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Några viktiga händelser under året
Plenum
Sametingets folkvalda organ har samlats till plenum i Skellefteå, Arjeplog och Östersund under
verksamhetsåret 2010.
Ny kanslichef
Sametinget fick i april 2010 en ny kanslichef som påbörjade sitt uppdrag i juli.
Ny styrelse
Under plenum i Arjeplog i maj 2010 avgick den styrelse som tillsattes i augusti 2009. En
proportionellt vald styrelse med sex ledamöter från sex olika partier tillsattes med en ny
styrelseordförande.
Besök av specialrapportör i Sápmi
Den 14-16 april 2010 besökte FN:s specialrapportör för urfolkens mänskliga rättigheter och
grundläggande friheter, professor James Anaya, Sápmi. Konferensen ägde rum i Rovaniemi och
var ett arrangemang av Samiskt Parlamentariskt Råd. Vid mötet medverkade representanter för
de tre sametingen, regeringstjänstemän från Norge, Sverige och Finland samt representanter för
samiska organisationer.
Samiskt Språkcentrum
Under 2010 har ny verksamhet i samband med det minoritetspolitiska uppdraget startats upp.
Samiskt Språkcentrum har etablerats med kontor i det sydsamiska området, i Staare/Östersund
och Dearna/Tärnaby.
Jämställdhet
En projektledare har under 2010 arbetat med regeringsuppdraget att genomföra särskilda insatser
för att stärka de samiska kvinnornas delaktighet i samhällslivet och bistå partier med
utbildningsinsatser och metodstöd för att främja det interna jämställdhetsarbetet och underlätta
både mäns och kvinnors delaktighet i politiskt arbete.
Framtidskonferens
Sametinget arrangerade i november 2010 en uppskattad konferens kallad framtidskonferens. Tre
huvudteman var jämställdhet, den samiska språksituationen samt miljö- och klimatarbete ur ett
samiskt perspektiv. Till konferensen inbjöds samiska politiker, lärare, samebyar, organisationer,
sameföreningar, nyckelpersoner och projektledare inom Sametingets miljö- och klimatarbete,
samt representanter från Norge, Finland och Ryssland. Konferensen samlade ca 170 deltagare.
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INLEDNING
ORGANISATION

Sametinget är både samernas folkvalda
parlament och en statlig förvaltningsmyndighet.
Sametinget instiftades av riksdagen den 17
december 1992 och invigdes den 26 augusti 1993.
Val till parlamentet har hållits vart fjärde år sedan
1993. Valdag är tredje söndagen i maj.
Sametingslagen (1992:1433) definierar
Sametingets uppgifter och reglerar Sametingets
sammansättning, ärendenas handläggning samt
hur valet till Sametinget går till. Sametinget
består av 31 folkvalda politiker som träffas till
plenum tre gånger per år. Plenum leds av ett
presidium bestående av Sametingets ordförande
(talman) och tre vice ordföranden. Styrelsen är
ytterst ansvarig för den löpande verksamheten.
Verkställande organ är styrelsen som får bestå av
högst sju ledamöter samt ersättare. Sametingets
kansli med statliga tjänstemän leds av en
kanslichef som ska förse styrelsen med underlag
för beslut och verkställa styrelsens beslut.
Kanslichefen ska se till att verksamheten bedrivs
effektivt och enligt gällande rätt.

STYRELSE OCH NÄMNDER
Ett kansli med tjänstemän sköter de dagliga
myndighetsuppgifterna. Den politiska nivån med
folkvalda politiker har en styrande funktion.
Styrelsen är proportionellt vald sedan maj 2010
och består av sex ledamöter med ersättare.
Styrelsens ordförande är arvoderad med 75 % av
heltid. Valnämnden består av sju ledamöter. Ett
kulturråd med uppgift att besluta om
fördelningen av statens bidrag till samisk kultur
och samiska organisationer består av fem
ledamöter. Ersättningar till Sametingets
styrelseordförande, styrelsens ordinarie
ledamöter och ersättare, samt den ersättning som
utgått till Sametingets ordförande (talman)
redovisas i noter till årsredovisningen. I denna
årsredovisning ges ingen redovisning av
aktiviteterna under året.

Röstberättigade samer
UPPGIFTER ENLIGT LAG

Plenum

Sametingets övergripande mål är att verka för en
levande samisk kultur och ta initiativ till
verksamheter och föreslå åtgärder som främjar
denna kultur. Sametinget är sedan 2007 central
förvaltningsmyndighet för rennäringen. Enligt
lagen ska Sametinget:

Styrelse

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Kansli
KANSLIET
Sametingets anställda uppgick den 31 december
2010 till 52 personer totalt (inklusive tillfälligt
anställda). På Sametingets huvudkansli i Kiruna
arbetar 27 personer. På lokalkontoret i Jokkmokk
finns fem medarbetare, i Tärnaby tio och i
Östersund tio personer.

besluta om fördelningen av statens bidrag
och av medel ur Samefonden till samisk
kultur och samiska organisationer samt av
andra medel som ställs till samernas
gemensamma förfogande
utse den styrelse för sameskolan som avses i
8 kap. 6 § skollagen (1985:1100).
fastställa mål för och leda det samiska
språkarbetet
medverka i samhällsplaneringen och bevaka
att samiska behov beaktas, däribland
rennäringens intressen vid utnyttjande av
mark och vatten
informera om samiska förhållanden
utföra de övriga uppgifter som ankommer på
Sametinget enligt lag eller annan författning.

Sametingets kansli är organiserat i tre
avdelningar samt kanslichefens stab:
 Ekonomi & administration
 Språk, kultur & Samiskt informationscentrum
(SIC)
 Samiska näringar och samhällplanering,
(inklusive ersättning och inventering)
 Kanslichefens stab
Kanslichefens ledningsgrupp består av
avdelningscheferna samt verksjuristen.
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VERKSAMHET
Sametingets verksamhet spänner över vitt
skilda områden som samiskt näringsliv,
rennäring, rovdjursfrågor, landsbygdsutveckling, samhällsplanering, miljö och
klimat, utbildning och forskning, främjande av
samiska kulturyttringar och traditionell
kunskap, kulturarvsfrågor, litteraturfrågor,
språklig rådgivning, språklig revitalisering,
metodutveckling, gränslöst samiskt
samarbete, mänskliga rättigheter, minoritetsfrågor, internationella urfolksfrågor, samt
information om samer och samiska
förhållanden.

INDELNING
Resultatredovisningen ska enligt förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
(FÅB) lämnas enligt en indelning som
myndigheten bestämmer. Myndigheten ska
redovisa och kommentera verksamhetens
resultat i förhållande till de uppgifter som
framgår av myndighetens instruktion och till
vad regeringen har angett i regleringsbrev
eller i något annat beslut. I årsredovisningen
för år 2010 har Sametinget gjort följande
indelning:







Kompetensförsörjning
Språk
Kultur
Information
Samiska näringar och samhällsplanering
Viltvård, ersättning och inventering

Indelningen är identisk med den indelning
som gjordes i årsredovisningen för 2009.
Regleringsbrevet för år 2010 avseende
Sametinget är något mer direkt styrande och
reglerande än föregående års. Exempelvis har
antalet återrapporteringskrav avseende
redovisning av prestationer ökat betydligt.

KVALITET OCH METOD
INTERN STYRNING OCH KONTROLL
Sametinget har de senaste åren i samband med
Riksrevisionens revisioner erhållit kritik för
brister i tingets interna styrning och kontroll.
Även Statskontoret var i sin myndighetsutredning av Sametinget (2010:15) kritiskt
inställt. Denna kritik tillsammans med
Sametingets ambition att verka för en
kontinuerlig utveckling och förbättring av
verksamheten, har bidragit till att Sametinget
under år 2010 påbörjat en omfattande satsning
på att förbättra den interna styrningen och
kontrollen. Ett internt mål är att Sametinget
ska arbeta med intern styrning och kontroll i
enlighet med förordningen (2007:603) om intern
styrning och kontroll, även om Sametinget inte
formellt lyder under denna.
Sametinget har valt att arbeta i enlighet med
COSO-ramverket. Denna modell är känd,
beprövad, relevant, flexibel och aktuell. Den
ger goda förutsättningar till att Sametinget ska
ha hög kvalitet i arbetet med den interna
kontrollen. Per 2010-12-31 befinner sig
Sametinget i planeringsfasen. En hot- och
riskanalys, med tillhörande värdering
(beträffande sannolikhet och konsekvens)
kommer att genomföras i mars 2011. En sådan
analys måste kopplas till Sametingets
verksamhetsplan och dess mål. Det har bland
annat föranlett Sametinget att under 2010
fokusera extra mycket på att utveckla och
förbättra sin verksamhetsplanering. Det är
först när arbetet med den interna kontrollen
kan kopplas till målen i verksamhetsplanen
som man kan tala om en god styrning av
verksamheten.
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BEDÖMNING AV RESULTATET

REDOVISADE PRESTATIONER

Sametinget rapporterar resultatet för 2010 dels
i förhållande till mål som är härledda från de
uppgifter - enligt sametingslagen- som
genererar prestationer, dels i relation till de
mål och återrapporteringskrav som regeringen
definierat i regleringsbrevet. I de flesta fall
tangerar regeringens mål de mål som härletts
från Sametingets uppgifter.
Återrapporteringskraven är främst
avdelningsspecifika och redovisas därför på
avdelningsnivå. Den generella
återrapporteringen kommenteras i kapitlet för
den sammanfattande resultatredovisningen.
En särskild notis bör emellertid läggas vid
återrapporteringskravet: ”Att redogöra för hur
Sametingets verksamhet har bidragit till att
uppfylla regeringens vision Bruka utan att
förbruka med tillhörande övergripande mål.”
Denna redovisning finns främst i kapitlet
Samiska näringar och samhällsplanering. Genom
denna rapportering ger Sametinget regeringen
underlag för bedömning av måluppfyllelse.

Beträffande den redovisning av prestationers
volymer och kostnader som efterfrågas i FÅB
(3 kap 1 §) och i Sametingets regleringsbrev,
saknar Sametinget tidsredovisning för att på
ett effektivt och fullt tillförlitligt sätt kunna
knyta kostnader till prestationer. De kostnader
som Sametinget har redovisat för utförda
prestationer utgör därför även i år
uppskattningar.
Den metod som använts är en modell, där
summan av ”direkt lön” har använts som
fördelningsbas. De gemensamma kostnaderna
fördelas sedan ut på fördelningsbasen i form
av ett påslag. Modellen kan beskrivas enligt
följande:




Direkt lön (fördelningsbas)
Direkt material
Påslag för OH-kostnader

Vid beräkningen av direkt lön har berörd
personal fått uppskatta åtgång av arbetstid
under 2010. Antal timmar har sedan
multiplicerats med timlönen, inklusive sociala
avgifter.

Bedömningen av resultatet sker genom att en
utvärdering av måluppfyllelsen utförs.
Resultatet av indikatorerna utgör underlag för
bedömningen av måluppfyllelsen. För
bedömning av måluppfyllelsen har
Sametinget valt följande skala:

Direkt material består av andra direkta
kostnader (exklusive moms) än lön i samband
med genomförandet av prestationen,
exempelvis konsultarvoden.






Vid beräkning av påslaget för OH-kostnader
på vald kostnadsdrivare (lönekostnader) har
Sametinget försökt att identifiera de gemensamma kostnaderna. Påslaget ska motsvara
förhållandet mellan de gemensamma
kostnaderna och lönekostnaderna.

Målet är uppfyllt
Målet är i huvudsak uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt
Målet är inte uppfyllt

Avgörande för vilket ”betyg” som ges för en
enskild indikator är en kombination av internt
satta målnivåer, fackmässiga bedömningar av
tillstånd och insatser samt indikatorernas
utveckling över tiden.

Avsaknaden av effektiva rutiner för att knyta
kostnader till prestationer har medfört att det
inte är praktiskt möjligt att ta fram tillförlitliga
data beträffande prestationers historiska
kostnader. Av denna anledning kan inte
tidsserier för minst tre år redovisas.
Sametinget har för avsikt att under 2011
utveckla metoder och rutiner för att
bättre kunna knyta kostnader till prestationer
och på så sätt förbättra rapporteringen. Planen
är att ett system för tidsredovisning ska
anskaffas under 2011.

Ett mål kan kopplas till en eller flera
indikatorer. Indikatorerna har i denna
årsredovisning genomgående samma
viktning. När det gäller den samlade
bedömningen på avdelningsnivå finns en
tumregel att minst 2/3 (cirka 67 %) av
indikatorerna ska uppnå en specifik betygnivå
för att för att den aggregerade måluppfyllelsen
ska erhålla motsvarande bedömning.
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Beträffande bestämmandet av interna
målnivåer – för exempelvis enkäter - följer
denna process ett liknande tillvägagångssätt.
Dessa processer ska verka för att en god
tillförlitlighet uppnås avseende bedömningen
av måluppfyllelse.

TILLFÖRLITLIGHET
Sametinget bedömer att tillförlitligheten i
bedömningen av måluppfyllelsen är god, då
bedömningsprocessen är strukturerad,
noggrann och logisk. Processen när det gäller
”fackmässiga bedömningar” kan beskrivas
enligt följande:
I.

II.

III.

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,
exempelvis genom jämförelse mot internt
satta målnivåer. Först bedöms varje
indikator för sig, varefter en samlad
bedömning görs för hela avdelningen.
När en sammanfattande bedömning av
måluppfyllelsen har utförts på
avdelningsnivå, ska bedömningen
godkännas av Sametingets ledningsgrupp.
Den tredje och slutliga instansen för
godkännande av bedömningen är
Sametingets styrelse.
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planerad verksamhet och att målet i huvudsak
är uppfyllt.

SAMMANFATTANDE
RESULTATREDOVISNING
De mål som Sametinget har baserat sin
bedömning av måluppfyllelse på, utgår från
de uppgifter som Sametinget har enligt
Sametingslagen 2 kap 1 §.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Sametinget har vidtagit åtgärder i syfte att
säkerställa att myndigheten har tillräcklig
kompetens för att kunna fullgöra sina
lagstadgade uppgifter enligt sametingslagen
och för att möta de mål och krav som
regeringen har definierat i regleringsbrevet.

KULTUR
MÅL: Sametinget ska bidra till
utvecklingen av ett starkt och
mångfaldigt konst- och kulturliv.

Sametinget bedömer att åtgärderna varit
ändamålsenliga och effektiva. Målet bedöms
därför vara uppfyllt. Resultatet förhåller sig
väl till planerad verksamhet.

Vi bedömningen av graden av
måluppfyllelsen har Sametinget valt följande
fyra indikatorer.

SPRÅK

1

MÅL: Sametinget ska bidra till
utvecklingen av de samiska språkens
användning och ställning i samhället,
framför allt i det traditionella samiska
området.

2
3

De indikatorer som Sametinget har valt för
bedömningen av måluppfyllelse är följande
fyra indikatorer:
1

2
3
4

4

Tillämpningen av Sametingets
språkhandbok inom det samiska
förvaltningsområdet.
Offentligt utbud av samhällsinformation
på samiska.
Samiskt Språkcentrums insatser under
året.
Främjande av det samiska språkets
användning och ställning genom bidraget
till korttidsstudier i samiska.

Antal beviljade bidrag och dess fördelning
med avseende på konstlivet.
Antal beviljade bidrag och dess fördelning
med avseende på kulturlivet.
Bedömning av Sametingets insatser för att
stärka den samiska kulturen och
identiteten.
Giron Sámi Teáhters verksamhet under
2010 med avseende på antal produktioner
och antal publik.

Två indikatorer (nr 1 och 2) gav bedömningen
att målet delvis är uppfyllt. En indikator (nr 4)
visade att målet i huvudsak är uppfyllt. En
indikator (nr 3) utgjorde underlag för
bedömningen att målet är uppfyllt.
En aggregerad bedömning av
kulturavdelningens verksamhet är att målet i
huvudsak är uppfyllt. Resultatet förhåller sig
väl till planerad verksamhet.

En indikator (nr 2) gav bedömningen att målet
var delvis uppfyllt. Två indikatorer (1 och 4)
visade att målet var i huvudsak uppfyllt. En
indikator (3) angav att målet var uppfyllt.
Sammantaget gäller att resultatet för
språkavdelningen förhåller sig väl till
14
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VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH
INVENTERING

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

MÅL: De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen är acceptabla.

De indikatorer som Sametinget har baserat sin
bedömning av måluppfyllelse på är:

Sametinget anser att skadorna som det
växande antalet rovdjur orsakar rennäringen
är oacceptabla. Målet är inte uppfyllt.

1
2
3
4
5

Måluppfyllelsen är baserad på följande
indikator:
-

Statistik för besöksfrekvensen på
webbplatsen www.sametinget.se.
Antal artiklar i media om Sametinget.
Bedömning av Sametingets insatser att
informera om myndighetens verksamhet.
Statistik över besöksfrekvensen på
webbplatsen www.samer.se.
Bedömning av SIC:s insatser för att sprida
kunskap om samer och samiska
förhållanden i samhället.

SAMLAD BEDÖMNING
MÅL: Sametinget verkar för en levande
samisk kultur, stärker och utvecklar
samernas och de samiska näringarnas
ställning i samhället samt en
samhällsplanering där samiska behov
beaktas.

För den totala informationsverksamheten
bedömer Sametinget utifrån valda indikatorer
att målet är uppfyllt. Resultatet förhåller sig
väl till planerad verksamhet.

De enskilda verksamheternas/avdelningarnas
måluppfyllelse har utgjort basen för
bedömningen av Sametingets totala
måluppfyllelse. Sametingets samlade
måluppfyllelse för år 2010 är generellt god.
Totalt har en bedömning beträffande
måluppfyllelsen utförts för sex verksamheter.
Tre av verksamheterna (Kompetensförsörjning,
Information samt Samiska näringar och
samhällsplanering) erhåller bedömningen att
målet är uppfyllt. För två verksamheter (Språk
och Kultur) är måluppfyllelsen i huvudsak
uppfylld och för en verksamhet (Viltvård,
ersättning och inventering) är bedömningen att
målet inte alls är uppfyllt. Totalt sett bedömer
Sametinget att myndigheten bidragit på ett bra
sätt till en levande samisk kultur, stärkt och
utvecklat samernas och de samiska
näringarnas ställning i samhället samt en
samhällsplanering där samiska behov beaktas.

SAMISKA NÄRINGAR OCH
SAMHÄLLSPLANERING
MÅL: Ett starkt och utvecklat samiskt
näringsliv samt en samhällsplanering
där samiska behov beaktas.
Bedömningen har gjorts utifrån följande
indikatorer:
1.

2.

Antalet rovdjursföryngringar under 2010 i
relation till slaktstatistiken för 2010.

En bedömning av Sametingets insatser för
att utveckla och stärka det samiska
näringslivet.
En bedömning av Sametingets insatser för
en samhällsplanering där samiska behov
beaktas.

Resultatet förhåller sig väl till planerad
verksamhet. Regeringens vision Bruka utan att
förbruka med tillhörande mål får kontinuerligt
allt större genomslag i Sametingets
verksamhet. Sametingets bedömning är att
målet för denna avdelning är uppfyllt.

Sametinget har arbetat för att erhålla en så god
måluppfyllelse som möjligt. För samtliga
verksamheter/avdelningar gäller att årets
resultat på ett bra sätt relaterar till
verksamhetsplaneringen.
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GENERELL
ÅTERRAPPORTERING
Enligt regleringsbrevet för 2010 ska
Sametinget i sin generella återrapportering:
-

-

Redogöra för hur Sametingets verksamhet
bidragit till att uppfylla regeringens vision
Bruka utan att förbruka med tillhörande
övergripande mål.

Avrapporteras i kapitlet Samiska näringar
och samhällsplanering.
-

Göra en samlad bedömning av hur
Sametingets verksamhet bidragit till en
levande samisk kultur, stärkt och
utvecklat samernas och de samiska
näringarnas ställning i samhället samt en
samhällsplanering där samiska behov
beaktas.

Avrapporteras i den sammanfattande
resultatredovisningen.

Redovisa indikatorer som beskriver
utvecklingen och göra en bedömning av
hur resultaten och effekterna förhåller sig
till planerad verksamhet.

Samtliga generella återrapporteringskrav som
regeringen har ställt till Sametinget för år 2010
har följaktligen avrapporterats i denna
årsredovisning.

Avrapporteras avdelningsvis samt i den
sammanfattande resultatredovisningen.

16

Årsredovisning 2010

EKONOMI
SAMETINGETS TOTALA KOSTNADER OCH INTÄKTER (TKR)

2010

2009

2008

10 931

3 089

3 967

KULTUR

5 283

4 150

3 899

INFORMATION

5 051

5 590

7 497

40 243

40 941

34 149

1 093

1046

1 332

62 601

54 816

50 844

2010

2009

2008

10 548

3 405

4 065

KULTUR

5 098

4 573

3 995

INFORMATION

4 874

6 160

7 682

38 834

45 116

34 992

1 055

1 153

1 364

60 409

60 407

52 098

INTÄKTER
SPRÅK

SAMISKA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSPLANERING
VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH INVENTERING
SUMMA

KOSTNADER
SPRÅK

SAMISKA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSPLANERING
VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH INVENTERING
SUMMA
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Det är verksamheten för Samiska näringar och
samhällsplanering som stått för den största
kostnadsminskningen, - 6 282 tkr (-14 %).
Bidragande orsaker till detta är att det under
2010 bokförts lägre kostnader beträffande det
uppdrag Sametinget erhöll 2009, Åtgärder med
anledning av förlikning m.m samt att
utbetalningarna av projektbidragen varit
betydligt lägre under 2010 (Främjande av
rennäringen m.m).

KOMMENTAR
Sametingets totala intäkter för 2010 var 62 601
tkr. Intäkterna har därmed ökat med 7 785 tkr
(+14 %) relaterat till 2009. Intäkterna för 2010
har påverkats i positiv riktning av omföringen
av föregående års ej medgivna
anslagsöverskridande på 4 227 tkr. Intäkterna
för 2009 är följaktligen reducerade med
motsvarande belopp. De intäkter som har ökat
mest är anslagsintäkterna, +2 695 tkr (+5 %),
vilket till stor del förklaras av de nya
anslagsfinansierade verksamheterna som
tillkommit i samband med den nya
språklagen, framför allt Språkcentrum och
uppdraget beträffande nationella minoriteter
(anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter).
Även bidragsintäkterna har ökat betydligt,
1 022 tkr (+23 %). En bidragande orsak till
detta är att Sametinget år 2010 blivit tilldelat
extra TA-medel när det gäller Landsbygdsprogrammet.

En annan verksamhet som redovisat en
kostnadsminskning i jämförelse med 2009 är
informationsavdelningen. Kostnaderna har
här minskat med 1 286 tkr (-21 %). Det är såväl
lägre kostnader för Samiskt Informationscentrum som för myndighetens informationsverksamhet som förklarar denna utveckling.

METOD
Sametingets gemensamma kostnader
(inklusive 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.

Sametingets totala kostnader för år 2010
uppgår till 60 409 tkr, vilket tangerar
kostnadsnivån för år 2009, 60 407 tkr (+-0 %). I
jämförelse med 2008 har kostnaderna
emellertid ökat med 8 311 tkr (+16 %).
Språkverksamheten har stått för den största
kostnadsökningen, + 7 143 tkr (+210%) Den
främsta orsaken till detta är kostnaderna för
de verksamheter som tillkommit i anslutning
till den nya språklagen. Dessa verksamheter
förklarar tillsammans cirka 98 % av
kostnadsökningen för avdelningen.
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING

PERSONALSAMMANSÄTTNING

15

På Sametinget arbetar 52 personer per den 31
december 2010 (inklusive tillfälligt anställda)
inom områden som ekonomi, administration,
information, språk, kultur och närings- och
samhällsfrågor.

10

-29

2009

Medelantalet anställda
(st)

48

41

40

Antalet årsarbetskrafter
(st)

46

40

39

Andel kvinnor den 31/12,
(procent)

53,8

54,2

56,8

Andel män den 31/12,
(procent)

46,2

45,8

43,2

Andel anställda -29 år
den 31/12, (procent)

11,5

4,1

0,0

50

58,3

68,2

Andel anställda 50- år
den 31/12, (procent)

38,5

39,6

31,8

Medelålder, anställda
den 31/12

45,4

47

46,6

Andel anställda 30-49 år
den 31/12, (procent)

30-49

50-

Diagram 1.1: Sametingets ålderstruktur 31/12- 2010

Den samlade kunskapen och erfarenheten som
finns hos våra medarbetare är Sametingets
största tillgång. Därför satsar vi kontinuerligt
på att ta tillvara och utveckla medarbetarnas
kompetens.

2010

Kv

0

Sametinget har fyra stationeringsorter, 27
personer arbetar i Kiruna, fem i Jokkmokk, tio
i Östersund samt tio i Tärnaby.

PERSONALSTRUKTUR

M

5

Y-axel =antal anställda, X-axel= de anställdas ålder

Medelåldern inom Sametinget är 45,4 år för
anställd personal per den 31 december 2010.
Medelåldern har sjunkit i jämförelse med 2008
och 2009. Andelen anställda under 29 år har
ökat från noll till 11,5% jämfört med 2008.

2008

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Sametingets interna funktionsmål är att ha en
god arbetsmiljö och vara en attraktiv
arbetsgivare. Med attraktiv arbetsgivare
menas att Sametinget ska vara en attraktiv
arbetsgivare inom samtliga områden när det
gäller att attrahera och rekrytera, behålla,
utveckla och avveckla kompetens.
Myndigheten Sametinget har vuxit snabbt på
kort tid, både när det gäller antalet personer
och uppdrag. Sedan 2007 har antalet
medarbetare ökat med 48,5%. För att en
enhetlig personalpolitik ska kunna
implementeras på myndigheten behöver fokus
läggas särskilt på områden inom kompetensförsörjning. Under 2011 kommer myndigheten
bland annat att upphandla ett HR-system,
vilket kommer att öka effektiviteten i Sametingets arbete med kompetensförsörjning. Ett
strukturerat arbete med löner, lönesamtal och
medarbetarsamtal kommer att påbörjas.

Tabell 1.1: Personalstruktur för Sametinget 2010

Andelen kvinnor är 54 % och andelen män är
46 %. Förhållandet är relativt jämnt, sett
utifrån antal anställda. Andelen män har
stadigt ökat de senaste tre åren. Sametinget ser
gärna att andelen kvinnor respektive män är
lika stor.

I arbetet med Sametingets verksamhetsplan
för 2011 har inventering, analys och planering
av kompetensförsörjningen genomförts, både
på kort och på lång sikt.
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En ny kanslichef rekryterades under 2010.
Kanslichefen har fått i uppdrag av Sametingets
styrelse att göra en organisationsöversyn som
beräknas bli färdig under 2011.

medarbetarenkät och en kundenkät där vi
ställde samma fråga: Är Sametinget en attraktiv
arbetsgivare? 64 % av medarbetarna
”instämmer” eller ”instämmer helt” på frågan
(15 % svarar ”vet inte”).

Ett nytt minoritetspolitiskt uppdrag med lagen
om nationella minoriteter och minoritetsspråk
(2009:724) trädde i kraft den 1 januari 2010.
Samtidigt startade Sametinget upp Samiskt
Språkcentrum med verksamhet i Östersund
och Tärnaby.

I kundenkäten angav 30 % av respondenterna
något av svarsalternativen 4-6 på en skala
mellan 1och 62 (41 % gav svaret ”vet inte”).
Enkäterna visar att detta är en fråga som
Sametinget bör jobba med i framtiden,
framförallt externt.

TILLGÄNGLIG KOMPETENS

Under 2010 anställdes 11 personer tillsvidare.
13 personer har anställts på visstid för olika
projekt eller tillfälliga anställningar. Två
anställningar förstärkte ledningskompetensen,
en ny kanslichef rekryterades externt och en
chef för avdelningen Språk, kultur och Samiskt
informationscentrum rekryterades internt på
visstid. Sametinget har under 2010 haft ett
antal projekt och uppdrag och några av dem
fortsätter under 2011; exempelvis ett
jämställdhetsprojekt, projekt om traditionell
kunskap (Árbediehtu), projekt Sverige - det nya
matlandet, samt ett projekt om
miljöledningssystem.

Ledningskompetensen omfattar kanslichef, tre
avdelningschefer och en utvecklingsledare 1,
totalt fem personer.
20
15
10

Kv
M

5
0
Ledning

Kärn

Stöd

Genom intern överflyttning av kompetens
samt extern rekrytering har Sametinget stärkt
kompetensen då lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk infördes.
Personal med kompetens inom olika områden
och flera samiska varieteter har rekryterats till
Samiskt Språkcentrum och internt har en
minoritetsspråkpolicy implementerats.

Diagram 1.2: Sametingets tillgängliga kompetens, 31/122010

Kärnkompetens omfattar de medarbetare som
har kompetens inom näring, kultur, språk och
information. Stödkompetens omfattar
medarbetare med kompetens inom områdena
administration, ekonomi, intern information,
personal och juridik. Fyra arbetsledare finns
inom verksamheten; arbetsledare för Samiskt
informationscentrum (SIC), Samiskt
Språkcentrum, Landsbygdsprogrammet samt
för fältverksamheten i Tärnaby.

UTVECKLA OCH BEHÅLLA
KOMPETENS
Under 2010 har Sametinget arbetat vidare med
att nå upp till det interna målet ”att ha en god
arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare”.
Internt har detta inneburit att utveckla och
behålla den kompetens som finns och förbättra
arbetsmiljön.

ATTRAHERA OCH REKRYTERA
KOMPETENS
Sametinget ska vara en attraktiv arbetsgivare
både för nuvarande och framtida kompetens.
Under 2010 har myndigheten både gjort en

2

1

Respondenterna har fått göra sina bedömningar på en
sexgradig skala, där skalans ytterligheter 1 betyder ”instämmer
inte alls” och 6 betyder ”instämmer i mycket hög grad”.

Utvecklingsledaren ingår ej i ledningsgruppen.
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Sametingets kvalitetsutvecklingsprojekt med
syftet att utveckla verksamhetsstyrningen och
få en effektivare organisation övergick under
2010 dels i en satsning på intern styrning och
kontroll i enlighet med COSO-modellen och
dels i ett fortsatt arbete med en utvecklingsprocess i syfte att få en gemensam värdegrund, skapa en plattform för utveckling,
ökad delaktighet och motivation. Detta arbete
kommer att fortsätta under 2011.

förvaltningar. Sametinget har ett kontinuerligt
utbyte med andra myndigheter, bland annat
Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och
Länsstyrelserna. Sametinget har ett
internationellt samarbete och kompetensöverföring inom olika områden med
sametingen i Norge, Finland och samer i
Ryssland.
Internt har Sametinget förbättrat sin
kompetensöverföring. Under 2011 kommer ett
projekt starta inom samisk traditionell
kunskap, ett område där samarbete mellan
avdelningarna för näring, miljö och samhälle
samt språk och kultur kommer att ske. Ett
arrangemang där flera avdelningar
samverkade var framtidskonferensen där
personer från språk, näring, jämställdhet och
information anordnade en konferens för både
internt och externt inbjudna gäster. En uppföljning och fortsättning planeras under 2011.

AVVECKLA KOMPETENS

Sametinget har under 2010 kunnat behålla
befintlig personal samtidigt som ny
kompetens tillkommit. Under 2011 påbörjas
ett arbete med att ta fram gemensamma
rutiner och mallar för avdelningschefer med
målet att bli en attraktiv arbetsgivare för
nuvarande kompetens. Till detta tillkommer
arbete med att skapa rutiner för den
strategiska kompetensförsörjningen.

En analys av ålderstrukturen på Sametinget
visar att fem personer, cirka 10 %, kommer att
gå i pension inom fem år, om personerna går
vid 65 års ålder.

2,5
2
1,5

Begreppet kompetensutveckling

1

Under senare delen av 2010 har Sametinget
påbörjat ett arbete med att utveckla begreppen
kompetensutveckling och kompetens. Ett steg
i arbetet är att ta fram mallar och rutiner för
bland annat medarbetarsamtal och lönesamtal
som fokuserar på verksamhetsmål och
prestation. Detta för att på ett bättre sätt
tillvarata kompetens inom myndigheten.

0,5
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Antal

2011

0

Diagram 1.3: Pensionsavgångar om medarbetare väljer
att gå i pension då de fyller 65 år.

Kompetensöverföring
Kompetensutbyte och kompetensöverföring
mellan Sametinget och andra aktörer sker
kontinuerligt. Under 2010 har näringshandläggarna genomgått en pilotutbildning
anordnad av Naturvårdsverket om dialog och
samverkan för tjänstemän inom natur21

Årsredovisning 2010

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SEMESTERLÖNESKULD OCH
PERSONALSOCIALA FÖRMÅNER

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
genomsyra hela myndigheten för att upprätthålla eller förbättra effektiviteten så att
verksamhetsmålen uppfylls.

Semesterlöneskulden den 31 december 2010
uppgick till 1 718,1 tkr (inkl. sociala avgifter)
och antalet sparade semesterdagar var 569
stycken, ca 10 dagar per anställd.

I medarbetarenkäten som genomfördes under
2010 ställdes frågan: Har Sametinget en god
arbetsmiljö? 74 % av respondenterna
instämmer i påståendet. Under 2011 fortsätter
utvecklingsprocessen för att ytterligare
förbättra arbetsmiljön inom Sametinget.

Kostnader för personalsociala förmåner såsom
företagshälsovård, ersättning för sjukvårdskostnader, läkemedel, rekreation och motion
har uppgått till 215 tkr.

SAMLAD BEDÖMNING
SJUKFRÅNVARO

SJUKFRÅNVARO

2010

2009

2008

Totalt

2,1

2,9

2,9

Andel 60 dagar

23,7

47,0

38,4

Kvinnor

2,8

4,1

3,7

Män

1,3

1,5

2,0

Anställda -29 år1

0,03

0,0

0,0

Anställda 30 – 49 år

2,2

2,5

3,5

Anställda 50 år-

2,1

3,6

2,0

Sametinget får kontinuerligt fler uppdrag och
utökat ansvar. Detta innebär att myndigheten
växer och har vuxit mycket på relativt kort tid.
Under 2010 anställdes en ny kanslichef som
har påbörjat ett uppdrag att genomföra en
organisationsöversyn på Sametinget.
Uppdraget beräknas vara färdigt under 2011.

eller mer

Sametinget har under 2010 arbetat med att
etablera Samiskt Språkcentrum. Ny
kompetens har rekryterats.
Kvalitetsutvecklingsprojektet övergick under
2010 till en satsning på intern styrning och
kontroll samt till en utvecklingsprocess som
ska gynna både verksamhetens inre och yttre
effektivitet och ekonomi. Dessa processer
fortsätter under 2011.

Tabell 1.2: Sjukfrånvaro för Sametinget 2010

Sametinget har en låg sjukfrånvaro på endast
2,1 procent för år 2010. Den totala
sjukfrånvaron har under 2010 varit lägre än
den för år 2008 och 2009 (-0,8 procentenheter).
Andelen långtidssjukskrivna (60 dagar eller
mer) har minskat med 23,3 procentenheter i
jämförelse med 2009, och med 14,7
procentenheter jämfört med 2008. Bidragande
orsaker till denna förbättring är personalens
engagemang, stimulerande arbetsuppgifter
samt bra villkor för friskvård och
företagshälsovård.

Sametinget har vidtagit åtgärder i syfte att
säkerställa att myndigheten har tillräcklig
kompetens för att kunna fullgöra sina
lagstadgade uppgifter enligt sametingslagen
och för att möta de mål och återrapporteringskrav som regeringen angett i regleringsbrevet.
Sametinget bedömer att åtgärderna varit
ändamålsenliga och effektiva. Under 2011
fortsätter arbetet med kompetensförsörjning
och arbetsmiljö. Målet bedöms vara uppfyllt.

3

Sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas inte om antalet
anställda i gruppen understiger tio eller om uppgiften kan
hänföras till en enskild individ. Eftersom antalet anställda i
kategorin ”Anställda - 29 år” understiger tio, har ingen uppgift
om sjukfrånvaron för denna grupp lämnats.
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SPRÅK

språkarbetet4. Därför har Sametingets plenum
den 26-28 oktober 2010, § 60, fastställt mål för
det samiska språkarbetet:

MÅL

1.

Sametinget ska bidra till utvecklingen av
de samiska språkens användning och
ställning i samhället, framför allt i det
traditionella samiska området.

2.

3.

Återrapporteringskrav
Sametinget ska redovisa kostnader samt
fördelningen av medel till kortare studier i samiska.
Språkcentrumens arbete ska utgå från samernas
behov av revitaliseringsinsatser och myndigheten
ska således samarbeta med andra samiska
institutioner och organisationer för att samordna,
komplettera och effektivisera arbetet med att
revitalisera det samiska språket. Nya metoder som
utarbetas ska dokumenteras och kunskap om dessa
ska spridas. Sametinget ska redovisa på vilket sätt
uppdraget genomförts, hur medel från anslag 7:1
Åtgärder för nationella minoriteter, utgiftsområde
1, använts samt lämna en lägesrapport om
situationen för det samiska språket.

4.
5.

Alla samer ska kunna tala, läsa och skriva
samiska.
De samiska språken ska vara levande
språk som används och värdesätts i
samhället.
Alla samer ska ha tillgång till och ska
kunna använda samiska inom alla
samhällsområden, framförallt i det
traditionella samiska området, och ska få
lagenlig service på samiska av
förvaltningsmyndigheter och domstolar.
De samiska språken ska vara synliga i
samhället.
Det samiska språket i offentlig verksamhet
ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

Det samiska språkarbetet ska ledas genom att:
1. Samiskt parlamentariskt råd och dess
underliggande organ ska vara
samordnande organ i gemensamma
samiska språkfrågor.
2. Sametinget i plenum ska för varje
mandatperiod ange mål och fastställa
program för det samiska språkarbetet.
3. Verksamheten för ett språkråd eller
motsvarande finansieras med
minoritetsanslaget.
4. En språkkommitté får fortsatt uppdrag till
plenum i februari 2011.

Återrapporteringen ska göras till Regeringskansliet
(Integrations- och jämställdhetsdepartementet med
kopia till Jordbruksdepartementet) i en gemensam
rapport tillsammans med Länsstyrelsen i
Stockholms län senast den 22 februari 2011.

Sametingets språkkommitté (språkråd) med
fem ledamöter verkar som ett politiskt organ i
enlighet med sametingslagen 2 kap. 5 § 2 st.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Sametingets språkarbete är organiserat i en
språkavdelning för rådgivning och
expertkunskap och i Samiskt Språkcentrum
med ansvar för utåtriktade aktiviteter och
språkrevitalisering.
Språkavdelningen handlägger språkfrågor och
besvarar frågor från allmänheten. Information
om språklagen och andra språkfrågor ges
kontinuerligt. I det löpande arbetet ingår
rådgivning, översättning, korrekturläsning,
möten, viss faktasökning och forskning samt
granskning och revidering av ortnamn.

Samverkan
Samverkan är ett viktigt instrument i
Sametingets strävan att uppfylla
språkavdelningens mål. Sametinget samverkar
i språkfrågor med sametingen i Norge och
Finland samt med representanter för samerna i
Ryssland via Samisk språknämnd (SGL) där
alla samiska språkvarieteter är representerade.
Samverkan pågår med organisering av ett
nordiskt samiskt språkvårds- och

Från och med verksamhetsåret 2010 ska
Sametinget fastställa mål för det samiska

4
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språkutvecklingscentrum. Ett Interreg-projekt
pågår för att utveckla samarbetet.

Sametinget valt att insamla relevant
information med hjälp av en egenproducerad
enkät. Enkäten skickades ut till berörda
myndigheter, kommuner och landsting i
januari 2011 och avsåg verksamhetsåret 2010.
Den information som Sametinget fokuserat på
i enkäten är i vilken grad språkhandboken är
känd och tillämpad, samt den upplevda
kvaliteten beträffande handbokens innehåll.
Jämförbarheten gentemot år 2010 blir något
haltande, men enkäten kommer
fortsättningsvis att ge Sametinget bredare,
djupare och mer mätbar information om
språkhandboken och dess tillämpning.

Språknämnden har termgrupper som har till
uppgift att granska och rekommendera termer
i respektive språkvarietet. Termlistor som
behandlats av termgrupper finns på SGL:s
hemsida www.giella.org.
Språknämnden är representerat i Nordens
språkråds expertgrupp, som ansvarar för
samarbetet mellan de nordiska
språknämnderna. Språknämnden är med i
Nordterm, som är ett samarbetsforum för
nordiska organisationer som har intresse av
terminologiarbete samt utbildning och
forskning i terminologi.

Enkäten skickades ut till 24 respondenter,
varav 17 svarade. Det ger en svarsfrekvens på
ca 71 %. Respondenterna har fått göra sina
bedömningar på en sexgradig skala, där
skalans ytterligheter ”1” betyder ”inte alls”
och ”6” ”i mycket hög grad”. Alla
bedömningsfrågor är ställda så, att ju högre
poäng som erhålls, desto bättre är resultatet.

Sametinget är representerat i Ortnamnsrådet.

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
SPRÅKHANDBOKEN
På uppdrag av regeringen sammanställde
Sametinget år 2008 en språkhandbok med
syftet att synliggöra samiskan, att öka den
samiska språkkunskapen bland de
kommunanställda samt för att öka den
samiska allmänhetens användning av sitt
språk i kontakt med kommunanställda. I syfte
att stödja myndigheter, kommuner och
landsting i arbetet att leva upp till lagen om
samernas rätt att använda sitt eget språk i
offentliga sammanhang, har språkhandboken
definierat fem viktiga steg:
1.
2.
3.
4.
5.

Enkäten visade att språkhandboken är väl
känd bland respondenterna. Endast en
respondent (6 %) kände inte alls till
handboken, medan 12 respondenter (72 %)
kände till den i mycket hög grad. Handboken
erhöll i detta avseende medelbetyget 5,35
vilket får anses vara ett mycket bra betyg. När
det gäller frågan beträffande i vilken
utsträckning språkhandboken tillämpas blev
medelbetyget 3,65. Flest värden erhöll betyget
4, då sex respondenter (35 %) gav detta betyg.
När det gäller kvalitet enligt undersökningens
definition5, erhöll språkhandboken ett
medelbetyg på 4,47. Högst poäng gav
påståendet ”Språkhandboken ger god
information”(4,82), medan det lägsta betyget
gavs till påståendet ”Språkhandbokens mallar
är användbara” (4,24). Eftersom metoden för
mätningen har förändrats kan ingen
rättvisande och exakt jämförelse göras bakåt i
tiden, utan årets enkät får i första hand
betraktas som en nollmätning.

Skapa dokument för språkprogram
Kartläggning hur de samiska språken
används idag
Skapa ett språkprogram
Skapa en handlingsplan
Ta fram responsblanketter

Handboken med tillhörande arbetsblanketter
finns på Sametingets hemsida. Den har även
tryckts i sin helhet.
Sametinget har under 2010 följt upp
tillämpningen av språkhandboken hos
myndigheter, kommuner och landsting inom
det samiska förvaltningsområdet. Tidigare har
denna uppföljning skett via direkta besök eller
via telefonkontakter. Från och med i år har

5

Enkätens definition av språkhandbokens kvalitet: Den är
lättläst, ger god information, har ett bra upplägg, användbara
mallar och utgör ett bra hjälpmedel i arbetet.
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SAMHÄLLSINFORMATION PÅ
SAMISKA
I december 2010 genomfördes en ny
granskning av förvaltningskommuners och
myndigheters webbsidor för att mäta
tillgången på samhällsinformation på samiska
och information om språklagen/
minoritetsspråk. Mätningarna påbörjades i
årsredovisningen för år 2007.












Länsstyrelsen i Norrbottens län har bland
annat information om språklagen
(1999:1175) på lulesamiska och
nordsamiska, men ingen information på
sydsamiska. Inga uppdateringar är gjorda
sedan mätningarna påbörjades 2007.
Startsidan har länk till minoritetsspråk/
språkval.
Norrbottens läns landsting har information
om språklagen, samt ett PM: ”Tillämpning
av lagar om rätten att använda
minoritetsspråk”. Två broschyrer är
översatta till lulesamiska och nordsamiska
(Information om Patientnämnden och
Information om stödperson). Ingen
information på sydsamiska. Ingen
utökning av information sedan
mätningarna påbörjades 2007. Startsidan
har ingen länk till minoritetsspråk/
språkval.
Sveriges Domstolar har uppdaterat
information angående ”Rätten att använda
samiska hos domstolar med den nya lagen”. En
felaktig rubrik Sámigiella (samiska)
förekommer där det borde stå
Davvisámegiella (nordsamiska). Därunder
finns 17 rubrikområden med information
på nordsamiska. Ingen information finns
på lulesamiska och sydsamiska. Startsidan
har länk till minoritetsspråk/språkval.
Säkerhetspolisen har allmän information om
säkerhetspolisen på lulesamiska,
nordsamiska och sydsamiska. Ingen
utökning av information sedan
mätningarna påbörjades 2007. Startsidan
har länk till minoritetsspråk/språkval.
Polisen har ingen information på startsidan
om minoritetsspråk/språkval, utan man
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måste gå vidare till Polisen/Norrbotten som
2009 hade en länk på startsidan till
webbsidan hos Länsstyrelsen i
Norrbottens län. Från och med 2010 finns
istället en länk till Språkrådet. Inga
utökningar av information sedan
mätningarna påbörjades 2007.
Försäkringskassan har rubrik med
Davvisámegiella (nordsamiska). Det finns ca
37 rubrikområden med information på
nordsamiska, vilket är en utökning av
informationen sedan i fjol. Nytt för 2010 är
att man kan boka samtal på nordsamiska
för att få information om hela
socialförsäkringen. Ingen information
finns på lulesamiska och sydsamiska.
Startsidan har länk till minoritetsspråk/
språkval.
Arbetsförmedlingen har allmän information
om förvaltningen på nordsamiska,
lulesamiska och sydsamiska. Nytt för 2010
är att två rubrikområden finns på
nordsamiska. Ingen ytterligare
information finns på lulesamiska och
sydsamiska. Startsidan har länk till
minoritetsspråk/språkval.
Arjeplogs kommun har ingen information på
samiska. För att kunna bedöma behovet av
användningen av de samiska språken
bland allmänheten har kommunen under
2010 genomfört en enkät för att kunna
planera servicen på bästa möjliga sätt.
Kommunen har information om
språklagen och allmän information om
minoritetsspråklagen. En anställd i
förvaltningen arbetar vid behov som
kontakttolk i nordsamiska. Ingen
information finns beträffande hur man
löser tolkfrågan i de övriga samiska
språken. Startsidan har länk till
minoritetsspråk/språkval.
Jokkmokks kommun har mycket information
om minoritetsspråk. Blanketter som rör
områdena samhällsbyggarkontoret (3),
miljökontoret (13), äldreomsorg (1),
förskola och fritids (7), personuppgiftslagen och språklagen finns på lulesamiska
och nordsamiska. På nordsamiska finns
fyra enkäter för kartläggning av kunskaper
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inom nationella minoritetsspråk:
1. kommunförvaltningen, personal,
2. brukare inom äldreomsorg och
hemtjänst, 3. föräldraenkät, förskola och
förskoleklass och 4. inflytande, dialog och
samråd. Barn- och utbildningsplan finns
på lulesamiska och nordsamiska.
Verksamhetsplan för socialtjänsten finns
på nordsamiska. Informationsbroschyr
finns på lulesamiska. Ingen information på
sydsamiska. Startsidan har länk till
minoritetsspråk/språkval.
Gällivare kommun har kortfattad
information om språklagen/
minoritetslagen och minoritetspolitisk
handlingsplan på nordsamiska och
lulesamiska. Nytt för 2010 är fyra
rubrikområden på nordsamiska. Ingen
information finns på lulesamiska och
sydsamiska. Startsidan har länk till
minoritetsspråk/språkval.
Kiruna kommun har kortfattad information
om minoritetsspråk. Riklig information
samt blanketter kring utbudet och det
speciella språkcentrum som tillhandahåller
modersmålsundervisning i skolan. Två
ansökningsblanketter rörande hemtjänst
och serviceinsatser för äldre med
informationstext, skolplan (2007),
språklagen, valinformation 2010 och tre
webbaserade blanketter när man vill ha
kontakt med kommunen finns översatta
till nordsamiska (Anmäl fel/ Kom med
förslag/ Övriga frågor). En lista med
kontaktpersoner inom kommunen som
behärskar minoritetsspråk är upprättad
(2009). Ingen information finns på
lulesamiska eller sydsamiska. För att
kunna bedöma behovet av användningen
av de samiska språken hos allmänheten
har kommunen under 2010 genomfört en
enkät för att kunna planera servicen på
bästa möjliga sätt. Startsidan har länk till
minoritetsspråk/språkval.

ETABLERING AV SAMISKT
SPRÅKCENTRUM
Sametinget har under 2010 påbörjat
etableringen av Samiskt Språkcentrum i
Dearna/Tärnaby respektive Staare/Östersund.
Samiskt Språkcentrum ska tillgodose samers både unga och äldres - behov av att återta sitt
eget språk. Med samiska avses samtliga
varieteter av språket inom den svenska delen
av Sápmi. Språkcentrum ska aktivt främja och
stimulera ökad användning av samiska i
samhället, bistå med sakkunskap, utveckla
metoder för att stärka enskildas
förutsättningar att bruka och återta det
samiska språket samt sprida kunskap om
revitalisering. Insatser som riktar sig till barn
och ungdomar ska prioriteras särskilt.

Språkcentrums arbete ska utgå från samernas
behov av revitaliseringsinsatser. Myndigheten
ska samarbeta med andra samiska institutioner
och organisationer för att samordna,
komplettera och effektivisera arbetet med att
revitalisera det samiska språket. Nya metoder
som utarbetas ska dokumenteras och kunskap
om dessa ska spridas.
Språkcentrum har använt det första året till att
orientera sig om behoven, attityderna till
samiska språk och revitalisering inom det
samiska samhället. Samtidigt ska
Språkcentrum förhålla sig till förvaltningskommunerna för samiska.
Samiskt Språkcentrum upplever att de flesta
samer är positivt inställda till revitalisering av
de samiska språken, men det framkommer
också signaler om att revitalisering
26
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aktualiserar fler teman än bara språk – vilket
leder till diskussion om identitet och acceptans
som same, både internt och externt, där språk
utgör en faktor av flera.



Sametinget och Samiskt Språkcentrum har haft
kontakt med ett flertal nya samiska
förvaltningskommuner. Medarbetare har
deltagit i Berg, Östersund, Åre, Storuman,
Älvdalen, Strömsund och Sorsele på interna
informationsmöten om den nya lagen och på
samiska samråd som kommunerna har haft
med kommunens samer. Uppdragen och
skälen till varför Samiskt Språkcentrum
inbjudits är olika. Det har handlat om allt från
att informera om den nya lagen, revitalisering
och språksituation, olika strategier för att
bygga upp tvåspråkliga förskolor, till vilka
språkvarieteter som gäller i olika områden och
vilka som kan vara aktuella som lärare,
förskollärare och andra resurspersoner.
Kunskapen i kommunerna varierar väldigt
mycket.





En gemensam nämnare som genomsyrar
förslagen till åtgärder är att det behövs flera
arenor och mötesplatser av olika slag. Det är
av stor vikt att arrangera såväl fler konferenser
som fler möjligheter till att mötas i det dagliga
livet, där samer kan träffas och diskutera
gemensamma frågor.
En annan gemensam nämnare var insikten att
förändring först och främst börjar med oss
själva, att förändringen enbart kan ske om vi
samer förändrar våra attityder, höjer
medvetenheten och synliggör tabun, om vi
vågar bryta gamla vanor och visar vilja till
förnyelse.

Samiskt Språkcentrum har sedan i mars å ena
sidan fått många förfrågningar från kommuner
som vill ha tips om möjliga lärare i samiska,
och å andra sidan frågor från frustrerade
elever som inte får sin rätt till undervisning i
samiska uppfylld. I samband med detta har
Samiskt Språkcentrum utfört en kartläggning
av vilka lärarresurser kommunerna har i
samiska och vilka som jobbar som lärare idag.
Detta har vi också gjort för att identifiera vilka
möjliga resurser som finns i kommunerna för
att bedriva revitalisering på det lokala planet.
Dessa lärare och språkarbetare i samiska språk
inbjöds till framtidskonferensen i Lycksele i
november.

Framtidskonferensens resultat indikerar att vi
har nått målet om att sprida kunskaper om
revitalisering och att ge den enskilde verktyg
att vilja återta sitt samiska språk.
En utförlig beskrivning av Språkcentrums
verksamhet ingår i rapporten som ska
överlämnas i särskild ordning till regeringen
enligt återrapporteringskravet (se vidare under
avsnittet Uppdrag – Nationella minoriteter).

Föreläsningarna som rörde språk handlade om
roller, attityder och livskvalitet knutna till
språkanvändning, språkbevarande och
revitalisering. En stor del av konferensen
ägnades åt grupparbeten.
Många viktiga visioner och synpunkter kom
fram under konferensen. Det blev tydligt att
deltagarna vill:


möjligheter och där alla känner
samhörighet
återupprätta värdet av våra kunskaper –
traditionella och nya - så att det berikar oss
själva och omvärlden samtidigt som vi
lever hållbart och har mer tid för varandra
skapa fler och fler naturliga arenor där
alla, oavsett ålder, kön, bostadsort,
utbildning eller arbete använder och
värdesätter det samiska språket
inkludera alla i språket och ge alla
möjlighet att tala samiska eller att lära sig
att tala samiska

leva i ett inkluderande Sápmi där alla är
likvärdiga och jämställda, har samma
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ansökningar (16 %) avslogs. 2008 avslogs 40
ansökningar (23 %). Det höga antalet
ansökningar år 2010 i relation till en begränsad
budget för bidrag för korttidsstudier i samiska
ligger bakom ökningen av avslagna
ansökningar. Nivån är i paritet med 2008 då
förhållandena var mer likvärdiga. Med det
lägre antalet ansökningar som var år 2009 var
det en större andel av ansökningarna som då
beviljades och färre som avslogs.

HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN SOM
AVSER BIDRAG TILL
KORTTIDSSTUDIER
Sametinget handlägger bidraget för vissa
studier i samiska (alfabetisering). Föreskrifter
för korttidsstudiebidrag (STFS 2008:1) är
fastställda av Sametinget.

Utbetalda
korttidsstudiestöd

2010

2009

2008

468 412

406 857

484 420
Antal studerande 2010

Tabell 2.1: Utbetalda bidrag i kronor 2008-2010

Alla

Kvinnor

Män

-24

15

13

2

25-34

22

18

4

35-44

34

27

7

45-54

26

21

5

55-64

25

20

5

65-

25

17

8

Summa

147

116

31

Procent

100 %

79 %

21 %

Ålder

Under 2010 har 468 tkr utbetalats i bidrag,
vilket utgör en ökning med ca 61 tkr (15 %)
jämfört med 2009. Sametinget har haft som mål
att årligen utbetala 500 tkr. Att det utbetalades
ett betydligt lägre belopp för år 2009, beror
dels på de få antal sökandena och dels på att
ordinarie handläggare var långtidssjukskriven.
Att utbetalningarna för 2008 och 2010 (och
vilket även förklarar cirka 5-7 % av differensen
för 2009) inte nådde upp till 500 tkr, beror på
att studerande som beviljats bidrag inte
redovisade sina studier i tid.

Tabell 2.3: Antal studerande med korttidsstudiestöd 2010

2010

20096

2008

Antal studerande 20097

Antal insända ansökningar

199

130

176

Ålder

Antal beviljade ansökningar

147

109

Antal avslagna ansökningar

52

21

Alla

Kvinnor

Män

-24

9

6

3

136

25-34

14

13

1

40

35-44

20

14

6

45-54

19

14

5

55-64

31

19

12

65-

16

11

5

Summa

109

77

32

Procent

100 %

71 %

29 %

Tabell 2.2: Antal ansökningar 2008-2010

Antalet inkomna ansökningar för 2010 var 199
stycken, det vill säga en ökning med hela 53 %
i jämförelse med 2009 och med ca 13 % i
jämförelse med 2008. Det låga antalet totala
ansökningar år 2009 berodde förmodligen på
att arbetet med att marknadsföra utbildningen
inte var lika omfattande. Det finns ett tydligt
samband mellan utåtriktat informationsarbete
och antal ansökningar.
52 ansökningar (26 %) har avslagits år 2010,
vilket är en ökning i jämförelse med 2009 då 21

Tabell 2.4: Antal studerande med korttidsstudiestöd 2009

6

7

Siffrorna för 2009 har korrigerats och överensstämmer inte
med uppgifterna i årsredovisningen 2009.

Siffrorna för 2009 har korrigerats och överensstämmer inte
med uppgifterna i årsredovisningen 2009.
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Antal studerande 2008
Ålder

Alla

Kvinnor

Män

-24

14

9

5

25-34

22

16

6

35-44

29

23

6

45-54

24

21

3

55-64

35

21

14

65-

12

9

3

Summa

136

99

37

Procent

100 %

73 %

27 %

bakgrunden var hög i relation till
utbildningsbakgrunden i samiska. 76 % av de
studerande hade lägst gymnasieutbildning år
2010. För 2009 var motsvarande siffra 82 %
och för 2008 var den 80 %.
Kostnad för prestationer 8
Kostnaden för handläggning av ärenden som
avser bidrag till korttidsstudier år 2010 har
beräknats till 143 tkr. Handläggningskostnaden per ärende beräknas till 720 kronor.

Tabell 2.5: Antal studerande med korttidsstudiestöd 2008
Kostnad

2010

2009

2008

720

452

-

143 000

50 000

-

Per ärende

Tabellerna visar att betydligt fler kvinnor än
män har använt sig av bidraget för
korttidsstudier i samiska under åren 20082010. År 2010 utgjorde hela 79 % av de
studerande kvinnor, vilket motsvarar en
ökning med 8 procentenheter jämfört med
2009. Från och med 2008 har mer än två
tredjedelar av de studerande med
korttidsstudiestöd varit kvinnor.

Totalt

Tabell 2.6 Kostnad för prestationer i kronor

MÅLUPPFYLLELSE
ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER
Bedömningen av måluppfyllelsen görs utifrån
följande indikatorer:






Överrepresentationen av kvinnor kan möjligen
förklaras med att språkstudier i allmänhet
tilltalar fler kvinnor än män.

Tillämpningen av Sametingets
språkhandbok inom det samiska
förvaltningsområdet
Offentligt utbud av samhällsinformation
på samiska
Samiskt Språkcentrums insatser under året
Främjande av det samiska språkets
användning och ställning genom bidraget
till korttidsstudier i samiska.

BEDÖMNING
Användning av språkhandboken

Åldersfördelningen är relativt jämnt fördelad
mellan de olika ålderklasserna med en liten
överrepresentation för ålderskategorin 35-44
år. Andelen studerande som är 0-34 år har år
2010 ökat från 21 % till 25 % i jämförelse med
föregående år.

Enkäten erhöll en svarsfrekvens på 71 % vilket
får anses vara ett godkänt utfall. Sametinget
hade som mål att minst 2/3 (67 %) av
respondenterna skulle svara på enkäten.
Enkäten gav intressant och relevant
information om språkhandboken och dess
tillämpning inom det samiska
förvaltningsområdet. Den visade att

Av de studerande hade 30 procent initialt inga
läs- eller skrivkunskaper i samiska. 2009 var
motsvarande siffra 50 % och för 2008 var
siffran 64 %. Den allmänna utbildnings-

8
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För beräkningsmetod, se Inledning.
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språkhandboken är mycket känd bland
respondenterna. Samtinget hade här fastställt
en målnivå på 5,0 för att målet skulle vara
uppfyllt och erhöll enkätresultatet 5,35. Nivån
för att målet är uppfyllt har här uppnåtts.
Beträffande I vilken grad språkhandboken
tillämpas erhölls betyget 3,65. Sametingets
målnivå för denna aspekt var betyget 4,0.
Målet är här i huvudsak uppfyllt. Beträffande
den upplevda kvaliteten hos språkhandboken
erhölls betyget 4,47. Sametinget hade i detta
avseende bestämt en målnivå för uppfyllande
på 5. Även i detta avseende har nivån för ett i
huvudsak uppfyllt mål uppnåtts.

generellt saknas information på lulesamiska
och sydsamiska. Av detta framgår att man
måste informera intensivare och förtydliga att
samiska innebär nordsamiska, lulesamiska och
sydsamiska, vilket många kommuner och
myndigheter bortser ifrån eller inte förstått.
Beträffande fördelningen av statsbidrag till
kommuner och landsting, bör man framöver ta
med i beräkningen att kommunerna och
landstingen har att ge service på tre samiska
språk, och inte som tidigare räkna samiskan
som ett språk. Det får till följd att kommunerna
och landstingen inte får samma ekonomiska
resurser att uppfylla lagens intentioner
beträffande samiska, jämfört med de resurser
som ges till meänkieli och finska.

Språkhandboken är följaktligen känd bland
kommuner, landsting och myndigheter inom
det samiska förvaltningsområdet. Sametinget
måste emellertid genomföra insatser, dels för
att öka användandet av språkhandboken och
dels för att öka den upplevda kvaliteten.

Undersökningen visar att det finns en hel del
samhällsinformation på samiska. En
förbättring av informationsutbudet har skett i
jämförelse med 2009, såväl kvalitativt som
kvantitativt. Men med tanke på att en ny lag
med starkare skrivningar införts, ställer
Sametinget högre krav på uppfyllelsen av
målet än tidigare år. Utifrån denna indikator
bedöms målet vara delvis uppfyllt.

För ett av de tre enkätområdena, kändhet,
uppnåddes målnivån för bedömningen ”helt
uppfyllt” och när det gäller de övriga två
områdena, tillämpning och kvalitet, erhölls
resultat som genererade betyget ”i huvudsak
uppfyllt”.

Samiskt Språkcentrum

På basis av ovanstående information erhåller
denna indikator bedömningen att målet är i
huvudsak uppfyllt.

Under uppbyggnaden av Samiskt
Språkcentrum har grundläggande brister för
att kunna revitalisera samiska synliggjorts. Det
behövs en större kartläggning av språkbruk
bland landets samer.

Offentlig samhällsinformation
Den nya lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (2009:724) som trädde i kraft
den 1 januari 2010 har gett upphov till en viss
förbättring av utbudet av samhällsinformation
på samiska, om än inte tillfredsställande. Den
nya minoritetsspråklagen borde ha genererat
ännu mer samhällsinformation på samiska.

Många samer vill ha med tjänstemän från
Sametinget i mötet med förvaltningskommunerna. Anledningen är ofta att de
upplever att tjänstemän inte lyssnar på deras
idéer och kunskaper om revitalisering. Dagens
arbete inom förvaltningskommunerna
fokuserar ofta på att uppfylla den nya
språklagens krav, medan samernas behov av
språklig revitalisering lokalt inte beaktas.

Någon form av information på samiska finns
ofta på kommuners, myndigheters och
landstingets hemsidor i Norrbotten, men
utbudet måste förbättras vad gäller både
kvalitet och kvantitet. Positivt är att de flesta
hemsidorna har en direktlänk från startsidan
till minoritetsspråk/övriga språk, som
underlättar för brukaren att hitta information
på sitt eget språk. Alltför många har kvar
information om den gamla språklagen och

Det samiska språket har fram till nu varit det
samiska folkets bekymmer, men har sällan
diskuterats bland samerna själva på det lokala
planet. Samiskt Språkcentrum ser det som
nödvändigt att ta fram metoder för
processledning internt bland samer för att
diskutera problematiken kring
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språkrevitalisering och hur egna behov och
gemensamma prioriteringar ska kunna
framföras.

åter tillbaka på 2008 års nivå, cirka 25 % vilket är positivt.
Utvärderingen visar att samer, oavsett
utbildningsbakgrund och ålder, är i stort
behov av grundläggande utbildning i samiska.
Bidraget har till stor del nått de samer som
saknar läs- och skrivkunskaper i samiska.
Överrepresentationen av kvinnliga studerande
står emellertid fast. En jämnare könsfördelning
är önskvärd och Sametinget tänker se över
möjliga framtida åtgärder.

Språkcentrum har genomfört
attitydförändrande insatser genom
grupparbeten och föreläsningar, och gett
samerna i Sverige en arena att tala och höra
samiska, och stimulerat till ökad användning
av samiska.
Genom framtidskonferensen fick alla
samebyar och sameföreningar, organisationer,
lärare och politiker möjlighet till ökade
kunskaper om hur enskilda individer kan
bidra till att revitalisera sitt och andra samers
samiska språk. Under framtidskonferensen
ombads alla föreläsare att tala samiska om de
kunde. Allt tolkades mellan alla samiska
varieteter och svenska.

Det bör noteras att statistiken över
alfabetiseringsbidragen till viss del uppvisar
fel bild av samers intresse för bidragen och
studierna, eftersom många intresserade slutar
skicka in ansökningar efter att besked getts att
medlen tagit slut. Det verkliga intresset är
således betydligt högre än vad man kan utläsa
från statistiken beträffande antalet insända
ansökningar. Antal ansökningar är också
korrelerade till den marknadsföringsinsats
beträffande korttidsstudiestöden som utförs.
Idag sker marknadsföringen främst genom
information på Sametingets hemsida. Det är
viktigt med starka utåtriktade
informationsinsatser för att nå så många
intressenter som möjligt. Om det budgeterade
beloppet för korttidsstudiestöden skulle öka i
framtiden, måste Sametinget se över sin
information och marknadsföring av stöden.

Genom insatserna har det samiska folkets syn
på vad som måste prioriteras när det gäller
revitalisering av det samiska språket
framkommit.
Insatserna från Samiskt Språkcentrum år 2010
bedöms vara lyckade. Verksamheten går
planenligt. Trots att detta år utgjort en
uppstartsfas, har Språkcentrums insatser
bidragit på ett bra sätt till utvecklingen av de
samiska språkens användning och ställning i
samhället. Målet för denna indikator kan
därför betecknas som uppfyllt.

Bidraget till korttidsstudier är ett bra
instrument i det arbete som syftar till
uppfyllandet av språkavdelningens mål.
Bidraget och studierna behöver emellertid nå
fler samer. En jämnare könsfördelning är också
önskvärd. Målet för denna indikator bedöms
därför vara i huvudsak uppfyllt.

Bidrag till vissa studier i samiska
Under 2010 har 468 tkr utbetalats i bidrag för
147 beviljade ansökningar, medan 52
ansökningar har avslagits.
Av de studerande hade initialt 30 % inga
skrivkunskaper i samiska. Den allmänna
utbildningsbakgrunden var hög i relation till
utbildningsbakgrunden i samiska, 76 % hade
lägst gymnasieutbildning. 78 % av de
studerande var kvinnor och
åldersfördelningen var relativt jämn.

SAMLAD BEDÖMNING
Resultaten visar med utgångspunkt i valda
indikatorer att utvecklingen går enligt plan. En
samlad bedömning av språkavdelningens
verksamhet är att målet i huvudsak är
uppfyllt. Resultatet förhåller sig väl till
planerad verksamhet.

När det gäller åldersfördelningen för år 2010 är
gruppen 35-44 år något överrepresenterad.
Andelen yngre studenter (-34 år) har ökat
jämfört med 2009 med 4 procentenheter och är
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ett nytt kulturråd som tillträdde den 1
november 2009. Andra centrala uppgifter för
kulturavdelningen är att bevaka aktuella
kulturfrågor och utvecklingens konsekvenser
för det samiska kulturlivet samt att
kontinuerligt upprätthålla kommunikation och
samverkan med övriga aktörer på
kulturområdet.

KULTUR
MÅL
Sametinget ska bidra till utvecklingen av
ett starkt och mångfaldigt konst- och
kulturliv.
Återrapporteringskrav

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

1. Sametinget ska särskilt redovisa hur anslag 1:2, ap. 5.1
Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer,
under utgiftsområde 17, samt medel ur Samefonden har
använts genom att ange antalet bidragssökande, antalet
som beviljats bidragsmedel samt summan av beviljade
bidragsmedel. Redogörelsen ska delas upp på olika
kulturyttringar såsom duodji (slöjd), bild- och formkonst,
musik och jojk samt litteratur. Redovisningen ska även
delas upp i bidrag till media, forskning och utbildning
samt bidrag till organisationer. En jämförelse ska kunna
göras mellan åren.
2. Sametinget ska särskilt redovisa den samiska
bibliotekskonsulentens verksamhet och kostnader.

När en ny mandatperiod inleddes under 2009,
tillträdde ett nytt kulturråd. Det nya
kulturrådet har under 2010 arbetat fram ett
nytt kulturpolitiskt handlingsprogram där
prioriterade områden inom samisk kultur, för
aktuell mandatperiod, presenteras.
Handlingsprogrammet ska överlämnas till
Sametingets styrelse och sedan tas upp av
Sametingets plenum under år 2011.
Som en följd av arbetet med kulturpolitiskt
handlingsprogram och som ett led i arbetet att
förbättra den interna kontrollen har rutinerna
för bidragsgivningen granskats.
Verksamhetsåret 2010 har genomsyrats av
arbetet att förbättra rutiner kring ansöknings-,
redovisnings- och uppföljningsförfaranden för
de ansökningar som inkommer till kulturrådet.

3. Sametinget ska särskilt redovisa hur anslaget 1:2, ap.
5.2 Giron Sámi Teáhter under utgiftsområde 17, har
använts för att utveckla en samiskspråkig teater med hög
konstnärlig kvalitet som är ledande inom samisk
scenkonst. Redovisningen ska bl.a. ange antalet
samiskspråkiga produktioner och produktioner som
turnerar samt antal besökare. En jämförelse ska kunna
göras mellan åren.

Under året har Árbediehtu, traditionell samisk
kunskap, varit i fokus. Sametinget har tagit
fram ett policydokument och visionen är att
stärka den traditionella kunskapens position i
det samiska samhället. En metodbok har tagits
fram där projekt som har arbetat med att
dokumentera traditionell kunskap presenteras.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Sametinget ska, enligt 2 kap 1 § i
sametingslagen (1992:1433), ”verka för en
levande samisk kultur och därvid ta initiativ
till verksamheter och föreslå åtgärder som
främjar denna kultur”. Till uppgifterna hör
särskilt att ”besluta om fördelningen av statens
bidrag och av medel ur Samefonden till samisk
kultur och samiska organisationer samt av
andra medel som ställs till samernas
gemensamma förfogande.”

Under år 2010 har Sametingets kulturråd haft
fem ordinarie sammanträden där de har
beslutat om fördelningen av bidrag för att
stärka samisk kultur och samiska
organisationer. Kulturrådet har också haft
sammanträden för att arbeta fram ett nytt
kulturpolitiskt handlingsprogram. I denna
process har även möten med verksamheter
som erhåller verksamhetsstöd ingått. Dessa
möten har tydliggjort bilden av vilka behov
som finns i det samiska konst- och kulturlivet.

Till detta ändamål har Sametingets kulturråd
utsetts som beslutar om fördelning av anslag
1:2, ap 5.1, ap 5.2 och Samefondsmedel.
Kulturrådet består av fem ledamöter, utsedda
av plenum. Sametinget inledde en ny
mandatperiod i augusti 2009, då valdes också

Verksamheterna för Samernas bibliotek och
Giron Sámi Teáhter redovisas separat.
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KULTURBIDRAG
Antal bidragssökande under 2010 var 159
stycken. En ökning har skett med 11 % i
jämförelse med 2009. Sametingets kulturråd
har under 2010 totalt beviljat 97 ansökningar
och medel för 20 570 tkr. I jämförelse med
föregående år har antalet beviljade bidrag
minskat med 15 %, medan summan av
beviljade bidrag har ökat med 12 %. År 2009
beviljades nämligen 114 ansökningar till en
totalsumma av 18 373 tkr. År 2008 beviljades
81 ansökningar till ett belopp av 18 637 tkr.

BIDRAG TILL SAMISK KULTUR OCH
SAMISKA ORGANISATIONER
För verksamhetsåret 2010 erhöll Sametinget
14 411 tkr i anslag varav anslagspost 5.1 avsåg
Bidrag till Samisk kultur och samiska
organisationer på 8 929 tkr och anslagspost 5.2
avsåg Giron Sámi Teáhter på 5 482 tkr.
Sametinget har för år 2010 fått 5 200 tkr ur
Samefonden att fördela i bidrag till samisk
kultur och samiska organisationer.
Ur anslaget, inklusive återbetalda medel
(89 tkr), för budgetår 2010 har 14 500 tkr
utbetalats. Ur Samefonden för budgetår 2010
har 5 192 tkr utbetalats. Inräknat de medel som
fördes över från budgetår 2009 har
Sametingets kulturråd år 2010 totalt beviljat
medel ur kulturanslaget för 14 663 tkr och
totalt ur Samefonden för 5 907 tkr.
Kulturyttringar

2010

2009

Kulturyttringar

2008

2010

2009

2008

Duodji (slöjd)

1

3

4

Bild- och formkonst

0

1

6

Musik

11

5

10

Litteratur

19

3

27

Organisationer/
Föreningar

52

55

50

Forskning och utbildning

12

18

26

5

4

11

Media

Duodji (slöjd)
1
1
1
Bild- och formkonst
0
1
1
Musik och jojk
4
1
2
Litteratur
9
0
1
Organisationer/
28
46
39
Föreningar
Forskning och utbildning
2
3
6
Media
6
3
3
Övrigt9
9
3
4
Totalt beviljade bidrag
59
58
57
Tabell 3.1: Antal beviljade bidrag, anslag 5.1 2008-2010

Övrigt
Totalt antal ansökningar

59

54

21

159

143

155

Tabell 3.3 Antal bidragssökande 2008-2010

Beviljade medel

2010

2009

2008

Kulturanslag

14 663 363

14 077 649

13 430 748

Samefonden

5 906 952

4 295 301

5 206 300

Totalt beviljade
medel

Kulturyttringar
2010
2009
2008
Duodji (slöjd)
0
1
0
Bild- och formkonst
0
0
1
Musik och jojk
3
1
3
Litteratur
7
0
6
Organisationer/
9
41
6
Föreningar
Forskning och utbildning
3
3
0
Media
1
2
3
Övrigt
15
8
5
Totalt beviljade bidrag
38
56
24
Tabell 3.2: Antal beviljade bidrag Samefonden 2008-2010

-20 570 315 -18 372 950 -18 637 048

Tabell 3.4: Summa beviljade bidragsmedel 2008-2010

I kategorin ”Övrigt” finns ansökningar som inte går att dela in
i de andra kategorierna. Här ingår ex dansprojekt, dockteater,
samiska kulturfestivaler, utställningar av ex duodji, samt
dokumentation av traditionell samisk kunskap.
9
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norska Sametinget och Samisk bibliotektjeste i
Troms som tillsammans underhåller bloggen:
Samisk bibliotektjeneste – Sámi girjerádjubálvalus :
informasjonstjeneste om nye samiske utgivelser fra
Samisk bibliotektjeneste i Troms, Sametingets
bibliotek og Samernas bibliotek10. Vi samarbetar
samtidigt om Facebook-sidan: Sámiid girjerájus
/Sámij Girjevuorkka /Saemiej gärjegåetie /Samernas
bibliotek där för närvarande 502 personer följer
denna sida. Samiskt bibliotek har på Twitter
för närvarande 125 followers.
Under hösten har Samernas bibliotek haft
katalogiseringsförstärkning, för att specialsamlingarna ska bli sökbara för allmänheten.
Dessa består av Lars Thomasson-samlingen
(1774 volymer sökbara av 3209 inregistrerade),
Israel Ruong-samlingen (193 volymer sökbara
av 862 inregistrerade), Lars-Anders Baersamlingen (44 volymer sökbara av 1000
inregistrerade). Många av dessa volymer är så
unika i Sverige att de inte finns i den nationella
bibliotekskatalogen LIBRIS.

Kostnad för prestationer
Kostnaden för handläggningen av ansökningar
om kulturbidrag beräknas till 729 tkr.
Genomsnittlig kostnad per ansökan beräknas
till 4 585 kronor.
Avdelningen har under 2010 besvarat åtta
remisser till en beräknad kostnad av 64 tkr.
Genomsnittlig kostnad per remiss var 7 994
kronor.
Kostnad

2010

2009

2008

Per ärende

4 585

7 017

-

729 000

1 003 000

-

7 994

15 575

-

64 000

47 000

-

Totalt
Per remiss
Totalt

Tabell 3.5 Kostnad för prestationer

SAMERNAS BIBLIOTEK

2010

2009

2008

Personal

565 778

586 256

545 844

Lokaler

12 947

41 817

38 602

De totala kostnaderna för inköp av böcker
uppgår till 48 tkr. Totalt har 199 böcker köpts
in varav 118 på samiska. Biblioteket har fått 95
böcker i gåva. Kostnader för inköp av
tidskrifter uppgår till 8 tkr. Samernas bibliotek
har prenumererat på 7 tidskrifter. Samernas
bibliotek har under 2010 gjort 1618 utlån.
Bokbeståndet den 31 december 2010 är 10 588
stycken.

4 718

14 794

26 008

Förvärv av böcker

Övrigt

166 557

87 133

116 251

Totalt

750 000

730 000

726 705

De totala kostnaderna för den samiska
bibliotekskonsulentverksamheten uppgick år
2010 till 750 tkr. De totala kostnaderna har
under de tre senaste åren varierat mellan 750
och 727 tkr.

Resor

2010
Inköp

2009
Gåvor

2008

Inköp

Gåvor

Inköp

Gåvor

19111

407

3 333

314

140

0

233

18

Totalt antal böcker

Tabell 3.6: Kostnader för samisk bibliotekskonsulentverksamhet 2008-2010

199

95

Böcker på samiska

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

118

Samernas bibliotek har under 2010 haft
informations- och samarbetsmöten en gång i
månaden med Sametingets bibliotek i Norge.
Förutom organisatoriska och biblioteksfackliga
frågor har bibliotekens deltagande i sociala
medier som bloggar, Facebook och Twitter
prövats. Under 2010 har Samernas bibliotek
inlett samarbete med Sametingets bibliotek,

0

Belopp
48 745

51 567

179 966

Tabell 3.7: Förvärv av böcker 2008-2010

10

http://samiskbibliotektjeneste.wordpress.com
Sametinget förvärvade 2008 Lars Thomassons Laponicasamling på 3209 volymer för 150 tkr som nu ingår i Samernas
biblioteks specialsamlingar.
11
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Förvärv av tidskrifter

Antal tidskrifter
Belopp

Antal Produktioner
2010

2009

2008

7

10

6

7 770

9 683

6 936

Tabell 3.8: Förvärv av tidskrifter 2008-2010 i kr.

Antal utlån

2009

2008

1 61812

4 259

2 914

2008

Produktioner

8

5

5

Varav samiskspråkiga

7

5

5

Totalt antal besökare

3964

2 898

4 399

4

3

Produktion

Tabell 3.9: Utlån av böcker 2008-2010

En natt i februari

Bestånd (antal katalogiserade böcker)

Antal böcker

2009

Produktioner som
4
turnerat
Tabell 3.11: Produktioner 2008-2010

Utlån av böcker
2010

2010

Pr
31/12/2010

Pr
31/12/2009

Pr
31/12/2008

10 588

9 637

8 031

Antal
besökare

Antal
föreställningar

1 596

19

Kvinnan och björnen

316

8

Catching the wind

317

16

Rövarsilvret

61

3

1 450

19

Julstämning

98

6

Det kom en man

37

3

Lunchteater

89

What´s up Sápmi

Tabell 3.10: Bestånd av böcker 2008-2010

SUMMA
3964
Tabell 3.12: Föreställningsstatistik 2010

GIRON SÁMI TEÁHTER
Giron Sámi Teáhters sammanlagda publikantal
har uppgått till 3 964 personer under
verksamhetsåret 2010.

4
78

MÅLUPPFYLLELSE

På alla Giron Sámi Teáhters föreställningar,
utom en, har man spelat på någon av de
samiska varieteterna. Föreställningen Det kom
en man spelades på finska.

ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER
Vi bedömningen av graden av måluppfyllelsen
har Sametinget valt följande fyra indikatorer.


Det totala antalet produktioner under 2010 är
åtta stycken, av vilka fyra har varit på turné.
Av de åtta produktionerna har alla, utom en,
varit delvis samiskspråkiga.




Tabell 3.11 visar en jämförelse av det totala
antalet produktioner, antal samiskspråkiga
produktioner, antal besökare samt antal
produktioner som turnerat mellan åren 20082010.



Antalet besökare per föreställning år 2010 var
51 stycken. År 2009 var det genomsnittliga
antalet besökare 59 stycken. År 2008 hade
Giron Sámi Teáhter ett genomsnitt på 58
besökare.

Antal beviljade bidrag och dess fördelning
med avseende på konstlivet.
Antal beviljade bidrag och dess fördelning
med avseende på kulturlivet.
Bedömning av Sametingets insatser för att
stärka den samiska kulturen och
identiteten.
Giron Sámi Teáhters verksamhet under
2010 med avseende på antal produktioner
och antal publik.

BEDÖMNING
Bedömningen av måluppfyllelsen för
kulturavdelningens mål tar sin utgångspunkt i
de fyra ovan nämnda återrapporteringsindikatorerna. En svårighet i bedömningen är
att definiera det kvalitativa målet ”ett starkt och
mångfaldigt konst- och kulturliv”. Hur bedöms

12

Siffror för tre månaders utlåning saknas eftersom
bibliotekssystemet i samband med en migrering av databasen låg
nere de tre första månaderna.
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och mäts ett konst- och kulturliv? Det är ett
kvalitativt mål som vi har försökt bryta ned,
där kulturbegreppet delas upp i två delar,
”konstliv” och ”kulturliv”. Begreppet ”konstliv”
utgår ifrån den västerländska, klassiska
definitionen av konstbegreppet ”de sköna
konsterna” där litteratur, bild- och formkonst,
musik och teater ingår. Begreppet ”kulturliv”
definieras utifrån en sociologisk eller
antropologisk förståelse där kulturlivet är det
kitt som håller samman människor i en grupp
(kultur). Olika åtgärder och aktiviteter kan
stärka den kulturella identiteten.

medan 73 ansökningar (75 %) kan hänföras till
kategorin ”Kulturliv”. 2009 beviljades fem
konstprojekt (4 %) och 109 kulturprojekt
(96 %). År 2008 utgjorde konstprojekten 15
stycken (19 %) och kulturprojekten 66 stycken
(81 %) Den grava obalansen har därmed vägts
upp något, vilket är positivt, men den är
fortfarande mycket tydlig.
Totalt 37 av 97 beviljade ansökningar (38 %)
utgör bidrag till föreningar och organisationer
i form av verksamhetsstöd. Bidrag till
organisationer och föreningar har visserligen
minskat volymmässigt (-38 procentenheter)
jämfört med 2009, men utgör även i år en stor
andel beloppsmässigt. Något som tydliggör
detta är att 10 837 tkr (77 %) av den totala
budgeten13 för bidragsgivning år 2010 har
beviljats i verksamhetsstöd till föreningar och
organisationer.

Det råder en växelverkan mellan dessa två
definitioner. Genom att stärka den samiska
litteraturen och bildkonsten stärks också den
samiska identiteten. En starkt och mångfaldigt
konstliv ger en positiv bild av att vara same
och förstärker därmed den samiska kulturen.
Vid bedömning av styrkan och mångfalden av
konstlivet har särskilt kulturyttringarna (i
tabell 3.1) duodji (slöjd), bild- och formkonst,
musik och litteratur analyserats. Till konstlivet
hör också teaterverksamhet men bedömningen
av Giron Sámi Teáhters verksamhet görs
separat. Vid bedömning av styrkan och
mångfalden i kulturlivet tittar vi på de
återstående kulturyttringarna enligt tabell 3.1:
Bidrag till organisationer, forskning och
utbildning, media samt övrigt.

Det saknas i nuläget tillförlitliga instrument för
att mäta hur och i vilken utsträckning bidrag
till föreningar och organisationer bidrar till
utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt
samiskt konst- och kulturliv. Däremot stärker
organisations- och föreningsverksamheten det
samiska kulturlivet då det bidrar till att stärka
den samiska identiteten och kulturen. Därför
är helhetsbedömningen att målet ”ett starkt och
mångfaldigt konstliv” är delvis uppfyllt. Målet
”ett starkt och mångfaldigt kulturliv” är i det
närmaste (delvis) uppfyllt, i den grad det är
möjligt utifrån de resurser som Sametingets
kulturråd har att fördela.

Konst- och kulturlivet
Bidragskategorierna utgör underlag vid
bedömningen av styrkan och mångfalden i det
samiska konst- och kulturlivet under 2010.
Med utgångspunkt i tabell 3.1 och tabell 3.2
kan Sametinget konstatera att större
förändringar från föregående år har skett i två
avseenden. Det ena är att betydligt fler projekt,
inom ”Litteratur” har beviljats medel under
2010. Det andra är att fler projekt inom
kategorin ”Övrigt” har beviljats medel. Inom
Övrigt-kategorin finns under 2010 ansökningar
med anknytning till konstlivet såsom
dansprojekt, dockteater samt utställningar av
duodji och foton.

Insatser under året
Förvärvade böcker till samernas bibliotek
ligger på ungefär samma nivå som 2009 medan
utlåningen under 2010 har minskat med 62 %
jämfört med 2009 och med 45 % jämför med
2008. Den låga utlåningen 2010 kan bero på tre
saker. Siffror för tre månaders utlåning saknas
eftersom bibliotekssystemet (Mikromarc 3) i
samband med en migrering av databasen låg
nere de tre första månaderna. Den nya
versionen av bibliotekssystemet har för

Totalt kan 24 av 97 beviljade ansökningar
(25 %) hänföras till kategorin ”Konstliv”,

13

8 929 t kr i kulturanslag och 5 200 tkr i samefondsmedel.
Bidrag till Giron Sámi Teáhter ej inräknat.
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Giron Sámi Teáhters verksamhet

tillfället en rudimentär statistikfunktion, som
byggs ut vid varje uppdatering av systemet.
Ett tredje skäl kan vara att det lånas mindre för
tillfället. Men eftersom siffrorna för utlåning
inte är tillförlitliga kan inte säkra slutsatser
dras. Sametingets bedömning är att
bibliotekskonsulentens verksamhet bidrar till
att stärka den samiska kulturen och
identiteten.

Giron Sámi Teáhter har under verksamhetsår
2010 haft åtta produktioner. En ökning i
publikantal har skett med 37 % (1 066
besökare) från 2009. En förklaring är att teatern
haft fler produktioner och föreställningar
under året. När det gäller medelantalet
besökare per föreställning har det endast skett
en marginell förändring i jämförelse med
föregående år. 2010 hade Giron Sami Teahter
51 besökare i genomsnitt. 2009 låg genomsnittet på 59 och 2008 var genomsnittet 58.

Kulturrådets arbete med ett nytt
kulturpolitiskt handlingsprogram, där
prioriterade områden presenteras, utgör
grunden för hur Sametinget arbetar med
uppdraget att stärka det samiska konst- och
kulturlivet. Förbättrade rutiner kring
bidragsgivningen säkerställer att de medel
som Sametingets kulturråd beviljar verkligen
bidrar till att uppnå målet.

Två av produktionerna år 2010 har varit av
större format: What´s up Sápmi och En natt i
februari. De två produktionerna stod
tillsammans för hela 77 % av det totala antalet
besökare och 49 % av antalet föreställningar.
En annan förklaring till ökningen av totala
antalet besökare under 2010 är att teatern
kontinuerligt arbetar med att nå en större
publik. Ett långsiktigt arbete med att skapa ett
välfungerande arrangörsnätverk har inletts.
Målet ”ett starkt och mångfaldigt konst- och
kulturliv” är därmed på god väg att uppfyllas i
den mån det är möjligt utifrån befintliga
resurser. För 2010 görs bedömningen att målet
i huvudsak är uppfyllt.

Arbetet med att stärka Árbediehtu, den
traditionella samiska kunskapen, ingår i
sametingslagens övergripande syfte med
Sametinget att verka för en levande samisk
kultur och ta initiativ till verksamheter och
föreslå åtgärder som främjar denna kultur.

SAMLAD BEDÖMNING
En aggregerad bedömning av
kulturavdelningens verksamhet är att målet är
i huvudsak uppfyllt. Resultatet förhåller sig
väl till planerad verksamhet.
Åtta remisser har besvarats under året och 159
ansökningar har handlagts.
Sametingets bedömning är att insatserna
under året bidrar till utvecklingen av ett starkt
samiskt kulturliv och att målet enligt denna
indikator är uppfyllt.
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Intern information

INFORMATION

I syfte att ytterligare förbättra den interna
informationen har kansliet tagit fram ett
nyhetsblad med aktuell information som
distribueras digitalt till medarbetarna. Ett
arbete med att skapa ett intranät på
myndigheten har inletts och kommer att
slutföras under 2011.

Enligt sametingslagen har Sametinget till
uppgift att informera om samiska
förhållanden. Redovisningen är uppdelad på
myndighetens information och Nationellt
samiskt informationscentrum (SIC).
Kostnaderna för SIC särredovisas enligt
särskilt villkor för anslag 3.1.

Studiebesök

MÅL

Bland studiebesöken som Sametinget tagit
emot under året kan nämnas Regionala
beredningen (Norrbotten läns landsting),
Taiwans representant (ambassadör) i Sverige,
Vittangi skola, Gällivare sameskola,
miljökontoret Ovanåkers kommun och
Riksdagens ombudsmän och Riksdagens
utredningstjänst.

Kunskapen om Sametinget och
Sametingets verksamhet, både som
myndighet och folkvalt organ, samerna
som urfolk, samiska förhållanden och
kultur finns tillgänglig och sprids i
samhället.
VERKSAMHETSBESKRIVNING
Myndighetens information och intern
information
Sametingets informatör utgör en stödfunktion
för kanslichefen, sakavdelningarna och den
politiska ledningen. Ansvarsområdena är den
utåtriktade informationen om Sametingets
verksamhet via webb, trycksaker, annonser,
pressmeddelanden med mera, samt intern
information.

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

Pressmeddelanden
För att nå ut till fler journalister med
information har Sametinget under 2010 anlitat
PR-tjänsten MyNewsdesk. De
pressmeddelanden som publiceras via
MyNewsdesk når 495 redaktioner och går i
dagsläget direkt till 1305 journalister.

Sociala medier
Användningen av sociala medier ökar i
samhället. Under 2010 har Sametinget använt
sig av Facebook för att sprida information om
lediga tjänster. Twitter har använts i samband
med Sametingets plenum för att snabbt och
direkt förmedla till intresserad allmänhet hur
debatten i plenum går och vilka beslut som
fattas. Detta som ett komplement till de referat
som publiceras på hemsidan.

Statistik från MyNewsdesk visar att
pressrummet besökts 14 002 gånger under året,
vilket ger ett genomsnitt på drygt tusen
visningar per månad.
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En jämförelse av statistiken över sidanrop
månadsvis 2008-2010 visar att sidanropen lagt
sig på en nivå på cirka två miljoner sidanrop
per år, medan anropen varierar månadsvis.
Ökningen i april-maj 2009 kan förknippas med
sametingsvalet. Ökningen i augusti 2009 hör
samman med invigningen av den nya
mandatperioden. Antalet sidanrop går
vanligtvis ner under sommaren, så dock inte
2010. Minskningarna i maj och augusti är svåra
att förklara. Aktiviteter från sökmotorer kan
göra statistiken missvisande.

MÅLUPPFYLLELSE Myndigheten
ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER
Som indikatorer för bedömning av
måluppfyllelsen används här:




Statistik för besöksfrekvensen på
webbplatsen www.sametinget.se.
Antal artiklar i media om Sametinget.
Bedömning av Sametingets insatser att
informera om myndighetens verksamhet.

BEDÖMNING
Utfall i media
Besöksfrekvens på webbplatsen

Under året har 18 pressmeddelanden (jämfört
med 34 pressmeddelanden under 2009)
skickats ut via MyNewsdesk. Det lägre antalet
(-47 %) kan bero på att informatören varit
föräldraledig och att någon vikarie inte
tillsatts. Styrelsen har dessutom sedan maj
2010 valt att i högre grad inbjuda till
presskonferenser.

Besöksfrekvensen på webbplatsen
www.sametinget.se ligger på drygt två
miljoner sidvisningar per år. Då ingår även
sökningar gjorda av sökmotorer.
År

Totalt antal sidanrop

2008

1 391 203

2009

2 215 800

2010

2 184 939

De fyra mest lästa pressmeddelandena på
MyNewsdesk var:
1.

Tabell 4.1: Totalt antal sidanrop per år 2008-2010, inkl.
sökningar från sökmotorer

Sidanrop per månad

2.
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Figur 4.1: Statistik över sidanrop per månad 2008-2010,
inkl. sökningar från sökmotorer
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Sametinget värd för Jokkmokk
Winter Conference (2010-02-01) gick
till 482 redaktioner och 1244
journalister. Pressmeddelandet lästes
595 gånger. Antal artiklar i media om
konferensen var fem stycken.
Samiska böcker uppmärksammas på
Världsbokdagen (2010-04-21) gick till
509 redaktioner och 1219 journalister.
Pressmeddelandet lästes 558 gånger
och fick tre publiceringar i media.
Hundratals samer samlas till
framtidskonferens i Lycksele (201011-02) gick direkt till 495 redaktioner
och 1305 journalister och lästes 420
gånger. Antalet artiklar i media om
framtidskonferensen var sju.
Sametinget håller plenum i
Västerbotten (2010-02-22) skickades
direkt till 500 redaktioner och 1233
journalister och lästes 200 gånger.
Antalet artiklar i media blev 26
stycken i samband med plenum i
februari.

Årsredovisning 2010

Det är tydligt att samiska frågor har mycket
svårt att få genomslag i media. Trots att dessa
pressmeddelanden är de mest lästa av
Sametingets publicerade pressmeddelanden
under 2010, så är det verkliga utfallet i media
magert. Samiska frågor har svårt att nå ut till
en större allmänhet eftersom de vid en
nyhetsvärdering anses beröra för få
människor.

En närmare granskning om på vilket sätt
artiklarna berör Sametinget har inte kunnat
göras. Antalet säger ingenting om djupet eller
innehållet i artiklarna. De artiklar vi själva
publicerar på webben finns med i statistiken.
Det högre utfallet under 2009 kan förklaras
med intresset för Sametinget på grund av valet
och invigningen.
Sametingets bedömning är att myndighetens
informationsverksamhet ändå uppfyller målet.
De utförda insatserna gör att information om
Sametinget finns lättillgänglig och sprids i
samhället. Sametingets bedömning är att
målet utifrån valda indikatorer är uppfyllt.

Sametinget använder nu att mediabevakningsverktyg som heter Retriever. En sökning med
samma sökord och identiska källor åren 20082010 ger följande utfall:

År

Antal artiklar14

2008

4 897

2009

5 954

2010

3 948

Tabell 4.2: Antal artiklar om Sametinget i media 20082010.

För att få en jämförbarhet har samma sökmotor och samma
sökord använts för alla tre åren. Siffrorna är därmed inte
identiska med siffrorna i årsredovisningarna för 2008 och 2009.
14
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arrangerades av organisationen Slow Food
Sápmi.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
SAMISKT INFORMATIONSCENTRUM
(SIC)

Egna projekt

Samiskt informationscentrum (SIC) är ett
nationellt informationscentrum med uppdrag
att informera allmänheten om samer och
samiska förhållanden. SIC är en egen
organisatorisk enhet i Sametinget med tre
anställda, varav en är arbetsledare.

I samband med andra större arrangemang tar
SIC initiativ till och genomför egna
informationsaktiviteter. Syftet är att nå
särskilda målgrupper som bedöms som viktiga
och centrala för SIC:s allmänna uppdrag som
nationell kunskapskälla.

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

Under Jokkmokks marknad, 4-6 februari 2010,
arrangerade SIC egna aktiviteter (föreläsningar
och jojkworkshop) under samlingsnamnet
”Kulturkul” på Ájtte fjäll- och samemuseum.

Webbproduktion och webbutveckling

Under 2010 har SIC också medverkat med
mässmontrar under Samiska veckan i Umeå
och Skolforum i Stockholm

Samiskt informationscentrum (SIC) producerar
information om samerna som urfolk och
samiska förhållanden på webbsidan
www.samer.se. Årets webbtema har varit
samiska rättigheter och förvaltning av land och
naturresurser.
Från 1 januari 2010 har Sametinget ansvar för
uppdatering och utveckling av hemsidan
minoritet.se. Under SIC:s ledning har
hemsidan utvecklats och hållits aktuell med
hjälp av frilansskribenter och fotografer. Under
oktober-december har SIC ansvarat för
produktion av ett intranät kopplat till
minoritet.se. Intranätets målgrupp är
handläggare på kommuner och myndigheter
som arbetar med nationella minoritetsfrågor.

Samverkansprojekt
SIC samverkar med partners som kan erbjuda
intressanta mötesplatser (arenor) som överensstämmer med verksamhetsmålen. Syftet är att
få tillgång till nya arenor för att nå ut med
information. SIC har bland annat i samverkan
med Samernas Riksförbund producerat
digitalt informationsmaterial som förpackats i
USB-minnen och distribuerats till samiska
informanter. Under 2010 har SIC hållit i tre
utbildningstillfällen för sameföreningar om
hur det digitala informationsmaterialet kan
användas i föreningarnas informationsarbete.

Under 2010 har SIC utvecklat nya webb-TVavdelningar på både samer.se och minoritet.se.

PR- marknadsföring

Informationsproduktion

SIC informerar omvärlden om sin verksamhet
och informationsprodukter. Syftet är att öka
flödet av information om samerna och
marknadsföring av SIC som informationskälla.
Under 2010 har SIC haft en återkommande
annons i tidningen Journalisten som utkommer
med 24 nr/år och en stående annons i
internetsöktjänsterna www.hitta.se och
Google.

SIC producerar och distribuerar eget tryckt och
digitalt informationsmaterial för att öka
tillgången och tillgängligheten på material som
kan användas i skiftande sammanhang. SIC
har gjort nytryck på 10 000 ex. av boken Samer
– ett ursprungsfolk i Sverige på svenska.
Därutöver har SIC gjort nytryck av
informationsfoldrar vid behov.
SIC har producerat en basvideo om samisk
kultur i utveckling på engelska. Videon som är
baserad på stillbilder, musik och berättelser är
14 minuter lång och lanserades i juni under en
internationell konferens i Hemavan som

Informationsservice
SIC tillhandahåller en kontinuerlig service för
dem som efterfrågar information om samerna.
Syftet är sprida information som håller hög
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kvalitet med enkla medel. SIC distribuerar
informationsmaterial, håller föredrag, har
daglig service via e-post och telefon. Därutöver
köper SIC omvärldsbevakning av vad olika
medier producerar om samerna. Medieagenten
presenteras, med daglig uppdatering, på
hemsidorna www.samer.se och
www.minoritet.se. Målbilden är att SIC ska
uppfattas som en serviceinriktad och trovärdig
kunskapskälla av dem som söker information
om samer, samiskt samhällsliv och nationella
minoriteter.

Under 2010 har SIC arbetat aktivt med flera
informations- och samverkansinsatser, projekt
och arrangemang, där SIC genomgående
uppfattat att man erhållit god respons.
Informationsaktiviteterna bidrar till att
presentera en bild av samer som är
mångfacetterad, samt ger tillfälle till
personliga möten och nätverkande.
SIC:s egna trycksaker och digitala
informationsprodukter berättar om samerna
och samiskt samhällsliv ur ett samiskt
perspektiv och på ett attraktivt sätt.
Efterfrågan på SIC:s informationsmaterial är
stor. Av nytrycket på 10 000 exemplar av
skriften Samer - ett ursprungsfolk i Sverige finns
ca 2000 exemplar kvar i slutet på året.

MÅLUPPFYLLELSE SIC
ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER

De utförda insatserna under 2010 har enligt
vår bedömning gjort att informationen om
samer och samiska förhållanden är
lättillgänglig och sprids i samhället.

Bedömning av måluppfyllelsen sker utifrån
två valda indikatorer.



Statistik över besöksfrekvensen på
webbplatsen www.samer.se.
Bedömning av SIC:s insatser för att sprida
kunskap om samer och samiska
förhållanden i samhället.

Sametingets bedömning är att målet utifrån
valda indikatorer är uppfyllt.
Särredovisning av kostnader för SIC
Kostnaderna för Samiskt informationscentrum
uppgår till cirka 2 557 tkr för år 2010. Tabellen
visar att det är främst personalkostnader samt
kostnader för inköpta tjänster som reducerats.

BEDÖMNING
På webbsidan www.samer.se producerar SIC
information om samer som urfolk och om
samiska förhållanden. Syftet med
webbproduktionen är att öka människors
kunskap om samer och nationella minoriteter
samt att motverka fördomar.

2010

2009

2008

1 521 972

1 791 408

1 279 488

56 176

77 672

90 818

Resor

147 663

226 726

202 314

Köpta
tjänster

403 261

606 851

1 064 501

Övrigt

428 264

310 242

456 447

Totalt

2 557 336

3 012 899

3 093 568

Personal
Lokaler

Det ökade antalet sidanrop (från 800 000 år
2005 till 1,6 milj. år 2010) indikerar ett stort och
ökande intresse för samer hos allmänheten.
Det ger en god grund för bedömningen att den
webbpublicerade informationen når
allmänheten och bidrar till en ökning av
kunskapsnivån.

Tabell 4.3: Kostnader för Samiskt informationscentrum
2008-2010
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-

SAMISKA NÄRINGAR &
SAMHÄLLSPLANERING

-

MÅL
Ett starkt och utvecklat samiskt
näringsliv samt en samhällsplanering där
samiska behov beaktas.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
En viktig uppgift som Sametinget har enligt
sametingslagen är att medverka i
samhällsplaneringen och bevaka att samiska
behov beaktas. Ett av styrdokumenten är det
näringspolitiska handlingsprogram som
antogs av plenum 2006.

Återrapporteringskrav
Rapportering 1:28 Främjande av rennäringen
m.m
Sametinget ska till regeringen redogöra för antal
ärenden och kostnader i följande fall:
-

-

-

-

Sametingets avdelning för näring, miljö och
samhälle har en stor bredd på sitt
verksamhetsområde. Under 2010 har
Sametinget arbetat aktivt med insatser som
stödjer och underlättar för renskötselföretag
och samebyar att bedriva näringsverksamhet
och få utrymme i samhällsplaneringen. För att
främja rennäringen betalar Sametinget ut
prisstöd för slaktade renar, rovdjursersättningar, samt ersättningar till dem som
drabbades av cesiumnedfallet från
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.
Avdelningen ansvarar för underhåll av
riksgränsstängsel, arbetar med EU-program
med samiska insatser, understödjer projekt och
nätverkar för att underlätta för de samiska
näringarna. Varje år inbjuder
näringslivsavdelningen samebyarna till
informationsmöten. Sametinget deltar även i
olika uppdrag som initierats av regeringen.

Bidrag enligt förordningen (1986:255) om
pristillägg på renkött.
Ersättning enligt 3 § 2 förordningen
(1994:246) samt utbetalningar enligt 3 § 1 och
3 förordningen om ersättning för vissa
merkostnader och förluster med anledning av
Tjernobylolyckan.
Underhåll av stängsel
Redovisning av markanvändning,
riksintressen och marker som är speciellt
värdefulla eller känsliga för renskötseln, naturoch kulturmiljövården
Medling i tvister mellan samebyar och
jordbrukare, när det gäller skadeersättning vid
renbetning på åkermark samt andra statliga
kostnader till följd av konfliktlösningssystemet,
med angivande av i hur många fall parterna
enats vid medlingen.
Bidrag enligt 35 a § rennäringsförordningen
(1993:384) (katastrofskadeskydd)
Hållande av renmärkesregister
Bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen
(1993:384) för främjande av rennäringen samt
Utveckling av företagsregistret för rennäringen

För att det samiska näringslivet ska kunna
vara starkt och utvecklat och ta hänsyn till
naturen och dess resurser i ett längre
perspektiv gäller det att skapa ett positivt
näringslivsklimat. All näringsutveckling ska
ha sin utgångspunkt i traditionell samisk
kunskap och hållbar utveckling. Sametingets
mål för denna verksamhet tangerar
Jordbruksdepartementets vision Bruka utan att
förbruka.

Sametinget ska även redovisa
-

antalet under säsongen slaktade renar där
prisstöd har lämnats
genomsnittligt avräkningspris
antalet renar per renskötselföretag
samt utvecklingen av övriga näringar såsom
duodji (slöjd) och turism.

Åtgärder för anpassning till ändrade
klimatförhållanden

Sametinget ska till regeringen redogöra för
utvecklingen av rennäringen och andra samiska
näringar. Redovisningen ska innehålla uppgift om
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Sápmi, peka på vilka operativa insatser som
ska prioriteras samt skapa en process där varje
deltagare känner ansvar för att arbeta i
samklang och vidare med Eallinbiras.
Utvecklingsprocessen med tillhörande
projektgrupp ledde till en analys av vilka
insatser som är de allra viktigaste att utveckla
inom det samiska samhället för att komma
närmare Eallinbiras vision och mål av ett
livskraftigt Sápmi. Viktiga slutsatser från
arbetsgruppen var att Sametinget bör satsa på
ledarskapsutveckling och kommunikation
(internt och externt). Även behovet av att
skapa mötesplatser för samer där frågor om
framtiden kan diskuteras förutsättningslöst,
lyftes fram.

BRUKA UTAN ATT FÖRBRUKA
Den övergripande visionen för Landsbygdsdepartementet är att skapa förutsättningar för
att bruka utan att förbruka. Sametinget arbetar
för att förverkliga visionen i sitt livsmiljöprogram. Sametinget vill bejaka och utveckla
möjligheterna att bruka de naturresurser som
finns inom de samiska näringarna, för att
skapa tillväxt och arbetstillfällen. Samtidigt
måste resurserna brukas på ett långsiktigt och
hållbart sätt så att de inte förbrukas.
Eallinbiras
Naturens värde är av stor vikt i alla samiska
näringar. Ett försiktigt nyttjande av naturen
och behållande av dess värden är en
grundpelare i den samiska kulturen. I februari
2009 antog Sametingets plenum
livsmiljöprogrammet Eallinbiras15, som ska
pågå fram till 2013. Grunden för programmet
är att naturen genom människans försorg ska
ha en långsiktig förmåga att hållbart
vidareutvecklas. Etik, ansvarstagande och
omtanke är grundläggande värderingar.

Framtidskonferens
Under arbetet med Eallinbiras blev det
uppenbart att det finns stora behov att skapa
mötesplatser där samer kan träffas och
förutsättningslöst prata om djupa frågor kring
livsmiljö, natur, identitet, hälsa, traditionell
kunskap samt om framtiden. Behovet att få
lära sig mera om hur dessa djupa frågor är
grundade i den egna kulturen är
stort. Tillsammans med Sametingets
jämställdhetsprojekt och Samiskt
Språkcentrum arrangerade därför Sametinget,
i november 2010 en så kallad framtidskonferens där olika samiska målgrupper
kunde mötas. Grundtanken för konferensen
var de ledande principerna inom Eallinbiras.
Talare som kunde väcka inspiration och nya
tankar i samtalen, inbjöds. Flera grupparbeten
ägde rum och dialogen mellan deltagarna var
en väsentlig del av konferensen.16

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
Kompetenshöjande arbete
Livsmiljöprogrammet Eallinbiras ska
genomsyra hela Sametingets verksamhet och
vara vägledande i det samiska samhället.
Arbetet ska prioriteras av Sametinget de
närmaste tio åren. För att kunna förverkliga
Eallinbiras i Sápmi har det varit angeläget att
gemensamt hitta nya vägar. Efter en noggrann
analys påbörjades därför en intensiv
utvecklingsprocess med ledare och informella
ledare från ett brett spektrum av det samiska
samhället (deltagarna representerade en
mångfald i ålder, kön, härkomst,
sysselsättning, politisk bakgrund, roller med
mera). Syftet med utvecklingsprocessen var att
skapa inspiration, analysera nuläget inom

Personalarbete
Under 2009 och 2010 har Sametingets personal
informerats om Eallinbiras i olika sammanhang
(informationsmaterial, avdelningsmöten
etc.) I maj 2010 var Eallinbiras huvudtema vid
Sametingets personaldagar. Projektledaren har
vid flera tillfällen samarbetat med kollegor för

15

Livsmiljöprogrammet finns att ladda ner på
www.sametinget.se/eallinbiras.

16

Läs mer om resultaten:
www.sametinget.se/rapport_framtidskonferensen
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att säkerställa att Eallinbiras genomsyrar deras
arbetsområden.

kartläggning av de viktigaste landskapsoch ekosystem-förändringarna som skett i
Sápmi under de senaste 100 åren. Syftet
med kartläggningen är att visa de
sammanlagda effekterna som olika typer
av exploateringar har haft på renskötseln.
Kartmaterialet kommer att belysa både
förändringar av landskapets kvalitet och
renbeteslandens tillgängliga ytor, det vill
säga visa hur utrymmet krymper.
Lättillgängliga verktyg som belyser rennäringens behov i ett helhetssammanhang
underlättar att kommunicera rennäringens
behov utifrån ett landskapsperspektiv. Det
kan bidra till att öka rennäringens
potential att klara av kommande klimatoch miljöförändringar.

Miljöledningssystem
I livsmiljöprogrammet Eallinbiras sätts tydliga
mål för att arbeta med både direkta och
indirekta miljöeffekter av Sametingets
verksamhet. Både Sametingets personal och
Sametingets verksamhet är enskilda
målgrupper. Det finns även lagstiftning som
kräver att statliga myndigheter ska ha egna
miljöledningssystem. Arbetet med att ta fram
en handlingsplan för hur Sametinget kan
arbeta med miljöledning påbörjades i
november 2010. En projektledare anlitades på
deltid för att – i nära samarbete med
projektledaren för Eallinbiras - ta fram en
handlingsplan för hur Sametinget kan arbeta
med miljöledning som uppfyller statliga krav
och samtidigt återspeglar Eallinbiras’ mål.



Ett Interregprojekt ”Rennäringens
ambassadörer”, som är ett trainee-program
för unga inom renskötseln, pågår.
Inriktningen är internationellt
engagemang, ledarskap och
kommunikation. Sametinget och
International Centre for Reindeer Husbandry
(ICR) är projektägare. Projektet genomförs
i nära samarbete med Suoma Boazosámit.
Målet är att säkra livsmiljön i renskötselsamhället och att renskötselns kunskaper
ska finnas med i utformningen av ny
miljö- och klimatpolitik.



Ett projekt bedrivs av fem samebyar i
samarbete med SSR i Jämtland/Härjedalen
som utgår på att ta fram hållbarhetsplaner
för samebyarna, att främja
företagsutveckling, förbättra dialogen med
närsamhället och att lyfta fram den
sydsamiska kulturen som resurs. Projektet
syftar till att skapa förutsättningar för
hållbar utveckling av rennäringen och en
positiv utveckling av livsmiljön.



Sametinget samarbetar med Sáminuorra
med initiativ som berörs av Sametingets
livsmiljöprogram Eallinbiras. Två
representanter från Sáminuorra deltog i
UNEPs internationella ungdomsmöte i
Korea under sommaren 2010. En av

Árbediehtu - Traditionell kunskap
Samisk traditionell kunskap (árbediehtu,
arbevirolas mahtu) är ett bärande fundament i
allt arbete med Sametingets livsmiljöprogram.
Samisk traditionell kunskap lyfts även fram i
till exempel pilotprojekten inom rennäringen.
Metoder som tar hänsyn till árbediehtu har
utformats enligt samma principer som i
Eallinbiras-dokumentet. Utöver det har
projektledaren deltagit i möten med
miljödepartementet kring árbediehtu, strategi
och mål för artiklar 8j, 10c inom CBD17,
integrerat CBD- beslut (ang. 8j, 10c) i ett flertal
pilotprojekt samt varit med i framtagandet av
policydokument för árbediehtu.
Företagsutveckling
Sametinget har inom livsmiljöprogrammet
Eallinbiras vidtagit följande åtgärder för
företagsutveckling med fokus på hållbarhet
och försiktigt nyttjande:


I samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet/Institutionen för Skoglig
Resurshushållning genomförs en

17

CBD = Convention on Biological Diversity, FN:s
konvention om biologisk mångfald.
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representanterna blev invald i den
internationella ungdomsstyrelsen som
urfolksrepresentant. Sáminuorra har
påbörjat eget arbete kring klimat och miljö,
samt traditionell kunskap.

SAMISKT NÄRINGSLIV
VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
Rennäringen



Saarivuoma sameby i Kiruna kommun har
i november 2010 startat ett projekt att ta
fram en förvaltningsplan för renskötseln
utifrån de egna förutsättningarna vad
gäller intrång, läge, klimatanpassning etc.



Ett pilotprojekt ”Renskötselns
anpassningar till klimatförändringar”
pågår där en sameby undersöker på vilket
sätt klimatförändringar förändrar
förutsättningarna för rennäringen. I
projektet studeras renen som indikator för
förändringar i landskapet och klimatet.
Syftet är att utveckla långsiktiga
planeringsverktyg baserade på traditionell
kunskap och modern fjärranalys. Målet
med projektet är att minska sårbarheten,
förbättra rennäringens anpassningsmöjligheter till klimatförändringar och att
höja kompetensen hos olika målgrupper.
Projektet samverkar med SLU.



Antalet renar i Sverige varierar i cykler mellan
225 000 och 280 000 i vinterhjord. 09/10 består
vinterrenhjorden av ca 250 000 djur.
Svängningar i renhjordens storlek beror till
största delen på variationer i naturbetet och
förändringar i rovdjursförekomst.
Statistik renägare 18
Det finns 4 668 renägare i Sverige, varav ca
1 750 är kvinnor och ca 2 900 är män.
66 % av renägarna finns i samebyarna i
Norrbottens län, 20 % i koncessionsområdet,
7 % i Västerbottens län och 7 % i Jämtlands
län. 924 stycken är ansvariga renskötare för
renskötselgrupp. 783 av dessa 924 ansvariga
renskötare är män och 141 stycken är kvinnor.
77 % av renskötarna finns i Norrbottens län.
Antal renar per renägare varierar kraftigt
mellan olika områden. I medeltal har en
renägare i Norrbottens län 46 renar. En
renägare i koncessionsområdet har i
genomsnitt 14 renar. En renägare i
Västerbotten har i medeltal 164 renar. En
renägare i Jämtland har i genomsnitt 129 renar.
Antalet renar per ansvarig renskötare
(företagsansvarig) i landet som helhet är 270.

Hos jordens ursprungsfolk finns en unik
kunskap om hur man tillvaratar råvaror,
producerar mat, hushållar med naturresurser och bevarar den biologiska
mångfalden. Det är en kunskap som är
nödvändig för ett hållbart system med en
livsmedelsproduktion som ger tillgång till
god, ren och rättvis mat. Ett samiskt
samarbete pågår med Slow Food-rörelsen
som är en internationell rörelse i 153
länder som står för god, hälsosam och
rättvis mat. Inom Slow Food-rörelsen finns
forumet Terra Madre med deltagare från
hela livsmedelskedjan där temat är
uthålligt jordbruk, fiske och
matproduktion. I juni 2011 kommer Terra
Madre Indigenous People att anordnas i
Jokkmokk och förberedelserna pågår.

Län
Norrbotten

Ansvarig
renskötare

Renar/ ansvarig
renskötare

715

198

Koncessionsomr.

10

1339

Västerbotten

95

546

Jämtland

104

415

Totalt riket

924

270

Tabell 5.1 Antal renar per ansvarig renskötare för
renskötselgrupp.

18

Statistiken härrör från Sametingets statistikprojekt:
www.sametinget.se/statistik
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Tjernobyl

2 500 kr per kilometer. Den totala kostnaden
var 1 151 tkr.

Staten kompenserar renägarna för förluster på
grund av Tjernobylolyckan. Tidigarelagd slakt
och utfodring av ren på vintern19 bidrar till att
antalet kasserade slaktkroppar har minskat
sedan olyckan. De slaktkroppar som har
cesiumvärden över 1 500 becquerel kasseras.
Säsongen 2007/08 kasserades 115 renar på
grund av för hög becquerelhalt. 2008/09
kasserades 16 renar. Slaktåret 2009/10
kasserades 57 renar. Variationen mellan olika
år beror främst på när man slaktar och var
renarna har varit. Renar som utfodras före
slakt behöver inte kasseras. Andelsmässigt är
becquerel-kasseringen av obetydlig storlek i
jämförelse med år 1986 då 27 000 renar
kasserades.

Renmärkeshantering
Det är Sametingets ansvar att registrera och
avregistrera renmärken. Alla renar i Sverige
ägs av privatpersoner som innehar egna
registrerade så kallade renmärken. Ett
renmärke består av en unik kombination av
snitt på renens högra och vänstra öra. Omärkta
renar ägs av samebyn i området. Alla
renmärken finns samlade i ett renmärkesregister. Registret finns på webbplatsen och
kan laddas ner i mobiltelefon. Under 2010 har
filer sammanställts för tryck i bokform av
sameby eller sameförening.
395 ärenden har handlagts under 2010 till en
kostnad av 767 tkr. Den genomsnittliga
kostnaden per ärende var 1 943 kronor.

83 ärenden har handlagts under året till en
kostnad av 238 tkr. Den genomsnittliga
kostnaden per ärende var 2 868 kronor.

Antal slaktade renar
Antalet slaktade renar fortsätter att minska
även om den planar ut. Under säsongen 09/10
har 52 632 renar slaktats där prisstöd
utbetalats. Minskningen från 2008/09 till 09/10
var 3,5 %. Säsongen 08/09 slaktades 54 533
renar, vilket var en minskning med 16,4 % från
säsongen 07/08. Kvantiteten slaktat renkött har
minskat från 1470 ton 2008/09 till 1406 ton
2009/10 (- 4 %).
I nedanstående diagram redovisas
utvecklingen av renslakten under slaktåren
1994/95 till 2009/2010 i Sverige. Minskningen
som har skett de senaste åren förklaras till stor
del av ett ökat antal rovdjur (se vidare kapitel
Viltvård, ersättning och inventering).

Riksgränsstängsel
Staten har ansvaret för underhåll av riksgränsstängsel och vissa renskötselanläggningar.
Detta ansvar har överlåtits på Sametinget. Om
och när en ny renbeteskonvention mellan
Sverige och Norge träder i kraft kommer
samråd att ske med berörda samebyar och
förslag lämnas till regeringen om vilka
renstängsel som ska uppföras eller rivas.
Någon sådan överenskommelse har ännu inte
trätt i kraft.
Under 2010 utfördes underhållsarbete på 461
km stängsel till en genomsnittlig kostnad av

80000
60000
40000
20000

Figur 5.1: Antal slaktade renar 1994/95 – 2009/10

19

Renens vinterföda (lav) innehåller mer cesium än gräs, örter
och löv.
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Säsongen 2005/06 bröts den nedåtgående
trenden och priserna har sedan dess stigit.
Medelpriset exklusive moms är 52,44 kr/kg för
säsongen 2009/10 och utgör den högsta nivån
under de tio senaste åren. Prisökningen är 2,7
procent från säsongen 2008/2009. Den lägsta
nivån på medelpriset de senaste tio åren var
23,50 kr/kg säsongen 2004/05.

Marknadsföring och vidareförädling av
renkött
Sametinget stöder satsningar på
marknadsföring av renkött enligt
intentionerna i Sametingets näringspolitiska
program. Sametinget har genom anslaget för
främjande av rennäringen delfinansierat
projektet Renlycka som bedrivits av Svenska
Samernas Riksförbund (SSR) inom
Landsbygdsprogrammet. Projektet avslutades
under året. Syftet med projektet var att stärka
efterfrågan på renköttsprodukter och
därigenom öka lönsamheten hos
renskötselföretagarna, eftersom
medelavräkningspriset på renkött då ökar.
Genom projektet Renlycka har ett
klassificeringssystem tagits fram för att sätta
högre pris på renkött med högre kvalitet, det
vill säga kött från renar som gått på naturbete
och inte utfodrats.

Det är svårt att avgöra hur stor del som är en
effekt av projektet Renlycka och hur stor del
som beror på andra faktorer (utfall). Inom
projektet har man målmedvetet satsat på
förbättring av marknaden.
Pristillägg
Det statliga stödet till rennäringen består av ett
pristillägg (prisstöd) på renkött. Särskilt
pristillägg lämnas för renar som godkänts vid
köttbesiktning enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av livsmedelslagen och
som klassificerats enligt Jordbruksverkets
föreskrifter om klassificering av slaktkroppar.
Stödet är 8,50 kr per kilo för vuxna djur och 14
kr per kilo för renkalv. Pristillägget beräknas
på slaktkroppens vikt. Därutöver utgår ett
särskilt marknadsstöd på 50 öre per kilo.
Pristillägg utbetalas av Sametinget till
renägaren. Slaktintäkterna för 2009/10 var
73 000 tkr och prisstödet 16 100 tkr.
5 182 ärenden har handlagts under 2010 till en
kostnad av 475 tkr. Den genomsnittliga
kostnaden per ärende var 92 kronor.

Genomsnittliga avräkningspriser
Övriga samiska näringar

I diagram 5.2 redovisas utvecklingen av
genomsnittliga avräkningspriset per kilo för
slaktsäsongerna 01/02 till 09/10.

Förutom renskötseln är framför allt den
samiska turismen och slöjden (duodji) en del av
samiskt näringsliv. Nya samiska näringar är
till exempel IT-tjänster och medieproduktion.

60
40

Samisk turism är ett av åtta utpekade
utvecklingsområden i Sametingets
näringspolitiska strategi. Sametinget har under
året kartlagt förutsättningarna för utveckling
av samisk turism. Sametinget bedömer att
insatser med strategisk marknadsföring kan
bidra till att höja lönsamheten för verksamma
samiska turistföretag samt att nya samiska
turistföretag kan etableras. För den småskaliga

20
0

Figur 5.2: Genomsnittligt avräkningspris för renkött i
kronor, exklusive prisstöd och moms. Redovisningen sker
för riket som helhet.
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turismen gäller att förbättra de lokala
förhållandena och infrastrukturen.

samiska näringar som till exempel samisk
turism.

Sametinget har haft ett regeringsuppdrag att
utarbeta en definition av samisk turism,
kartlägga och se över förutsättningarna för
utvecklingen avseende turistverksamhet i
Sápmi20. Kartläggningen visar på en
fördubbling av det samiska turismföretagandet mellan åren 2001-2008 från ett 40tal företagare till 97 företagare. Ungefär hälften
av företagen kombinerar turism med
renskötsel. 46 % av företagen innehas av män,
17 % av kvinnor, 22 % av både män och
kvinnor samt 15 % av ekonomiska föreningar
knutna till samebyar.

Enligt Sameslöjdstiftelsen är antalet
näringsverksamma inom duodji 139 stycken
företag varav 31 nya företag har tillkommit
sedan 2005. Två företag har startats under
2010. Totalt är 66 % av företagarna kvinnor och
34 % män. Sameslöjdstiftelsen delfinansieras
via Sametingets kulturråd och genomför
branschträffar för slöjdföretagare varje år.
Stiftelsen bedriver en relativt omfattande
projektverksamhet inriktad på företagsamhet.
Energikartläggning
Sametinget har deltagit i regeringsuppdraget
Energikartläggning av de areella näringarna, där
uppdraget var att kartlägga de areella
näringarnas energiförbrukning och ge förslag
på möjliga åtgärder för energieffektivisering. I
uppdraget konstaterades att förutsättningarna
för energieffektivisering skiljer sig åt inom de
areella näringarna och att styrmedlen därför
måste anpassas efter varje sektor om optimal
effekt ska uppnås. För rennäringens del
innebär det att det bör utredas vilka
möjligheter det finns för företagen att
genomföra energikartläggningar med hjälp av
energikartläggningscheckar.

Sametingets kartläggning visar att antalet
förädlingsföretag där man tillvaratar renens
detaljer är växande. Tidigare har inte viljan och
kunskapen att tillvarata naturens produkter
som örter, bär, småvilt och älg och förädla det
inom den samiska kontexten, varit särskilt
stor. Det finns ekonomisk potential för samisk
mat och därför skäl att lyfta fram det samiska
mathantverket. Utgångspunkten är visionen
Sverige – det nya matlandet.
Hinder och hot för utvecklingen är
livsmedelslagstiftningen som förefaller orimlig
i förhållande till den småskaliga
verksamheten. På långsikt är sviktande
traditionsöverföring ett hot. Sametinget vill i
ett första led ta initiativ till ett kunskapsprojekt
för att synliggöra de samiska mattraditionerna.
Sametinget kommer att fortsätta säkerställa
resurser för särskilda insatser med fokus på
entreprenörskap i samband med samisk
turism och mat.

Statistiksystem
För att skapa förutsättningar för bättre
beslutsunderlag och ökad lönsamhet inom de
samiska näringarna fortsätter Sametinget
utvecklingen av statistiksystem för
rennäringen och andra samiska näringar, som
till exempel turism och slöjd. Med ett
statistiksystem och utvecklade indikatorer blir
målet ett starkt och utvecklat näringsliv lättare att
mäta. Framtagande av ny statistik kan kräva
att Sametinget erhåller status som
statistikansvarig myndighet (SAM).

Duodji (samisk slöjd & konsthantverk) är
utpekad i Sametingets näringspolitiska strategi
som en utvecklingsbar näring. Traditionell
duodji är etablerad sedan länge, men ny design
av kläder och smycken är ett område som
innehar potential till nyföretagande.
Utvecklingsmöjligheter för duodji finns också
inom samarbete och samverkan med andra
Rapport från Sametinget: ”Samisk upplevelseturism.
Definition, kartläggning och förutsättningar för utveckling av
samisk turism”. Inlämnad till departementet 2010-06-01 (Dnr
2009-1627).
20
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Rennäringen kan inte sägas ha någon roll i
Sveriges energiproduktion. Dessvärre kan det
strategiska målet ”Råvaror från jord och skog
bidrar påtagligt till förnybar produktion” vara ett
mål som motverkar rennäringens mål ”Ett
starkt och utvecklat samiskt näringsliv samt en
samhällsplanering där samiska behov beaktas”.

BEDÖMNING AV SAMETINGETS
BIDRAG TILL MÅLUPPFYLLELSEN FÖR
JORDBRUKSDEPARTEMENTETS
VISION ”BRUKA UTAN ATT
FÖRBRUKA”
Bedömningen utgår ifrån visionens tre
övergripande mål.

Övergripande mål 3: De gröna näringarna
utmärks av omtanke, ansvarstagande och hög etik.

Övergripande mål 1: Ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som
präglas av öppenhet och mångfald.

Åtgärderna inom livsmiljöprogrammet syftar
till att rennäringen ska utmärkas av omtanke,
ansvarstagande och hög etik. Det stora
deltagandet och engagemanget på
framtidskonferensen visar att den samiska
befolkningen visar stort intresse för att lära sig
leva upp till mål 3. Sametinget bidrar även här
på ett bra sätt till måluppfyllelsen.

Sametingets bedömning när det gäller mål 1 är
att Sametinget bidragit till måluppfyllelsen på
ett bra sätt genom de insatser som redovisats i
detta kapitel.
Övergripande mål 2: De gröna näringarna är
miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i
Sveriges energiproduktion.

När det gäller departementets vision ”Bruka
utan att förbruka” är Sametingets bedömning
att vi på ett bra sätt bidrar till att uppfylla
visionen.

Åtgärderna inom livsmiljöprogrammet syftar
till att rennäringen ska vara miljö- och
resurseffektiv. Sametingets bedömning är att
Sametinget bidragit till måluppfyllelsen av mål
2 på ett bra sätt genom de insatser som
redovisats.
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Remisser

SAMHÄLLSPLANERING

Sametingets avdelning för näring, miljö och
samhälle har under 2010 erhållit och besvarat
sammanlagt 76 remisser. I jämförelse med 2009
utgör detta en minskning med 13%, men ur ett
längre perspektiv om man jämför med år 2006
utgör det en ökning med hela 72 procent.
Sametinget har även fått ett antal inbjudningar
till samråd från enskilda exploateringsföretag.
År 2008 besvarades ett ovanligt stort antal
remisser, som till stor del berörde Landsbygdsprogrammets kulturmiljöstöd. Liksom
föregående år behandlar flera remisser i år
vindkraftsetableringar.

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET
Rennäringens markanvändning
Enligt miljöbalken (1998:808) är det
länsstyrelsens ansvar att sammanställa,
tillhandahålla och distribuera de
planeringsunderlag som behövs för samhällsplanering. Det är Sametingets ansvar att främja
rennäringens intressen. Sametinget producerar
planeringsunderlag i form av färdiga GISkartor som kan laddas ner på webbplatsen21.
Kartor över riksintressen, strategiska platser,
renens viktiga områden och årstidsland visar
samebyarnas markanvändning under ett
normalt renskötselår. De kan användas för
enklare tillståndspliktiga ärenden.

Antal remisser

2009

2008

2007

76

87

128

69

Tabell 5.2: Antal besvarade remisser 2007-2010

Sametinget har genom rennäringens
främjandeanslag finansierat SSR för projektet
Samhällsplanering och strategier för samisk
markanvändning – en utvecklingsmöjlighet för
rennäringen. Inom projektet har handledning
för rennäringens markanvändning i den
kommunala planeringsprocessen och den
statliga tillståndsprocessen utarbetats.
Modeller för miljö- och sociala konsekvensbeskrivningar har tagits fram. Inom projektet
har samebyar utbildats i framtagande av
beskrivningar. Projektet fortgår och man ska
också ta fram modeller för förbättrad markoch resursplanering inom samebyarna.

Kostnad för prestationer 22
Avdelningen har under 2010 besvarat 76
remisser till en beräknad kostnad av 209 tkr.
Genomsnittlig kostnad per remiss var 2 746
kronor.
Kostnad

2010

2009

2008

Per remiss

2 746

2 400

-

209 000

209 000

-

Totalt

Tabell 5.3 Kostnad för prestationer

EU-PROGRAM MED SAMISKA
INSATSER

39 ärenden har handlagts under 2010 till en
kostnad av 743 tkr. Den genomsnittliga
kostnaden per ärende var 19 043 kronor.

Interreg IVA Nord - Sápmi
INTERREG IVA Nord är ett EU-program för
gränsöverskridande samarbete 2007-2013 över
nationsgränser. De samiska insatserna
genomförs genom ett sammanhållande
delprogram för Sápmi. Syftet är att
vidareutveckla samiskt kultur- och näringsliv
utifrån ett ekologiskt och långsiktigt nyttjande
av resurser.

Renbruksplaner
Sametinget samverkar med Skogsstyrelsen i
arbetet med att tillsammans med samebyarna
ta fram renbruksplaner. Planerna ska förutom
att vara underlag vid samråd och
förhandlingar med skogsägare och skogsbolag
även utgöra verktyg i arbetet med
rennäringens klimatanpassning.
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Två styrkommittémöten har hållits under år
2010. Till programmet har det kommit in totalt
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34 ansökningar, varav 7 under år 2010. Arton
gränsöverskridande projekt har fått bifall och
58 procent av EU-medlen är beslutade.

REDOVISNING AV
PRESTATIONER 23

Mål 2

Enligt regleringsbrevet ska Sametinget
redogöra för ärenden och kostnader för
följande verksamhetsområden under anslaget
1:28 ap.2 Främjande av rennäringen m.m.

Inga specifika samiska insatser finns i EU-mål
2- programmen för Övre och Mellersta
Norrland.
Landsbygdsprogrammet

År 2010

Den svenska landsbygdspolitiken har som
övergripande mål en ekonomiskt, ekologiskt
och socialt hållbar utveckling av landsbygden.
De särskilda förutsättningar som råder för
rennäringen som en del av livsmedelsproduktionen och samernas ställning som
urfolk och nationell minoritet ska beaktas vid
genomförandet av det nationella
Landsbygdsprogrammet. Sametinget har
tilldelats ett särskilt genomförandeansvar och
ett tematiskt ansvar över de samiska näringsoch landsbygdsutvecklingsfrågorna inom
programmet.

Kostn.
per
ärende

Total
kostnad

Pristillägg

5 182

92

474 850

Tjernobyl

83

2 868

238 068

-

-

1 151 294

39

19 043

742 668

Medling

0

0

0

Katastrofskadeskydd

0

0

0

Renmärkesregister

395

1 943

767 474

Bidrag
(enl. 35 b §)

3

7 701

23 102

5 009

28

139 516

Riksgränsstängsel24
Markanvändning

Landsbygdsprogrammets primära mål är att
stödja utvecklingen av näringslivet på
landsbygden samt göra den mer attraktiv att
leva och bo i. För den samiska regionen är
Landsbygdsprogrammet en central del vad
gäller utveckling samisk tillväxt och
företagande.

Antal
ärenden

Företagsregister

Tabell 5.4 Kostnader för prestationer inom anslaget 1:28
ap. 2 Främjande av rennäringen m.m. År 2010.

För perioden 2007 – 2013 är den sammanlagda
budgeten på drygt 75 000 tkr.
Under hela programperioden har 260
ansökningar inkommit, varav 71 stycken
inkom under 2010. Fram till 2010 års utgång
har 48 procent av medlen i Axel 1 förbrukats
samt 41 procent i Axel 3. Beträffande
miljöersättningarna har hittills under
programperioden 239 åtaganden beviljats.
Sametinget har lämnat årsrapport för 2010 till
Jordbruksverket om programmets
genomförande och resultat.
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Kostnad per km stängsel är 2 500 kr
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markanvändning. I projektet ”Samhällsplanering och strategier för en samisk
markanvändning” som Sametinget finansierat,
har handledning för att ta fram miljö- och
sociala konsekvensutredningar tagits fram.
Utbildningar för samebyarna för deras
medverkan i samhällsplaneringen har
genomförts inom projektet. Samverkan med
Skogsstyrelsen för att samebyarna ska ha
möjlighet att ta fram renbruksplaner fortsätter.

MÅLUPPFYLLELSE
ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER
I syfte att mäta graden av måluppfyllelse har
följande indikatorer valts:




En bedömning av Sametingets insatser för
att utveckla och stärka det samiska
näringslivet.
En bedömning av Sametingets insatser för
en samhällsplanering där samiska behov
beaktas.

Under 2010 har Sametinget besvarat 76
remisser, vilket på grund av särskilda
omständigheter är lägre än förra året (-13 %),
men totalt sett utgör detta en ökning sedan
2006 med 72 %. Ökningen indikerar att
Sametinget som myndighet och remissinstans
har uppmärksammats och därigenom får
större möjligheter att påverka
samhällsutvecklingen.

BEDÖMNING
Sametinget har under året verkat aktivt för att
stödja och förenkla för näringsidkare inom
rennäringen. Sametingets näringspolitiska
program har varit vägledande för de
prioriteringar som gjorts av projektansökningar ur anslaget främjande av
rennäringen.

Sametingets näringslivsavdelning fortsätter att
bedriva ett utåtriktat arbete gentemot
samebyar och andra aktörer i fråga om samiskt
näringsliv och samhällsplanering, bland annat
genom att anordna informationsträffar.

Livsmiljöprogrammet Eallinbiras tangerar
Jordbruksdepartementets vision Att bruka utan
att förbruka och ligger till grund för
Sametingets satsningar på rennäringens
anpassning till bland annat klimat- och
miljöförändringar, men även andra viktiga
förändringar i renskötselområdet såsom olika
former av exploateringar; vindkraft,
gruvverksamhet med mera.

Sametinget bedömer att insatserna under 2010
för ett starkt och utvecklat näringsliv och för
en samhällsplanering där samiska behov
beaktas har varit nödvändiga, effektiva och
ändamålsenliga.
Anpassningen till Jordbruksdepartementets
vision Bruka utan att förbruka med tillhörande
mål fortgår på ett bra sätt och enligt plan.
Utvecklingen av verktyg för att kunna
tillvarata de samiska intressena i
samhällplaneringen är nödvändiga.

Medelavräkningspriset på ren har ökat med
2,7 procent under 2010. Nivån för
medelavräkningspriset år 2009/10 (52,44 kr/kg)
är faktiskt den högsta prisnivån under de
senaste tio åren. Det är svårt att bedöma hur
mycket av detta som är en effekt av projektet
Renlycka och hur stor del som utgör ett utfall.
Inom projektet har man målmedvetet satsat på
förbättring av marknaden. Kartläggning som
gjorts under regeringsuppdraget Samisk mat
och turism visar att antal förädlingsföretag där
man tillvaratar renens detaljer har ökat.

SAMLAD BEDÖMNING
En samlad bedömning med utgångspunkt i de
valda indikatorerna är att avdelningens mål är
uppfyllt. Resultaten relaterar väl till den
planerade verksamheten.

När det gäller Sametingets insatser för en
samhällsplanering där samiska behov beaktas,
fortsätter utvecklingen av en databas för att
kunna hantera uppgifter om rennäringens
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Årsredovisning 2010

tkr till 31 samebyar. Förekomst av björn har
ersatts med 1 615 tkr och förekomst av
kungsörn har ersatts med 1 075 tkr kronor.

VILTVÅRD,
ERSÄTTNING OCH
INVENTERING

Sametinget har för år 2010 inte lämnat något
bidrag för skadeförebyggande åtgärder vid
rovdjursförekomst enligt 3 § viltskadeförordningen (2001:724).

MÅL
De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen är acceptabla.

Ersättning för viltskador som lämnats enligt
4 § viltskadeförordningen uppgår till 56 678
tkr varav 2068 tkr avser utbetalning för
föryngringar från år 2008-2009 som
konstaterats efter DNA-analyser och
överklagningar. 0 kr har betalats tillbaka från
samebyar som erhållit för mycket ersättning.
Rovdjursinventeringen visar sammantaget i år
ett fortsatt högt rovdjurstryck inom
renskötselområdet.

Återrapporteringskrav
Sametinget ska till regeringen redovisa
- Antalet rovdjursförekomster som ersatts med
stöd av 9 § andra stycket i
viltskadeförordningen (2001:724)
- Antalet rovdjursförekomster som ersatts
utanför det område som i kartbilaga till
betänkandet Samernas sedvanerättsmarker
(SOU 2006:14) betecknats som den yttre
gränsen för vinterbetesmarkerna och
- Resultatet av rovdjursinventeringen inom
renskötselområdet

Ersättning om 3 205 tkr har lämnats för
samebyarnas rovdjursinventeringsarbete. Alla
samebyar har inte haft kostnader som uppgått
till sitt tilldelade anslag. Den verkliga
kostnaden som samebyarna har för
inventeringen är 4 189 tkr.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Ersättning för massdödade renar inklusive
merarbetskostnader enligt 10 §
viltskadeförordningen, har lämnats med 996
tkr till tio samebyar och varav två ersättningar
härrör sig till år 2009. I fem fall har järv orsakat
massdöd, i ett fall har varg, i två fall björn och i
tre fall har lodjur orsakat massdöd.

Sametinget är enligt viltskadeförordningen
ansvarig myndighet för att betala ut
rovdjursersättningar och ersättningar för
samebyarnas kostnader för
rovdjursinventering.

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET

Kostnad för prestationer 25

Baserat på inventeringsresultaten för år 2010
har Sametinget lämnat ersättning för
rovdjursförekomst för sammanlagt 25 000 tkr
för 125 järvföryngringar. Ersättning för sju
regelbundna förekomster av järv har utbetalats
med 490 tkr. Två tillfälliga förekomster har
utbetalats med 70 tkr.

Sametinget har handlagt 223 ärenden som rör
rovdjursersättningar. Kostnaden för beräkning
och utbetalning av rovdjursersättningar och
inventering under 2010 beräknas till 793 tkr.
En genomsnittlig kostnad per ärende blir 3 555
kronor.

För 122 loföryngringar har 24 400 tkr
utbetalats. Ersättning för tre regelbundna
lodjursförekomster har lämnats med 210 tkr.
För två tillfälliga förekomster har lämnats
ersättning med 70 tkr. För fyra regelbundna
vargförekomster har ersättning lämnats med
320 tkr till fyra samebyar. För 53 tillfälliga
förekomster har ersättning lämnats med 1 855

Kostnad

2010

2009

2008

Per remiss

3 555

2 723

-

793 000

569 000

-

Totalt

Tabell 6.1 Kostnad för prestationer

25

54

För beräkningsmetod, se Inledning

Årsredovisning 2010
2010

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

Norrbotten
(BD)

63

6

2

33

3

4

-

13

Norge (BD)26

11

-

-

4

-

-

-

-

Västerbotten
(AC)

27,5

1

1

28

1

1

1

9

Norge (AC)

1

-

-

-

-

-

-

-

Jämtland (Z)

23

-

-

36

1

-

3

28

Norge (Z)

0

-

-

1

-

-

-

-

Dalarna (W)

4

-

-

3

-

-

-

5

129,5

7

3

105

5

5

4

55

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

6

6

3

7

SUMMA

Tabell 6.2: Resultat av rovdjursinventering i renskötselområdet 2010
2009

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Norrbotten
(BD)

58,35

Norge (BD)

4,5

Västerbotten
(AC)

17

Norge (AC)

2

Jämtland (Z)

22

Norge (Z)

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

6

6

45

1

1

48,83

0

0

1

2

2

0

69,16

0

0

0

1

9

7

164,99

6

6

4

10

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

2

1

Dalarna (W)
SUMMA

104,85

Tabell 6.3: Resultat av rovdjursinventering i renskötselområdet 2009

2008

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Norrbotten
(BD)

59,2

5

3

41

4

3

3

6

Norge (BD)

9

-

-

1

-

-

-

-

24,3

-

-

43,5

-

-

2

12

Norge (AC)

1

-

-

-

-

-

-

-

Jämtland (Z)

27

-

-

68,1

-

-

-

12

Norge (Z)

-

-

-

1

-

-

-

-

Dalarna (W)

-

-

-

-

-

-

-

-

120,5

5

3

154,6

4

3

5

30

Västerbotten
(AC)

SUMMA

Tabell 6.4: Resultat av rovdjursinventering i renskötselområdet 2008

26

Antal rovdjur utanför den yttre gränsen för vinterbetesmarkerna = rapportering för Norge
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MÅLUPPFYLLELSE

BEDÖMNING

De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen är inte acceptabla.

En sammanställning av indikatorerna visar att
renslakten fortsätter att ligga på en låg nivå.
Det sammanlagda antalet järv och lo inom
renskötselområdet har sjunkit något sedan
förra året. Det höga antal rovdjursföryngringar
som inventerats, sett i relation till
slaktstatistiken, gör att Sametinget inte anser
att skadorna som rovdjuren orsakar
rennäringen är acceptabla. Sametingets
bedömning är att målet inte är uppfyllt.

ÅTERRAPPORTERINGSINDIKATORER
Måluppfyllelsen görs utifrån följande valda
indikator:
Antalet rovdjursföryngringar under 2010 i
relation till Slaktstatistik för år 2010 (se
föregående kapitel)

80000

2000

Lo + Järv
Antal

70000
1500

60000
50000

1000

40000

renslakt

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2004/2005

2003/2004

2002/2003

2001/2002

2000/2001

500
1999/2000

30000
1998/1999

Renslakt
Antal renar

antal Lo+Järv

Figur 6.1: Antal rovdjur i renskötselområdet jämfört med slaktade renar 1998-2010. Källa: Sametinget och
Naturvårdsverket
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UPPDRAG

SVERIGE – DET NYA MATLANDET
Sametinget har haft i uppdrag att utreda
samisk mattradition med bl a ren och fisk.
Uppdraget redovisades till regeringen i
rapporten ”Samisk mat - Exempel på mattraditioner som grund för det moderna
samiska köket”. I samband med detta skulle en
definition och kartläggning av samisk turism,
samt av förutsättningarna för utveckling av
samisk turism i Sápmi, utarbetas.
Utgångspunkten var visionen Sverige – det nya
matlandet där naturturism och måltidsupplevelser är viktiga beståndsdelar.
Uppdraget redovisades till regeringen i
rapporten ”Samisk upplevelseturism.
Definition, kartläggning och förutsättningar
för utveckling av samisk turism” den 1 juni
2010 (dnr 2009/1627).

Sammanställning av utförda uppdrag 2010.

LANDSBYGDSPROGRAMMET 2007-2013
Landsbygdsprogrammet redovisas under
kapitlet Samiska näringar & samhällsplanering.

NATIONELLA STRATEGIN
FÖR REGIONAL KONKURRENSKRAFT,
ENTREPRENÖRSKAP OCH
SYSSELSÄTTNING 2007-2013
De utpekade nationella strategiska
prioriteringarna för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning är:





Innovation och förnyelse,
Kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud,
Tillgänglighet samt
Strategiskt gränsöverskridande
samarbete.

GOLLEGIELLA
Sametinget i Sverige har under perioden juninovember 2010 haft en person anställd på en
tjänstgöringsgrad om 25 % som sekreterare till
bedömningskommittén för Gollegiella. Detta
efter att Jordbruksdepartementet och Sverige
som värdland gett Sametinget i uppdrag att
administrera priset. Sametinget har utbetalat
prismedlen för Nordiskt samiskt språkpris

Sametingets plenum fastställde år 2006 en
näringspolitisk strategi för Sametinget.
Strategin är vägledande för Sametingets
prioriteringar inom samiska näringslivs- och
utvecklingsfrågor och för Sametingets arbete
med att uppnå målen i den nationella
strategin. De nationella prioriteringsområden
som Sametinget utgår ifrån är:




Innovation och förnyelse
Kompetensförsörjning
Strategiskt gränsöverskridande
samarbete

Den samiska regionen sträcker sig över länsoch landsgränserna i det som kallas Sápmi.
Sametinget måste i arbetet med det regionala
utvecklingsarbetet vända sig till fem
länsstyrelser; länsstyrelserna i Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och
Dalarna. På den politiska nivån i de regionala
partnerskapen är Sametinget representerat i tre
län; Norrbotten, Västerbotten och Jämtland.
Sametinget är även representerat i
övervakningskommittén. Därutöver sker ingen
samverkan i dessa frågor.

Gollegiella under 2010. Uppdraget har
redovisats till regeringen den 31 december
2010 (dnr 2010/877). Priset 2010 delades av två
kvinnor, Máret Sara och Laila Mattson Magga.
Sametinget får använda högst 300 tkr för
prismedel och administration av Gollegiella.
Kostnaderna ska särredovisas i denna
årsredovisning. Tabellen nedan visar att
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utbetalda prismedel uppgick till 114 tkr
(transfereringar). Administrationen för
Gollegiella medförde kostnader á 186 tkr.
KOSTNADER
Personal
Lokaler
Resor

om den nya lagen och vårt uppföljningsansvar,
presentera språkhandboken och möjliga
samiska samarbetspartners, utöka
kontaktytorna och tillfällena till
nätverksbildande samt ge tillfälle till
erfarenhetsutbyte mellan
förvaltningsmyndigheterna.

2010
140 843
2 682

Samtliga 18 kommuner i förvaltningsområdet
för samiska har besökts av Sametinget vid
minst ett tillfälle under 2010.

37 719

Köpta tjänster

2 022

Övrigt

2 692

Prismedel (transferering)

114 042

Totalt

300 000

Sametinget har tagit fram en broschyr med
information om språkdöd, tvåspråkighet och
den nya minoritetsspråklagen. Texten är på
nord, lule- och sydsamiska samt på svenska.
Broschyren distribuerades till alla i
Sametingets röstlängd i början av året.

Tabell 7:1 Kostnader för Gollegiella

Sametinget, Länsstyrelsen i Stockholms län och
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har
tagit fram en informationsbroschyr och en
Sverigekarta över minoritetspolitiken. Detta
material har skickats till samtliga ordförande
och vice ordförande i landets kommunstyrelser, kommunchefer, ansvariga
tjänstemän inom äldreomsorg och förskola
samt till minoritetssamordnare.

NATIONELLA MINORITETER
Sametinget har tillsammans med Länsstyrelsen
i Stockholm ett nationellt uppdrag att följa upp
lagen om nationella minoriteter och deras
språk som trädde i kraft den 1 januari 2010.
Sametinget har särskilt ansvar för det som rör
samer och det samiska språket. Länsstyrelsen
har ansvar för det som rör de judiska, romska,
sverigefinska och tornedalska minoriteterna.
Sametinget ska också tillsammans med
Länsstyrelsen samordna arbetet för de
minoritetspolitiska målen på nationell nivå.

Ett informationsseminarium om den nationella
minoritetspolitiken genomfördes vid MRdagarna i Örebro 15-16 november 2010.
Sametinget har under året medverkat vid
seminarier, konferenser och andra
utbildningstillfällen om den reformerade
nationella minoritetspolitiken.

Sametinget och Länsstyrelsen ska enligt
minoritetsspråklagen fördela statsbidrag till de
kommuner som är förvaltningsområden och
till de landsting och regioner, i vilka dessa
förvaltningsområdeskommuner ingår.

Sametinget fördelade inledningsvis statsbidrag
till de 17 kommuner och fyra landsting som
sedan 1 januari 2010 ingår i det samiska
förvaltningsområdet. Under året tillkom
ytterligare en kommun i det samiska
förvaltningsområdet som erhöll statsbidrag.
Totalt fördelades under året 16 537 tkr i statsbidrag. I samband med utbetalning
informerades kommuner och landsting om
formerna för redovisning. Kompletterande
anvisningar gick ut i slutet av året.

Sametinget har tillsammans med Länsstyrelsen
ett uppdrag att sammanställa rapporter från
elva statliga myndigheter som fått ett särskilt
treårigt uppdrag av regeringen att redovisa
och analysera sitt arbete med utgångspunkt
från de minoritetspolitiska målen.
Insatser under året
Under mars månad arrangerade Sametinget en
upptaktskonferens i Giron/Kiruna. Företrädare
för de kommuner och landsting som ingår i
det samiska förvaltningsområdet var inbjudna.
Syftet med konferensen var att ge information

En mer utförlig rapport med redovisning och
analys av utvecklingen på det minoritetspolitiska området överlämnas i särskild
ordning till regeringen den 22 februari 2011.
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Hemsidan www.minoritet.se

aktiviteter som genomförts samt hur partiet
anser att man ska arbeta med jämställdhet i
framtiden.

Sametinget har under 2010 fortsatt arbetet med
att utveckla hemsidan www.minoritet.se och
tillgängliggöra information rörande Sveriges
internationella minoritetsåtaganden,
minoritets- och diskrimineringslagstiftningen,
språklig revitalisering, språkbevarande för
samtliga minoritetsspråk, med mera.

Framtidskonferensen
Inom ramen för uppdraget anordnades en
konferens i november 2010 tillsammans med
Sametingets Språkcentrum och Sametingets
Livsmiljöprogram Eallinbiras där jämställdhet
var ett av framtidskonferensens tre
huvudteman. Föreläsningar hölls och
deltagarna fick i olika workshops diskutera
jämställdhet i det samiska samhället, vilka
problem som finns och hur dessa problem kan
åtgärdas. Sametingets kanslipersonal och
politiker, samebyar, sameföreningar, samiska
organisationer och samiska ungdomar deltog
på konferensen.27

Under hösten har ett arbete inletts med att
inrätta ett särskilt intranät på
www.minoritet.se för användare i kommuner,
landsting och organisationer.

EN SÄRSKILD SATSNING FÖR ATT
STÄRKA SAMISKA KVINNORS
DELAKTIGHET I SAMHÄLLSLIVET
Sametinget har haft ett regeringsuppdrag att
under 2010 genomföra en särskild satsning för
att stärka samiska kvinnors delaktighet i
samhällslivet. Inom ramen för uppdraget
skulle Sametinget verka för en ökad
jämställdhet bland samer genom att bistå med
utbildningsinsatser och metodstöd till de
politiska partierna, anordna seminarier och
utbildningsinsatser för olika delar av det
samiska samhället, påbörja ett
erfarenhetsutbyte med företrädare i Finland,
Norge och Ryssland rörande jämställdhet samt
lämna ett långsiktigt förslag på hur Sametinget
ska arbeta med jämställdhet framöver.
Uppdraget har organiserats som ett projekt
och en projektledare anställdes för att arbeta
med uppdragets genomförande. Sametinget
har under 2010 genomfört följande satsningar
inom ramen för uppdraget.

Intern kartläggning och översyn
Projektet har arbetat med att se över interna
rutiner på Sametinget utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Projektet har lämnat
förslag till förändringar när det gäller
hemsidans utformning, handläggningsrutiner
och verksamhetsplanering utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Intern utbildning i jämställdhet
I december 2010 har Sametingets
kanslipersonal genomgått en jämställdhetsutbildning med fokus på den egna
verksamheten och hur personalen kan
integrera jämställdhet i det egna arbetet.
Utbildningen har riktat sig till all personal på
Sametinget. Cirka 50 personer har därmed
genomfört utbildningen.

Stöd till partierna

Särskild rapport

Enligt uppdraget fick högst 500 tkr användas
som stöd till partiernas jämställdhetsarbete.
Dessa medel har fördelats till partierna utifrån
en fördelningsnyckel baserat på både ett
grundbelopp och partiets storlek. Under 2010
har sju av plenums åtta partier sökt
jämställdhetsmedlet. Användningen
redovisades till Sametinget den 31 december
2010. I redovisningen redogör partierna för
hinder och möjligheter för kvinnor att delta i
den politiska processen, vilka frågor som
diskuterats inom ramen för uppdraget, vilka

Uppdraget redovisas i en särskild rapport till
regeringen den 1 mars 2011.

27

Läs mer om resultaten:
www.sametinget.se/rapport_framtidskonferensen
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Hermes enligt fastställd tidsplan. Prognoserna
har kommenterats i förhållande till föregående
prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING

REGELFÖRENKLING
Sametinget har stått till Tillväxtverkets
förfogande i arbetet att mäta förändringar som
påverkar företagens administrativa kostnader
inför regeringens slutredovisning av
regelförenklingsarbetet.

STATSSTÖDSRAPPORTERING
Sametinget har till regeringskansliet redovisat
utfallet av de statliga stöd som lämnats inom
myndighetens verksamhetsområde, enligt
instruktion i regleringsbrevet.

PROGNOSER
Utgiftsprognos för 2010-2014 för samtliga
anslag har lämnats i statsredovisningssystemet
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FINANSIELL REDOVISNING
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RESULTATRÄKNING

(tkr)

Not

2010

2009

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag

1

57 023

50 101

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

100

291

Intäkter av bidrag

3

5 418

4 395

Finansiella intäkter

4

61

29

62 602

54 816

-32 876

-29 484

-2 299

-2 389

Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal

5

Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader

6

-22 498

-26 427

Finansiella kostnader

7

-26

-18

-2 711

-2 089

-60 410

-60 407

2 192

-5 591

90

0

-90

0

0

0

118 167

112 222

Medel som erhållits från myndigheter för
finansiering av bidrag

598

4 385

Övriga erhållna medel för finansiering av
bidrag

5 493

0

-124 257

-116 607

0

0

2 192

-5 591

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa

Verksamhetsutfall

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. samt andra
intäkter som inte disponeras av
myndigheten

8

Medel som tillförts statsbudgeten från
uppbördsverksamhet
Saldo

Transfereringar
Medel som erhållits från statsbudgeten för
finansiering av bidrag

Lämnade bidrag
Saldo

Årets kapitalförändring

9
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BALANSRÄKNING
Not

(tkr)

2010-12-31

2009-12-31

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

10

1 088

389

Rättigheter och andra immateriella
anläggningstillgångar

11

5 175

4 904

6 263

5 293

Summa

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet

12

244

381

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

13

2 008

1 946

2 252

2 327

264

349

1 621

1 641

384

387

2 269

2 378

Summa

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

14

Övriga fordringar
Summa

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader

15

652

454

Upplupna bidragsintäkter

16

1 336

2 327

1 988

2 781

138

4 774

138

4 774

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret

5 769

5 011

Summa

5 769

5 011

18 679

22 564

Summa

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket

17

Summa

Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

(tkr)

2010-12-31

2009-12-31

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital

18

7 956

7 304

Balanserad kapitalförändring

19

-4 038

126

Kapitalförändring enligt resultaträkningen

2 192

-5 591

Summa

6 110

1 838

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret

20

2 004

1 333

Skulder till andra myndigheter

21

932

1 673

3 503

7 811

609

910

7 048

11 727

Leverantörsskulder
Övriga skulder

22

Summa

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader

23

2 385

2 631

Oförbrukade bidrag

24

3 136

2 141

Övriga förutbetalda intäkter

25

0

4 227

5 521

8 999

18 679

22 564

Summa

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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ANSLAGSREDOVISNING
Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

Ingående
överföringsbelopp

Årets tilldelning
OmdispoIndragning
enl reglerings- nerade anslagsbrev
belopp

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Not
Uo 1 3:1 Ramanslag
Sametinget
ap.1 Sametinget

26

3 835

34 795

-4 900

0

33 730

-32 538

1 192

ap.2 Parlamentsbyggnad

27

0

0

4 900

0

4 900

0

4 900

2 200

-872

1 328

Uo 1 7:1 Ramanslag
Åtgärder för nationella minoriteter
ap.12 Nationellt uppföljningsansvar

28

ap.13 Statsbidrag till kommuner och
landsting i förvaltningsområden, m.m.

29

0

17 225

750

0

17 975

-16 725

1 250

ap. 14 Samiska språkcentrum

30

0

6 000

0

0

6 000

-4 734

1 266

ap. 15 Hemsida om nationella
minoriteter

31

0

1 200

0

0

1 200

-903

297

2 200
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Uo 17 1:2 Ramanslag

Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete
ap. 5.1 Bidrag till samisk kultur och
samiska organisationer

32

164

8 929

9 093

-9 093

0

ap 5:2 Sámi Teáhter

33

0

5 482

5 482

-5 482

0

34

-9 448

9 544

35

627

1 200

Uo 23 1:8 Ramanslag
Ersättningar för viltskador m.m.
ap. 2 Ersättning för renar som skadats
eller dödats av varg, björn, järv, lo eller
örn

22

118

118

Uo 23 1:13 Ramanslag
Finansiella korrigeringar m.m.
ap. 4 Skadestånd

67

-627

1 200

-598
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Uo 23 1:28 Ramanslag
Främjande av rennäringen m.m.
ap. 2 Främjande av rennäringen

36

ap. 3 Kostnader för samebyarnas
inventering av rovdjur

37

Summa

-4 227

-9 049

102 161

97 934

-99 093

-1 159

3 210

3 210

-3 205

5

183 041 -173 243

9 798

191 946

772

-627

Redovisning mot inkomsttitel
Inkomsttitel
(tkr)

Beräknat
Not

Inkomster Utgifter

belopp

2811 261
Övriga inkomster

Summa

38

0

90

0

0

90

0
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REDOVISNING AV BEMYNDIGANDEN
Anslag/

Not

Tilldelat

Ingående

Utestående

Anslagsbenämning

bemyn-

åtaganden

åtaganden

(tkr)

digande

Utestående åtagandenas fördelning per år
2011

2012

2013

Uo 23 1:28 Ramanslag
Främjande av rennäringen
m.m
ap.2 Främjande av
rennäringen
Summa

39

7 000

7 458

5 250

4 057

3 557

3 857

7 000

7 458

5 250

4 057

3 557

3 857
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER
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 ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen
är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna.
Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr bokförts som periodavgränsningsposter. Samma beloppsgräns gällde föregående år.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget
enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2009, 1 386 tkr, har år 2010 minskat med 201 tkr.

Upplysningar om avvikelser
Avvikelser från ekonomiadministrativa regler
I enlighet med föreskrifterna i regleringsbrevet har bestämmelsen i 5 §
kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) inte tillämpats vid finansiering av
anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:28 "Främjande av rennäringen m.m.".
Sådana investeringar har i stället finansierats från anslaget.

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 gäller från och med räkenskapsåret 2010.
Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade
licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde
om minst 21 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
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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 (fordon)
Övriga inventarier

5 år

Egenutvecklade dataprogram, licenser, rättigheter
Inredningsinventarier t.o.m 2005-12-31

10 år

Inredningsinventarier

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning
beräknas bli betalda.
Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.

Ersättningar och andra förmåner
Styrelseledamöter / styrelseuppdrag
Ersättning
Styrelseledamöter 20100527-20101231
Ingrid Inga, Styrelseordförande

260

Helena Dådring

105

Håkan Jonsson

92

Anders Kråik
Sara Larsson

100
478

Per Mikael Utsi

166

Styrelseledamöter 20100101- 20100527
Sara Larsson, Styrelseordförande

se ovan

Helena Dådring

se ovan

Håkan Jonsson
Josefina Skerk

se ovan
122

Karin Vannar

29
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Ersättare 20100527-20101231
Lars Erik Fjällström

46

Lars-Paul Kroik

69

Katarina Sevä

35

Josefina Skerk

se ovan

Marita Stinnerbom

60

Ersättare 20100101-20100527
Odd Willenfeldt

27

Lars-Paul Kroik

se ovan

Lars-Erik Fjellström

se ovan

Agneta Rimpi

24

Marita Stinnerbom

se ovan

Ledande befattningshavare
Ersättning
Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande 20100101-20101231

160

Sametingets tidigare kanslichef som slutade sin anställning 20091231 har erhållit ersättning för
sparad och ej uttagen semester med 77 dagar.

205

Ingen ledamot har erhållit någon förmån, exempelvis bostads- eller bilförmån, från Sametinget.
Sametinget har inte heller några framtida åtaganden gentemot någon styrelseledamot.

Anställdas sjukfrånvaro28
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda
ordinarie arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron 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
Totalt
Andel 60 dagar eller mer
Kvinnor
Män

2010

2009

2,1

2,9

23,7

47,0

2,8

4,1

1,3

1,5

- 29 år

0,0

0,0

Anställda 30 år - 49 år

2,2

2,5

Anställda 50 år -

2,1

3,6

Anställda

28

Sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas inte om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild
individ. Eftersom antalet anställda i gruppen "Anställda - 29 år" understiger tio personer för både 2010 och 2009, har ingen uppgift om
sjukfrånvaron lämnats för den gruppen.
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Noter
(tkr)

Resultaträkning

Not

1

2010

2009

52 796

54 328

4 227

-4 227

57 023

50 101

100

279

0

12

100

291

260

173

98

0

632

858

2 925

2 300

Länsstyrelsen - Ungdomskonferens

-87

169

Länsstyrelsen - Projekt Rennäringens ambassadörer

222

0

Intergrations- och Jämställdhetsdep. - Nationella minoriteter

13

188

Intergrations- och Jämställdhetsdepartementet- Jämställdhet

850

139

63

187

437

381

5

0

5 418

4 395

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret

16

29

Övriga finansiella intäkter

45

0

Summa

61

29

21 076

18 414

11 800

11 070

32 876

29 484

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Ej medgivet anslagsöverskridande avseende anslag
23 1:28 ap.2 Främjande av rennäringen
Summa

Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Icke statliga medel, 15 a § kapitalförsörjningsförordningen
Summa

Not

3

Intäkter av bidrag
Bidrag från statliga myndigheter
Sveriges Lantbruksuniversitet - Samisk traditionell kunskap
FORMAS - Forskningsinformation Klimat och Ren
Länsstyrelsen - Interreg IV Sápmi
Länsstyrelsen - Landsbygdsutveckling

Jordbruksdepartementet - Samiskt Parlamentariskt Råd
Statens vägverk - Vägföreningar
Övriga intäkter av bidrag (inkl. korrigeringar föreg. år)
Summa
Not

4
Finansiella intäkter

Not

5

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa
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Not

6

Övriga driftkostnader
Kostnader för resor

5 764

4 746

Kostnader för köpta tjänster

6 311

6 692

Kostnader för telekommunikation och post

1 063

838

Övriga kostnader

9 360

14 151

22 498

26 427

9

7

Övriga finansiella kostnader

17

11

Summa

26

18

Intäkter vid försäljning av anläggningstillgång

90

0

Summa

90

0

-2 035

-1 636

Summa
Not

7

Finansiella kostnader
Ränta på lån i Riksgäldskontoret

Not

8

Intäkter av avgifter m.m samt andra intäkter som
inte disponeras av myndigheten

Not

9

Årets kapitalförändring
Periodiseringsdifferenser
Ej medgivet anslagsöverskridande år 2008

271

Ej medgivet anslagsöverskridande år 2009

4 227

-4 227

Summa

2 192

-5 591

2010-12-31

2009-12-31

Ingående anskaffningsvärde

389

0

Årets anskaffningar

853

389

0

0

1 242

389

-154

0

-154

0

1 088

389

Ingående anskaffningsvärde

7 294

5 983

Årets anskaffningar

1 704

1 311

Summa anskaffningsvärde

8 998

7 294

Periodiseringsdifferenserna avser årets avskrivningar på
anslagsfinansierade anläggningstillgångar.

Balansräkning

Not

10

Balanserade utgifter för utveckling

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

Not

11

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
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Ingående ackumulerade avskrivningar

-2 390

-1 166

Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar

-1 433
-3 823

-1 224
-2 390

5 175

4 904

537

164

0

373

537

537

Ingående ackumulerade avskrivningar

-156

-116

Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar

-137

-40

-293

-156

244

381

Ingående anskaffningsvärde

9 616

8 884

Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde

1 049
0

732
0

Summa anskaffningsvärde

10 665

9 616

Ingående ackumulerade avskrivningar

-7 670

-6 845

-987

-825

0

0

-8 657

-7 670

2 008

1 946

1 557

1 386

64

255

1 621

1 641

Förutbetalda hyreskostnader

356

349

Övriga förutbetalda kostnader

296

104

Summa

652

454

Länsstyrelsen - Landsbygdsprogrammet

615

747

Länsstyrelsen - Interreg IV Sápmi

499

984

0

596

222
1 336

2 327

Utgående bokfört värde

Not

12

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde

Utgående bokfört värde
Not

13

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not

14

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

Not

Not

15

16

Förutbetalda kostnader

Upplupna bidragsintäkter
Inomstatliga

Länsstyrelsen - Projekt Ungdomskonferensen
Länsstyrelsen - Projekt Rennäringens ambassadörer
Summa
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Not

17

2010-12-31

2009-12-31

Avräkning med statsverket
Uppbörd
Ingående balans

0

-20

-90

0

90

20

0

0

8 267

1 919

140 705

133 708

-143 656

-127 361

5 315

8 267

Ingående balans

-3 835

-466

Redovisat mot anslag

32 538

34 845

-34 795

-38 412

0

198

-6 092

-3 835

1 386

1 587

-201

-201

1 185

1 386

-1 043

-746

Inbetalningar i icke räntebärande flöde

6 706

4 522

Utbetalningar i icke räntebärande flöde

-149 500

-132 160

143 566

127 341

Saldo

-271

-1 043

Övriga skulder på statens centralkonto i Riksbanken

-271

-1 043

138

4 774

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

Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats
mot anslag
Övriga skulder på statens centralkonto i Riksbanken
Ingående balans

Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar

Summa Avräkning med statsverket
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Not

18

Statskapital
Ingående balans

7 304

Avskrivningar avseende anläggningstillgångar
finansierade med anslagsmedel

Not

19

5 917
0

-1 428

-513

Årets anskaffning av anläggningstillgångar

2 080

1900

Utgående balans

7 956

7 304

126

-893

-5 591

-1 255

Balanserad kapitalförändring
Ingående balans
Kapitalförändring enligt föregående års resultaträkning
"- avgår skuld avseende semesterdagar intjänade före 2009

1 587

"-avgår övergångseffekter, kostnadsmässig anslagsavräkning

0

198

"- avgår differens myndighetskapital korrigerad"

0

-25

1 428

513

-4 038

126

170

378

Periodiseringsdifferenser
Övrigt

-4227
19

-271
19

Summa

-4038

126

Ingående balans

1 333

1 100

Under året nyupptagna lån

1 347

692

-676

-459

Utgående balans

2 004

1 333

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

2 600

2 600

0

1 898

Arbetsgivaravgifter

600

179

Leverantörsskulder andra myndigheter

332

554

Summa

932

2 631

579

641

Övrigt

30

269

Summa

609

910

"- avgår omföring till statskapital"
Summa
Specifikation
Övertagna anläggn tillg fr Länsstyrelsen i Västerbotten

Not

20

Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.

Årets amorteringar

Not

21

Skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt

Not

22

Övriga skulder
Personalens källskatt
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Not

23

2010-12-31

2009-12-31

1 718

1 898

Upplupna löner inklusive sociala avgifter

187

179

Övriga upplupna kostnader

480

554

2 385

2 631

42

52

657

0

Regeringen, Samiskt Parlamentariskt Råd

50

113

Regeringen, Projekt Nationella minoriteter

0

13

Sveriges Lantbruksuniversitet, Samisk traditionell kunskap

467

427

FORMAS, Forskningsinformation - Klimat och Ren

402

250

0

1 115

Kulturdepartementet - Projekt Tidningssamarbete

130

0

Folkhälsoinstitutet - Projekt Dorvvo

295

0

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter

Summa

Not

24

Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Statens kulturråd, Projekt Lulesamisk ordbok
Regeringen, Projekt Jämställdhet

Sametingets Kulturråd, Samefonden

Bidrag som erhållits från icke-statlig organisation
Nordiskt Språkråd, Projekt Samisk orddatabas

43

43

Övrigt bidrag - Renbete

128

128

Samefonden

922

0

3 136

2 141

Ej medgivet anslagsöverskridande

0

4 227

Summa

0

4 227

Summa
Not

25

Övriga förutbetalda intäkter
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Anslagsredovisning
Not

26

Uo 1 3:1 ap. 1
Sametinget
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit
på 1 026 tkr. Under 2010 har 0 tkr av krediten nyttjats.
Myndigheten har ett ingående överföringsbelopp på 3 835 tkr.
Enligt regeringsbeslut har omdisponering skett till ap. 2
Parlamentsbyggnad
Anslaget är räntebärande.

Not

27 Uo 1 3:1 ap. 2
Parlamentsbyggnad
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget inte någon
anslagskredit för anslaget.
Anslaget är räntebärande.

Not

28

Uo 1 7:1 ap.12
Nationellt uppföljningsansvar
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget inte någon
anslagskredit för anslaget.
Anslaget är icke-räntebärande.

Not

29

Uo 1 7:1 ap.13
Statsbidrag till kommuner och landsting i
förvaltningsområden m.m.
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget inte någon
anslagskredit för anslaget.
Anslaget är icke-räntebärande.

Not

30

Uo 1 7:1 ap. 14
Samiska språkcentrum
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget inte någon
anslagskredit för anslaget.
Anslaget är icke-räntebärande.

Not

31

Uo 1 7:2 ap. 15
Hemsida om nationella minoriteter
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget inte någon
anslagskredit för anslaget.
Anslaget är icke-räntebärande.
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Not

32

Uo 17 1:2 ap. 5.1
Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit
på 268 tkr. Under 2010 har 0 tkr av krediten nyttjats.
Anslaget är icke-räntebärande.

Not

33

Uo 17 1:2 ap. 5.2
Sámi Teáhter
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit
på 164 tkr. Under 2010 har 0 tkr av krediten nyttjats.
Anslaget är icke-räntebärande

Not

34

Uo 23 1:8 ap. 2
Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg,
björn, järv, lo eller örn
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget inte någon
anslagskredit för anslaget.
Anslaget är icke-räntebärande.

Not

35

Uo 23 1:13
Finansiella korrigeringar
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget inte någon
anslagskredit för anslaget.
Anslaget är icke-räntebärande.

Not

36

Uo 23 1:28
Främjande av rennäringen m.m.
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit
på 3 201 tkr.
Under 2010 har 1 159 tkr av krediten nyttjats.
Anslaget är icke-räntebärande.

Not

37

Uo 23 1:8 ap. 3
Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit
på 96 tkr.
Under 2010 har 0 tkr av krediten nyttjats.
Anslaget är icke-räntebärande.

Not

38

2 811 261
Övriga inkomster
Beloppet avser inkomster vid försäljning av anläggningstillgång.
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Not

39

Uo 23 1:28 ap.2
Bemyndiganden för anslag "Främjande av rennäringen m.m."
Enligt regleringsbrevet för 2010 har Sametinget ett
bemyndigande enligt 20 § anslagsförordningen (1996:1189).
Sametinget har bemyndigats att under 2010 avseende detta
anslag fatta beslut som, inklusive tidigare gjorda åtaganden,
innebär utgifter på högst 7 000 tkr under året.
Utestående åtaganden 2010 är 5 250 tkr.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
2010

2009

2008

2007

2006

Beviljad

2 600

2 600

2 600

2 600

1 600

Utnyttjad
Kontokrediter Riksgäldskontoret

2 004

1 333

1 100

1 150

1 207

Beviljad

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

0

0

0

4 752

2 170

16

29

105

0

0

0

0

4

41

12

0

0

0

0

0

100

291

107

202

44

0

0

0

0

0

Beräknat belopp enligt regleringsbrev

0

0

0

0

0

Avgiftsintäkter

0

0

0

0

0

Övriga avgiftsintäkter

0

0

20

0

0

1 026

1 296

963

1 450

1 050

0

0

0

0

657

9 798

-9 027

-3 462

16 227

4 245

0

0

0

0

0

Tilldelade

7 000

4 000

4 000

4 000

0

Summa gjorda åtaganden/4

2 628

8 908

6 111

4 000

0

Antalet årsarbetskrafter (st)

46

40

39

32

27

Medelantalet anställda (st)

48

41

40

33

26

Driftkostnad per årsarbetskraft

1 254

1 458

1 296

1 200

868

Exklusive folkvalt organ

1 090

1 262

1 097

915

659

2 192

-5 591

-1 255

-1 352

-316

-4 038

126

-893

293

-830

(tkr)
Låneram Riksgäldskontoret

Maximalt utnyttjad
Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Övriga avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som ej disponeras

Anslagskredit/1
Beviljad Uo 1 3:1 ap. 1
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande/2
varav intecknat
Bemyndiganden/3

Personal

Kapitalförändring/5
Årets
Balanserad
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1/ Avser Sametingets förvaltningsanslag. Se noter till anslagsredovisningen för övriga anslag.
2/ De negativa anslagssparandena för år 2008 och 2009, avser netto ej medgivna
överskridanden.
3/ Redovisningsprincipen för bemyndiganden ändrades år 2007.
4/ Beloppet för år 2007 var felaktigt och har korrigerats.
5/ Balanserad kapitalförändring påverkas av invärderat kapital som avser övertagna
anläggningstillgångar.
Under år 2009 har dessutom bokföring gjorts direkt mot balanserad kapitalförändring
avseende övergångseffekter i samband med kostnadsmässig
anslagsavräkning samt semesterdagar intjänade före år 2009.
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Sametingets årsredovisning 2010

Sametingets styrelse har vid sitt sammanträde den 21 februari 2010 fastställt årsredovisningen för
verksamhetsåret 2010. Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens
resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Sundsvall den 2011-02-21

Ingrid Inga

Anders Kråik

Ordförande

Vice ordförande

Per-Mikael Utsi

Håkan Jonsson

Ledamot

Ledamot

Helena Dådring

Sara Larsson

Ledamot

Ledamot
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