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Riktlinjer för återstartsbidrag till samisk kultur och idrott
Bakgrund
Sametinget har för 2022 tilldelats 4 mnkr för bidrag till samisk kultur i syfte att stimulera till
utveckling och återstart.1
Satsningen på medel för återstart och utveckling har föreslagits i betänkandet ”Från kris till
kraft – återstart för kulturen” (SOU 2021:77). Där anges att stödet ska säkra överlevnad och
möjliggöra återstart för viktiga kulturaktörer och ta tillvara den utveckling som skett under
pandemin. Med anledning av pandemin finns behov både av att stödja kultursektorns
långsiktiga utveckling och av att stödja kulturaktörer som på grund av pandemin har svårt
att överleva att åter öppna sina verksamheter.2
Tillämplighet
Riktlinjerna träder i kraft omedelbart och gäller till och med den 31 december 2022.
Riktlinjerna ska äga tillämpning på ansökningar om återstartsbidrag för aktiviteter och
åtgärder under 2022.
Syfte
Bidraget ska fördelas i syfte att stimulera till utveckling och återstart av samisk kultur efter
pandemin.
Detta bidrag är inte avsett att ha ett vidare tillämpningsområde i fråga om vem som är
berättigad till bidrag än vad som gäller vid Kulturnämndens ordinarie bidragsgivning, se
Regler och anvisningar för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning.
Styrdokument
Vid handläggningen av ansökningar ska bland andra följande styrdokument följas:
Regler och anvisningar för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning, prot. 2022:1, § 9.3,
Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram 2018-2021, antaget av plenum 2018-05-23—25, § 28,
Rutin för handläggare vid handläggning av ansökningar om projektbidrag och verksamhetsbidrag till
Sametingets kulturnämnd, reviderad 2020-02-08, Förvaltningslagen (2017:900).
Ansökningstid och beslut
Beslut om återstartsbidrag kommer att tas vid två tillfällen under 2022. Ansökningarna ska
ha kommit in till Sametinget senast den 1 april respektive den 1 augusti 2022.
Fördelning av bidrag
Kulturnämnden beslutar om fördelningen av anslaget. Medlen är begränsade och fördelas i
förhållande till ansökningar och kulturnämnden kan komma att behöva prioritera mellan
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Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Sametinget, anslag 1:2, ap 5.
Betänkande ”Från kris till kraft – Återstart för kulturen”, SOU 2021:77, s. 228 ff.
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sökanden. I enlighet med 2 kap 7 § sametingslagen (1992:1433) kan kulturnämndens beslut
inte överklagas.
Ansökan
Ansökan om återstartsbidrag görs på en särskild blankett som finns tillgänglig på
Sametingets hemsida och behandlas enligt Sametingets ordinarie rutiner.
Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilken aktivitet eller åtgärd som planeras eller har
genomförts under året 2022 och hur den syftar till utveckling och återstart. Ansökan ska
innefatta uppskattade kostnader för de planerade eller genomförda aktiviteterna eller
åtgärderna. Sökande ska ange om annat ekonomiskt bidrag på grund av pandemin har
erhållits och i så fall till vilket belopp.
Redovisning
Redovisning av bidraget ska göras senast det datum som framgår i kulturnämndens beslut.
Redovisningen görs på särskild blankett som finns tillgänglig på Sametingets hemsida och
behandlas enligt Sametingets ordinarie rutiner.
Utbetalning
Bidraget utbetalas efter beslut i kulturnämnden till det konto som sökanden har angett i sin
ansökan.
Återkrav
För bestämmelser om återkrav, se Regler och anvisningar för Sametingets kulturnämnds
bidragsgivning (p.6).
Dessa riktlinjer har beslutats av Sametingets kulturnämnd.3 Avdelningschefen Susanne
Idivuoma har varit föredragande. I beredningen av ärendet har även juristen Ellen Blind
medverkat.
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Sametingets Kulturnämnds protokoll, 2022-02-28, § 4
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