bidrag under den senaste tioårsperioden. När fler
ansökningar om verksamhetsbidrag inkommer fördelas
bidraget till fler organisationer, vilket påverkar övrig
kulturutövning negativt då det blir mindre medel till
projektbidrag. Anslaget har inte höjts nämnvärt under
en tioårsperiod. Höjningen 2018 ledde endast till en
knappt nämnbar höjning av verksamhetsbidragen.
Sametinget har under lång tid påtalat vikten av en
höjning av anslaget, för att uppnå det övergripande
målet om ett starkt och mångfaldigt konst- och
kulturliv.
Måluppfyllelsen för en levande samisk kultur
med ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv
är tillfredsställande med de medel som finns att
fördela, även om behovet är större för projekt- och
verksamhetsbidrag. Krisstödet har varit ett nödvändigt
och positivt tillskott i bidragsgivningen och har
bidragit till att hålla det samiska kulturlivet levande
under pandemin.

20 Kulturpolitiskt handlingsprogram 2018-2021, antagen 2018-0523--25, § 28, s. 3.
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Många kulturarrangemang och språkliga aktiviteter
har ställts in under coronapandemin. Sametingets
invigning hölls enligt plan men allmänheten kunde
enbart följa ceremonin digitalt.
Foto: Marie Enoksson.
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>>
Språk
Sametingets språkarbete har under året utförts genom Samiskt
språkcentrum, det minoritetspolitiska uppdraget och Sámi Giellagáldu
som främst arbetar med samnordiskt språkvårds- och terminologiarbete.
Språkcentrums uppdrag är revitaliseringsinsatser för de samiska språken.
Minoritetspolitiska uppdraget har sin utgångspunkt i nationell lagstiftning och
Sveriges internationella åtaganden.
Resultat och verksamhet
Språknämndens ordförande har ordet
På sitt första möte efter Sametingsvalet beslutade den nyvalda språknämnden att fortsätta utveckla den
språkpolitiska strategin som förra språknämnden påbörjat.
Att ha fysiska möten blev åter möjligt under hösten då pandemin lättade. Sametinget och språknämnden
deltog i förskolekonferensen ”Samiska i förskolan” i Umeå och nordiskt forum ”Gränslös samisk utbildning” i
Finland, med fokus på utbildningsfrågor. Att säkra en fungerande utbildningskedja är viktigt för de samiska
språkens överlevnad.
Revitaliseringsinsatser för de samiska språken är fortsatt ett prioriterat område. Ju fler samiska
språkbärare som blir aktiva språkanvändare, desto fler samiska språkarenor skapas där samiska hörs och talas.
Språknämndens ordförande, som representerar Sametinget i den arktiska urfolksregionen, deltog i Unescos
4:e möte inför Urfolksdekaden 2022–2032 då Global Action Plan för det kommande urfolksspråksårtiondet
presenterades.
Vår vision är att alla samer ska kunna tala, läsa och skriva samiska, och att de samiska språken ska vara
levande och välmående språk som används, värdesätts och skyddas i samhället.
— Ulla-Karin Sarri

Mål
Att främja och stimulera de samiska
språkens användning samt verka för ett ökat
synliggörande av de samiska språken.
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Indikatorer
• Språkavdelningens insatser under året i
förhållande till språkmålen.
• Samiskt språkcentrums insatser under
året i förhållande till språkmålen.
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Sammanfattning av måluppfyllelse
Det samnordiska språksamarbetet genom sametingen, för en sammanhållen utveckling i respektive samiskt
språk, har fortsatt under året i Sametingets regi. Arbetet med att organisera Sámi Giellagáldu till en framtida
permanent verksamhet med Sametinget i Norge som värd och språkarbetare i tre länder fortgår.
Bidragen som utbetalas vid korttidsstudier där Sámij åhpadusguovdásj är kursansvarig ger deltagarna
längre kurser och bättre förutsättningar att tillgodogöra sig kunskaper eftersom studietimmarna är fler.
Under våren 2021 har många av språkcentrums aktiviteter inte gått att genomföra på grund av den
pågående coronapandemin. Språkcentrum har istället utvecklat digitala mötesplatser där vi inbjudit
samiska allmänheten till språkkvällar, föredrag, utbildningsdagar samt 10-årsjubileum i digital form.
För barn och ungdomar innebär satsningar som mentorprogram med ungdomarna i Sáminuorra,
språkpaketet Giellaskurppo och den pedagogiska boxen Jågloe att språkinlärning och språkanvändning
underlättas.
Måluppfyllelsen är tillfredsställande.

Återrapportering enligt regleringsbrev

och föreläsare för att belysa behov och förväntningar
inför urfolksdecenniet. Sverige representerades av
Sáminuorra och Umeå universitet. Under Flagship
Bargobadji identifierades två huvudområden som de
tre sametingen kan samarbeta kring.

Samiskt språkcentrum och det minoritetspolitiska
uppdraget lämnar rapporter i särskild ordning.

Verksamhet under året

Särskilda uppdrag och händelser
•

•

Organisering och etablering av Sámi Giellagáldu
som ett fristående organ med Sametinget i Norge
som värdland fortgår.
För tredje året i rad genomförde sametingen en
gemensam språkvecka för att uppmärksamma de
samiska språken med olika aktiviteter.

Remissvar

Sametinget har besvarat remisser inom
ämnesområdena språk och utbildning.

Korttidsstudiebidrag

Sametinget handlägger bidrag för vissa studier
i samiska (alfabetisering). Föreskrifterna för
korttidsstudiebidrag (STFS 2008:1) utgår från
förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa
studier i samiska och är fastställda av Sametinget. År
2021 ökade utbetalningen av bidrag. År 2021 ökade
utbetalningarna av bidrag och en del av ökningen
beror på att bidrag för 2020, motsvarande 100 tkr, inte
utbetalades efter den 1 november 2020.
Tabell 14. Utbetalda korttidsstudiebidrag i tkr 2019–2021

Tabell 13. Remissyttranden 2019–2021
2021

2020

2019

Ortnamn

3

8

6

Utbildning generellt

9

8

2

Nationella minoritetsspråk

4

2

0

Övrigt
Summa

Summa utbetalda studiebidrag

1

0

2

17

18

10

Antal avslagna ansökningar

Sametingen har påbörjat det gemensamma planeringsarbetet med sikte på det internationella urfolksspråkdecenniet, IDIL 2022–2032, genom att en arbetsgrupp
med medarbetare från respektive sameting bildats.
En första workshop, Flagship Bargobadji, har
genomförts i mars 2021, där inbjöds samarbetspartners
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2020

2019

417,9

509,4

Tabell 15. Antal ansökningar om studiebidrag 2019–2021
Antal inkomna ansökningar

Internationella urfolksdecenniet,
IDIL 2022–2032

2021
710,5

2021

2020

2019

81

49

72

8

4

4

Antalet inkomna ansökningar har ökat under
2021. Ökningen beror framför allt på att Sámij
åhpadusguovdásj anordnat nya utbildningar i läsoch skrivkunnighet. Av 81 inkomna och handlagda
ansökningar 2021 avslogs åtta stycken, antingen för
att ansökan inkommit för sent eller att studierna inte
uppfyllde bidragets syfte. Att summan för 2021 är
ovanligt hög beror på sen utbetalning av bidrag som
gällde år 2020.
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Tabell 16. Redovisning av inkomna ansökningar från kvinnor
respektive män 2019–2021
2021

2020

2019

Kvinnor

63

40

59

Män

18

9

15

Tabell 17. Redovisning av procentuell fördelning av inkomna
ansökningar från kvinnor respektive män 2019–2021
2021

2020

2019

Kvinnor

78%

82%

80%

Män

22%

18%

20%

Samiska ortnamn

Ortnamn och vägskyltar synliggör de samiska språken,
höjer statusen på språken och fyller en viktig funktion
i revitaliseringsarbetet. Samiska ortnamn är en källa
till kunskap om samiska språk och samisk historia och
bekräftar den samiska befolkningens aktivitet över tid.
Sametinget ska yttra sig i ärenden om fastställande
av samiska ortnamn och i frågor om personnamn med
samisk anknytning.
Tre stycken ortnamnsremisser har inkommit
2021 från Lantmäteriet. Två av dessa berör endast
det umesamiska språkområdet, den tredje remissen
behandlar huvudsakligen en gränsdragningsfråga
rörande var gränsen mellan sydsamiska och umesamiska
bör gå, men berör också ett ortnamn som idag har
stavning med sydsamisk ortografi på de allmänna
kartorna. Sametinget har utöver remissvaren överklagat
två av Lantmäteriets ortnamnsbeslut till regeringen.

Sámi Giellagáldu/Sáme Giellagálldo/
Saemien Gïelegaaltije

Sametinget har i väntan på permanent finansiering
och organisering av det samnordiska språksamarbetet
fortsatt att upprätthålla språkarbetet genom
samarbetsavtal med norska och finska sametingen.
Under 2021 har Sámi Giellagáldu haft åtta
språkarbetare inom fem språk. Arbetet sker över
landsgränserna inom de samiska språkområdena.
Nordsamiska språkarbetare i Sverige, Norge och
Finland för ett dagligt samarbete i syfte att stötta en
harmoniserad språkutveckling som tillgodoser alla
tre länders varianter och lokala ord. De lulesamiska
språkarbetarna finns i Sverige och Norge. Enaresamiska
och skoltsamiska har varsin språkarbetare i Finland.
För sydsamiska finns en språkarbetare i Norge.
Förutom språkarbetarna har varje samiskt språk
en språksektion som sammanträder cirka fyra gånger
per år. Nya ord som normeras blir tillgängliga
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för allmänheten på Giellagáldus hemsida samt i
orddatabankerna Termwiki och satni.org. Under
pandemin har sektionsmötena hållits digitalt.
Mötesprotokollen publiceras på Sámi Giellagáldus
webbplats giella.org.
Sametingets egna språkkonsulenter har under året
arbetat med normering och terminologi inom Sámi
Giellagáldu och därmed har Sametingets möjligheter
att ge myndigheter, länsstyrelser och allmänhet
rådgivning i språkfrågor minskat. Även internt stöd,
utredningsarbete och internt översättningsarbete har
påverkats.
Arbetet med organiseringen av Sámi Giellagáldu
avstannade under året på grund av att de arbetsrättsliga
förhållandena behövde klargöras och finansieringen för
2021 inte var fastställd. I slutet av 2021 återupptogs
rekryteringen av en direktör. Etableringen av Sámi
Giellagáldu som ett permanent språkorgan beräknas
vara slutförd i början av 2022.
Tabell 18. Antal möten och granskade och godkända ord
inom Giellagáldu 2021
Språk

Möten

Normeringar

Nordsamiska

3

238

Lulesamiska

2

60

Sydsamiska

4

353

Totalt

9

651

Tabell 19. Antal möten och granskade och godkända ord
inom Giellagáldu 2020
Språk

Möten

Normeringar

Nordsamiska

4

359

Lulesamiska

3

525

Sydsamiska

21

Totalt

5

319

12

1 203

Samiskt språkcentrum
Verksamhet under året

Samiskt språkcentrums verksamhetsmål är att främja
och stimulera till ökad användning av de samiska
språken, stärka de samiska talarna, utveckla metoder
för språkrevitalisering samt verka för att synliggöra och
öka statusen för de samiska språken. Språkcentrums

21 Inga möten eller normeringar redovisade i årsredovisningen
2020. Norska sydsamiska språkkonsulenten för sydsamiska
i Giellagáldu har inkommit med justerat resultat 2020 vid
rapportering av årets resultat. Svenska sametinget har inte haft
någon sydsamisk språkkonsulent de senaste åren.

SAMETINGETS ÅRSREDOVISNING 2021

verksamhet har varit begränsad på grund av
restriktioner till följd av coronapandemin. Arbetet har
inriktats mot utarbetande av skriftligt språkmaterial
och framställande av förskolematerialet Jågloe. Under
hösten 2021 har två fysiska språkmöten genomförts:
förskolekonferensen och uppstartsträffen för det
sydsamiska mentorprogrammet.
All språkbadsverksamhet i samarbete med
Sameskolstyrelsen och Lycksele kommun, som tidigare
arrangerat språkbad i ume- och sydsamiska har varit
inställda på grund av pandemin.

Mentorprogram i samarbete med Sáminuorra

Mentorprogram har blivit en central del i
språkcentrums verksamhet. Under 2021 har samiska
ungdomar prioriterats genom samarbete med samiska
ungdomsförbundet, Sáminuorra. Mentorprogrammet
bygger på en metodik baserad på språköverföring
vid mötet mellan mentor och lärling, där ungdomar
som talar samiska är mentorer för ungdomar som vill
lära sig samiska. Efter en inledande digital gemensam
uppstartsträff har mentor och lärling regelbundna
träffar med aktiviteter utformade utifrån lärlingens
målformulering och behov. Två gemensamma
uppföljningsträffar samt en avslutningsträff ordnades
digitalt i samarbete med Sáminuorra.
Vid mentorprogrammet deltog 40 personer. När
programmet avslutades kvarstod 25 deltagare, varav 23
tjejer och 2 killar. Programmet genomfördes parallellt
på tre samiska språk: nordsamiska, lulesamiska
och sydsamiska. Vid de gemensamma träffarna
låg fokus på uppföljning av mentorparen och på
lärlingarnas självskattning och uppfattning av den
egna språkutvecklingen. Utifrån utvärderingsenkäten
framkommer att lärlingarna anser att de haft en positiv
språkutveckling och att deras språkfärdigheter ökat.
I enkätsvaren uttryckte en lärling:
“Att återta språket har stärkt min samiska identitet
och öppnat en helt ny värld. Jag är så glad och tacksam
över att jag fått vara med. Det är början på en resa som
kommer bestå resten av livet.”

Mentorprogram Åarjel

I samarbete med Östersunds kommun, som ingår i
förvaltningsområdet för samiska, har i november 2021
ett sydsamiskt mentorprogram startat upp. Målgrupp
är de med förståelse och muntliga språkfärdigheter
från hemmiljö och/eller förkunskaper som motsvarar
genomförda sydsamiska studier. Mentorprogrammet
fortgår fram till maj 2022.
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Digital simultantolkning under Sáminuorras
förbundsmöte
I syfte att uppmuntra ungdomarna att tala samiska
under samiska ungdomsförbundet Sáminuorras
förbundsmöte har språkcentrum bekostat digital
simultantolkning via appen Interactio, som
tillhandahåller simultantolkning på tre samiska språk.

Förskolekonferens Samiska i förskolan

En förskolekonferens genomfördes i november 2021
i samarbete med Veärbmie, ett nätverk bestående
av åtta samiska förvaltningskommuner. Teman
för konferensen var ”Hur åstadkommer vi en
samisk förskola?” och ”Vad är kvalitet i en samisk
förskola?”. Konferensen riktade sig i första hand till
förskolepersonal, rektorer och politiker.
Vanliga utmaningar i arbetet rör hur personalen
kan skapa kontinuitet i användningen av de samiska
språken och hur språken kan levandegöras i den
dagliga verksamheten – i kommunikationen mellan
barn och vuxna, mellan personalen samt mellan
barnen. Antalet deltagare på förskolekonferensen var
90 personer, varav 81 kvinnor och 9 män.22

Digitala språkverktyg

Efterfrågan av digitalt språkinlärningsverktyg för
självstudier på nybörjarnivå i nordsamiska, lulesamiska
och sydsamiska är stor. Samernas utbildningscentrum
har för ett antal år sedan övertagit UR:s digitala
språkinlärningsverktyg Gulahálan för nordsamiska
och Sámásta för lulesamiska. Språkcentrum har under
2021 anslagit medel till Samernas utbildningscentrum
för att möjliggöra modernisering och uppdatering av
ljud och bildmaterial så att språkmaterialet matchar
både mobil och digital användning.

Giellaskurppo

Giellaskurppo, det samiska språkpaketet för blivande
och nyblivna samiska föräldrar, som distribueras via
regionernas barnavårds- och mödravårdscentraler, är
uppskattat. Språkcentrum har därför låtit revidera
och göra en nytryckning av språkpaketet under 2021.
Giellaskurppo består av en tidning, en väska och en
haklapp samt ljudfiler som finns för nedladdning på
sametinget.se/giellaskurppo.

22 https://www.sametinget.se/forskolekonferens.
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Jågloe

Sametinget har sedan tidigare utarbetat ett
informationsmaterial i form av en kunskapslåda för
förskolor som vill främja kunskapen om samer, samisk
kultur och de samiska språken. Den pedagogiska
boxen Jågloe som producerades 2011 hade som syfte
att vara ett stöd för att underlätta minoritetsreformens
intentioner om samiska språk i förskolan. Materialet
i Jågloe har nu kompletterats och delar av det nya
innehållet, med bland annat berättelser, spel och
sånger på fem samiska språk tillgängliggjordes under
förskolekonferensen i november. Materialet kommer
att publiceras på Sametingets webbplats när det är
färdigställt.

Ortnamnsarbete

Språkcentrum har fortsatt att erbjuda förvaltningskommunerna ortnamnskvällar där syftet har varit
att stimulera till användningen av samiska ortnamn
och de samiska språken. Pandemin har inneburit att
verksamheten har varit begränsad under året.
Samiskt språkcentrum synliggör aktuella
språkaktiviteter på Facebook. Kontot hade 2 193
följare i november 2021. En återkommande aktivitet
är Veckans ortnamn, där en kort artikel om ett samiskt
ortnamn, lokal historia samt historien bakom namnet
publiceras. Genom aktiviteten synliggör man platsen
som en del i det samiska kulturlandskapet samt väcker
intresse för samiska språk och den information som
ligger i ortnamnen.
Ett urval av ortnamnartiklarna från språkcentrums
Facebooksida har under 2021 publicerats i en
broschyr med namnet Veckans ortnamn. Broschyren
visar på ortnamnens funktion och utgör en väg in
i förståelse av språket och ortnamnens värde som
bekräftelse på traditionell markanvändning och som
identitetsförstärkare.

Lägesrapport: De samiska språken i
Sverige

Sametinget har enligt regeringens regleringsbrev i
uppdrag att lämna en lägesrapport om de samiska
språkens situation i Sverige. Samiskt språkcentrum har
sedan 2010 årligen utformat rapporten utifrån fakta
och erfarenheter redovisade genom Unescos kriterier
för hotade språk. Arbetet processas med Sametingets
språknämnd. Inför 2021 valde språkcentrum ett nytt
upplägg för rapporten, för att med större tydlighet
redovisa hur det samiska språkarbetet fortgår.
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Giellavahkku/Giellavahkko/Giellavahkko/
Giällavahkkuo/Gïelevåhkoe/Språkvecka

För tredje året i rad har sametingen i Sverige,
Norge och Finland uppmärksammat en gemensam
språkvecka i oktober. Samarbetet initierades under
urfolksspråkåret, IYIL 2019, och har fortsatt genom
att olika språkaktiviteter genomförts under en
gemensam Giellavahkku/Giellavahkko/Giellavahkko/
Giällavahkkuo/Gïelevåhkoe/Språkvecka.
Målet med språkveckan är att synliggöra och stärka
samiskan i hela Sápmi. Varje lands sameting ansvarar
för sina egna arrangemang. Kommuner, regioner,
skolor, föreningar och organisationer uppmuntras att
under veckan självständigt anordna aktiviteter av olika
slag. Information om arrangemangen publiceras på
den gemensamma webbplatsen giellavahku.org, och på
Sametingets webbplats och sociala medier.
Nytt för i år var att Sametinget kunde anlita en
extern projektledare och utöka programmet.
Språkcentrum gjorde riktade insatser mot
sameskolornas förskolor och sameskolor och bekostade
ett program med inbjudna gäster, jojk samt besök vid
Ájtte som språkstärkande aktiviteter.
Andra aktiviteter som gjordes under språkveckan var:
•

•

•

Fem digitala språkkvällar, en pitesamisk, en
lulesamisk, en umesamisk, en nordsamisk och en
sydsamisk kväll. Antalet deltagare per kväll var
mellan 20 och 40 personer.
Skyltning i livmedelsaffärerna i Sápmi:
språkcentrum tillhandahöll färdiga skyltar för ett
fyrtiotal livsmedelsprodukter samt information
till kunderna om språkveckan och en lista med
de utvalda livsmedelsprodukterna på de samiska
språken. Genom sociala medier kunde man följa
reaktionerna som var mycket positiva både från
kunder och affärsinnehavare.
En tävling där deltagarna fick publicera en kortfilm
på Facebook. Fem bidrag inkom och en vinnare
korades.

Vid inledningen av språkveckan publicerades
ett gemensamt pressmeddelande där sametingspresidenterna från Finland och Norge och det svenska
sametingets styrelseordförande välkomnade och inledde
språkveckan. Med en gemensam film fick de också
avsluta språkveckan. Ett mycket uppskattat inslag under
veckan var kortfilmen med kultur- och idrottsminister
Amanda Lind där hon framförde en hälsning på
samiska. Det är värdefullt att de samiska språken
synliggörs på nationell nivå under språkveckan.
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Bedömning av måluppfyllelse
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Figur 5. Språkkvällar v. 43, 2021

Jämställdhet

Språk är ett område som attraherar kvinnor i högre
grad än män och det avspeglas i antalet inkomna
ansökningar om korttidsstudiebidrag för studier i
samiska, där männen endast står för 15–20 procent
av ansökningarna. Fler kvinnor än män deltar också i
arrangemang som rör de samiska språken: konferenser,
utbildningar, seminarier etc.
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Bedömningen av måluppfyllelse görs utifrån målet att
främja och stimulera de samiska språkens användning
samt verka för ett ökat synliggörande av de samiska
språken.
Sametingets och Samiskt språkcentrums aktiviteter
och arrangemang bedöms främja och stimulera till
ökad användning av de samiska språken. Sametingets
hemsida, Facebooksida samt rapporter och föredrag
används för att sprida information och bedöms verka
för ett ökat synliggörande av de samiska språken.
Samiskt språkcentrums arrangemang som till
exempel förskolekonferensen, digitala språkkvällar,
seminarier och ortnamnskvällar skapar mötesplatser
där de samiska språken är norm. Modersmålstalare
och andraspråkstalare, språkarbetare och studerande
kan mötas, inspirera och stärka varandra över
generationsgränserna.
Språkpaketet Giellaskurppo och den pedagogiska
boxen Jågloe är verktyg som stimulerar och inspirerar
till ökad språkinlärning. Utvärderingar efter
mentorprogrammet bekräftar att programmet har varit
en givande möjlighet att träna att tala och utveckla sitt
samiska språk.
Måluppfyllelsen för språkcentrums insatser är
tillfredsställande utifrån förutsättningarna under
rådande pandemi.
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Minoritetspolitiska uppdraget
Statsbidrag

År 2021 fördelade Sametinget 25,9 mnkr till 25
kommuner och sex regioner. Av dessa ingår 18
kommuner och en region i förvaltningsområdet för
samiska. Fem kommuner och två regioner ingår
i förvaltningsområdet för samiska, meänkieli och
finska. Två kommuner och tre regioner ingår i
förvaltningsområdet för samiska och finska.
Sametinget beviljade samtliga fem sökande
kommuner en överföring av statsbidrag till 2022,
totalt 1 066 tkr. På grund av pandemin har ett flertal
aktiviteter ställts in under 2021 som av kommunerna
skulle bekostats med statsbidrag.
Sametinget har fördelat ett bidrag om totalt 830
tkr till organisationer som företräder samer vid ett
tillfälle under 2021. Syftet med bidraget är att stödja
verksamheten för de organisationer som företräder
samer inom det minoritetspolitiska området. Totalt 80
organisationer fick del av bidraget, vilket är en ökning
med 8 organisationer jämfört med föregående år.

Uppföljning

Uppföljningsrapporten 2021 fokuserar på
kommuners och regioners arbete med att ta fram mål
och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete samt
resultat från sex obligatoriska huvudindikatorer. Ett
utvecklingsarbete med nuvarande uppföljningssystem
har även kommit igång.

Kunskapshöjande insatser

Sammanlagt 84 kommuner och 15 regioner ingår i
något eller flera av förvaltningsområdena för samiska,
finska eller meänkieli. Länsstyrelsen i Stockholm och
Sametinget håller på att ta fram en digital utbildning
om minoritetslagstiftningen för tjänstepersoner.
Nationella minoriteter och samer deltar i arbetet och
utbildningen är planerad att lanseras under 2022.
Sametinget har för övrigt genomfört en digital
informationsträff för samordnare och andra
ansvariga för arbete som rör samer och nationella
minoriteter i kommuner och regioner, samt för
länsstyrelserna som ingår i förvaltningsområdet för
de samiska språken. Syftet var att informera om
regeringsrapporter och uppföljningsmyndigheternas
arbete. Därutöver informerades om bland annat
förslaget till lag om konsultation som rör det
samiska folket, kulturnätverk och e-utbildning
i samisk kulturförståelse. Totalt deltog 63
personer. Sametinget och Länsstyrelsen har
hållit en gemensam digital information för alla

40

förvaltningsområden om samspelet mellan Agenda
2030 och minoritetspolitiken. 123 personer deltog i
arrangemanget. Materialet är publicerat på minoritet.se.
För tredje gången har Kantar Sifo, på uppdrag
av Isof, Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget,
undersökt allmänhetens kunskap om och attityd till
Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Resultatet visar bland annat att tre av fyra kan nämna
minst ett av Sveriges fem nationella minoritetsspråk,
att stödet för att språken ska leva vidare är starkt och
att kunskapen om minoriteterna ökat mest bland
Sveriges 15–29-åringar.
Sametinget och Länsstyrelsen har bjudit
in myndigheter som har eller har haft
regleringsbrevsuppdrag eller regeringsuppdrag
inom ramen för det nationella minoritetsområdet,
eller strategin för romsk inkludering, till två
myndighetsnätverksträffar; den ena genomfördes
digitalt och den andra både digitalt och fysiskt.
Inbjudna var även de myndigheter som har
identifierats som strategiskt viktiga inom arbetet
med minoritetspolitikens utveckling. Syftet var att
informera om utvecklingen inom minoritetspolitiken
och om aktuella uppdrag eller projekt kopplade
till myndigheternas verksamheter rörande
minoritetspolitiken. Erfarenhetsutbyte har skett kring
interna och externa riktlinjer som myndigheterna
följer i sitt arbete.
Sametinget har hållit ett samrådsmöte med
företrädare för samebyar, sameföreningar,
organisationer och sametingspartier angående
minoritetspolitiska frågor.

Informationsmaterial

Sametinget har tillsammans med Länsstyrelsen
i Stockholm producerat fyra digitala nyhetsbrev
om aktuella frågor och aktiviteter inom området
nationella minoriteter. Sametinget och Länsstyrelsen
har tillgänglighetsanpassat material från 2018 som
kan nedladdas på webbplatsen minoritet.se.

Webbplatsen minoritet.se

Redaktionellt arbete
Minoritet.se publicerar nyheter och reportage
om och med urfolket samerna och de nationella
minoriteterna och bidrar till att sprida kunskap,
minska fördomar och öka mångfalden.
På webbplatsen finns även relevant myndighetsinformation och information om romsk inkludering.
Numera finns materialet från Länsstyrelsen i
Stockholms tidigare kampanj Jag är rom! samlat här.
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Med hjälp av Facebook får artiklar större spridning.
Facebookgruppen har idag över 2 300 följare.
Jämställdhet
Minoritet.se strävar efter att vara en jämställd
webbplats. Redaktören arbetar aktivt med att hålla
en jämn könsfördelning på webbplatsen i enlighet
med Sametingets jämställdhetsplan. Under 2021 var
antalet kvinnor i artiklar och notiser totalt 99 stycken
och antalet män 43 stycken, vilket är något fler män
än föregående år. Webbplatsen hade 190 artiklar och
notiser som handlade om både män/kvinnor eller
om barn. Måluppfyllelsen för jämställdhet är inte
tillfredsställande och förbättringsarbetet fortgår.
Redaktören tar även med
jämställdhetsperspektivet i fördelningen av uppdrag
till frilansare. 2021 var 8 av 19 frilansare män. 2021
hade 15 av 19 frilansare minoritetsbakgrund. Fem
krönikor publiceras varje år efter förslag från de
nationella minoriteterna och urfolket samerna. 2021
var samtliga fyra krönikörer kvinnor.
Dialogmöten
Den 8 september hölls det första årliga
dialogmötet med de nationella minoriteterna.
Vid mötet deltog representanter från I.R.U
Norden, Frantzwagnersällskapet, Sverigefinska
ungdomsförbundet, Riksförbundet romer i Europa
och STR-T, Svenska Tornedalingars RiksförbundTornionlaaksolaiset. Deltagarna fick komma
med förslag på innehåll. Den 6 oktober hölls ett
andra dialogmöte med företrädare för de judiska
organisationerna, som inte kunde delta under
första mötet med anledning av en judisk högtid.
Deltog gjorde Chabad Lubavitch Malmö, Judiska
Centralrådet, Judiska Ungdomsförbundet samt
den romska organisationen Fusion i Göteborg.
Sammantaget en god uppslutning från samtliga
nationella minoriteter som gav ett flertal förslag
på reportage och idéer för att stärka webbplatsen.
Noterbart i år är att flera romska organisationer
deltog. Samråd med samerna hölls digitalt den
23 november i samband med att Sametinget
bjöd in företrädare för samebyar, sameföreningar,
organisationer och partierna i plenum till ett
samrådsmöte i Luleå. Deltagarna i dialogmötena
önskar att dialogmötena fortsättningsvis är fysiska
vilket är redaktörens ambition. Samtliga deltagare i
mötena är nöjda med webbplatsen.
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Statistik
Minoritet.se hade under året 530 900 sessioner/
besök, vilket är en ökning med 26 procent jämfört
med föregående år. Totalt har 332 artiklar och notiser
publicerats under året, jämfört med 208 artiklar året
innan. Fler publiceringar driver upp trafiken och i
år har det hänt väldigt mycket gällande nationella
minoriteter. I och med att restriktioner begränsat
resor har redaktören kunnat omfördela medel till
inköp av material såsom reportage och bilder.
För att få fler att hitta till webbplatsen och till
information om den reviderade minoritetslagen
från 2019, har åtgärder vidtagits för att bli synligare
i Googles sökfunktion. Bland annat annonserar
minoritet.se med Google Ads under större delen av
året.
Google Ads gav 100 000 klick och 281 000
exponeringar under 2021. En annons på webbplatsen
SO-rummet gav mellan januari och oktober 3 549
unika klick. En sidobanner på lektion.se gav 1 233
klick.
I snitt stannar en besökare som går in via dator
2,45 minuter på minoritet.se. Det är en lång tid
om man jämför med exempelvis dagstidningar på
nätet. De flesta besökare finns i Stockholms län,
följt av Västra Götaland, Skåne och Norrbotten.
Måluppfyllelsen bedöms vara god.
Coronapandemin
Coronapandemin har påverkat arbetet med
webbplatsen även under 2021. Reseförbud och
andra restriktioner har försvårat reportagearbetet
och lett till att såväl redaktör som frilansare främst
har utfört intervjuer via telefon, vilket har lett till att
bildkvaliteten i vissa fall blivit sämre. Möjligheten
att medverka digitalt på dialogmötet kan ha bidragit
till det höga deltagandet och kan ses som en positiv
effekt av förändringarna under pandemin.
Tillgänglighet
Sametinget har upphandlat tjänsten Talande webb
till minoritet.se. Syftet är att vara fortsatt tillgänglig
för dem som har svårt att se och läsa texter. Talande
webb har använts 4 562 gånger under 2021, vilket är
en ökning med 29 procent. De lättlästa texterna på
hemsidan har cirka 14 800 visningar.

41

>>>
Rennäring
Enligt sametingslagen ska Sametinget medverka i samhällsplaneringen
och bevaka att samiska behov beaktas. Enligt förordning (2009:1395) med
instruktion för Sametinget, ska regeringen hållas informerad om utvecklingen
inom rennäringen och övrigt samiskt näringsliv.
Resultat och verksamhet
Rennäringsnämndens ordförande har ordet

Renskötseln idag står inför stora utmaningar. Återkommande problem är låst vinterbete, rovdjursproblematiken och
ökad konkurrens om markerna. De betesproblem som uppstod i slutet av 2020 gjorde att ett stort antal samebyar
var i behov av katastrofskadeskydd för ökad stödutfodring. Sametinget begärde en anslagskredit för att möta de höga
kostnaderna. Även 2021 avslutades med ett väderläge som återigen medförde låst renbete i nordligaste landet. Ett
tjugotal samebyar inkom i slutet av 2021 med ansökningar om katastrofskadeskydd.
Vargetableringen i Jämtland har ökat Sametingets kostnader för skadeförebyggande medel till en nivå där
Sametinget åter aktualiserar frågan om varför det ska finnas en vargföryngring i Jämtland. Rennäringsnämnden
prioriterar de ersättningar som ligger under Sametingets ansvar vad avser rovdjursförekomst och skadeförebyggande
åtgärder. Tack vare ett ökat anslag har Sametinget haft bättre möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Svårigheterna med
att inventera de stora rovdjuren har dock fortsatt inneburit att statistiken över antalet rovdjur inte ligger i nivå med de
skador som samebyarna rapporterar.
De pågående klimatförändringarna ökar belastningen på samebyarna, vilket har gjort att Sametinget framfört en
begäran om ett särskilt klimatstöd för åtgärder som inte ryms inom nuvarande katastrofskadeskydd.
— Jan Rannerud

Mål
• En ekonomiskt, kulturellt, socialt och
ekologiskt hållbar rennäring.
• En samhällsplanering där samiska behov
beaktas.
• De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen ska vara acceptabla.

Indikatorer
•
•
•
•
•
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Rennäringens tillstånd.
Sametingets delaktighet och inflytande i
samhällsplaneringsprocesser ökar.
Utökat förvaltningsansvar för de samiska
näringarna.
Respekten för och efterfrågan på traditionell
kunskap ökar.
Förlustnivå av ren på grund av rovdjur, en
toleransnivå på max 10 procents förluster.
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Sammanfattning av måluppfyllelse
Renskötselns tillstånd
Renskötseln är en bärande del av den samiska kulturen och baseras på kunskaper och värderingar om
att förvalta naturresurserna utan att förbruka dem. Tack vare förmågan att anpassa renskötseln efter de
förändringar som skett i miljön, har samerna trots hårt tryck lyckats behålla sin kultur och bedriva en
samisk traditionell betesbaserad renskötsel på sina marker. En förutsättning för en välmående renskötsel
är ett välmående, sammanhållet och ekologiskt stabilt landskap. Om landskapet splittras och den gröna
infrastrukturen fragmentiseras mår både renen och renskötaren dåligt.23 Statistiken över rennäringens
tillstånd är oroväckande och visar på betydande problem. Både rovdjurssituationen, bristen på regelverk
som skyddar renen, klimatförändringarna och en ökande markexploatering bidrar till en osäker situation.
Behov av kunskap om markanvändning
Det råder stor okunskap när det gäller renbetesmarker, samisk traditionell kunskap och de folkrättsliga
aspekterna av samernas traditionellt använda marker. Positivt är att det under året har kommit domar
från mark- och miljödomstolen och beslut från Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation där man beaktat
samernas rätt och det allmänna rennäringsintresset. Det är också fler kommuner och länsstyrelser som
vänder sig till Sametinget i frågor om planärenden. Dock saknas förståelse för att den samiska kulturen
är holistisk till sin natur, likaså insikt om den koppling som den samiska kulturen har till de traditionella
markerna.
Genom remissvar, samråd och möten med andra myndigheter och markanvändare ökar möjligheterna
att verka för att renskötseln och andra samiska behov bättre beaktas vid samhällsplanering och
myndighetsutövning.
Riksdagsbeslut följs inte
Det totala antalet rovdjur i renskötselområdet är fortfarande för högt i förhållande till rennäringens
acceptans. Rovdjursantal, ersättningar och skadeberäkningar visar att förlustnivåerna inte ändrats och att
toleransnivån är långt över tio procent och därmed inte följer riksdagsbeslutet från 2013.24 Sametinget
har hittills inte fått något gensvar för de åtgärder som föreslagits.
Klimatmålen och deras tillämpning
Utöver faktorer kopplade till klimat och exploatering påverkas renskötseln av att flera offentliga
utredningar inte beaktar samernas rätt som folk och urfolk till sina traditionellt nyttjade marker.
Riksdagspolitiska strategier för klimatet leder till målkonflikter med samisk kultur, där den traditionella
naturbetesbaserade renskötseln underordnas, trots att den bidrar till att uppfylla bevarandet av
biodiversitet och miljökvalitetsmålen. Riksdagens antagna generationsmål är inte en målkonflikt i sig
utan det är tillämpningen som utgör en konflikt; Sveriges största vindkraftsutbyggnader finns och
planeras inom renskötselområdet och omställningen till ett elintensivt samhälle kräver metaller som i
stor del återfinns inom samma område. Intresseavvägningarna mäts dock fortfarande enbart utifrån ett
samhällsekonomiskt och politiskt perspektiv.
En samlad bedömning är att måluppfyllelsen är god utifrån vad Sametinget kan bidra med. Däremot
finns många externa omständigheter som påverkar målen som Sametinget inte har direkt rådighet över.

23 https://www.sametinget.se/rapport_psykosocial_ohalsa.
24 En hållbar rovdjurspolitik. 2012/13:191.
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Volym och kostnader för prestationer
Tabell 20. Volymer (st) och kostnader (tkr) för prestationer 2021
samiska näringar och samhällsplanering
År 2021
Pristillägg
Tjernobyl
Renmärkesregister
Katastrofskadeskydd
Remisser
Företagsregister

Antal
ärenden

Kostnad
per ärende

Total
kostnad

6 028

0,07

420,2

82

5,6

457,3

235

4,8

1 120,9

42

4,3

179,2

306

3,9

1 193,3

5 156

0,04

186,3

Tabell 21. Volymer (st) och kostnader (tkr) för prestationer 2020
samiska näringar och samhällsplanering
År 2020

Antal
ärenden

Kostnad
per ärende

Total
kostnad

4 824

0,12

587,6

Tjernobyl

120

4,7

565,4

Renmärkesregister

215

3,8

827,2

65

4,1

267,2

339

4,4

1 482,1

5 201

0,03

168,7

Pristillägg

Katastrofskadeskydd
Remisser
Företagsregister

Tabell 22. Volymer (st) och kostnader (tkr) för prestationer 2019
samiska näringar och samhällsplanering
År 2019
Pristillägg
Tjernobyl
Renmärkesregister
Katastrofskadeskydd
Remisser
Företagsregister

Antal
ärenden

Kostnad
per ärende

Total
kostnad

4 966

0,10

506,1

95

4,7

443,2

247

3,7

902,5

30

4,1

124,2

313

4,2

1 317,8

5 178

0,03

169,3

Tabell 23. Volymer(st) och kostnad (tkr) för prestationer
avseende viltvård 2019–2021
2021

2020

2019

Antal ärenden

457

558

361

Total kostnad

1 069,7

1 082,5

949,1

Mål och rapporteringskrav enligt
regleringsbrevet

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer avseende
skador inom rennäringen
Sametinget ska i samverkan med Naturvårdsverket
fortsatt samordna arbetet med ett förvaltningsverktyg
utifrån fastställd toleransnivå för skador orsakade
av stora rovdjur inom rennäringen. Sametinget
ska redogöra för hur uppdraget genomförts och
inriktningen för det fortsatta arbetet. Vidare ska
Sametinget samråda med länsstyrelserna i Dalarnas,
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Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län i arbetet med förvaltningsverktyget.
Sametinget ska redogöra för hur samverkan med
Naturvårdsverket och samrådet med länsstyrelserna
genomförts samt för resultatet av arbetet.
De nationella miljömålen
Sametinget ska redovisa hur myndigheten har bidragit
till att uppfylla de nationella miljömålen, särskilt
målet om En storslagen fjällmiljö men även mål som
Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande
våtmarker och Levande sjöar och vattendrag.

Verksamhet under året
Markanvändning

Sametingslagen anger att Sametinget ska medverka
i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov
beaktas, särskilt rennäringens intressen vid nyttjande
av mark och vatten.
Sametinget har deltagit som referensmyndighet i
Energimyndighetens och Naturvårdsverkets uppdrag
om strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad
(Miljömålsrådets beslut). Sametinget har lämnat in
kartunderlag till GIS-analysen som utgör en del av det
nationella planeringsunderlaget. Som ett komplement
har Sametinget under året arbetat med att ta fram
ett tematiskt kunskapsunderlag om renskötsel
och vindkraft som ska utgöra stöd och vägledning
för länsstyrelserna i deras arbete med att ta fram
regionala analyser. I de nationella riktlinjerna ska alla
definitioner av hållbarhet beaktas. Det är viktigt att
Sametingets och övriga myndigheters definition av
hållbarhet överensstämmer. Inom ramen för uppdraget
har Sametinget deltagit i workshops inför framtagandet
av Naturvårdsverket och Energimyndighetens
metodvägledning för det regionala analysarbetet om
vindkraft med fokus på renskötselns behov.
Remissvar
Sametingets remissvar syftar till att stärka samernas
inflytande och möjlighet att påverka beslut när mark
inom det samiska traditionella området berörs.
Miljökonsekvensbeskrivningarna över ansökta
verksamheter är ofta undermåliga och belyser sällan
de kumulativa effekterna vilket medför undermåliga
beslutsunderlag och merarbete för Sametinget.
Exploatörer föreslår som regel utfodring av renar
som en skyddsåtgärd för sina tillståndsansökningar.
Sametinget för istället fram betydelsen av att renen,
som är semidomesticerad och ett fritt gående betesdjur,
fortsatt ska ha tillgång till att fritt ströva efter sin
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naturbetesbaserade föda och samtidigt bidra till
ekosystemet.
Sametinget har under året svarat på ett antal
SOU:er där utredningarna helt utelämnat urfolket
samerna och samernas sedvanerättsliga nyttjande av
marken. Att samiska perspektiv, behov och rättigheter
utelämnas i betänkandena innebär ett direkt minskat
inflytande och ett osynliggörande av samerna som
folk i Sverige. Ett utelämnande försvårar också för
Sametinget och andra myndigheter att ta ställning till
konsekvenserna av förslagen.

•
•
•
•
•
•
•

Tabell 24. Antal inkomna remisser, förfrågningar om samråd
och lämnade yttranden 2019–2021
2021

2020

2019

Inkomna remisser

263

224

215

Inkomna förfrågningar om samråd

139

190

136

Lämnade yttranden

306

339

208

Samråd
Under 2021 har Sametinget medverkat med sin
expertkunskap i följande forum:
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Sametinget och Naturvårdsverket har ytterligare
formaliserat sina samråd. Kontinuerliga
chefsmöten hålls två gånger per år. Under året har
ärendehantering, prioriteringar och kontaktvägar
mellan olika tjänstemän tydliggjorts och förbättrats.
Sametinget och Trafikverket har tagit fram
en överenskommelse med syfte att utveckla,
effektivisera och synliggöra samverkan mellan
Sametinget och Trafikverket, öka kunskapen
om varandras verksamheter samt strukturera
prioriterade gemensamma frågor.
Skogsstyrelsen sitter med i Sametingets styrgrupp
för renbruksplaner.
I Naturvårdsverkets och Energimyndighetens
uppdrag om strategi för en hållbar
vindkraftsutbyggnad (Miljömålsrådets beslut) har
ett flertal samråd hållits.
SOU Dir. 2021:16
Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens projekt
En nationell strategi för natur- och kulturvårdande
skötsel av skogar som förvaltas med naturvårdsmål.
Myndighetsnätverket för klimatanpassning.
Myndighetsgruppen för grön infrastruktur.
SGU:s gruvnäringsråd.
Nationella snöskoterrådet.
Arbetsgrupp för hantering av EU-direktivet
Inspire.
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•
•

•
•
•
•
•
•
•

Myndighetssamverkan Copernicus, Rymdstyrelsen
och Satellitdata.
Referensgruppen för nationella marktäckedata
(NMD).
Skogsstyrelsen – Målbilder för kulturmiljöer/
skogsbruk.
Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster.
Centrala samrådsgruppen skogsbruk-rennäring.
Sektorsråd för skogliga frågor i Norr- och
Västerbotten.
Referensmyndighet i Energimyndighetens och
Naturvårdsverkets uppdrag om strategi för en
hållbar vindkraftsutbyggnad (Miljömålsrådets
beslut).
Naturvårdsverkets samverkansgrupp inom
miljömålssystemet.
Livsmedelsverkets möten angående CWD
(Chronic Wasting Disease) tillsammans med SVA
och SLU.
Nationella sektorsrådet för skogliga frågor.
Samverkansgrupp för ekosystemtjänster.
Arctic EIA.
Nationell samverkan Invasive Alien Species.
Gruvrådets möten.
SMHI:s årliga redovisning av myndigheternas
klimatanpassning enligt förordning (2018:1428).
Traditionell samisk kunskap inom
Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk
mångfalds antologi “Biologisk mångfald,
naturnyttor och ekosystemtjänster. Svenska
perspektiv på livsviktiga framtidsfrågor, CBM,
SLU och NV, 2021.

Utbildning
Sametinget har under året utbildat cirka 1000
personer på bland annat Trafikverket, Skogsstyrelsen,
länsstyrelserna i renskötselområdet och Uppsala
universitet inom samisk kultur och markanvändning.
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Klimat och nationella miljömål

En ekologisk långsiktighet och hushållning
med naturresurser är en central del i den samiska
kulturens utveckling. Ett ekologiskt och socialt
bärkraftigt samiskt kultur- och näringsliv är
en förutsättning för att bevara höga miljö- och
kulturvärden samt biologisk mångfald inom Sápmi.
En hållbar utveckling bygger på en meningsfull balans
mellan traditionell och modern kunskap. De samiska
näringarna bygger till stor del på kulturlandskapet
och är beroende av ett hållbart nyttjande av förnybara
naturresurser där miljön inte skadas.
Klimat och klimatförändring är en tvärsektoriell
fråga som berör många verksamheter och
sakområden. Samarbeten kring klimatanpassning
stärker samhällets förmåga att hantera effekterna av
klimatförändringarna.
Árbediehtu – den samiska traditionella kunskapen
– och det samiska landskapsperspektivet bidrar i
många frågor när det handlar om långsiktig ekologisk
hållbarhet och biologisk mångfald. Den traditionella
kunskapen är central i förvaltningen av vårt landskap
och bidrar till Sveriges klimatanpassning.
Det är regeringens mål att Sverige ska bli ett
av världens första fossilfria välfärdsländer och ett
exempel på hur en grön omställning kan gå hand i
hand med ökad välfärd och ekonomisk utveckling.
Svensk klimatpolitik och inriktningen i den gröna
omställningen innebär bland annat en utbyggnad av
vindkraftverk, ökat uttag av biobränsle från skogen
samt gruvbrytning efter mineraler och metaller till
de batterier som krävs för en högre elkonsumtion.
Behovet av en hållbar energianvändning är angeläget,
men de åtgärder som vidtas för att minska samhällets
negativa klimatpåverkan måste ske med respekt för
samiska rättigheter och samisk markanvändning. Den
gröna omställningen medför att de samiska näringarna
drabbas dubbelt av klimatförändringarna, dels direkt
av ett förändrat klimat och dels genom förlusten av
mark till nytta för den gröna omställningen. Tillgången
till olika betesmarker och flexibilitet att nyttja dem
vid olika årstider och väderförhållanden är viktigt för
renskötselns möjligheter till klimatanpassning.
Sametingets arbete enligt Förordning (2018:1428)
om myndigheters klimatanpassningsarbete redovisas
i SMHI:s webbverktyg Klira. Arbetet begränsas
såväl internt som externt av bristen på resurser.
Sametingets syntesrapport – en sammanställning25

25 https://www.sametinget.se/klimat/syntesrapport.
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av fyra samebyars klimat- och sårbarhetsanalyser
samt handlingsplaner för klimatanpassning – ligger
till grund för det fortsatta arbetet med samebyarnas
klimatanpassning. Sametinget och länsstyrelserna
inom renskötselområdet fortsätter arbetet med att
vägleda och stötta samebyar i arbetet med att ta fram
klimat- och sårbarhetsanalyser samt handlingsplaner
för klimatanpassning. Utöver pilotstudien 2019 har
två samebyar i Norrbotten och tre samebyar i Jämtland
tagit fram klimat- och sårbarhetsanalyser samt
handlingsplaner för klimatanpassning. Under 2021 har
ytterligare två samebyar i Västerbottens län påbörjat
samma arbete.
En ekologisk långsiktighet och hushållning
med naturresurser är en central del i den samiska
kulturens utveckling, och ett ekologiskt och socialt
bärkraftigt samiskt kultur- och näringsliv är en
avgörande förutsättning för att bevara höga miljö- och
kulturvärden samt biologisk mångfald inom Sápmi.
Renbete har positiva effekter på den biologiska
mångfalden i fjällvärlden. Renbete formar landskapet
och bidrar till att skapa en ört- och artrik flora. En
minskning av renbete kan få långtgående negativa
konsekvenser för fjällens biologiska mångfald.
Sametingets bidrag till uppfyllandet av de
nationella miljömålen, särskilt målet En storslagen
fjällmiljö men även mål som Levande skogar, Ett
rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker och
Levande sjöar och vattendrag, genomförs främst
genom remissvar och deltagande i samråd med andra
myndigheter. Renskötsel och samisk traditionell
kunskap är avgörande för att Sverige ska nå
miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Landskapet
måste hänga samman så att renarna kan följa sin
årscykel och utan hinder, onödiga dröjsmål eller faror
förflytta sig mellan olika betesmarker från fjäll via
skogsland till kust. Grön infrastruktur har i alla år
bundit samman människans och djurens färdvägar och
är nödvändig för en fungerande renskötsel.
Våtmarker fyller olika funktioner och är viktiga
för renskötseln under alla årstider. Under våren och
vårvintern är myrarna viktiga betesland för renen
eftersom de tinar fram tidigt. Under sommaren betar
renen där och får svalka och skydd mot myggen. Myrar
är dokumenterade som bra betesmarker under senhöst
eller vinter med lägre snödjup, tack vare att växterna
där förblir gröna längre än på andra marker och
därför är mer näringsrika. För renskötarna är myrarna
värdefulla för att det är enkelt att samla ihop renar och
flytta renhjordar längs myrarna. Renskötseln bidrar till
att uppnå miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker.
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Fokalpunktsuppdraget

Sametinget har ett övergripande samordningsansvar –
ett fokalpunktansvar – för samisk kunskapstradition
såväl som annan kunskapstradition, exempelvis
fäbodbruk och fiske. För att stärka förutsättningarna
för ett väl genomfört uppdrag har Sametinget
initierat ett samarbete med Centrum för biologisk
mångfald (CBM) vid Sveriges lantbruksuniversitet
där Sametingets kompetens inom árbediehtu, samisk
kunskapstradition, kompletteras med CBM:s kunskap
om annan kunskapstradition och expertkompetens
inom biologisk mångfald.
Fokalpunktsuppdraget har möjlighet att bidra till
ökad måluppfyllnad för andra uppdrag hos Sametinget
och förutsätter därför dialog och samverkan över
avdelningsgränserna. Genom att involvera samtliga
avdelningar och berörd personal finns ambitionen
att använda fokalpunktsuppdraget som en hävstång
och hjälp i vårt dagliga arbete relaterat till árbediehtu
och biologisk mångfald, vilket i sin tur bidrar till
Sveriges implementering av artiklarna 8j och 10c i
Konventionen om biologisk mångfald.
Externt genomsyras uppdraget av samverkan,
dialoger och kunskapshöjande insatser för både
tjänstepersoner på myndigheter och kunskapsbärare.
Med anledning av detta har Sametinget inlett
bildandet av ett programråd bestående av relevanta
myndigheter och företrädare för kunskapsbärare av
både árbediehtu och annan kunskapstradition. Ett
särskilt arbete som berör samtliga 21 länsstyrelser har
inletts under året.

Skogsfrågor

Skogen i ett samiskt perspektiv är en naturresurs,
där en av de viktigaste målsättningarna är att kunna
lämna över hållbara förutsättningar för kommande
generationer. Den samiska kulturen påverkas av den
fragmentering som sker i naturlandskapet, inte minst
på grund av det storskaliga skogsbruket. Utan lavhedar
och hänglavsskogar saknas naturligt renbete.
Med nuvarande exploateringstakt i
renskötselområdet minskar förutsättningarna för
att kunna bedriva renskötsel på ett hållbart sätt.
Renskötseln står idag inför stora utmaningar, med
bland annat klimatförändringar, exploatering inom
vindkraft och gruvdrift, och inte minst genom
det storskaliga skogsbruket, som lämnar stora sår i
landskapet och samtidigt bidrar till en nedåtgående
spiral med förlorat renbete som följd. Det mesta av
hänglavsskogarna är idag borta, och stora delar av det
som tidigare varit tallhedar med marklav har ersatts av
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täta ungskogar som alltför ofta markberetts för grovt.
Samtidigt har röjning eller gallring inte utförts i den
omfattning som hade behövts för att marklaven ska
klara sig.
Rennäringen är i stort behov av att skogsbruket
renskötselanpassas, vilket även skulle ligga i paritet
med ambitionen i miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Trots en förbättrad kunskap hos skogsbruket om
hur renskötseln fungerar, där parter från skogsbruk och
rennäring utvecklat samråd och dialogprocesser, finns
fortfarande mycket kvar att utveckla. Upplevelsen från
ett samiskt perspektiv är att renskötseln oftast får ge
vika när omfattande avverkningar sker på samebyarnas
renbetesmarker. För att uppnå förbättringar som
ändrar renskötselns förutsättningar, anser Sametinget
att en lagförändring inom skogsvårdslagen är
nödvändig.
Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73
innebär en fortsatt stor osäkerhet, över hur regeringen
tar tillvara renskötselns intressen. Sametinget har
ifrågasatt att renskötseln i stort uteslutits från
direktivet, och samtidigt uttalat att skogsutredningen
måste invänta den nu påbörjade utredningen av
renskötsellagstiftningen, innan utformningen av
framtidens skogsbruk och renskötsel tar form. I övrigt
inväntar Sametinget en konsultationsordning, samt
direktiv om tillämpning i frågor som berör skogsbruk
och rennäring.

Härjedalsförhandlingarna

Mot bakgrund av att samebyn Ruvhten Sijte har brist
på åretruntmark, och att markägare under sommaren
2019 sagt upp avtal om upplåtelse av nyttjanderätt
till renbete på privata marker, har Sametinget gjort en
särskild utredning om markavtal och vilka som ska
vara avtalsparter samt finansiärer för arrendeavtalet.
Utredningen har sänts till Näringsdepartementet samt
Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Regeringen har därefter begärt att Sametinget
ska bidra till förhandlingarna. En förutsättning för
att kunna bedriva renskötsel är sammanhängande
betesmarker för årets alla behov. Regeringsformen
stadgar att samiska folkets möjligheter att behålla
och utveckla sin egen kultur ska främjas. Mot
denna bakgrund reagerade Sametinget starkt mot
att regeringen den 27 maj 2021 (N2021/01706)
beslutat om att tillsätta en tillfällig, men dock
inte tidsbegränsad, medlare för att lösa bristen på
betesmark för samebyn Ruvhten sijte istället för att
säkerställa bete för nuvarande och framtida renskötare
i området.
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Renbete formar landskapet och bidrar till att
skapa en ört- och artrik flora. En minskning
av renbete kan få långtgående negativa
konsekvenser för fjällens biologiska mångfald.
Foto: Sara Brockmann.
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Geografiska informationssystem

En stor del av den information som hanteras
inom miljö- och samhällsplaneringsområdet är av
geografisk karaktär och kan hanteras i ett geografiskt
informationssystem (GIS). EU:s Inspiredirektiv
specificerar riktlinjer för att beskriva rumsliga
datamängder med metadata, utforma datamängdernas
attribut på ett gemensamt sätt och publicera
datamängderna som nättjänster som kan nås via
internet. Sametinget har påbörjat ett arbete med
att stegvis introducera en driftsatt teknikplattform
som svarar mot Lantmäteriets nationellt framtagna
geodatastrategi.
Målet är att data och samhällsplaneringunderlag
ska gå att nå genom internet i form av bland annat
visnings- och nedladdningstjänster. Arbetet kommer
att löpa över flera år och gradvis ersätta den GISfunktionalitet som Sametinget idag använder
vid presentation av kartor och data. Genom
Sametingets GIS-verksamhet synliggörs den samiska
markanvändningen i samhällsplaneringen. En ny
teknikplattform ökar potentialen till utveckling av de
samiska näringarna, förbättrar förutsättningarna till
samverkan och kan öka acceptansen och förståelsen för
samiska frågor i samhället.
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Renbruksplaner

Utbildningar och föreläsningar har genomförts
digitalt för samebyarna inom RenGIS. Under 2021
ansökte 20 stycken samebyar om bidrag för att utföra
projektarbeten inom renbruksplan.
Den löpande teknikutvecklingen för att
framöver slutligen nå målet med central lagring av
renbruksplaner, RBP i en ny GIS-plattform hos
Sametinget har fortsatt.
Ett arbete som fortlöpande lagras i RenGIS
är samebyarnas terrängkörningsplaner (TKP).
Samebyarna erbjuds möjligheten att lagra alla GPSpositioner från sina renar i systemet WRAM (Wireless
Remote Animal Monitoring) som tillhandahålls av
SLU. Ett ramavtal har tecknats mellan Sametinget
och SLU för att samebyarna kostnadsfritt ska kunna
nyttja WRAM. GPS på ren finns nu tillgängligt i 46
samebyar, och 24 byar har anslutit sig till WRAM.
Genom att utnyttja WRAM säkerställs samebyns alla
positioner samtidigt som samebyn bibehåller kontroll
över och nyttjanderätt till all data.
Under året har GPS på ren fått ökad användning
för att beskriva rovdjursattacker. Renars flyktbeteende
har förevisats i RenGIS och nyttjats i kommunikation
exempelvis med länsstyrelser inför skyddsjakt.
Som en följd av påbörjad lavinventering 2019 har
nu 14 samebyar fått en ny lavkarta över sitt betesland
levererad av SLU, med olika klasser av täckningsgrad
av lav. Det innebär att man kan ajourföra sin
beteslandsindelning och få en mer korrekt bild av
viktiga områden med lavtillgång. SLU har även
tagit fram en karta över hur lavtillgången såg ut i
hela renskötselområdet 1986. Det kan vara viktigt
att kunna jämföra hur skogslandskapet förändrats
under olika perioder och se effekter av annan
markanvändning.
Under året har ett antal informationsfilmer som
beskriver nyttan med renbruksplan producerats och
publicerats på Sametingets Youtubekanal.

SAMETINGETS ÅRSREDOVISNING 2021

Rennäringen i Sverige

Tabell 27. Antal renar per gruppansvarig renskötare 2018–2020*

Renar och renskötselföretag

Antalet renar i Sverige varierar i cykler mellan 220 000
och 260 000 i vinterhjord (1996–2021). Säsongen
2019/2020 bestod vinterrenhjorden av cirka 240 000
djur. Svängningar beror till största delen på variationer
i naturbetet och förändringar i rovdjursförekomst. 60
procent av renhjorden finns i Norrbottens län. Enligt
den senaste renräkningen finns det 4 598 renägare.26
35 procent av renägarna är kvinnor som tillsammans
äger cirka 45 500 renar. Cirka 54 procent av renägarna
är män som tillsammans äger cirka 176 000 renar. Det
finns 1 078 gruppansvariga renskötare.27 Av dessa är
20 procent kvinnor och 71 procent män. 70 procent
av de gruppansvarig kvinnliga renskötarna och 70
procent av de gruppansvariga manliga renskötarna bor
i Norrbottens län.
Tabell 25. Antal renägare m.m. i svenska Sápmi 2020
uppdelat på kön*
Antal
renägare

Antal
gruppansv.

Antal
renar

Kvinnor

1 593

205

45 519

Män

2 472

764

176 255

Det genomsnittliga antalet renar per renägare i Sverige
är 52. Antal renar per gruppansvarig renskötare är 223
i riket totalt. Det är stora skillnader mellan länen. I
Norrbottens län finns de flesta renägarna och de flesta
renskötarna, medan antalet renar per gruppansvarig är
lägre än i Västerbotten och Jämtland/Dalarna.
Tabell 26. Renskötare och renägare 2019/2020*
Län

Antal
gruppansvariga
renskötare

Antal
renägare

Antal
renar per
gruppansvarig
i genomsnitt

780

3 135

163

Koncessionsområde (BD)

29

730

402

Västerbotten

149

330

356

Jämtland

120

403

403

1 078

4 598

223

Norrbotten

Totalt riket

* Redovisning enligt 2020 års nivå, årets siffror ej tillgängliga.

26 4 598 personer och 16 samebyar.
27 En gruppansvarig renskötare sköter förutom sina egna renar
även renar åt renägare som inte arbetar aktivt inom renskötseln
(s.k. skötesrenar).
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Antal renar
Antal gruppansvariga
renskötare
Antal renar per
gruppansvarig

2020

2019

2018

240 314

241 013

248 142

1 078

1 066

1 047

223

223

237

* Redovisning enligt 2020 års nivå, årets siffror ej tillgängliga.

Renmärkeshantering

Ett renmärke består av en unik kombination av snitt på
renens höger- och vänsteröra. Alla renar i Sverige ägs av
privatpersoner. Omärkta renar ägs av samebyn i området.
Förutom handläggningen av renmärkesärenden
har arbetet kretsat kring framtagning, komplettering
och kvalitetssäkring av ansökningsblanketter på
pite- och umesamiska. Därtill har översyn gjorts
av implementering av fackord, tillhandahållande
av information till samebyar samt framtagning av
nya support- och underhållsavtal. Under året har
arbetet med modernisering och konsolidering av
handläggarsystemen fortsatt. Vi har slutfört det första
steget i moderniserings- och konsolideringsprojektet
Girdnu, genom utveckling och driftsättning
av de två första modulerna: aktörsregistret och
handläggarsystemet Haddi.
Sametinget ansvarar för ett publikt
renmärkesregister där samtliga renmärken och
renägare registreras. Under 2021 har en app med
renmärkesregistret för mobiltelefon tagits fram.

Riksgränsstängsel

Staten är underhållsansvarig för riksgränsstängsel och
för vissa renskötselanläggningar. Sametinget har under
året haft en löpande dialog med samebyarna för att
åtgärda kritiska sträckor. Årets budget har höjts med
5 000 tkr från ifjol för att åtgärda särskilt eftersatta
stängsel i bland annat Børgefjell och i Idre, Dalarna,
samt i Könkämä i Norrbotten.

Katastrofskadeskydd

Samebyar kan ansöka om bidrag till kostnader för
utfodring som uppstått på grund av synnerligen svåra
betesförhållanden som också innefattar djupsnö.
Vintern 2020/2021 omfattades 21 samebyar av
katastrofskadestöd. Den totala ersättningen slutade på
närmare 10,8 mnkr.
Arbetet med att färdigställa kontrollpunkter i varje
sameby för att underlätta betesbesiktningen har fortsatt
under 2021. Kontroll-/fixpunkter har nu gjorts för
samtliga samebyar. Samtliga fixpunkterna har lagts in
en geografisk databas för att underlätta klimatanalyser.
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Prisstöd

Det statliga stödet till rennäringen består av ett
pristillägg på renkött. Särskilt pristillägg lämnas för
renar som godkänts vid köttbesiktning och som
klassificerats enligt Jordbruksverkets föreskrifter om
klassificering av slaktkroppar. Stödet är 9 kr per kilo
för vuxna djur och 14,50 kr per kilo för renkalv enligt
Förordning (1986:255) om pristillägg på renkött.
Pristillägget beräknas på slaktkroppens vikt.
Slaktintäkterna för 2019/2020 var 84 509 tkr (+3,4
procent) och pristillägget 15 175 tkr (+2,4 procent).
Slaktintäkterna för 2018/2019 var 81 767 tkr (–9,8
procent) och prisstödet 14 825 tkr (–9,5 procent).

Renslakt

Under säsongen 2019/2020 kontrollslaktades 49 631
renar där prisstöd utbetalades, vilket är en ökning
med 2 013 renar eller cirka 3,8 procent jämfört med
säsongen 2018/2019. Medelvikten är i stort sett
samma som året innan; en liten minskning från 25,46
till 25,20 kg. Också medelpriset per kilo är i stort
samma som året innan; en liten ökning från 67,43 till
67,56 kr/kg.
Kvantiteten kontrollslaktat renkött (1 251 ton) har
ökat med 38 ton jämfört med år 2018/2019.
I diagrammet redovisas utvecklingen av renslakten i
Sverige de senaste tio åren. Slaktuttaget varierar från år
till år men trenden är sjunkande om man ser till hela
tioårsperioden.

Genomsnittliga avräkningspriser

Medelpriset exklusive moms var 67,56 kr/kg
slaktsäsongen 2019/2020 vilket indikerar fortsatt
stigande priser. Den lägsta nivån på medelpriset var
21,91 kr/kg säsongen 2004/2005. Från säsongen
2005/2006 steg priserna under fem års tid innan en
mindre nedgång. Sedan 2013 har medelpriset fortsatt
uppåt.

Tjernobyl

Kontrollprogram för cesium i slaktad ren infördes
som en följd av Tjernobylkatastrofen 1986. Mätning
och provtagning av renslaktkroppar sker under
överinseende av officiella veterinärer. Kontroll sker
inom områden och under perioder där det, baserat
på tidigare års mätningar, anses finnas risk att renar
ligger över gränsvärdet. Övriga prioriteringar har
varit översyn av kvarvarande cesiumanläggningar,
kvalitetshöjning av vattenförsörjningen till hagar,
inklusive hagar för sjuka djur, och att ta fram
hälsofrämjande redskap för utfodring.
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Från och med den 1 augusti har Sametinget ändrat
ersättningar och villkor för slaktsäsongen 2021/22 på
så sätt att ingen ersättning utgår för merkostnader för
tidigarelagd slakt eftersom det inte längre förväntas
bidra till att kassationen av renkött minskar.
Motivet för att betala ersättning för tidigarelagd
slakt har varit att halterna av radioaktivt cesium i ren
förväntats öka när renarna övergått till vinterdiet med
stor andel lav. Cesiumnivåerna i lav har dock minskat
betydligt snabbare än i andra betesväxter och ligger
nu allmänt på en låg nivå. Detta genom att regn och
snösmältning sköljer cesium ur laven och att laven inte
har rötter som kan ta upp cesium ur marken (i motsats
till gröna växter och svamp). Under senaste decenniet
har det snarare varit intag av svamp som vissa höstar
bidragit till höga cesiumhalter i renar. Detta gör att
cesiumnivåerna i renar inte förväntas vara lägre vid
tidigarelagd slakt än vid normal slakttidpunkt. Under
år med mycket svamp kan det snarare vara tvärtom
(högre cesiumhalter vid tidig slakt). Beslutet att ta
bort ersättningen för tidigarelagd slakt kommer att
följas upp genom kontroll av cesium-137 i renar som
slaktas vid ”normal” slakttidpunkt (slutet av november
och i december) i de samebyar som tidigare omfattats
av tidigarelagd slakt. Om prognoserna visar sig vara
felaktiga kan beslutet komma att omprövas.

Statistiksystem
Tabell 28. Antal visningar av statistikfunktionens sidor på
sametinget.se.
År

Antal

Antal unika sidvisningar

2014*

9 600

4 514

2015

13 733

5 824

2016

12 684

6 202

2017

15 065

7 366

2018

13 627

7 040

2019**

16 435

7 588

2020**

12 985

6 736

2021**

15 178

7 485

* Sidan lanserades i april 2014
** Sedan 2019 visas data för perioden 1 december föregående år till 30
november innevarande år.

Under 2021 har fokus varit att samverka med
Naturvårdsverket inom förvaltningsverktyget för
ny ersättning/inventeringar för björn och järv. Stor
utmaning har även varit att få fram ny statistik till
Sametingets publika webbsida. Nytt handläggarstöd
byggs för de system som förser statistiken med
data och importen måsta för tillfället ske manuellt.
Förändringarna har lett till smärre kvalitetsbrister och
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under 2022 blir fokus att komma tillrätta med dessa
brister. Under 2021 har vi fortsatt förfina systemet som
ska förenkla för samebyar och länsstyrelser att arbete
inom förvaltningsverktyget. Länsstyrelser och samebyar
har fortsatt fått stöd inom förvaltningsverktyget för sitt
arbete mot att nå riksdagens beslut om max 10 procent
skadenivå för renhjorden.
Fortfarande finns ett stort behov att erhålla status
som statistikansvarig myndighet. Detta skulle framför
allt ge legitimitet och kvalitetssäkring av den befintliga
statistiken. Det skulle även förenkla och effektivisera
utvecklingen av ny statistik för övrigt samiskt
näringsliv.

Rensjukdomar

Sametinget har medverkat vid möten med
Livsmedelsverket och Näringsdepartementet angående
Chronic Wasting Disease (CWD). Samarbete i frågan
sker i första hand med Statens veterinärmedicinska
anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Projektbidrag

Sametinget lämnar bidrag för främjande av rennäring
enligt 35 b § i rennäringsförordningen. Under året har
19 antal projektansökningar inkommit. Sametingets
har beslutat att bifalla 18 ansökningar med ett
totalbelopp på 7 753 tkr.

Konsekvenser för rennäringen på
grund av coronapandemin

Sametinget inlämnade en rapport till
Näringsdepartementet den 31 mars angående
konsekvenserna för rennäringen som en följd av
coronapandemin.
Genom två intervjuundersökningar riktade till
renslakterier och en enkätundersökning gentemot
samebyarna har Sametinget fått en bra bild över
hur coronapandemin har påverkat rennäringen.
Bilden kompliceras något av de dåliga väder- och
betesförhållanden som rådde under vintern/våren
2020. Renslakterierna angav den minskade efterfrågan
inom restaurang- och konferensbranschen som
huvudorsak till en minskad inköpsvolym och sänkta
priser. En upphämtning av marknadspriset under 2021
pekar endera på en efterfrågeökning från restauranger/
storhushåll, jämfört med 2020 eller en viss omställning
till försäljning direkt till konsument/butik.
Rennäringsföretagarna har till skillnad från samiska
kulturföretagare inte haft något särskilt utpekat stöd
under coronapandemin, trots uppvaktningar hos
Näringsdepartementet. Rennäringsföretagen och
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övriga samiska företag har hänvisats till det ordinarie
omsättningsstödet. Detta stöd är dock inte anpassat för
renskötselföretagen då cirka 65 procent inte uppfyller
omsättningskraven. Inte heller tas någon hänsyn
till säsongsintäkter, vilket slår orättvist snett mot
renskötselföretag och andra samiska företag som kan
ha varierande intäkter under ett år.

Bedömning av måluppfyllelse

Sametingets verksamhet främjar en levande samisk
kultur och stärker och utvecklar samernas och
rennäringens ställning i samhället. Sametingets
skyldighet att medverka i samhällsplanering och bevaka
att samiska behov beaktas, innebär kontakt med flera
centrala sektorsmyndigheter, fem länsstyrelser och ett
stort antal Norrlandskommuner. Sametinget ser att
formerna för samråd behöver förbättras för att samerna
ska ha det reella inflytande de har rätt till i frågor som
berör dem. Den konsultationsordning som införs
den 1 mars 2022 kan förhoppningsvis förbättra både
innehåll och former för detta.28
Sametingets uppfattning är att det i allmänhet
råder stor okunskap bland beslutsfattare, tjänstemän
och exploatörer om renskötselns renbetesmarker och
de folkrättsliga aspekterna av samernas traditionellt
använda marker. Via remissvar, möten och samråd
utbildar Sametinget andra myndigheter om nyttan av
samiska kunskaper och speciellt i hur man använder
samisk kunskap i handläggning och beslutsprocesser.
Detta tangerar också vår strävan att implementera
artiklarna 8j och 10c i konventionen för biologisk
mångfald. Att öka omvärldens kunskap om det
samiska landskapet med dess mångsidiga resurser och
funktioner samt begära att den samiska kulturens
förutsättningar ska sättas in i sitt sammanhang när
det gäller marker som urfolk traditionellt brukat och
brukar är centralt i arbetet.
Sametinget bidrar med perspektiv som visar på
en hållbar samisk natur- och miljösyn och påvisar
de förändringar som krävs i förvaltningsprocesser
och nationell lagstiftning. Nya kontaktytor ökar
möjligheterna att verka för att renskötselns behov
och andra samiska behov bättre beaktas vid
samhällsplanering och myndighetsutövning. Hos de
handläggare på andra myndigheter som Sametinget
kommer i kontakt med bedömer vi att den samiska
kunskapen långsamt stärks och att insikten om
renskötselns komplexitet ökar. Genom våra remissvar
åstadkoms små förbättringar i myndigheternas
28 https://www.sametinget.se/162208.
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hantering av renskötselfrågorna. I frågan om tillstånd
för täktverksamhet har tillståndsvillkoren anpassats till
att bättre tillgodose renskötselns behov av fungerande
betesmarker. Arbetet med den tematiska studien
om renskötseln i förhållande till vindkraft, som ska
biläggas Naturvårdsverket och Energimyndighetens
strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, kommer
ytterligare att öka kunskapsnivån hos andra offentliga
aktörer.
Förutom de av regeringen beslutade
samrådsuppdragen till andra myndigheter efterfrågar
också länsstyrelser, kommuner, universitet,
intresseföreningar och privata företag Sametingets
medverkan i olika samråd, projekt och konferenser.
Eftersom pressen från olika aktörer som önskar nyttja
och ändra användningen av naturresurserna i Sápmi är
större än någonsin tidigare, ökar också efterfrågan på
Sametingets medverkan.
Att framställa underlag för markanvändningen
är en av de viktigaste åtgärderna för att minimera
intressemotsättningar i renskötselområdet. I detta
hänseende har Sametinget främst genom utvecklingen
av renbruksplaner förbättrat förutsättningarna för både
samebyar och Sametinget att spegla en helhetsbild
av markanvändningen och förbättra hanteringen av
kumulativa effekter på renskötseln och annan samisk
markanvändning.
Vår bedömning är att Sametingets insatser leder
till ett ökat inflytande i beslutsprocesser som påverkar
samernas traditionella land- och vattenområden. Den
ökande efterfrågan på vår medverkan i samråd och
uppdrag visar att förtroendet för Sametinget långsamt
växer. Den kraftiga ökningen av exploateringar i det
samiska området, klimatförändringar och många
aktörers bristande kunskap om de folkrättsliga
aspekterna av samisk markanvändning är en utmaning.
Sametinget har länge önskat få ett utpekat ansvar
i miljömålssystemet samt ingå i Miljömålsrådet,
vilket blir verklighet från och med 2022.29 Samisk
traditionell kunskap tillsammans med vetenskaplig
kunskap är viktiga i bevarandet av biologisk mångfald
och för att nå miljökvalitetsmålen. I samråd och
yttranden uppmärksammar Sametinget de behov
som Naturvårdsverket tidigare pekat på vad gäller
effektiva åtgärder för miljökvalitetsmålet Storslagen
fjällmiljö. Sametinget har även bistått och gett
stöd till forskningsinsatser med anknytning till

miljökvalitetsmålen.
Sametinget har sammanställt ett dokument
om hur verksamheten bidrar till hållbarhetsmålen
i Agenda 2030 samt ett dokument om hur den
berörs av institutionella processer orsakade av
klimatförändringen. Sametinget skulle kunna bidra
mer i klimatfrågorna och arbetet med Agenda
2030 om renskötselns betydelse gavs utrymme i
olika formella processer, nätverk, råd och nationella
handlingsplaner.
Exploatering med ändrad markanvändning som
följd ger konsekvenser för renskötseln och den samiska
kulturen, då den samiska markanvändningen som
regel försämras. Tillgången till olika betesmarker
och flexibilitet att nyttja dem vid olika årstider
och väderförhållanden är viktigt för renskötselns
möjligheter till klimatanpassning.
Uppdraget som fokalpunkt för artiklarna 8j
och 10c i Konventionen om biologisk mångfald
bedöms ytterligare bidra till ökad måluppfyllelse för
Sametinget, då árbediehtu, samisk kunskapstradition,
och biologisk mångfald genomsyrar stor del av
Sametingets verksamhet. Med uppdraget följer
möjligheter att öka kunskaperna om samisk kultur
samt skapa och delta i forum för dialoger både
nationellt och internationellt. Genom att synliggöra
Sametinget på fler arenor stärks samernas och
rennäringens ställning i samhället och möjligheterna
att lyfta vikten av árbediehtu ökar.
Arbetet bidrar förutom till Sametingets interna
policydokument främst till Sveriges miljömål och
Agenda 2030 där det tydligt kopplas till en kontext på
både nationell och internationell nivå.
Då uppdraget förutsätter ökade samverkansytor
förväntas det bidra till Sametingets uppdrag att sprida
kunskap om samisk kultur samt öka påverkansgraden
genom de nya nätverk och kontakter med framför allt
myndigheter som fokalpunktsuppdraget innebär.
Vår bedömning är att Sametingets inflytande i
beslutsprocesser ökar. Våra insatser och prioriteringar
för en samhällsplanering där samiska behov beaktas
samt för klimatomställningen och miljömålen
har varit nödvändiga. En samlad bedömning är
att måluppfyllelsen är god utifrån vad Sametinget
kan bidra med. Däremot finns många externa
omständigheter som påverkar målen som Sametinget
inte har direkt rådighet över.

29 regeringen.se, https://www.regeringen.se/
pressmeddelanden/2022/02/miljomalsradet-far-forlangt-uppdrag-sametinget-ny-medlem/
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Viltvård, ersättning och inventering
Rovdjursinventering och rovdjursersättning
Totalt har 457 ärenden som rör rovdjursersättningar
handlagts. Kostnaden för beräkning och utbetalning
av rovdjursersättningar och inventering under 2021
beräknas till 1 070 tkr.

Inventering och rovdjursersättning
Ersättning för samebyarnas rovdjursinventeringsarbete
har beslutats till 4 700 tkr för år 2021. Utbetalningen
sker till alla samebyar med ett förskott på 50 procent
i april enligt fördelningsmodell; 40,73 kronor per
samebys respektive barmarksareal i kvadratkilometer.
Resterande 50 procent utbetalas senast i oktober mot
redovisade kostnader för inventeringen. Tre samebyar
har redovisat kostnader som understiger förskottet
och därmed har inte resterande del av bidraget
utbetalats. En sameby har inte redovisat kostnader
för inventeringen och därmed har inte resterande del
utbetalats för den samebyn.
Naturvårdsverket har bidragit med ytterligare
1 200 tkr för finansiering till samebyarnas inventering.
Sametinget har tillsammans med Naturvårdsverket
under våren 2020 bildat en samverkansgrupp, där
myndigheterna tillsammans diskuterar möjligheterna
till fullskalig DNA-inventering av järv samt nytt
utbetalningssystem för både järv och björn. Sametinget
ser detta som en viktig utveckling med anledning av
ett förändrat klimat.

Rovdjursförvaltning och viltskador
Under 2021 har inventeringsförhållandena för
järv varit extremt dåliga i den norra regionen av
renskötselområdet, och i viss mån även för lo. Snöoch väderleksförhållanden har försvårat inventeringen
avsevärt. I förhållande till 2020 års inventeringsresultat
är den totala populationsnivån för järv osäker. Även
för lodjur är trenden osäker. Totalt har 17 samebyar i
Norrbottens län tillämpat 5§ om bidrag och ersättning
för rovdjursförekomst, (STFS 2007:9I). Om snö- och
väderleksförhållandena varit så svåra att inventering
av en djurart under inventeringsperioden kraftigt
försvårats i en samebys betesområde, ska länsstyrelsen
redovisa ett genomsnittligt inventeringsresultat för
arten utifrån resultaten från de närmast föregående tre
årens inventeringar för samebyn.
Sametinget har tillskrivit Naturvårdsverket om
att förutsättningarna för inventeringen sammantaget
varit bekymmersamma och att resultatet inte kan
anses återge rovdjursförekomst i Norrbotten, i vart
fall inte i fjällsamebyarnas områden. Länsstyrelsens
inventeringsresultat utgör inte endast underlag för
utbetalning av ersättning till samebyarna, utan är även
helt centralt i övrig rovdjursförvaltning såsom arbetet
med toleransnivåer för förlust av renar till rovdjur,
licensjakt och skyddsjakt. En misslyckad inventering
ger en felaktig bild av rovdjursbeståndet i landet, vilket
i sin tur ger allvarliga konsekvenser för rennäringen.

Tabell 29. Utbetalade rovdjursersättningar 2019–2021
(tkr)

2021

2020

2019

27 056

27 916

25 908

Regelbundna förekomster järv

280

420

350

Tillfälliga förekomster järv

175

210

245

Järvföryngringar, inkl §5

Loföryngringar, inkl §5

16 750

20 022

16 900

Regelbundna förekomster lodjur

420

210

350

Tillfälliga förekomster lodjur

210

175

315

0

1 500

2 500

Vargföryngringar
Regelbundna förekomster varg

400

80

240

Tillfälliga förekomster varg

1 540

1 645

315

Förekomst av björn

1 615

1 615

1 615

Förekomst av kungsörn

1 075

1 075

1 075

49 329

55 493

50 130

2021

2020

2019

18

18

6

Viltskador enligt 4 § Viltskadeförordningen
(st)
Antal samebyar med svåra inventeringsförhållanden
för järv (§5 STFS 2007:9)
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Sametinget ser mot bakgrund av länsstyrelsens
inventeringsresultat i Norrbotten i år, såväl som
ett antal tidigare år, och de konsekvenser som ett
felaktigt inventeringsresultat medför, ett behov av att
Naturvårdsverket gör en uppskattning av beståndet av
framför allt järv i Norrbotten enligt 9 § förordningen
(2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo
och kungsörn. En sådan uppskattning kan bidra till
ett bättre underlag vid utbetalning av ersättning samt
vid andra förvaltningsbeslut där järvpopulationen är
avgörande.
Sametinget för en fortsatt dialog om förändrad
inventeringsmetodik på både järv och björn, där DNAinventering utgör grund för rovdjursersättningen.
Ett byte av inventeringsmetod till DNA-baserade
är ett samarbete mellan Sametinget, länsstyrelserna,
samebyarna och norska myndigheter. Arbetet är
omfattande och inkluderar lagstiftningsförändringar
och olika myndigheters ansvarsområden. En
populationsmodellering på individnivå som det
är frågan om skulle också göra det möjligt att
genomföra inventeringen på ett bättre sätt även vid
ogynnsamma väderförhållanden, både på grund av
insamlingsmetodiken men även för att modellen
försöker kompensera för bristande insamlingsinsats i
enskilda områden under vissa år. Coronapandemin har
dock bidragit till en viss eftersläpning av utvecklingen.
Den samlade bedömningen är att rovdjursnivåerna
fortsatt ligger på en för hög nivå sett till renskötselns
förutsättningar. Det finns ingenting som tyder på att
rovdjursnivåerna minskat. Samebyarna känner en
viss oro över utebliven respons sett till renskötselns
acceptans. Det är fortfarande en stor obalans mellan
renar och rovdjur, vilket ses som ett misslyckande av
renskötselns företrädare.
Samebyar i den södra delen av renskötselområdet
har märkt av ett ökat okontrollerat tryck av varg. Även
Norrbotten har märkt av tendens för ökad invandring
av varg. Under 2021 har Sametinget handlagt
fler vargärenden i form av skyddsjakt- och andra
förebyggande åtgärder jämfört med tidigare år. Det
bekräftas av de ökade kostnaderna för skadeförebyggande
åtgärder som under året uppgått till 4,1 mnkr.

Förvaltningsverktyg för toleransnivåer
Samebyarnas arbete med toleransnivåer och
användandet av samebyarnas förvaltningsverktyg
har haft en fortsatt långsam utveckling under
2021. Rennäringens förluster är fortfarande stora,
då riksdagens beslut om toleransnivåer på max 10
procent inte fått genomslag i förvaltningen. 2019
träffades en gemensam överenskommelse med
länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Sametinget om
grundläggande principer för att uppnå acceptabla
toleransnivåer för rovdjursskador på ren. Trots stora
förväntningar har inte överenskommelsen bidragit
till något resultat. Sametinget har tidigare efterfrågat
författningsändringar, och samtidigt försökt att arbeta
vidare med förbättringar och uppdateringar utifrån
modellens förutsättningar.
Den digitala tillgängligheten av samebystatistik
via Sametingets hemsida har förbättrats och
produktionsformler för att bedöma ytterligare
produktionsförluster på grund av rovdjursförekomst
har förfinats. Vetenskapen bakom formlerna har
tydliggjorts och fler parametrar som väder och
betesförhållanden har lagts till.
Sametinget anser att förvaltningsverktyget
bör integreras i lagstiftning (förordningar) och
riktlinjer. På så sätt kan riksdagens beslut från
2013 ges ökad legitimitet. Trots flera möten med
Näringsdepartementet och Naturvårdsverket får
inte Sametinget bifall för utvecklingsåtgärder.
Rovdjursantal, ersättningar och skadeberäkningar visar
att förlustnivåerna inte ändrats.

Massdödsärenden
Ersättning för massdödande renar enligt 10 §
viltskadeförordningen, har lämnats med 417 tkr. I sju
fall har järv, i två fall har lodjur, och i ett fall har örn
orsakat massdöd.
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Tabell 30. Resultat av länsstyrelsernas rovdjursinventering i renskötselområdet 2021
2021

Norrbotten (BD)
Norge (BD)
Finland
Västerbotten (AC)
Norge (AC)

Järv- Regelbunden
föryngringar
järvsäker +
förekomst
sannolik

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

Vargföryngring

14

3

5

18

5

5

1

15

0

1

0

0

1,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

1

0

20

0

3

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

0

0

26

0

0

3

22

1

Norge (Z)
Västernorrland (Y)

3

0

0

17

0

0

-1

0

0,33

Dalarna (W)

5

0

0

0,5

0

0

0

2

0

Norge (W)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93

4

5

83

5

8

5

45

1,33

Jämtland (Z)

Summa

§ 5 STFS 2007:9 har tillämpats för 17 samebyar i Norrbottens län (järv), samt en sameby i Västerbottens län (järv). Från rovdjursinventeringen finns skiljaktiga
meningar, dels mellan samebyar och dels mellan Länsstyrelsen och samebyar. Sju (7) skiljaktiga meningar finns i Norrbottens län, Sju (7) i Jämtlands län, tre (3) i
Västerbottens län, sex (6) i Västernorrlands län samt tre (3) i Dalarnas län. Obs! En sameby i Jämtlands län berörs av en (1) vargföryngring. Antal rovdjur utanför den
yttre gränsen för vinterbetesmarkerna = rapportering för Norge.

Tabell 31. Resultat av länsstyrelsernas rovdjursinventering i renskötselområdet 2020
2020

Norrbotten (BD)
Norge (BD)
Finland
Västerbotten (AC)
Norge (AC)

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

Vargföryngring

31

6

9

-

6

22

6

5

1

11

-

-

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21

1

-

23

4

-

-

11

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtland (Z)

31

-

-

29

-

-

-

35

3

Norge (Z)
Västernorrland (Y)

0,5
7

-

-

16

-

-

-

1

-

Dalarna (W)

2

-

-

2

-

-

-

5

-

Norge (W)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102,5

7

6

93,5

10

5

1

63

3

Summa

§ 5 STFS 2007:9 har tillämpats för sex samebyar i Jämtlands län (järv) varav två samebyar (lo), tio samebyar i Norrbottens län (järv) samt två samebyar i Västerbottens
län (järv). Från rovdjursinventeringen finns skiljaktiga meningar, dels mellan samebyar och dels mellan Länsstyrelsen och samebyar. Tre skiljakatiga meningar finns i
Västerbottens län, två Jämtland samt nio i Norrbottens län. Obs! Två samebyar i Jämtlands län berörs av två vargföryngringar. Antal rovdjur utanför den yttre gränsen
för vinterbetesmarkerna = rapportering för Norge.

Tabell 32. Resultat av länsstyrelsernas rovdjursinventering i renskötselområdet 2019
2019

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

Vargföryngring

Norrbotten (BD)

31

4

Norge (BD)
Finland

6
0,5

-

6

13

1

10

-

4

-

-

0,5
-

1
-

1
-

-

-

-

Västerbotten (AC)

19

Norge (AC)

0,5

1

-

25

5

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jämtland (Z)
Västernorrland (Y)

43
3

-

-

27
17

-

-

-

6
-

3
1/3

Norge (Z)

1,5

-

-

-

-

-

-

-

-

Dalarna (W)
delas Norge

2
0,5

-

-

-

1
-

-

1
-

-

-

107

5

6

82,5

8

11

3

11

3

Summa

§ 5 STFS 2007:9 har tillämpats för 3 samebyar i Jämtlands län samt tre samebyar i Norrbottens län (järv). Länsstyrelsen Norrbotten redovisar skiljaktiga meningar
från rovdjursinventeringen med sex samebyar. Obs! Tre samebyar i Jämtlands län berörs av 3 vargföryngringar. Antal rovdjur utanför den yttre gränsen för
vinterbetesmarkerna = rapportering för Norge.
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Bedömning av måluppfyllelse –
viltvård, ersättning och inventering

De totala antalet rovdjur i renskötselområdet är för
högt i förhållande till rennäringens acceptans.
Rovdjursantal, ersättningar och skadeberäkningar
visar att förlustnivåerna inte ändrats trots
riksdagsbeslutet att rennäringen inte ska behöva tåla
högre förluster än maximalt tio procent av renhjorden.
Sametinget får inte något gensvar för de åtgärder som
vi föreslagit. Vi upplever dessvärre att regering och
ansvariga departement ignorerar rovdjursfrågan.
Sametinget konstaterar återigen att
rovdjursförvaltningen är ett misslyckande. En försvårad

klimatsituation och en inventeringsmetodik som inte
klarar av väderomställningen bidrar starkt till det
rådande läget. Om förvaltningsverktyget ska kunna
bli mer ändamålsenligt behöver viktiga nyckelfaktorer
lösas inom de närmsta åren. Vi vill utveckla samråd
och beslutsprocesser och önskar att regering och
ansvariga departement tar rovdjursfrågan på allvar. Det
är viktigt att kommunikationen kring rovdjursfrågor
inte uteblir, särskilt när coronakrisen slagit hårt mot
rennäringen, och har bidragit till att efterfrågan på
renkött minskat kraftigt. En samlad bedömning för
2021 är att målen för ”acceptabla skador” är icke
tillfredsställande.

Exploatering med ändrad markanvändning
som följd ger konsekvenser för renskötseln
och den samiska kulturen.
Foto: mostphotos.com
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Renskötselns tillstånd

Driftsformen med fribetande ren som förflyttas mellan
olika betesområden utifrån årstid har i hundratals
år utgått från renens egna vandringar och det fria
naturbetet. Samiska marker har utsatts för intrång
under århundraden men de senaste 30–40 åren har
renskötseln varit alltmer tvungen att anpassa sig
till ett ökat betesintrång och förstörda flyttleder.
Den fribetande renen är beroende av stora arealer
där samisk kunskapstradition och möjlighet till
olika reservbeten är nyckelfaktorer för att minska
sårbarheten. Denna analys visar på utvecklingen inom
företagandet, produktionen, rovdjurssituationen och
betes- och väderförhållanden samt intrång, för att
försöka ge en bredare bild av renskötselns tillstånd.
Den inledande statistiken kommer från Sametingets
publika statistiksidor.
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Renar och rovdjur

Den totala förlusten, skadenivån, på rennäringen har
legat på 20 procent under en mycket lång tid och har
ökat de senaste tio åren. En skadenivå på 20 procent
innebär cirka 50 000 dödade renar. Under 2013
tog riksdagen beslut om en maximal toleransnivå
på 10 procent. Efter beslutet har inte skadenivåerna
sjunkit, istället ökat något. Ersättningarna är
baserade på länsstyrelsernas inventeringsresultat och
är en direkt avspegling av hur hårt rovdjurstrycket
är. I ersättningsstatistiken ingår även § 5 fall.
Ersättningarna har de senaste fem åren enbart ersatt
cirka 40 procent av slaktvärdet.
Rennäringen lider idag mycket stora ekonomiska
förluster på grund av nuvarande ersättningsnivåer. I
figur 11 ser man en tydlig koppling mellan skadenivå
baserat på produktivitet och antalet rovdjur. Fler
rovdjur leder till en ökad skadenivå.
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Renskötselns produktion

För att kunna hålla hög andel slakt samt bibehålla
antalet företag, eftersträvas en så stor vinterrenhjord
som möjligt. Totalt antal tillåtna renar är 276 000 för
Sveriges samebyar. Trots detta har renhjorden under de
senaste 20 åren långsamt sjunkit och ligger nu på cirka
240 000 ren.
Alla produktionsfaktorer pekar på att renskötseln
är utsatt för hög stress. Sametinget anser att det
långvariga höga rovdjurstrycket är främsta orsaken
till att renskötselns produktion inte ökar. Tvärtom,
minskar den. Forskningen visar att, utan rovdjurstryck
borde dagens renhjord under normala väder- och
betesförhållanden, kunna producera drygt 110 000
slaktren årligen (produktionsformeln, B. Åhman,
SLU). Istället är slakten nere på 40 000 ren.

Under mätperioden visar Sametingets statistik att
slakten i totalvikt slaktade renar, delvis samvarierat
med priset, främst under 2000-talet då priset
varierade mycket. KPI-justerat pris visar en reell
prisökning på 40 procent de senaste 20 åren. Under
2010-talet har priset fortsatt att öka men inte
slakten. Samtidigt pågår ett arbete med två typer av
produktionseffektiviseringar. Det har resulterat i en
ökning av andelen vajor, från cirka 65 till 68 procent
under de senast 20 åren. Arbetet har även bidragit
till ökad kalvslakt, från cirka 50 till 70 procent, samt
minskat tjurslakten, från cirka 20 procent till under 10
procent under en 20-årsperiod. Dessa effektiviseringar
förväntades ge högre slaktuttag. Istället har slakten
minskat långsamt under 2010-talet.
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Figur 8. Antal föryngringar rovdjur svenska Sápmi
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Biologiska förutsättningar

variabel som bäst förklarar denna minskning (data
från Riksskogstaxeringen). Lavbetet anses vara den
enskilt viktigaste betesförutsättningen för rennäringen.
Minskningen av lavbetet ökar renskötselns sårbarhet
på grund av minskat reservbete och ökad belastning på
befintliga beten.

Figur 11 visar skogsareal med täckningsgrad av
marklav med mer än 50 procent (skog av “lavtyp”).
År 1955 var 1,4 miljoner hektar av skogarna i
renskötselområdet av lavtyp. År 2018 var endast
0,4 miljoner hektar av lavtyp. Detta motsvarar en
minskning på 71 procent. Alltför täta skogar är den
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Figur 10. Slakt/renhjord 3 år medel
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Figur 11. Biologiska förutsättningar – skogsareal med täckningsgrad av marklav med mer än 50 procent
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Figur 12 visar Sametingets ersättningar för
nödutfodring, så kallade katastrofskadeersättningar.
Figur 13 (SMHI) visar ökning respektive
minskning av antalet så kallade nollgenomgångar.
Statistiken visar att de senaste 20 årens klimatutveckling leder till en ökning av nollgenomgångar
framför allt inom Sápmi. Nollgenomgångar skapar

skikt av hård skare och detta i kombination med djupa
snöförhållanden kan leda till att renen inte kommer
åt eller kan lukta sig till lavbetet. Renarna sprids för
att hitta resterande bete och i kombination med högt
rovdjurstryck blir det svårare att hålla en ordnad
renskötsel.
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Figur 14. Ackumulerad area markanvisning till koncession inom riksintresse för rennäring (hektar)
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Figur 15. Vindkraftverk norra Sverige
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Figur 16. Längd statsfinansierade vägar i svenska Sápmi i km

Figur 17. Antal registrerade bilar i svenska Sápmi

Intrång

Figur 15 visar utvecklingen av vindkraftverk
(statistik från Energimyndigheten) för Västernorrlands,
Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.
Figur 16 visar utvecklingen av den totala
väglängden för statligt finansierad väg i
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län. Väglängden har tredubblats sedan år
1900. Antalet bilar i trafik i de norra länen (Figur 17)
har stadigt ökat de senaste 20 åren.

Renens betesro, tillgången på renbete och reservbete
samt rennäringens resiliens påverkas också av ökade
intrång i form av gruvor, vindkraftverk, friluftsliv och
infrastrukturutbyggnad.
Figur 14, Ackumulerad area, markanvisning till
koncession inom riksintressen för rennäringen (statistik
från Bergstaten), visar antal hektar mark som reserverats
för gruvbrytning de senaste hundra åren.
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Analys – Renskötselns tillstånd

En traditionell näring, som verkar inom och utifrån
naturens förutsättningar och brukar stora arealer,
är extra utsatt under tider då resursutnyttjande av
markresurser maximeras samtidigt som betydande
klimatförändringar förväntas. Rennäringen har
alltid varit adaptiv och tålig, och har utifrån
traditionell kunskap kunnat variera användningen
av landområden. Konkurrerande markanvändning
och ökande exploatering av renbetesmarker minskar
möjligheten till flexibel användning. Det moderna
skogsbruket, vindkraftsparker och gruvor har orsakat
en kraftig minskning av lavbetet sedan 1950-talet,
både marklav och förekomst av hänglav. Detta
tillsammans med utbyggd infrastruktur, ökad trafik
och sämre väderförhållanden gör renskötseln alltmer
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sårbar. När det gäller rovdjurssituationen är det ett
misslyckande att skadenivåerna fortfarande inte
kunnat sänkas. Beslutet om vargföryngring inom
renskötselområdet har kraftigt försvårat för renskötseln
i södra Jämtland. Det låsta vinterbetet vintern 2020/21
ledde till en kraftigt ökad kalvdödlighet för Norrbotten
under våren 2021. Kalvarna har känsliga magar och
klarar många gånger inte av att tillgodogöra sig maten
vid stödutfodring av pellets. Den kraftigt sänkta
renslakten med 20 procent kan delvis förklaras med
kalvdödligheten, men även med marknadsrubbningen
på grund av pandemin. Just nu saknas data för att
avgöra den dominerande orsaken. Upphämtningen av
marknadspriset tyder på att branschen säljer direkt till
konsument eller butik istället för till restaurang och
storhushåll.
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Vårflyttning av renar vid Stubba, Gällivare kommun.
Foto: Alamy Stock Photo.
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Samiska näringar
Sametinget verkar för ett variationsrikt samiskt näringsliv som är hållbart,
resilient och ekonomiskt bärkraftigt. Genom olika insatser skapar vi
förutsättningar för företag och branscher att etableras, växa och utvecklas.
Regeringen ska hållas informerad.
Resultat och verksamhet
Näringsnämndens ordförande har ordet
Året har präglats av restriktioner och nedstängningar till följd av coronapandemin. För samiskt näringsliv
och för många samiska företagare har pandemin inneburit ett stort ekonomiskt avbräck. Besöksnäringen,
kulturarbetare och matföretag har drabbats hårt. Efterfrågan på renkött från hotell och restauranger har
minskat kraftigt, vilket innebär att även rennäringen är drabbad. Jokkmokks vintermarknad som har stor
betydelse för många samiska företag ställdes in för första gången sedan starten för 416 år sedan.
Det finns dock positiva effekter av restriktionerna. Utvecklingen av digitala marknadsplatser har fått rejäl
fart. Många samiska företagare har anpassat sig, ställt om och når nu sina kunder via internet och e-handel i
större utsträckning.
Samerna har en stark tradition av gränsöverskridande samarbete inom kultur och språk och många samiska
kulturella organisationer på vardera sida om gränserna. Ett starkt samarbete gynnar det samiska samhället och
dessa synergieffekter märks särskilt inom Interregprogrammet.
— Veronica Håkansson

Mål
Ett starkare samiskt närings- och samhällsliv
och därmed en starkare ställning i det
svenska samhället.
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Indikatorer
• Stödinsatser som bidragit till en breddad
samisk näringsbas och ökad lönsamhet
bland samiska företagare.
• Antal gränsöverskridande
samarbetsprojekt.
• Antal insatser som medfört en
förbättring av samernas inflytande och
medverkan i samhällsutvecklingen.
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Sammanfattning av måluppfyllelse
Näringsavdelningens verksamhet under året har präglats främst av följande aktiviteter: avslutande av
innevarande Interregprogram och det första av två förlängningsår i landsbygdsprogrammet, arbete med
Europeiska unionens Common Agriculture Policy (CAP), 2023–2027 och nytt Interregprogram för
perioden 2021–2027, Interreg Aurora.
På grund av pandemin har arbetet uteslutande genomförts digitalt, vilket har gått bättre än väntat.
Vad gäller den huvudsakliga verksamheten inom landsbygdsprogrammet och Interreg har pandemin inte
nämnbart påverkat inflödet av ansökningar. Däremot har det inkommit fler ansökningar om förlängning
av stödverksamheten, främst inom projektstöden, då det har varit svårt att genomföra vissa aktiviteter till
följd av restriktionerna.
Måluppfyllelsen är god.

Uppdrag enligt regleringsbrev

Sametinget ska bistå förvaltningsmyndigheten,
Statens jordbruksverk, i genomförandet av
landsbygdsprogrammet 2014–2020, inklusive de två
förlängningsåren 2021 och 2022, på ett sätt som är
effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner
och är effektivt för myndigheterna.

Verksamhet under året
Konferenser
•
•

Tillväxtverket – regional utveckling och
landsbygdspolitik.
Digitala konferenser med olika myndigheter.

Samråd

Sametinget har medverkat med sin expertkunskap i
följande forum:
•
•

•
•
•

Common Agriculture Policy (CAP), 2023–2027
Landsbygdsnätverket
Miljö och klimatgruppen
Kunskaps- och innovationsgruppen
Region JH   
Tillväxtverket, regeringsuppdrag om en
sammanhållen landsbygdspolitik
Jordbruksverket – traditionell småskalig matkultur

Särskilda händelser inom ansvarsområdet

Interreg Aurora 2021–2027
Sametinget har under året arbetat med att ta fram ett
nytt Interregprogram för programperioden 2021–2027
som har fått namnet Interreg Aurora. Programmet
har tagits fram tillsammans med representanter från
Sverige, Norge och Finland, inklusive sametingen
i Norge och Finland. Då coronapandemin
omöjliggjorde fysiska möten under året har
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programdokumentet arbetats fram via digitala möten,
något som har varit en utmaning. Sametinget har
även varit representerade i JPC (Joint Programming
Committée). Det slutliga programförslaget skickades
till EU-kommissionen den 26 november.

Strategiska planen för CAP 2023–2027

Sametinget har under året arbetat med Europeiska
Unionens kommande policydokument för EU:s
gemensamma jordbrukspolitik, Common Agriculture
Policy (CAP), och bistått framför allt Jordbruksverket
med underlag för framtida företags- och projektstöd
i den kommande strategiska planen. Sametinget
har deltagit i sakråd samt i Jordbruksverkets olika
arbetsgrupper som har arbetat med innehållet i de
föreslagna åtgärderna, såsom urvalskriterier etc.

Statistik över inkomna och besvarade
remisser/yttranden
•
•
•

2019: 9 remissvar
2020: 12 remissvar
2021: 15 remissvar

En sammanhållen landsbygdspolitik

Sametinget har under året medverkat som en utpekad
myndighet i Tillväxtverkets regeringsuppdrag angående
sammanhållen landsbygdspolitik – regional utveckling
och landsbygdsutveckling. Arbetet har skett i digital
form genom deltagande i myndighetsnätverket för
regional utveckling, en myndighetssamverkansträff
angående hållbar utveckling samt GD-träffar inom
regional utveckling och landsbygdspolitik. Sametinget
har även deltagit i Tillväxtverkets Landsbygdslabb med
fokus på metodikstöd, i samarbetsgruppen för hållbar
regional utveckling.
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Tabell 33. Fördelning av medel från landsbygdsprogrammet		
Åtgärd och verksamhet 2014–2021

Antal

Beviljat

52

10 905 718

Förädling och försäljning av egenproducerade jordbruksprodukter

4

2 824 505

Förädling och försäljning av inköpta jordbruksprodukter

2

3 191 735

46

4 889 478

38

8 206 611

Investeringsstöd till jordbruk

Rennäringsverksamhet
Jordbruks- och affärsutveckling
Rennäringsverksamhet
Startstöd

3

186 800

30

7 400 000

Övrig verksamhet på landsbygden

5

619 811

7

9 345 089

Demonstrationer och information

6

5 112 650

Kompetensutveckling

1

4 232 439

8

7 119 962

Kompetensutveckling

Samarbete
Samarbete
Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd
Miljöinvesteringar

8

7 119 962

20

6 214 697

13

2 016 576

7

4 198 121

125

41 792 077

Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd
Totalsumma

Finansiering – näringsavdelningen

Sametinget är stödmyndighet för landsbygdsprogrammet och sekretariat för delområde Sápmi
i Interreg Nord. För finansiering av Sametingets
kostnader för personal och administration
utgår ett tekniskt stöd – TA-medel. Samisk
näringslivsutveckling är idag helt kopplad till EUprogrammen. Det betyder att det inte finns några
ekonomiska eller personella resurser för att arbeta med
utveckling av samiskt näringsliv utanför EU-fonderna,
att samordna och utveckla samarbetet mellan samiskt
näringsliv på regional och lokal nivå och utveckla
samarbetet med övrigt näringsliv. Det finns ett behov
att förbättra det regionala samarbetet med olika
myndigheter kring utvecklingen av samiskt näringsliv.

Landsbygdsprogrammet 2014–2022

Sametingets budget för programperioden är i dagsläget
64,9 miljoner kronor. Av dessa är 63 procent beslutade
och 37 procent av budgeten har betalats ut.
Totalt under programperioden har 241 ansökningar
inkommit (inklusive ansökningar om förändringar i
befintliga projekt) varav 234 är beslutade. Av dessa
har 27 inkommit under 2021. Av årets ansökningar
har 15 ärenden beviljats stöd. I nedanstående tabeller
redovisas endast beviljade ansökningar om stöd eller
utbetalningar, inte ansökningar om förändring i
stödansökningarna.
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Med beslutet om förlängningsåren 2021–2022
fick Sametinget tillbaka en större del av de åtgärder
som 2020 aviserades att tas bort. Då Sametinget
hunnit informera allmänheten om indragningarna i
programmet blev processen påverkad negativt även
om återföringen av medel och åtgärder var positiv i
slutänden.
Antalet ansökningar har minskat, vilket kan antas
vara kopplat till den pågående coronapandemin, även
om det är svårt att säga med säkerhet. Däremot har
de organisationer som bedriver projekt haft en del
svårigheter då pandemin inte möjliggjort fysiska träffar,
utbildningstillfällen etc. Detta syns på de ansökningar
om förlängning av projekttid som kommit in till
myndigheten.
Tabell 34. Startstöd beviljade, avslag samt avskrivningar i
landsbygdsprogrammet 2019–2021
Beviljade

Avslag

Avskrivna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

Man

Kvinna

2019

6

1

1

4

0

0

2020

3

5

1

2

1

0

2021

2

2

2

2

1

0

Summa:

11

8

4

8

2

0

Källa: Jordbruksverkets databas BLIS

Under 2021 har något färre personer ansökt och
beviljats startstöd, vilket är oroande.
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Tabell 35. Stöd för rennäringens konkurrenskraft 2019–2021
Beviljade

Avskrivna

Man

Kvinna

Sameby

Kvinna

Man

2019

4

0

0

4

0

2020

2

4

1

1

0

2021

1

1

1

1

1

Summa:

7

5

2

6

1

Källa: Jordbruksverkets databas BLIS

Gällande startstöden är det positivt att andelen
kvinnor som söker stöd har ökat de senaste åren. Från
2019 till 2021 sökte 15 kvinnor och 16 män startstöd.
Totalt under programperioden har 23 kvinnor och 35
män sökt startstöd. Tio kvinnor har beviljats startstöd
varav nio de senaste tre åren. Motsvarande har 13 män
beviljats startstöd under 2020 och 2021. Totalt har
Sametinget beviljat 30 startstöd under 2014–2021.
Från och med 2018 har antalet beviljade ansökningar
ökat då regeln om hur länge ett företag får vara
etablerat förändrades från 6 månader till 24 månader.
Geografiskt har flest startstöd beviljats personer i
Norrbotten. De flesta, 70 procent, som beviljats
startstöd är under 25 år. Företagsstarten sker generellt
tidigt, ofta direkt efter gymnasiet om den sökande växt
upp inom renskötseln. Att andelen kvinnor har ökat
kan dels bero på att unga kvinnor kan och vågar ta mer
plats i näringslivet och dels på att mansdominerade
yrken generellt i samhället lockar fler kvinnor. Att
sexmånadersregeln försvann öppnade också upp för fler
kvinnor då dessa generellt har mer vidareutbildning
än männen. Ökningen kan också bero på att när fler
kvinnor söker och beviljas startstöd inspirerar det
andra kvinnor att våga satsa på renskötseln och söka
startstöd.

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft
samt startstöd
Sametinget har under 2021 haft fler ansökningar
inom miljöinvesteringar för kulturmiljöer inom
renskötselområdet än tidigare men fortfarande är

söktrycket lägre än önskat. Det allmänna projektstödet
för utveckling av natur- och kulturmiljöer är däremot
slut. Detta stöd har nyttjats av organisationer, vilket är
glädjande då resultatet av projekten kommer till nytta
för flera personer än endast projektägaren.
Åtgärden investeringsstöd för fler jobb och
diversifiering sticker ut som ett område där många
har potential att söka men ansökningarna uteblir.
Vid utlysningar av projektmedel inom samarbete och
demonstration och information finns intresse men
kvaliteten på ansökningarna varierar, vilket ger många
avslag då projektet inte passar in i utlysningen.  
Fler män än kvinnor söker investeringsstöd.
Utfallet är väntat eftersom söktrycket är högst inom
investeringsstöd för rennäring som är ett traditionellt
manligt yrke. Detsamma gäller geografisk placering
då det finns en tydlig övervikt av sökanden från
Norrbotten, vilket beror på att fler samer bor och är
verksamma i Norrbotten än i övriga Sápmi. Gällande
startstöd är det positivt att andelen kvinnor som söker
har ökat de senaste åren.

Kompetensutvecklingsprojekt – Samisk
matkultur i Sápmi

Inom ramen för landsbygdsprogrammet och den
svenska livsmedelsstrategin bedriver Sametinget
ett kompetensutvecklingsprojekt som ett led i att
kompetensförstärka samiska företag för att bredda och
utveckla näringsbasen och öka lönsamheten. Projektet
bedrivs med inriktning mot samisk matkultur.
På grund av coronapandemins begränsningar gällande
fysiska sammankomster pausades projektet fram
till oktober detta år. Då återupptogs arbetet med
utgångspunkt från den utvärdering som genomfördes
sista kvartalet 2020. Projektet startar upp med
digitala föreläsningar för att senare kunna genomföra
fysiska och digitala kompetensåtgärder inom fyra
teman: Unga Företagare, Förädling, Turism och
Mathantverk. I slutet av 2022 avslutas projektet med
ett näringslivsevent i Östersund.

Tabell 36. Antal ansökningar och beviljande projekt, Interreg
Åtgärd
Fokusområde

Forskning och innovation

Entreprenörskap

Innovationer

Forskning

Affärsmodeller

Ansökningar

1

4

4

Beviljade projekt

0

0

2

Export

Kultur och miljö

Gemensam arbetsmarknad

Kulturarv

Språk

Rörlighet

Kompetensutveckling

0

17

7

0

4

0

8

3

0

4

Källa: Interreg Nords stödsystem NYPS
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Övrigt samiskt näringsliv

BOVRE, en digital samisk marknadsplats

Näringsavdelningen har inga destinerade medel
för allmän samisk näringslivsutveckling. Under
året ansökte Sametinget om REACT EU-medel
hos Tillväxtverket för att underlätta för de samiska
företagen att återhämta sig. Pandemin har påverkat
köpmönstret hos människor och marknaden
har alltmer övergått från en analog till en digital
marknad. Genom projektet BOVRE kan Sametinget
hjälpa de samiska företagen att ställa om till digital
försäljning och därigenom öka sin attraktions- och
konkurrenskraft på marknaden. Genom att föra
samman olika samiska verksamheter på en samlad
marknad för e-handel, ökar företagens förutsättningar
att nå en större marknad.

Interreg Nord – delområde Sápmi 2014–2020

EU-programmet Interreg Nord stöttar
gränsöverskridande samarbete med avsikt att stärka
den ekonomiska och sociala utvecklingen under
perioden 2014–2020. Programmet är avslutat och
nya ansökningar tas inte emot. Däremot har alla
projekt ännu inte slutredovisats. Coronapandemin
har starkt påverkat programverksamheten. Norge
och Finland införde tidigt inreserestriktioner
vilket omöjliggjorde fysiska sammankomster.
Konsekvenserna av detta var att projekten tvingades
ställa om till digitala verksamheter och ytterligare tre
projekt har ansökt om förlängning av projektperioden
för att kunna genomföra beslutade aktiviteter och
uppfylla projektmålen.

Interreg Aurora 2021–2027

Det nya Interregprogrammet ska gälla 2021–2027.
Det har godkänts av Sverige, Norge och Finland och
behandlas för närvarande av Kommissionen. Nytt
är att de tidigare Interregprogrammen för Nord och
Botnia-Atlantica slås ihop och utvidgas till ett nytt
programområde medan den samiska programarealen
förblir intakt. Sametinget deltar i programarbetet
både på operativ och strategisk nivå, via olika
arbetsgrupper som upprättats.
Under året har arbetet fortskridit med att ta
fram ett nytt Interregprogram och den 26 november
skickades det slutgiltiga programförslaget till EUkommissionen. Det samiska delområdets areal förblir
intakt. Nytt för kommande programperiod är att
sametingen i Norge, Sverige och Finland kommer att
ha egna anställda i Interregsekretariatet.
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Det största söktrycket och flest beviljade projekt
under tidigare år återfinns i åtgärden Kultur
och miljö. Samerna har en stark tradition av
gränsöverskridande samarbete inom kultur och språk
som sträcker sig långt innan Interregprogrammens
tillkomst. Det kan förklaras av att det finns många
samiska kulturella organisationer på vardera sida om
gränserna och en lång vana av att samarbeta i frågor
som varken är kontroversiella eller konkurrensutsatta.
Utmaningen för kommande Interregprogram blir
att se till att de nya åtgärderna inom bland annat
miljö och klimat samt innovation och näringsliv
blir intressanta, och därmed attraktiva för samiska
organisationer att samarbeta kring. Ett starkt
samarbete gynnar det samiska samhället och
synergieffekterna av gemensamt arbete är också stora.
Sametingets verksamhet har bedrivits trots
konsekvenser av coronapandemin, med bland annat
restriktioner som påverkat fysiska träffar. Tack vare
den digitala omställningen bedömer Sametinget att
måluppfyllelsen ändå är god.

Bedömning av måluppfyllelse

Årets arbete har präglats av coronapandemin och
dess effekter. Pandemin har bidragit till negativa
konsekvenser för de samiska företagens möjligheter
till expansion, vilket visas genom en tendens till
minskat antal ansökningar. Detta är dock inte
entydigt. Antalet ansökningar om förlängning av
projekt för att man inte lyckats genomföra aktiviteter,
har dock ökat.
Sametingets verksamhet har bedrivits trots
konsekvenser av coronapandemin, med bland
annat restriktioner som påverkat fysiska träffar.
Tack vare den digitala omställningen har arbetet
fortskridit och Sametinget har kunnat medverka i
flera digitala projekt med andra myndigheter samt i
programskrivningen av två EU-program: CAP och
Interreg Aurora.
Sametinget bedömer att måluppfyllelsen är god.
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En positiv utveckling i samhället är
att litteratur av och om samer tar
plats på ett helt nytt sätt än tidigare.
Foto: Marie Enoksson.
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>>> Information
Information om myndighetens verksamhet är ett övergripande ansvar.
Sametinget har enligt sametingslagen (1992:1433 1§) ett informationsuppdrag att informera det omgivande samhället om samer och samiska
förhållanden.
Resultat och verksamhet
Kanslichefen har ordet
Sametinget har, som en del av sitt grunduppdrag, att informera om det samiska samhället. Då de
samiska frågorna blir synliga i media, ökar också efterfrågan på trovärdig och korrekt information om de
samiska förhållandena. Sättet på vilket vi kommunicerar måste också utvecklas med hur det omgivande
samhället ser ut – olika målgrupper för information och kommunikation fordrar olika tilltal. Genom den
konsultationsordning som regeringen under 2021 beslutade förelägga riksdagen och andra nya uppgifter
som slår genom i Sametingets verksamhet under kommande år, väntas behovet av kommunikation och
information från Sametinget öka ytterligare.
— Fredrik Österling

Mål
• Information om Sametinget och
Sametingets verksamhet, både som
myndighet och folkvalt organ, samerna
som urfolk, samiska förhållanden och
kultur finns tillgänglig och sprids i
samhället.
• Kunskapsnivån om samerna är hög,
särskilt bland barn och unga.
• Insikten om samernas kultur, behov och
rättigheter ökar i det svenska samhället.
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Indikatorer
• Statistik över besöksfrekvensen på
webbplatserna samer.se och sametinget.se.
• Bedömning av effekterna av att sprida
kunskap om Sametinget, samer och
samiska förhållanden i samhället.
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Sammanfattning av måluppfyllelse
Sametinget och Samiskt informationscentrum (SIC) producerar information och sprider kunskap om
Sametinget, samer och samiska förhållanden. Vi arbetar för att en korrekt och bred bild ska få genomslag
i det svenska samhället och att samiska frågor ska lyftas i samhällsdebatten. Vi ser tendenser på att arbetet
ger resultat; intresset för samer ökar och samiska perspektiv tar större plats i kultur och media. Samtidigt
är kunskapsnivån om samer i allmänhet låg och rasistiska attityder kommer till ytan. Större insatser krävs
för att möta den efterfrågan som finns.
Måluppfyllelsen är tillfredsställande i relation till Sametingets resurser.

Verksamhet under året

Sametinget har en kommunikatör med huvudansvar
för att informera om myndigheten och det
folkvalda organets verksamhet samt att underhålla
webbportalen sametinget.se. Information om
sametingsvalet och förberedelser inför invigningen
av den åttonde mandatperioden har varit viktiga
inslag under året. På Samiskt informationscentrum
arbetar två kommunikatörer med uppdrag att
framför allt sprida information till det svenska
samhället och driva webbportalen samer.se. Barn,
ungdomar och journalister är viktiga målgrupper.
Även andra avdelningar inom Sametinget har ett
informationsansvar om sin verksamhet. Sametinget
finns också på sociala medier, håller föredrag,
producerar broschyrer, kartor och filmer samt
reportage och artiklar.
Allt fler myndigheter och institutioner
efterfrågar Sametingets kompetens i exempelvis
rennäringsfrågor, markanvändning och miljö- och
klimatfrågor. Under året har föredrag hållits om
rennäringens markanvändning. Nio korta filmer och
två storymaps har producerats om rovdjur, renskötsel
och samebyarnas renbruksplaner.

Våra webbplatser

Sametingets båda webbplatser är välbesökta
men tekniken har blivit gammal. Sajterna är
inte responsiva och uppfyller inte helt och hållet
webbtillgänglighetsdirektivet. Utvecklingsarbete och
migrering har pågått under 2021 och nya samer.se
lanseras inom kort. Nya sametinget.se har börjat
byggas och ska vara klar under 2022.
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Tabell 37. Besökare på sametinget.se 2019–2021
2021

2020

2019

Jmf i
procent
2020-2021

Besök (session)

427 879

359 301

308 122

+19,6 %

Unika besökare

269 357

210 874

177 103

+27,7 %

Sidvisningar

914 957

774 278

678 435

+18,2 %

2,14

2,15

2,20

-

2:03 min

2:10 min

2:16 min

-5,4 %

Sidor/session
Genomsnittlig
sessionslängd

Källa: Google Analytics
Tabell 38. Besökare på samer.se 2019–2021
2021

2020

2019

Jmf i
procent
2020-2021

Besök

498 979

453 116

456 667

+10,1 %

Unika
besökare

345 143

307 468

298 779

+12,3 %

1 092 190

1 054 679

1 124 750

+3,6 %

2,19

2,33

2,46

-6,0 %

2,42 min

3,02 min

3,17 min

-11,0 %

Sidvisningar
Sidor
Genomsnittlig
sessionslängd

Källa: Google Analytics
Tabell 39. Drift- och underhållskostnader (tkr) av webbplatser
2019-2021
Sametinget.se
Samer.se

2021

2020

2019

203

194

143

50

51

51

Sociala medier

Under året har Sametinget intensifierat arbetet på
sociala medier och skapat fler inlägg, bland annat
med fokus på Sametingets demokratiprojekt och
sametingsvalet. Insatserna har fått särskilt genomslag
på Sametingets instagramkonto där antalet följare
har ökat med 125 procent. Bland övrigt innehåll som
publicerats på sociala medier finns informationsfilmer
och inlägg om demokratibussen och de digitala
föreläsningar som erbjudits under coronapandemin.
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Tabell 40. Besökare på sociala medier 2019–2021
Antal följare/gillare

2021

2020

2019

Skillnad
i procent
jmf 2020

SIC Instagram-följare

1 971

1 505

1 357

+30 %

SIC Facebook-gillare

24 558

24 542

24 447

+/-0%

SIC Twitter-följare

1 317

1 320

1 303

-1%

Instagram #mittSápmiföljare

20,1K

18 288

17 090

+10 %

644

616

608

+5 %

Sametinget Facebookgillare

2 412

2 070

1 607

+17 %

Sametinget Instagramföljare

1 218

542

-

+125 %

Sametinget Twitterföljare

DN-bilaga om samer

I oktober publicerade Sametinget en annonsbilaga i
Dagens Nyheter med fokus på Sápmi, den samiska
kulturen och Sametingets verksamhet. Bilagan nådde
180 000 prenumeranter runt om i Sverige. Syftet
var att bredda insikterna och väcka nyfikenhet bland
allmänheten samt informera om viktiga processer
på nationell nivå, exempelvis konsultationsordning,
ny rennäringslagstiftning och inrättande av en
sanningskommission.

Studiebesök och föreläsningar

Sametinget tar regelbundet emot studiebesök,
exempelvis har representanter från Tysklands, USA:s
och Storbritanniens ambassader besökt Sametinget.
Vi har även haft ett videomöte med Nya Zeelands
ambassad. Under året har föredrag hållits bland
annat för lärare på Amnestys digitala lärarkonferens
om rasism och diskriminering, scouter från Svenska
scoutrörelsen och studenter inom samhällsplanering vid
Blekinge Tekniska Högskola. Den ökande efterfrågan
på studiebesök och föreläsningar har vi begränsade
möjligheter att möta med befintlig personal. På
utbildningsområdet ser vi utvecklingsmöjligheter
genom att nyttja digitala verktyg och skapa
webbutbildningar för specifika målgrupper.

Synlighet i litteraturen

En positiv utveckling i samhället är att litteratur
av och om samer tar plats på ett helt nytt sätt än
tidigare. Exempel på litteratur som uppmärksammats
under 2020–2021:
•

•
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Herrarna satte oss hit (2020), av Elin Anna Labba,
belönades med Augustpriset 2020 i kategorin
Årets svenska fackbok.
Stöld (2021), av Ann-Helen Laestadius, vann

•

•

Bonniers bokklubbars pris Årets bok 2021 samt
Adlibrispriset Årets roman 2021.
När vi var samer (2021), av Mats Jonsson,
nominerades till Augustpriset 2021 i kategorin
Årets svenska skönlitterära bok.
Himlabrand (2021), av Moa Backe Åstot,
nominerades till Augustpriset 2021 i kategorin
Årets svenska barn- och ungdomsbok.

Bedömning av måluppfyllelse

Sametinget och Samiskt informationscentrum (SIC)
sprider kunskap om samerna som urfolk och arbetar
med att förändra attityder. Det är ett långsiktigt
arbete som bland annat resulterar i att intresset för
samer ökar i samhället. Det skapas fler nyhetsartiklar,
reportage och TV-program om samer och samiska
perspektiv tar en större plats i litteraturen.
Samtidigt som kvaliteten och mängden information
om samer och samiska förhållanden ökar sprids även
osanningar – osakliga påhopp på samer och särskilt
renskötare blir allt vanligare. Det hårdnande klimatet
i sociala medier och offentliga debatter märks särskilt
när diskussionen rör samisk markanvändning, och
då speciellt rennäringens behov av mark och vatten.
De rasistiska attityderna har blivit mer uppenbara,
till exempel i bakvattnet av Högsta Domstolens
dom i Girjasmålet. Reaktionerna på Girjas samebys
förvaltning av jakt- och fiskerättigheterna har
däremot mattats av. På det lokala planet har det inte
blivit den stora konflikt som befarades.
För den som söker information om samer
finns idag mer material än tidigare. Trots det
är kunskapsnivån om samer i allmänhet ganska
låg vilket leder till att fördomar frodas. Alltför
många i beslutfattande ställning har bristande
kunskaper om samer, samiska förhållanden och de
internationella överenskommelser som Sverige ingått
som påverkar förhållandet till det samiska folket.
När samers rättigheter ställs mot samhällets behov
av naturresurser och arbetstillfällen har samerna
små möjligheter att hävda sina intressen. Det är
lätt att avfärda samers synpunkter som grundade
i ett egenintresse, istället för att sätta sig in i de
rättmätiga förväntningar som finns bland samer ur
ett folkrättsligt och miljömässigt perspektiv. Det
krävs större insatser på flera plan för att utbilda och
motverka strukturell rasism, ovilja och okunskap i det
svenska samhället.
Måluppfyllelsen är tillfredsställande utifrån de små
resurser som Sametinget har att bedriva ett utåtriktat
informationsarbete.
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>>
Personal och hälsa
Kompetensförsörjning

näring, rennäring, kultur, språk och information.
Stödkompetensen omfattar de medarbetare som har
kompetens inom administration, ekonomi, intern
information, HR och juridik.
För att tillgodose kompetensförsörjningen
har Sametinget därutöver använt tillfälliga
chefsförordnaden, vikariat och projektanställningar.
Under 2021 har tio personer tillsvidareanställts
och åtta personer har varit anställda på vikariat,
säsongsanställda eller anställda i tillfälliga projekt.

Personalstruktur

På Sametinget var 66 personer anställda oavsett
anställningsform den 31 december 2021, varav 45
kvinnor och 21 män. Det är en ökning med nio
anställda jämfört med 2020. Tre av Sametingets
medarbetare har utländsk bakgrund vilket motsvarar
fem procent av de anställda.
Tabell 41. Personalstruktur för Sametinget 2019–2021
Personalstruktur

2021

2020

2019

Medelantal anställda (st)

61

57

54

Antal årsarbetskrafter (st)

55

51

49

Andel kvinnor (%)

68

70

70

Andel män (%)

32

30

30

2

2

6

Andel anställda 30-49 år (%)

46

40

39

Andel anställda 50+ (%)

53

58

56

Andel anställda -29 år (%)

Sametinget har fyra placeringsorter: Giron/Kiruna,
Jåhkåmåhkke/Jokkmokk, Dearna/Tärnaby och Staare/
Östersund. Den tillsvidareanställda personalen,
exklusive tjänstlediga, fördelade sig den 31 december
2021 enligt nedan:
Tabell 42. Tillsvidareanställda per placeringsort 2021
Antal anställda
Giron/Kiruna

23

Jåhkåmåhkke/Jokkmokk

11

Dearna/Tärnaby
Staare/Östersund

Tillgänglig kompetens

8
15

Den samlade kunskapen och erfarenheten som finns
hos medarbetarna är Sametingets största tillgång.
Ledningskompetensen omfattar en kanslichef,
fem avdelningschefer och två enhetschefer; fyra
kvinnor och fyra män. Under delar av året har
kanslichefstjänsten varit vakant. Kärnkompetensen
omfattar de medarbetare som har kompetens inom
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Utveckla och behålla kompetens

Under 2021 har Sametinget arbetat med statens
arbetsgivarpolitiska mål – Attraktiv arbetsgivare.

Utveckling och innovation samt ledarskap

De flesta personer som söker en tjänst på
Sametinget har ett stort intresse och engagemang
för samiska frågor förutom sin sakkunskap inom
specifika områden. Sametinget använder sig av
kompetensbaserad rekrytering för att rekrytera rätt
person till rätt befattning. Utifrån en behovsanalys
identifieras de arbetsuppgifter och den kompetens som
organisationen är i behov av.
Chefer har en övergripande helhetssyn inom
sitt område. För att säkerställa att alla anställda
behandlas lika har ledningsgruppen återkommande
ledningsmöten.
För att behålla befintlig kompetens erbjuder
Sametinget alla medarbetare möjligheter till
kontinuerlig kompetensutveckling. Även
personalkonferenserna innehåller kompetenshöjande
inslag. Under 2021 behandlades bland annat
medarbetarskap, miljöledningssystem och nya policyer.

Avveckla kompetens

Antaget att pensionsavgång sker vid 65 års ålder
kommer 24 personer eller cirka 40 procent av
Sametingets tillsvidareanställda att gå i pension
inom en tioårsperiod. Inom de närmaste fem åren
kommer 11 personer att uppnå pensionsåldern. Av
de tillsvidareanställda var det en person som gick
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i pension under 2021. Två anställda har uppnått
pensionsåldern men valt att kvarstå i tjänst. Ingen
person har erhållit sjukpension.

Personalomsättning

Myndighetens personalomsättning är låg. Under
året har fem tidsbegränsade anställningar avslutats,
varav en projektanställning och fyra vikariat. Fyra
tillsvidareanställda har avslutat sina anställningar, varav
en tagit pension.
Tabell 43. Personalomsättning 2019–2021

procentenheter. Andelen långtidssjukskrivningar av
den totala sjukfrånvaron har ökat sedan 2020. Att
det är stora variationer av sjukskrivningstalen mellan
åren beror på att Sametinget är en liten myndighet
och förändringar hos några få individer kan väsentligt
påverka det procentuella utfallet.
Tabell 44. Sjukfrånvaro personal 2019–2021
Sjukfrånvaro

2021

2020

2019

3,3

5,0

3,3

Andel 60 dagar eller mer i %

62,8

57,6

38,2

Sjukfrånvaro av total arbetstid i %

Totalt i %

2021

2020

2019

Kvinnor

4,2

6,6

4,2

Män

1,2

1,2

1,2

-

-

-

Anställda 30-49 år

5,0

8,7

5,5

Anställda 50 år+

1,8

2,7

2,0

2021

2020

2019

Medelantal

61

57

54

Antal avslut

4

3

2

Anställda -29 år

Personalomsättning (%)

7

5

4

Arbetsmiljö

Sametinget arbetar kontinuerligt för att granska och
förbättra arbetsmiljön. Sametinget har tillsammans
med Företagshälsovården genomfört djupintervjuer
med samtliga anställda under våren 2021. Syftet
med intervjuerna var att skapa tydligare rutiner och
arbetsfördelning inom arbetsmiljöarbetet. Bland annat
har ett förtydligande av mötesstrukturer gjort med
riktlinjer för hur ofta de olika mötena ska hållas, inom
vilka forum som arbetsmiljöfrågor ska lyftas och vem
som är ansvarig.
Sametinget har under 2021 infört IA-systemet. Det
är ett webbaserat verktyg som stödjer det systematiska
arbetsmiljöarbetet med rapportering, åtgärder och
uppföljning av olycksfall, tillbud och riskobservationer,
inklusive händelser relaterade till den organisatoriska
och sociala arbetsmiljön. Systemet infördes för
att få bättre överblick av vårt arbete och samla all
information på samma ställe.
I arbetet med arbetsmiljö i samband med
coronapandemin har Sametinget fattat beslut
och genomfört åtgärder för att kunna följa
Folkhälsomyndighetens och regeringens restriktioner,
bland annat har två personalkonferenser hållits digitalt.
Sametinget har även underlättat för personalen att
arbeta hemifrån. Medarbetarna har fått låna utrustning
från arbetsplatsen för en god arbetsmiljö vid hemarbete.
Skyddskommittén har fortsatt sitt proaktiva arbete
med arbetsmiljön.

Sjukfrånvaro

Under 2021 har Sametinget haft en sjukfrånvaro
på 3,3 procent, vilket är en minskning med 1,7
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Semesterlöneskuld och personalsociala
åtgärder

Semesterlöneskulden den 31 december 2021 uppgick
till 3 052 tkr (inklusive sociala avgifter) vilket är en
ökning med 493 tkr, jämfört med 2020. Antalet
sparade semesterdagar var 950 stycken, cirka 16
dagar per anställd. Kostnader för personalsociala
åtgärder som företagshälsovård, ersättning för
sjukvårdskostnader, läkemedel och friskvård har
uppgått till 457 tkr under 2021.
Tabell 45. Personalsociala åtgärder 2019–2021 (tkr)

Personalsociala åtgärder

2021

2020

2019

457

557

236

Jämställdhetsintegrering

Sametinget har en jämställdhetsgrupp med
representanter från varje avdelning med uppgift att
besvara frågor, ge råd och stötta i frågor som rör
jämställdhet. Gruppmedlemmarna rapporterar tillbaka
till respektive avdelning hur arbetet fortlöper. Under
2021 har gruppen deltagit på nätverksträffar med
Jämställdhetsmyndigheten, jämställdhetsdelegationen i
Norrbotten samt Fyrlänsträffen.
Under 2021 har Sametinget slutrapporterat
regeringsuppdraget med att kartlägga jämställdheten
i det samiska samhället. Rapporten föreslår olika
åtgärder för fortsatt arbete med jämställdhet i det
samiska samhället.
Under 2021 har Sametinget tagit fram ett
inriktningsdokument för det fortsatta arbetet med
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Rekryteringar under 2021

jämställdhetsintegreringen under 2022–2025. En
workshop anordnades i samband med arbetet för
Sametingets lednings- och jämställdhetsgrupp.

Löneutveckling

Den procentuella löneökningen de senaste tre åren
är högre för kvinnor än för män. Sametinget har
prioriterat att öka kvinnors lön för att utjämna
löneskillnaderna mellan könen. Personer som ingår
i chefskretsen eller har blivit lönesatta vid annan
tidpunkt än vid lönerevisionen ingår inte i denna
statistik.
Tabell 46. Löneutveckling 2019–2021. Alla värden baseras på
löner i september.
Löneutveckling baserat på kön

2021

2020

2019

Kvinnor ökning (%)

2,3

3,5

2,6

Män ökning (%)

2,1

3,0

2,1

2 289

2 582

3 161

Löneskillnaden i kr, kvinnor/män
beräknat på medelvärdet

Sametinget har under 2021 rekryterat kanslichef,
ekonomichef och HR-chef. Kanslichefen tillträdde
i augusti och befattningen har fram till dess haft en
tillförordnad chef under 2020–2021. Ekonomichefen
tillträdde i mars och HR-chefen i augusti. Befattningen
HR-chef är ny inom Sametinget och ingick tidigare i
ekonomichefens uppdrag.
Ledningsgruppen har med dessa rekryteringar en
jämn könsfördelning. Ledningsgruppen består till
hälften av chefer med tidigare erfarenhet av Sametinget
och till hälften av personer som är nya inom
organisationen. Det skapar en ny dynamik gällande
ledarskap och organisation, vilket lett till att ett flertal
utvecklingsområden har identifierats.
Under 2021 har Sametinget utökat juriststaben med
ytterligare en medarbetare. Samtliga fyra jurister
ingår i staben med olika inriktning: en verksjurist, en
jurist inom urfolksrätt samt två jurister inriktade på
rennäring och markanvändning.

Bedömning

Sametinget har vidtagit nödvändiga åtgärder för att ha
tillräcklig kompetens, dels för att fullgöra lagstadgade
uppgifter enligt sametingslagen, dels möta regeringens
mål och återrapporteringskrav enligt regleringsbrev.
Vår bedömning är att åtgärderna varit tillräckliga.

Sametingets chefer: Fredrik Österling, Ellen Omma,
Susanne Idivuoma, Peter Grönlund, Lars-Ove Sjajn,
Tommy Antonsson, Anita Kitok och Ingela Nilsson.
Foto: Sametinget.
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Finansiell redovisning
RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2021

2020

Intäkter av anslag

1

86 001

78 339

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

57

301

Intäkter av bidrag

3

8 673

7 361

Finansiella intäkter

4

0

1

94 731

86 001

-56 143

-49 201

-3 627

-2 518

Verksamhetens intäkter

Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader

6

-34 106

-33 482

Finansiella kostnader

7

-11

-37

-3 985

-2 225

-97 873

-87 462

-3 142

-1 461

152 830

151 226

1 329

7 703

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

Verksamhetsutfall

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

8

5 559

5 427

Lämnade bidrag

9

-159 950

-164 290

-231

66

-3 373

-1 395

Saldo

Årets kapitalförändring

78
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BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

11

11 044

8 939

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar

12

2 911

2 858

13 954

11 797

Summa

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

13

54

82

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

14

2 329

1 758

2 383

1 840

36

24

Summa

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

15

2 295

2 662

Övriga kortfristiga fordringar

16

96

380

2 428

3 066

Summa

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

17

1 747

2 390

Upplupna bidragsintäkter

18

4 061

1 895

Övriga upplupna intäkter

19

40

55

5 848

4 340

3 084

-2 373

3 084

-2 373

7 309

11 849

35 006

30 519

Summa

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

20

Summa

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2021-12-31

2020-12-31

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital

22

Statskapital

22

16 615

12 986

Balanserad kapitalförändring

22

262

196

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

10

-3 373

-1 395

13 503

11 787

Summa

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

23

1 099

672

Övriga avsättningar

24

851

763

1 950

1 435

Summa

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

25

2 570

1 596

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

26

3 522

1 977

4 537

6 223

1 139

1 113

11 769

10 909

Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

27

Summa

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

28

4 809

3 939

Oförbrukade bidrag

29

2 975

2 448

7 784

6 387

35 006

30 519

Summa

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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ANSLAGSREDOVISNING
Anslag

Not

Ing. överföringsbelopp

Årets tilldelning
enl. regl.
brev

ap. 001 Sametinget

30

1 499

ap. 003 Samefonden

31

(tkr)

Omdisponerade
anslagsbelopp

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

60 351

61 850

-59 611

2 239

1 500

1 500

-1 500

0

-425

2 200

-1 658

542

-8

27 049

-27 049

0

Utgiftsområde 01
Rikets styrelse
01 03 001 Sametinget (ram)

01 07 001 Åtgärder för nationella
minoriteter (ram)
ap. 012 Nationellt
uppföljningsansvar

32

425

2 200

ap. 013 Statsbidrag till
kommuner och regioner i
förvaltningsområden, m.m.

33

8

27 530

ap. 014 Samiska språkcentrum

34

1 170

6 000

-1 170

6 000

-5 580

420

ap 015 Hemsida om nationella
minoriteter

35

10

1 200

-10

1 200

-1 181

19

36

96

28 878

-96

30 878

-27 595

3 283

ap. 002 Främjande av
rennäringen

-7 890

128 915

0

121 025

-119 862

1 162

Summa

-4 681

256 574

-1 710

251 702

-244 036

7 666

-481

Utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund
och fritid
17 01 002 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och
samarbete (ram)
ap. 005 Bidrag till samisk kultur

2 000

Utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd
och livsmedel
23 01 022 Främjande av
rennäringen m.m. (ram)

37
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

						
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma.		
											
Redovisningsprinciper			
Tillämpade redovisningsprinciper			
Sametingets bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt
Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. I
enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (förordning om myndigheters bokföring) tillämpar myndigheten brytdagen den 5 januari.
Brytdagen föregående år var den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.
Motsvarande beloppsgräns föregående år var 20 tkr.								
			
Kostnadsmässig anslagsavräkning			
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt undantagsbestämmelsen. Utgående
balans år 2020, 257 tkr, har år 2021 minskat med 116 tkr och uppgår därmed på balansdagen till 141 tkr.		
			
Upplysningar om avvikelser						
Avvikelser från ekonomiadministrativa regler			
Bestämmelser i 2 kap. 1 § Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) gällande finansiering av anläggningstillgångar med lån i
Riksgäldskontoret, har inte tillämpats vid finansiering av anläggningstillgångar under anslaget 1:22 Främjande av rennäringen m.m.
Sådana investeringar har finansierats från anslaget. Avvikelsen är i enlighet med Sametingets regleringsbrev.
						
Värderingsprinciper			
Anläggningstillgångar 			
Enligt ESV:s allmänna råd till 5 kap. 1 § FÅB bör gränsen för mindre värde sättas med utgångspunkt i ett anskaffningsvärde som
understiger ett halvt prisbasbelopp. Sametingets styrelse har fastställt beloppsgränsen för anläggningstillgångar till 21 tkr, vilket har
gällt fr.o.m. räkenskapsåret 2010. Större anskaffningar av likartade tillgångar redovisas som anläggningstillgångar även om respektive
tillgång är av mindre värde. Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade licenser och rättigheter
samt maskiner, fordon och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 21 tkr och en beräknad livslängd som uppgår till lägst
tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet är 21 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet
uppgår till högst den återstående giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.					
			
Tillämpade avskrivningstider 			
			
3 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Datorer och kringutrustning
Maskiner och tekniska anläggningar
Bilar och transportmedel
Övriga inventarier		
			
5 år
Immateriella anläggningstillgångar
Inredningsinventarier t.o.m. 2005-12-31		
			
10 år
Inredningsinventarier		
						
Omsättningstillgångar			
Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.		
						
Skulder			
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Alla belopp redovisas i
tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma.				
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Ersättningar och andra förmåner
Styrelse / Nämndsordförande

Andra uppdrag

Per-Olof Nutti,styrelseordf t.o.m. 2021-08

Ersättning (kr)

Förmåner (kr)

568 182

1 700

Lars Miguel Utsi, vice styrelseordf. t.o.m. 2021-08

Ersättare, Luokta Mavas sameby

342 006

3 000

Anders Kråik, styrelseledamot t.o.m. 2021-08

Styrelseledamot, Storstempen AB

238 544

1 400

Marita Stinnerbom, styrelseledamot t.o.m. 2021-08

Ersättare, Renprodukter
i Västerbotten AB,
Kommunfullmäktiges ordförande,
Vilhelmina

339 868

2 400

Jan Rannerud, styrelseledamot t.o.m. 2021-08

Ledamot JCR Rennäring AB

437 643

3 600

Mats Berg, styrelseledamot t.o.m. 2021-08

Ordförande i Girjas Sameby

190 960

0

Håkan Jonsson, styrelseordförande fr.o.m. 2021-09

Vice styrelseordförande i Fluidy AB,
Styrelseledamot i WEH AB

335 296

2 700

Stefan Mikaelsson, vice styrelseordf. fr.o.m. 2021-09

Partiledare Vuovdega, Kassör för
Rödingsträskvägens vägförening

233 872

3 300

Ulla-Karin Sarri, styrelseledamot fr.o.m. 2021-09

Ledamot i Föreningen
Nordens Kirunaavdelnings styrelse

164 753

2 100

132 136

1 700

Lars-Jonas Johansson, styrelseledamot fr.o.m. 2021-09
Marie Persson, styrelseledamot fr.o.m. 2021-09

Partiledare Landspartiet Svenska
Samer, Ordförande Stoppa gruvan
i Rönnbäck i Björkvattsdalen,
Tärnaby (ideell förening), Ledamot
Urbergsgruppen (ideell förening)

135 004

3 300

Jan Rannerud, styrelseledamot fr.o.m. 2021-09

Ledamot JCR Rennäring AB

437 643

3 600

65 877

4 080

7 464

0

33 106

900

11 274

900

0

0

Martin Lundgren, styrelseledamot t.o.m. 2021-08

48 664

2 900

Marita Granström, styrelseledamot fr.o.m. 2021-09

36 936

2 500

28 234

1 700

19 058

0

Lars-Paul Kroik, styrelseledamot fr.o.m. 2021-09

0

0

Vakant

0

0

Ersättare
Åsa Blind, styrelseledamot t.o.m. 2021-08

Ledamot, Språkrådet

Anne Madeleine Kuhmunen, styrelseled. t.o.m. 2021-08

Suppleant samebys styrelse

Britt Sparrock, styrelseledamot t.o.m. 2021-08
Karin Vannar, styrelseledamot t.o.m. 2021-08

Ledamot, Sameskolstyrelsen

Jan Persson, styrelseledamot t.o.m. 2021-08

Josefina Skerk, styrelseledamot fr.o.m. 2021-09

Vice ordförande i Jakt- och
Fiskesamerna, Ersättare i Helgeland
museums styrelse, Ersättare i
Likestillingsentret KUNs styrelse

Torkel Stångberg, styrelseledamot fr.o.m. 2021-09

Ledande befattningshavare
Fredrik Österling, Kanslichef 2021-08-01–2021-12-31

425 816

0

Anita Kitok, tf. Kanslichef 2021-01-01–2021-07-31

740 207

100

181 586

3 678

106 060

2 100

Paulus Kuoljok, ordförande (talman), t.o.m. 2021-08
Daniel Holst, ordförande (talman), fr.o.m. 2021-09
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Delägare, Vajssa Mat AB
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Anställdas sjukfrånvaro			
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andelen av
total sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I tabellen redovisas också sjukfrånvaro fördelat på kön och
ålder i förhållande till respektive grupps sammanlagda ordinarie arbetstid. Sjukfrånvaron redovisas i procent. 			
Sjukfrånvaro

2021

2020

Totalt

3,3%

5,0%

62,8%

57,6%

Kvinnor

4,2%

6,6%

Män

1,2%

1,2%

-

-

5,0%

8,7%

Andel 60 dagar eller mer

Anställda – 29 år
Anställda 30 år – 49 år

Anställda 50 år –
1,8%
2,7%
			
Sjukfrånvaro för anställda -29 år lämnas inte eftersom antalet anställda i gruppen är under tio personer alternativt att uppgiften kan
hänföras till en enskild individ.		
Fördelning av OH-kostnader				
Sametinget har under 2021 inte fördelat ut OH-kostnader (lokalkostnader, IT-kostnader m.m.) från myndighetens förvaltningsanslag (1.3.1
ap.1) till sakanslagen. Endast direkta verksamhetskostnader ska fortsättningsvis avräknas från Sametingets sakanslag. Detta förfarande
ger en mer rättvisande redovisning samt bättre förutsättningar att åstadkomma resultat på respektive sakanslag. År 2020 fördelade
Sametinget ut OH-kostnader á 880 tkr till myndighetens sakanslag.
OH-kostnader, fördelade på sakanslag (tkr)

2021

2020

1.7.1 ap.12, Nationellt uppföljningsansvar

0

200

1.7.1 ap.14, Samiska språkcentrum

0

223

1.7.1 ap.15, Hemsida om nationella minoriteter

0

52

23.1.22 ap.2, Främjande av rennäringen

0

405

Totalt

0

880
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NOTER (tkr)
Resultaträkning
Not

1

Intäkter av anslag

2021

2020

Intäkter av anslag

86 001

78 339

Summa

86 001

78 339

-244 036

-235 281

Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag.

152 830

151 226

Summa

-91 206

-84 055

-5 205

-5 716

116

19

Årets anskaffade anläggningar som inte lånefinansieras.

5 089

5 697

Summa

5 205

5 716

2021

2020

40

187

Intäkter av offentligrättsliga avgifter

2

3

Realisationsintäkt vid försäljning av maskiner, inventarier och fordon

0

105

Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar

15

6

Summa

57

301

Utgifter i anslagsredovisningen

Saldo
Årets förändring av semesterlöneskuld som intjänats före år 2009

Dessa poster har belastat anslaget men inte bokförts som kostnader i resultaträkningen.

Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
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Not

3

Intäkter av bidrag

2021

2020

517

775

0

1 636

769

1 162

0

142

1 950

1 850

400

389

Kungliga biblioteket – Resursbibliotek

1 900

0

Naturvårdsverket – Fokalpunkt för traditionell kunskap

1000

0

Naturvårdsverket – Rovdjursinventering

1200

0

Länsstyrelsen – Framställande av syntes av tidigare framtagna fyra rapporter rörande
klimatsårbarhetsanalyser

250

12

Demokratiprojektet

337

337

-932

268

1 000

500

282

290

Summa

8 673

7 361

Finansiella intäkter

2021

2020

Ränta på avistalån

0

0

Övriga ränteintäkter

0

1

Summa

0

1

2021

2020

36 354

32 026

6 924

5 300

16 913

14 761

2 876

2 414

56 143

49 201

Bidrag från statliga myndigheter
Länsstyrelsen – Interreg Nord/Sápmi
Statens jordbruksverk – Landsbygdsprogrammet
Statens jordbruksverk – Kompetensutveckling, Samisk Mat
Regeringen – Uppdrag till Sametinget att genomföra språkativiteter
Skogsstyrelsen – Renbruksplaner
Regeringen – Uppdrag att kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället

Sanningskommissionen
Kammarkollegiet – Nationell strategi, psykisk hälsa och suicidprevention
Övriga inomstatliga bidragsintäkter

Not

4

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2021-01-01 varit noll.

Not

5

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter enligt lag
och avtal)
Varav lönekostnader för ej anställd personal
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa

Sametinget har som en effekt av den rådande pandemin, dels inte kunnat genomföra inplanerade personalkonferenser
etc. i sedvanlig omfattning, och dels inte kunnat delta i normal utsträckning vid interna och externa konferenser, vilket i
hög grad förklarar det lägre utfallet för årets personalkostnader jämfört med föregående år.
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Not

6

Övriga driftkostnader

2021

2020

Kostnader för resor, annonsering m.m.

3 737

3 485

Inköp av varor

3 562

3 432

10 472

11 958

IT-tjänster

9 383

7 863

Reparation och underhåll

5 661

5 653

Kostnader för telekommunikation och post

1 105

846

186

245

34 106

33 482

Inköp av tjänster (exkl. IT)

Övrigt
Summa

Pandemin har även i år påverkat årets utfall avseende Övriga driftskostnader. Resekostnaderna (2 848 tkr) har ökat
med 145 tkr (+ 3,8%) och uppvisar även i år, på grund av pandemin, ett lågt utfall. Den utveckling som kunde iakttas
förra året, att fysiska möten i mycket hög grad ersatts av digitala möten, har fortsatt samt förstärkts. Detta bekräftas
delvis av ökade IT-relaterade kostnader. Kostnaderna för inköp av tjänster ligger, totalt sett, på samma nivå som
föregående år. Kostnaden för inköp av IT-tjänster har emellertid ökat i relation till kostnaden för övriga tjänsteinköp.
Totalt 47,3% av kostnaderna för inköp av tjänster utgörs i år av IT-relaterade tjänster. Motsvarande siffra föregående år
var 39,7%, en ökning med 7,6 procentenheter. Sametingets verksamhet blir alltmer IT-orienterad.

Not

7

Finansiella kostnader

2021

2020

0

0

Övriga finansiella kostnader

11

37

Summa

11

37

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag

2021

2020

Samefonden – Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer

5 559

5 427

Summa

5 559

5 427

Lämnade bidrag

2021

2020

0

175

Organisationer och ideella föreningar

59 076

54 933

Samebyar

78 180

89 746

Enskilda personer

22 925

19 501

-231

-66

159 950

164 290

2021

2020

-3 142

-1 460

-231

65

-3 373

-1 395

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden har sedan 2021-01-01 varit noll.

Not

Not

8

9

Statliga myndigheter (exklusive affärsverken)

Återkrav av utbetalda bidrag
Summa

Not

10

Årets kapitalförändring
Årets avskrivningar på anslagsfinansierade anläggningstillgångar anslag Främjande av
rennäringen (1:22 ap.2)
Återkrav av anslagsfinansierade bidragsutbetalningar, årets förändring
Summa
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Balansräkning
Not

11

Balanserade utgifter för utveckling

2021-12-31

2020-12-31

11 243

6 682

4 192

4 561

Summa anskaffningsvärde

15 435

11 243

Ingående ackumulerade avskrivningar

-2 305

-1 835

Årets avskrivningar

-2 087

-470

Summa ackumulerade avskrivningar

-4 392

-2 305

Utgående bokfört värde

11 044

8 939

2021-12-31

2020-12-31

16 328

15 560

1 002

768

0

0

17 330

16 328

-13 470

-12 483

-949

-987

0

0

-14 419

-13 470

2 911

2 858

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar

Årets anskaffning utgörs av utvecklingskostnader avseende handläggarstödsystemet, Girdnu.

Not

12

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets avyttringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets avyttringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Årets anskaffning utgörs bland annat av aktiverade utvecklingskostnader avseende Sametingets hemsida, sametinget.se.

Not

13

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
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2021-12-31

2020-12-31

763

679

0

84

763

763

-681

-679

-28

-2

-709

-681

54
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Not

14

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

2021-12-31

2020-12-31

10 906

10 112

1 493

1 146

0

-352

Summa anskaffningsvärde

12 399

10 906

Ingående ackumulerade avskrivningar

-9 148

-8 734

-922

-766

0

352

-10 070

-9 148

2 329

1 758

2021-12-31

2020-12-31

1 890

2 380

405

282

2 295

2 662

2021-12-31

2020-12-31

Fordringar hos anställda

45

102

Övrigt, återkrav bidragsutbetalningar

51

277

Summa

96

380

2021-12-31

2020-12-31

567

381

Övriga förutbetalda kostnader

1 180

2 009

Summa

1 747

2 390

2021-12-31

2020-12-31

512

1 140

2 989

591

560

164

4 061

1 895

Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffning

Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

15

Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Summa

Not

Not

16

17

Övriga kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader

Not

18

Upplupna bidragsintäkter
Länsstyrelsen – Interreg Nord V Sápmi
Statens jordbruksverk – Landsbygdsprogrammet
Statens jordbruksverk – Kompetensutveckling, Samisk Matkultur
Summa

Upplupna bidragsintäkter har ökat per balansdagen, då större rekvisitioner av bidrag gjorts kort före balansdagen, främst
avseende Landsbygdsprogrammet.

Not

19

Övriga upplupna intäkter

2021-12-31

2020-12-31

Upplupna avgiftsintäkter utomstatliga

40

55

Upplupna avgiftsintäkter inomstatliga

0

0

40

55

Summa
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Not

20

Avräkning med statsverket

2021-12-31

2020-12-31

-1 211

3 810

182 926

180 916

-177 902

-185 937

3 813

-1 211

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans

-1 499

-434

Redovisat mot anslag

61 111

54 364

-61 851

-55 428

-2 240

-1 499

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag
Ingående balans

258

277

Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln

-116

-19

Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

141

258

80

755

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

16 822

15 583

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-193 433

-202 195

177 902

185 937

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto

1 371

80

Summa avräkning med statsverket

3 084

-2 373

Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke räntebärande flöde
Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde

Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

Övriga fordringar på statens centralkonto består främst av oförbrukade bidrag, ingående och utgående moms som
betalas i icke räntebärande flöde.

Not

21

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

2021-12-31

2020-12-31

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

7 309

11 849

Summa

7 309

11 849

-758

-3 585

5 000

5 000

0

319

varav belopp att reglera från räntekontot för december
Beviljad kredit enligt regleringsbrev
Maximalt utnyttjad kredit
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Not

22

Myndighetskapital
Specifikation förändring av myndighetskapitalet

Statskapital

Balanserad
kapitalförändring,
anslagsfinansierad
verksamhet

Kapitalförändring
enligt resultaträkningen

Summa

Utgående balans 2020

12 986

196

-1 395

11 787

Ingående balans 2021

12 986

196

-1 395

11 787

Föregående års kapitalförändring

-1 461

66

1 395

0

Årets anskaffning av anläggningstillgångar

5 090

5 090

Årets kapitalförändring
Summa årets förändring

-3 373

-3 373

3 629

66

-1 978

1 717

16 615

262

-3 373

13 503

Statskapital utan avkastningskrav avseende
anläggningstillgångar

16 615

12 986

Utgående balans

16 615

12 986

2021-12-31

2020-12-31

Ingående balans

672

318

Årets förändring

427

354

1 099

672

2021-12-31

2020-12-31

Ingående balans

763

682

Årets avsättning

88

81

Årets upplösning

0

0

851

763

2021-12-31

2020-12-31

Ingående balans

1 596

1 802

Under året nyupptagna lån

1 838

536

Årets amorteringar

-864

-742

Utgående balans

2 570

1 596

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

3 500

3 500

Utnyttjad låneram

2 570

1 596

Utgående balans 2021
Statskapital

Not

23

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Utgående balans

Not

24

Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete

Utgående balans
Sametinget bedömer att inga medel kommer att nyttjas år 2022.

Not

25

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar
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Not

26

Kortfristiga skulder till andra myndigheter

2021-12-31

2020-12-31

95

75

Arbetsgivaravgifter

1 110

910

Leverantörsskulder andra myndigheter

2 317

992

Summa

3 522

1 977

2021-12-31

2020-12-31

1 113

913

26

200

1 139

1 113

2021-12-31

2020-12-31

3 052

2 559

520

542

Övriga upplupna kostnader

1 237

839

Summa

4 809

3 939

Utgående mervärdesskatt

Not

27

Övriga kortfristiga skulder
Personalens källskatt
Övrigt
Summa

Not

28

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter
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Not

29

Oförbrukade bidrag

2021-12-31

2020-12-31

2 872

2 286

Statens Kulturråd – Projekt Lulesamisk ordbok

39

38

Sveriges Lantbruksuniversitet – Projekt Buolvas buolvvai

44

43

147

147

Statens Jordbruksverk – Projekt samisk mat

66

66

Kammarkollegiet – Demokratiska processer

179

663

0

932

Naturvårdsverket – Utbildning av samebyar i förvaltningsverktyget

57

57

Naturvårdsverket – Klimat – Sårbarhetsanalys och handlingsplan

479

329

Regeringen – Kartlägga jämställdheten inom det samiska samhället

11

11

Regeringen – Fokalpunkt för traditionell kunskap

64

0

1 786

0

103

162

Nordiskt Språkråd – Projekt Samisk orddatabas

42

42

Övrigt bidrag – Renbete

28

28

Samefonden

33

92

2 975

2 448

658

1 924

2 214

362

2 872

2 286

Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Specifikation

FORMAS, Forskningsinformation – Klimat och ren

Kammarkollegiet – Sanningskomissionen

Kungliga Biblioteket – Resursbiblioteksverksamhet till Samernas bibliotek
Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller privatpersoner
Specifikation:

Summa
varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk:
– inom tre månader
– mer än tre månader till ett år
– mer än ett år till tre år
– mer än tre år
Summa
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Anslagsredovisning
Not

30

Uo 1 3:1 Ramanslag
Sametinget
ap.1 Sametinget
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit på 1 780 tkr. Under 2021 har myndigheten utnyttjat
0 tkr av krediten. Sametinget har inte gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen.
Sametinget får år 2022 disponera 1 811 tkr av det totala ingående överföringsbeloppet á 2 239 tkr, som överstiger 3 % av
tilldelningen – i enlighet med regleringsbrevet för år 2021. Anslaget är räntebärande. Sametinget under 2021 från detta
anslag fördelat ut OH-kostnader (lokalkostnader och IT-driftskostnader) á 0 tkr till Sametingets sakanslag. (se avsnittet
Tilläggsupplysningar) Det folkvalda organets bokförda kostnader, inklusive kostnader för arvoden, uppgick år 2021 till
16 465 tkr, varav 8 766 tkr avsåg kostnader avseende arvoden, inkl. soc. avg.). Enligt villkor i regleringsbrevet ska högst
4 000 tkr användas till kostnader för genomförande av val till Sametinget. Kostnaderna ska redovisas i myndighetens
årsredovisning. Kostnaderna för valet till Sametinget uppgick till 3 994 tkr. Villkoret är uppfyllt.

Not

31

Uo 1 3:1 Ramanslag
Sametinget
ap.3 Samefonden
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för denna anslagspost. Sametinget har inte
gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen. Anslaget är räntebärande. Enligt villkor i
regleringsbrevet skall Sametinget utbetala medlen (1 500 tkr) till Kammarkollegiet för överföring till Samefonden. Villkoret
är uppfyllt.

Not

32

Uo 1 7:1 Ramanslag
Åtgärder för nationella minoriteter
ap.12 Nationellt uppföljningsansvar
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för denna anslagspost. Sametinget har inte gjort
några åtaganden med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen. Anslaget är icke räntebärande. Sametinget har
under 2021 fördelat ut OH-kostnader (lokalkostnader och IT-driftskostnader) á 0 tkr från myndighetens förvaltningsanslag
till detta sakanslag.

Not

33

Uo 1 7:1 Ramanslag
Åtgärder för nationella minoriteter
ap.13 Statsbidrag till kommuner och regioner i
förvaltningsområden m.m.
Enligt regeringsbeslut per 2021-06-10 och (Ku2021/01521) har denna anslagspost reducerats med 481 tkr. Enligt
regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för detta anslag. Sametinget har inte gjort några
åtaganden med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen. Anslaget är icke räntebärande. Enligt villkor i
regleringsbrevet skall 600 tkr användas för utgifter för bidrag till organisationer som företräder samer, i syfte att stärka
samers samråd och dialog på regional och lokal nivå under år 2021. Utfallet var 600 tkr. Villkoret är uppfyllt. Enligt villkor
i regleringsbrevet skall 830 tkr användas för utgifter för bidrag till de organisationer som företräder samer vid ett tillfälle
under år 2021. Utfallet var 830 tkr. Villkoret är uppfyllt.
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Not

34

Uo 1 7:1 Ramanslag
Åtgärder för nationella minoriteter
ap.14 Samiska språkcentrum
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för denna anslagspost. Sametinget har inte gjort
några åtaganden med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen. Anslaget är icke räntebärande. Sametinget har
under 2021 fördelat ut OH-kostnader (lokalkostnader och IT-driftskostnader) á 0 tkr från myndighetens förvaltningsanslag
till detta sakanslag. Enligt villkor i regleringsbrevet får högst 4 500 tkr användas för utgifter för genomförande och
administration av Språkcentrums verksamhet för att utveckla och stimulera ökad användning av det samiska språket.
Utfallet var 3 976 tkr. Villkoret är uppfyllt. Enligt villkor i regleringsbrevet skall Sametinget i årsredovisningen för 2021
redovisa hur medlen har använts. Under året har 5 580 tkr avräknats anslaget, varav 612 tkr utgjorde utbetalda bidrag.
Personalkostnader har uppgått till 3 630 tkr medan utfallet för lokalhyreskostnader var 130 tkr. Resekostnader erhöll ett
utfall på 126 tkr. Kostnader för inköp av varor m.m. uppgick till 187 tkr, medan kostnaden för inköp av tjänster var 763 tkr.
Övriga kostnader avräknade denna anslagspost med 132 tkr.

Not

35

Uo 1 7:1 Ramanslag
Åtgärder för nationella minoriteter
ap.15 Hemsida om nationella minoriteter
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för denna anslagspost. Sametinget har inte gjort
några åtaganden med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen. Anslaget är icke räntebärande. Sametinget har
under 2021 fördelat ut OH-kostnader (lokalkostnader och IT-driftskostnader) á 0 tkr från myndighetens förvaltningsanslag
till detta sakanslag.

Not
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Uo 17 1:2 Ramanslag
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.5 Bidrag till samisk kultur
Enligt regeringsbeslut per 2021-04-22 (Ku2021/01183 och KU2021/01181 delvis) har denna anslagspost höjts med 2 000
tkr. Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för denna anslagspost. Sametinget har inte
gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra stycket anslagsförordningen. Anslaget är icke räntebärande. Enligt villkor
i regleringsbrevet skall anslagsposten bland annat användas för bidrag till Giron Sámi Teáhter och Gaaltije, sydsamiskt
kulturcentrum. Villkoret är uppfyllt. Av anslagsposten ska 13 000 tkr användas för bidrag till samisk kultur och idrott i syfte
att mildra de negativa ekonomiska konsekvenserna till följd av spridningen av covid-19. Utfallet för 2021 är 9 746 tkr.
Villkoret är inte uppfyllt. Det faktiska behovet av krisstöd till samisk kultur har inte varit större enligt de ansökningar som
inkommit och uppfyllt regelverket. Kulturdepartementet har i god tid erhållit relevant information i detta ärende.
Sametinget har från detta anslag under 2021 finansierat bidrag á 710 tkr i enlighet med förordning (2007:1347) om
statsbidrag för vissa studier i samiska.

Not
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Uo 23 1:22 Ramanslag
Främjande av rennäringen m.m.
ap.2 Främjande av rennäringen
Enligt regleringsbrevet (Ändringsbeslut per 2021-11-03) disponerar Sametinget en anslagskredit på 12 891 tkr. Under
året har myndigheten nyttjat 0 tkr av krediten. Sametinget har inte gjort några åtaganden med stöd av 17 § andra stycket
anslagsförordningen. Anslaget är icke räntebärande. Enligt villkor i regleringsbrevet (p. 11) får Sametinget använda högst
4 000 tkr för ersättning enligt 10 § Viltskadeförordningen. Utfallet var 417 tkr. Villkoret är således uppfyllt. Sametinget har
under 2021 fördelat ut OH-kostnader (lokalkostnader och IT-driftskostnader) á 0 tkr från myndighetens förvaltningsanslag
till detta sakanslag. Övriga villkor enligt regleringsbrevet (punkt 1–12) är uppfyllda.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Beviljad

3500

3 500

3 500

2 600

2 600

Utnyttjad

2570

1 596

1 802

2 177

1 470

5000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

319

0

11

3 911

Ränteintäkter

0

1

5

0

2

Räntekostnader

0

37

20

32

17

57

301

222

93

164

1780

1 662

1635

1 617

1 357

0

0

0

0

0

Beviljad

0

0

0

0

0

Utnyttjad

0

0

0

0

0

Beviljad

0

0

0

0

0

Utnyttjad

0

0

0

0

0

Beviljad

0

0

0

0

0

Utnyttjad

0

0

0

0

0

Beviljad

0

0

0

0

0

Utnyttjad

0

0

0

0

0

Låneram Riksgäldskontoret

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

Räntekonto Riksgäldskontoret

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Avgiftsintäkter

Anslagskredit
Uo 1 3:1 ap. 1
Beviljad
Utnyttjad

Uo 1 3:1 ap. 3

Uo 17 1:2 ap. 5

Uo 1 7:1 ap. 12

Uo 1 7:1 ap. 13
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Beviljad

0

0

0

0

0

Utnyttjad

0

0

0

0

0

Beviljad

0

0

0

0

0

Utnyttjad

0

0

0

0

0

12 891

11 391

0

11 391

10 391

0

0

0

1 193

3 589

1 811

1 499

436

1 542

535

Antalet årsarbetskrafter (st)

55

51

49

46

45

Medelantalet anställda (st)*

61

57

54

50

50

Driftkostnad per årsarbetskraft

1707

1 671

1904

1 815

1 696

Exklusive kostnader för folkvalt organ

1443

1 456

1562

1 479

1 373

-3373

-1 395

-366

-418

3 474

262

196

0

0

-4 000

Uo 1 7:1 ap. 14

Uo 1 7:1 ap. 15

Uo 23 1:22 ap. 2 (tidigare Uo 23 1:23 ap. 2)
Beviljad
Utnyttjad

Anslag
Förvaltningsanslag (1 3:1 ap.1)
Anslagssparande

Bemyndiganden (ej tillämpligt)

Personal

Kapitalförändring
Årets
Balanserad

* I beräkningarna av medelantalet anställda är inte eventuellt tjänstledig personal frånräknad.			
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>>> Årsredovisningens
undertecknande
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Staarese/Östersund den 21 februari 2022

Håkan Jonsson, styrelseordförande

Stefan Mikaelsson, vice styrelseordförande

Ulla-Karin Sarri, styrelseledamot

Marie Persson Njajta, styrelseledamot

Jan Rannerud, styrelseledamot

Lars-Jonas Johansson, styrelseledamot
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