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NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Plenum
Sametingets folkvalda organ har samlats till plenum i Boden, Tärnaby och Östersund under 2012.

Kanslichef utsedd
Sedan den 1 januari 2012 har Inez Svonni Fjällström verkat som t f kanslichef. Hon utsågs till ordinarie
kanslichef från den 1 november med ett förordnande på två år.

Nämndsorganisation
Sametingets plenum har 2011beslutat att inrätta en näringsnämnd, en rennäringsnämnd och en
språknämnd för respektive verksamheter. Nämnderna har inlett sitt arbete under 2012. Sametingets
kulturråd har bytt namn till kulturnämnden.

Samiskt parlamentariskt råd (SPR)
SPR:s styrelse har haft två möten under 2012. Vid dess senaste möte i Helsingsfors i december har samråd
hållits med de samiska delegationsledamöterna i förhandlingarna om en nordisk samekonvention.

Gollegiella, det nordiska samiska språkpriset
Sameministrarna och sametingspresidenterna i Finland, Norge och Sverige har i november 2012 utdelat
det nordiska samiska språkpriset Gollegiella till Divvun och Giellatekno vid Universitetet i Tromsö och till
Aleksandra Andrejevna Antonova och Nina Jeliseevna Afanasjeva, som båda arbetar med kildinsamiska.

Giellagáldu, gemensamt forsknings- och resurscenter för samiska
Sametinget har beslutat delta i försöksprojektet Nordiskt samiskt forsknings- och resurscenter, benämnd
Giellagáldu (Samisk språkkälla). Projektet kommer att pågå under tiden 1 januari 2013 till 30 juni 2014.
Arbetet finansieras via Interregbidrag. Giellagáldu kommer att ha huvudansvaret för det samiska
språkarbetet i Sverige, Finland och Norge.

Sametinget i Sverige | NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

5

6

NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET | Sametinget i Sverige

OM SAMETINGET
Sametinget är både samernas folkvalda
parlament och förvaltningsmyndighet inom
rennäringens område och för samisk kultur.




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 har möten,
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. En
valnämnd ansvarar för sametingsvalet.
Sametinget har under 2012 implementerat en
nämndsorganisation med kultur-, närings-,
rennärings- och språknämnd för beredning och
verkställighet. Sametingets kansli med statliga
tjänstemän leds av en kanslichef.

Enligt Förordning (2009:1395) med instruktion
för Sametinget ska Sametinget även

Uppgifter
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:






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 styrelse för sameskolan
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

följa, utvärdera och hålla regeringen
informerad om utvecklingen inom
rennäringen, övrigt samiskt näringsliv och
samisk kultur, samt
följa, utvärdera och hålla regeringen
informerad om utvecklingen inom
minoritetspolitiken och tillämpningen av
lagen (2009:724) om nationella minoriteter
och minoritetsspråk när det gäller samer och
samiska.

Organisation
Styrelse och nämnder
Ett kansli med tjänstemän har till uppgift att
sköta de dagliga myndighetsuppgifterna. Den
politiska nivån med folkvalda politiker har en
styrande funktion. Den styrelse som verkat
sedan 2011 består av fem ledamöter med
ersättare. Styrelsens ordförande är arvoderad på
heltid. Ersättningar till Sametingets
styrelseordförande, styrelsens ordinarie
ledamöter och ersättare, samt den ersättning
som utgått till Sametingets ordförande (talman)
redovisas i noter till årsredovisningen. Eftersom
denna politiska nivå har en styrande funktion
som inte genererar prestationer som utgår från
uppgifterna i sametingslagen och instruktionen
ges i denna årsredovisning ingen redovisning av
de politiska aktiviteterna under året.
Kansliet
Sametingets kansli är organiserat i tre
avdelningar förutom kanslichefens stab:




Ekonomi & administration
Språk, kultur & Samiskt
informationscentrum (SIC)
Samiska näringar och samhällplanering,
(inklusive ersättning och inventering)
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Ledningsgruppen består per 2012-12-31 av
kanslichef, avdelningschefer och verksjurist.
Kanslichefens ansvar återges i arbetsordningen,
med hänvisning till Sametingets instruktion och
myndighetsförordningen. Sametingets
kanslichef skall:










Se till att verksamheten bedrivs effektivt och
i enlighet med gällande rätt och förpliktelser
som följer av EU-medlemskapet.
Redovisa verksamheten tillförlitligt och
rättvisande.
Hushålla väl med statens medel.
Ansvara för myndighetens allmänna
uppgifter.
Medverka i internationellt samarbete.
Medverka i statens arbetsgivarpolitik genom
att se till att de anställda är väl förtrogna
med målen för verksamheten och skapa
goda arbetsförhållanden och ta tillvara de
anställdas kompetens och erfarenhet.
Se till att regeringen får det underlag som
den behöver för att ta ställning till
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omfattningen och inriktningen av
verksamheten.
Hålla styrelsen informerad om
verksamheten och förse den med underlag
för beslut och verkställa besluten.

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.

ÅRSREDOVISNINGEN 2012
Sametingets årsredovisning ska ge en
rättvisande bild av årets resultat genom att
presentera en rapportering som är tillförlitlig,
relevant, begriplig, jämförbar och transparent. I
och med att Sametingets modell för utvärdering
av årets verksamhetsresultat är
måluppfyllelseanalys, innehåller
årsredovisningen bedömningar av hur väl
myndigheten har uppfyllt de mål som kan
härledas dels ur Sametingslagens
prestationsgenererande uppgifter och dels från
de mål som Landsbygdsdepartementet angett i
regleringsbrevet för Sametinget.

Indelning
Myndigheten ska enligt Förordningen (2000:605)
om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB)
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. Resultatredovisningen ska
lämnas enligt en indelning som myndigheten
bestämmer. I årsredovisningen för år 2012 har
Sametinget gjort följande indelning:







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

Indelningen är identisk med den indelning som
gjorts i årsredovisningarna för verksamhetsåren
2010-2012.

Kvalitet och metod

tillsammans med Sametingets ambition att verka
för en kontinuerlig utveckling och förbättring av
verksamheten, bidrog till att Sametinget under
år 2010 inledde en ambitiös satsning på att
förbättra den interna styrningen och kontrollen.
Per 2012-12-31 befinner sig Sametinget
fortfarande i planeringsfasen. Arbetet har
påbörjats men försenats och i mångt och mycket
stått stilla. Detta till stor del beroende på de
chefsbyten som präglat Sametinget de två
senaste åren.
En intern målsättning 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,
eftersom 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.
En hot- och riskanalys, med tillhörande
värdering (beträffande sannolikhet och
konsekvens) är det nästa naturliga steget i
denna process. En sådan analys måste emellertid
kopplas till Sametingets verksamhetsplanering
och dess mål. De två senaste åren har Sametinget
i praktiken saknat en formell
verksamhetsplanering. Det är därför mycket
viktigt att en gedigen verksamhetsplanering
upprättas för år 2013 och att detta sker utan
påtaglig försening. 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.

Redovisade prestationer

Intern styrning och kontroll
Sametinget har de senaste åren i samband med
Riksrevisionens revisioner vid flera tillfällen
erhållit kritik för brister i tingets interna
styrning och kontroll. Även Statskontoret var i
sin myndighetsutredning av Sametinget
(2010:15) kritiskt inställt. Denna kritik

Beträffande den redovisning av prestationers
volymer och kostnader som efterfrågas i FÅB (3
kap 1 §) och i Sametingets regleringsbrev, gäller
detta per 2012-12-31: Avseende prestationers
volymer har Sametinget försökt att ta fram
bättre underlag med såväl högre relevans som
tillförlitlighet. Beträffande prestationers
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kostnader saknar Sametinget ett kvalitetssäkrat
system för tidsredovisning för att på ett effektivt
och fullt tillförlitligt sätt kunna knyta kostnader
till prestationer. I likhet med redovisningen för
år 2011, har basen för merparten av de
kostnader som Sametinget redovisat för utförda
prestationer baserats på uppskattningar av
nedlagd tid. Dessa beräkningar har sedan
rimlighetsbedömts i samband med samtal med
ansvariga utförare samt jämförelser mot tidigare
år. I vissa fall har handläggare själva utfört en
enklare tidsredovisning i Excel. För att kunna
öka kvaliteten beträffande beräkning av
prestationers kostnader krävs det förmodligen
att Sametinget investerar i ett relevant och
tillförlitligt tidsredovisningssystem.
Den metod som använts för beräkning av
prestationers kostnader 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
= Kostnad för prestation
Beräkningen av direkt lön baseras delvis
(tidsfaktorn) på att personal fått uppskatta och
fördela nedlagd arbetstid under 2012 och delvis
på individuell tidsrapportering. När antalet
timmar för år 2012 har fastställts har dessa
multiplicerats med timlönen, inklusive sociala
avgifter.
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. OH-påslaget
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för 2012 uppgår rill 52,01% (föregående år
57,13 %)
Sametinget har även detta år haft ambitionen att
förbättra analyserna av prestationer.

Bedömning av resultatet
Sametinget rapporterar resultatet dels i
förhållande till mål som är härledda från de
uppgifter - enligt sametingslagen och
Sametingets instruktion - 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.
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:





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.
Ett mål kan kopplas till en eller flera indikatorer.
Indikatorerna har i denna årsredovisning
genomgående likartad viktning. När det gäller
den samlade bedömningen på avdelningsnivå
finns en tumregel att minst 2/3 (cirka 67 %) av
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indikatorerna ska uppnå en specifik betygnivå
för att för att den aggregerade måluppfyllelsen
ska erhålla motsvarande bedömning.

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:
1.

Interna dialoger utförs på olika nivåer i
organisationen. Den enskilde skribenten
bedömer först tillsammans med sin
avdelningschef avdelningens måluppfyllelse
genom att analysera resultatet för
avdelningens indikatorer, exempelvis
genom jämförelse mot internt satta
målnivåer. Först bedöms varje indikator för
sig, varefter en samlad bedömning görs för
hela avdelningen.

2. När en sammanfattande bedömning av
måluppfyllelsen har utförts på
avdelningsnivå, ska bedömningen
godkännas av Sametingets ledningsgrupp.
3.

Den tredje och slutliga instansen för
godkännande av bedömningen är
Sametingets styrelse. Denna nivå är av mer
formell karaktär och godkännandet sker
genom att årsredovisningen skrivs under.

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.

För att kunna göra tillförlitliga bedömningar av
måluppfyllelse, är det viktigt att definiera hot
och felkällor som kan påverka bedömningen
negativt. De möjliga hot och felkällor som
Sametinget främst identifierat är att en del av
Sametingets mål har karaktären av utfalls/effektmål samt kvalitetsmål och då kan
problem uppstå vid bedömningen av
måluppfyllelse:


Vid bedömningen av utfalls-/effektmål (på
basis av utfalls/effektindikatorer) är det stor
fördel om det finns tillgång till relevant och
tillförlitlig statistik.

Då det externa tillgängliga statistikutbudet
avseende samiska frågor är relativt magert, blir
det allt viktigare för Sametinget att själva kunna
producera statistik av god kvalitet.
En annan möjlig förbättringsåtgärd är att
förbättra åtkomsten till extern statistik genom
att erhålla status som statistikansvarig
myndighet. Detta krävs bland annat för att få
tillgång till statistikunderlag från Skatteverket.


Vid bedömning av kvalitetsmål (på basis av
kvalitetsindikatorer) kan det ingå en hög
grad av självbedömning och då finns det
förmodligen en risk att man värderar sig själv
och det arbete man utfört för högt ( ESV:s
handledning för Resultatredovisning, 2012-4
sid 26).

Sametinget är medvetet om detta. Ett stort
ansvar läggs i detta avseende framför allt på
avdelningscheferna, som är de som bäst känner
till verksamheten på sina respektive
avdelningar.
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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 §. För mer detaljerad
redovisning avseende indikatorer, analyser,
bedömningar m m, hänvisar vi till varje
avdelnings specifika kapitel.

Samiska näringar och samhällsplanering
Mål: Ett starkt och utvecklat samiskt näringsliv
samt en samhällsplanering där samiska behov
beaktas, särskilt rennäringens behov av mark och
vatten.
Bedömning: Målet är uppfyllt.

Kompetensförsörjning
Genom internrekrytering och anskaffning av
tillfällig kompetens externt har Sametinget i
huvudsak haft tillräcklig kompetens för att
kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter enligt
sametingslagen och för att möta de mål och
återrapporteringskrav som regeringen angett i
regleringsbrevet.

Språk
Mål: Sametinget ska bidra till utvecklingen av de
samiska språkens användning och ställning i
samhället, framför allt i det traditionella samiska
området.
Bedömning: Målet är delvis uppfyllt.

Kultur
Mål: Sametinget ska bidra till utvecklingen av ett
starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv.
Bedömning: Målet är delvis uppfyllt.

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.
Bedömning: Målet är uppfyllt.

Viltvård, ersättning och inventering
Mål: De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen skall vara acceptabla.
Bedömning: Målet är ej uppfyllt.

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.
Måluppfyllelsen för de enskilda verksamheterna
utgör utgångspunkten för bedömningen av den
samlade måluppfyllelsen. Sammanlagt har en
bedömning avseende måluppfyllelsen utförts för
sex verksamheter. För två verksamheter
(Information och Samiska näringar och
samhällsplanering) är målet uppfyllt. För en
verksamhet (Kompetens-försörjning) är målet i
huvudsak uppfyllt. Två verksamheter (Språk och
Kultur) har erhållit måluppfyllelsen delvis
uppfyllt.
Totalt sett bedömer Sametinget att myndigheten
bidragit till en levande samisk kultur, stärkt och
utvecklat samernas och de samiska näringarnas
ställning i samhället samt en samhällsplanering
där samiska behov beaktas. Sametinget har
aktivt arbetat för att erhålla en så god
måluppfyllelse som möjligt utifrån befintliga
resurser. Den samlade bedömningen för
verksamhetsåret 2012 är att Sametingets mål i
huvudsak är uppfyllt.
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Generell återrapportering
Enligt regleringsbrevet för 2012 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.

Redovisa indikatorer samt göra en bedömning
av resultaten och effekterna av myndighetens
verksamhet.


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.

Samtliga generella återrapporteringskrav som
regeringen har ställt till Sametinget för år 2012
har följaktligen avrapporterats i denna
årsredovisning.

Avrapporteras avdelningsvis samt i den
sammanfattande resultatredovisningen.

14
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EKONOMI
Sametingets totala kostnader och intäkter (tkr)

INTÄKTER

2012

2011

2010

SPRÅK

12 161

13 111

10 931

KULTUR

5 075

4 735

5 283

INFORMATION

5 833

5 385

5 051

39 987

44 673

40 243

913

1 093

SAMISKA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSPLANERING
VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH INVENTERING

1 187

SUMMA

64 243

68 817

62 601

KOSTNADER

2012

2011

2010

SPRÅK

12 521

13 521

10 548

KULTUR

5 225

4 883

5 098

INFORMATION

6 006

5 553

4 874

41 170

46 070

38 834

942

1 055

70 969

60 409

SAMISKA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSPLANERING
VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH INVENTERING

SUMMA

1 222

66 144
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Kommentar
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. Årets kapitalförändring fördelas
därefter ut på verksamhetens intäkter enligt
samma modell.
I modellen hanteras stora gemensamma
kostnader som utfördelas på de direkta
kostnaderna. De gemensamma kostnaderna
utgör år 2012 55 % av de direkta kostnaderna,
vilket är en ”riskfaktor” som läsaren bör vara
medveten om . Exempelvis kan förändringar för
en enskild verksamhet mellan åren ge intryck av
att de är större än vad de egentligen är.
Verkligheten för Sametinget är emellertid att
myndigheten har en stor gemensam sektor i
form av administrationen och det politiska
organet som inte genererar direkta prestationer
som kan härledas från regeringsbrev och
uppgifter enligt lagar och förordningar.

är det anslagsavräknade kostnader för arbetet
med att underhålla riksgränsstängsel som
minskat i relation till år 2011. Bidragsintäkter
har sjunkit med 458 tkr (- 8 %). Inga intäkter har
erhållits från projektet ”Rennäringens
ambassadörer” under 2012. 2011 erhölls 868
tkr. Under 2012 har Sametinget erhållit mer
bidragsintäkter, + 450 tkr, för
Landsbygdsprogrammet (TA-medel) än vad
myndigheten fick år 2011. Intäkter för avgifter
har minskat med 259 tkr (-37 %).
Intäktsminskningen kan förklaras av att
Sametinget utfört mindre arbete åt samebyar
och myndigheter i jämförelse med föregående
år.
Kostnader
Sametingets totala kostnader för år 2012
uppgick till 66 144 tkr, vilket innebär en
minskning relaterat till föregående år med 4 825
tkr (-7 %). Att de anslagsavräknade kostnaderna
för ”Samiska näringar och samhällsplanering”
har minskat har det redan redogjorts för under
avsnittet ”Intäkter”. Kostnaderna för information
har ökat med 453 tkr jämfört med 2011 och
beror på kostnader av mer extraordinär
karaktär:


Intäkter

Avgångsvederlag inklusive sociala avgifter
till tidigare anställd á 1 019 tkr
Upplösning av tidigare aktiverade
utvecklingskostnader, 357 tkr, då de inte
längre uppfyllde kriterierna för aktivering

Sametingets totala intäkter för år 2012 var
64 243 tkr. Intäkterna har därmed minskat med
4 574 tkr (- 7 %) i jämförelse med 2011.
Sametingets verksamhet finansieras i huvudsak
via anslag. År 2012 härrör 90 % av
verksamhetens intäkter från anslag.
Bidragsintäkter utgör 9 % av intäkterna, medan
avgifter och andra ersättningar står för 1 %.
Intäkternas fördelning överensstämmer helt
med fördelningen för föregående år.



Anslagsintäkterna har minskat med 3 863 tkr
jämfört med 2011(-6 %). Detta beror främst på
mindre anlagsavräknade kostnader för anslaget
1:26 Främjande för rennäringen mm, ap 2
Främjande av rennäringen. Dessa kostnader har
minskat med 2 596 tkr. Inklusive påslaget för
indirekta kostnader (55 %) kan hela
minskningen (4 023 tkr) förklaras. Framför allt

Kapitalförändring

18
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Kostnaden för ”Språk” har sjunkit med 1 000
tkr. Det är inga enskilda verksamheters
utfall som förklarar detta, utan en generell
kostnadsminskning över hela ”avdelningen”.
Dessutom belastas ”avdelningen” med lägre
indirekta kostnader i år än föregående år.

Kapitalförändringen för år 2012 uppgick till
-1 901 tkr (föregående år: - 2 153 tkr) och utgörs
av årets avskrivningar på anslagsfinansierade
anläggningstillgångar.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Återrapportering

Personalstruktur

Myndigheten ska (enligt FÅB kap 3:3) redovisa
de åtgärder som har vidtagits i syfte att
säkerställa att kompetens finns för att fullgöra
de uppgifter, mål och återrapporteringskrav som
framgår av myndighetens instruktion och
regleringsbrev. I redovisningen ska det även
ingå en bedömning av om den erhållna
kompetensen har varit tillräcklig för att möta
uppgifter, mål och återrapporteringskrav.

Personalstruktur
På Sametinget var 49 personer anställda den 31
december 2012, 29 kvinnor och 20 män. De är
medarbetare inom områden som administration
och ekonomi, information, språk, kultur och
närings- och samhällsfrågor. Sametinget har fyra
stationeringsorter, Kiruna, Jokkmokk, Tärnaby
och Östersund.
Sametinget ser gärna en jämn könsfördelning
vad gäller antalet anställda. År 2012 var
fördelningen totalt 59 % kvinnor och 41 % män
per den 31 december. År 2011 var fördelningen
totalt 56 % kvinnor och 44 % män per den 31
december.

2012

2011

2010

2009

Medelantalet
anställda (st)

48

52

48

41

Antalet
årsarbetskrafter (st)

44

49

46

40

Andel kvinnor den
31/12, (%)

59,2

55,6

53,8

54,2

Andel män den
31/12, (%)

40,8

44,4

46,2

45,8

Andel anställda -29
år den 31/12, (%)

6,6

10,0

11,5

4,1

Andel anställda 3049 år den 31/12,
(%)

54,1

56,7

50,0

58,3

Andel anställda 50+
den 31/12, (%)

39,3

33,3

38,5

39,6

Tabell 1.1: Personalstruktur för Sametinget 2009-2012

Infrastruktur IT
Eftersom Sametingets myndighetsdel har vuxit i
takt med nya uppgifter och uppdrag är det av
stor vikt att kansliet har en god infrastruktur
inom IT. Ett nytt driftsavtal för IT har slutits i
december 2012. En ny telefonlösning är
upphandlad och avslutad under 2012.

30
20
10

Tillgänglig kompetens

0
-29
Män

30-49

50-

Kvinnor
Diagram 1.1: Sametingets ålderstruktur 31/12- 2012

Den samlade kunskapen och erfarenheten som
finns hos medarbetarna är Sametingets största
tillgång. Ledningskompetensen omfattar en
kanslichef och tre avdelningschefer.
Kärnkompetens omfattar de medarbetare som
har kompetens inom näring, kultur, språk och
Sametinget i Sverige | KOMPETENSFÖRSÖRJNING
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information. Stödkompetens omfattar
medarbetare med kompetens inom områdena
administration, ekonomi, intern information,
personal och juridik. Två arbetsledare finns
inom verksamheten, arbetsledare för Samiskt
språkcentrum samt för fältverksamheten i
Tärnaby. Det finns även en enhetschef för
landsbygdsprogrammet.
Den tillgängliga kompetensen har inte varit
tillräcklig under 2012. Myndigheten har använt
tillfälliga lösningar med inköpta tjänster och
intern rekrytering.

Utveckla och behålla kompetens
Den utvecklingsprocess som tidigare inletts har
tagit ny fart i slutet av 2012 då en ordinarie
kanslichef tillträdde. Syftet har varit att få en
gemensam värdegrund, skapa en plattform för
utveckling, ökad delaktighet och motivation.
Sametinget har under åren under ledning av
extern konsult genomfört flera workshops
avdelningsvis. I november 2012 genomfördes en
workshop för hela personalgruppen. Personalen
enades om tre ledord: Tydlighet – Respekt –
Omtanke, som ska genomsyra kansliets
verksamhet och samarbetsformer.
Det nya intranätet har tagits i bruk under 2012.
På intranätet finns personalhandbok, rutiner,
policys och blanketter m.m. tillgängliga för alla.
Intranätet ska vara huvudkanalen för all intern
information.
Sametinget fortsätter att arbeta mot det interna
målet ”att vara en attraktiv arbetsgivare”, både
för ny personal och befintliga medarbetare.

Avveckla kompetens
En del av kärnkompetensen försvinner då
personal går i pension. Två personer har gått i
pension 2012. Ytterligare tre anställda kommer
att gå i pension inom fem år. Sametinget har inga
stora planerade pensionsavgångar.

20

Personalomsättning
En analys av myndighetens personalomsättning
visar att personalomsättningen har varit fortsatt
hög under 2012, cirka 12,5 %. Sex personer har
slutat under året. Tre tjänster har varit vakanta
under större delen av året. Uträkningen är
baserad på medelantal anställda under året samt
antal tillsvidareanställda personer som slutat.
År

Medelantal Antal
avslut

Personalomsättning

2010

48

2

4%

2011

52

5

10 %

2012

48

6

12,5 %

Tabell 1.2: Personalomsättning 2010-2012

Arbetsmiljö
Alla medarbetare får ett friskvårdsbidrag på
3000 kronor och möjlighet att använda 2 timmar
i veckan till friskvård. Sametinget erbjuder varje
medarbetare företagshälsovård med
hälsoundersökning.

Sjukfrånvaro
Under 2012 har Sametinget haft en sjukfrånvaro
på 4,2 %. Sjukfrånvaron har ökat med 0,4
procentenheter jämfört med år 2011. Jämfört
med år 2010 är sjukfrånvaron 2,1 procentenheter högre. Andelen långtidssjukskrivna (60
dagar eller mer) ökade med 13 procentenheter
jämfört med 2011 och med 40,7 procentenheter
jämfört med 2010.
Enligt Statskontorets publikation ”Sjukfrånvaron
i staten 2011” (Dnr 2012/60-5) var den totala
sjukfrånvaron i staten 2,9 % av total arbetstid år
2011. Andelen långtidssjukfrånvaro uppgick till
45,4 % i genomsnitt. Sametingets sjukfrånvaro
för 2011 och 2012 överstiger dessa värden.
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Sjukfrånvaro

2012

2011

2010

Totalt

4,2

3,8

2,1

Andel 60 dagar eller
mer - i %

64,4

51,4

23,7

Kvinnor

6,1

5,1

2,8

Män

1,6

2,1

1,3

Anställda -29 år1

-

-

-

Anställda 30 – 49 år

5,1

5,5

2,2

Anställda 50 år-

3,5

2,0

2,1

Sjukfrånvaro av
total arbetstid - i %

Bedömning
Sametinget som myndighet har under större
delen av 2012 haft en bräcklig ledningssituation
med tillförordnad kanslichef, vikarierande chef
för språk, kultur och SIC, samt en administrativ
chef med korttidsförordnande. Detta har
påverkat det långsiktiga strategi- och
utvecklingsarbetet. Sedan en ordinarie
kanslichef tillsatts har nya initiativ tagits till en
utvecklingsprocess. Arbetet för att skapa en
gemensam värdegrund och en plattform för
utveckling, ökad delaktighet och motivation för
personalen kommer att fortgå även under 2013.
Genom internrekrytering och anskaffning av
tillfällig kompetens externt har Sametinget i
huvudsak haft tillräcklig kompetens för att
kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter enligt
sametingslagen och för att möta de mål och
återrapporteringskrav som regeringen angett i
regleringsbrevet.

Tabell 1.3: Sjukfrånvaro för Sametinget 2010-2012

Semesterlöneskuld och personalsociala
förmåner
Semesterlöneskulden den 31 december 2012
uppgick till 1 843 tkr (inkl. sociala avgifter).
Antalet sparade semesterdagar var 501 stycken,
cirka 10 dagar per anställd.
Kostnader för personalsociala förmåner såsom
företagshälsovård, ersättning för
sjukvårdskostnader, läkemedel och rekreation
och motion har uppgått till 318 tkr.

1

Sjukfrånvaro för en särskild grupp lämnas inte om antalet i
gruppen understiger 10.
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SPRÅK
5.

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

Det samiska språkarbetet ska ledas genom att:
1.

2.

Återrapportering
Sametinget ska redovisa kostnader samt
fördelningen av medel till kortare studier i
samiska.
Språkcentrums 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.

Sametingets egna mål för språkarbetet
Enligt Sametingslagen ska Sametinget fastställa
mål för och leda det samiska språkarbetet.
Sametingets politiskt fastställda mål för det
samiska språkarbetet är:
1.
2.
3.

4.

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.
22
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Det samiska språket i offentlig verksamhet
ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

3.

Samiskt parlamentariskt råd och dess
underliggande organ ska vara samordnande
organ i gemensamma samiska språkfrågor.
Sametinget i plenum ska för varje
mandatperiod ange mål och fastställa
program för det samiska språkarbetet.
Verksamheten för ett språkråd eller
motsvarande finansieras med
minoritetsanslaget.

Verksamhetsbeskrivning
Sametingets språkarbete är organiserat i två
funktioner:




Språkavdelning för rådgivning och
expertkunskap samt handläggning av bidrag
till korttidsstudier i samiska (se nedan
under punkt ’Handläggning av ärenden som
avser bidrag till korttidsstudier i samiska’)
Samiskt språkcentrum med ansvar för
utåtriktade aktiviteter och
språkrevitalisering.

Språkavdelningen handlägger och informerar
om språkfrågor. I arbetet ingår rådgivning,
översättning, korrekturläsning, viss
faktasökning och forskning samt granskning och
revidering av ortnamn vid begäran. Sametinget
ger tolk- och översättarförmedling för
myndigheter och andra vid behov. Arbetet leds
av en avdelningschef för kultur, språk och
Samiskt informationscentrum (SIC).
Språkavdelningen har tre medarbetare.
Språkcentrum har fem medarbetare.

Språknämnden
Under 2012 har språknämnden inlett sitt arbete.
I arbetet med att revitalisera samiskan är det av
stor vikt att förankra arbetet på en politisk nivå.

Språkavdelningen

avsaknad eller förändringar i den textmassa som
berör samiskan.

Verksamheten under året

Samverkan

Handläggning av samiska ortnamn

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 Samiskt parlamentariskt råd (SPR).
Samverkan pågår för att bygga upp ett nordiskt
samiskt språkvårds- och språkutvecklingscentrum, Giellagáldu.

I december 2005 behandlade riksdagen
regeringens proposition Bästa språket – en
samlad svensk språkpolitik (prop. 2005:2). Den
centrala, statligt finansierade språkvården är
samordnad och har utökade resurser för ett
vidgat verksamhetsområde. Den nya
språkvården är organiserad i myndighetsform
och är samordnad med Institutet för språk och
folkminnen (SOFI). Den statliga språkvården,
bland annat för finska, meänkieli, romani chib
och jiddisch, har från och med juli 2006
inordnats i SOFI. Sametinget leder även
fortsättningsvis det samiska språkarbetet.
En samrådsgrupp har haft i uppdrag att föreslå
den närmare utformningen av samarbetet och
har övervägt eventuella framtida
samarbetsformer. Något formellt avtal har inte
slutits. Lantmäteriet uppdrar till SOFI att
granska ortnamnen enligt produktionsschema.
På begäran av SOFI kan Sametinget bistå.
Undantaget löpande uppgifter som främst
information, översättningar, korrekturläsningar,
faktasökning, rekommendationer etc. har
Sametinget bistått Lantmäteriet med att granska
delar av kartmaterial från främst inlandet och
några fjällområden inom Västerbotten samt
vissa delar av Gävleborgs och Västernorrlands
län.
I samarbete med Trafikverket har Sametinget
medverkat till att samiska ortnamn har
kompletterat svenska platsmärken. Fortlöpande
dialoger förs med Trafikverket om fler samiska
platsmärken.
Tillsammans med den samnordiska Samiska
språknämnden har Sametinget deltagit vid
mötestillfällen, dialog och bearbetning av termoch rättskrivningsärenden.
Vi granskar regelbundet kommunala hemsidors
innehåll med samisk textmassa. Granskningen
gäller kommuner som ingår i det språkliga
förvaltningsområdet och avser förekomst,

Språkhandboken
På uppdrag av regeringen sammanställde
Sametinget år 2008 en språkhandbok med syfte
att synliggöra samiskan, att öka den samiska
språkkunskapen bland de offentligt anställda
samt att öka den samiska allmänhetens
användning av sitt språk i kontakt med
kommunanställda.
För att stödja myndigheter, kommuner och
landsting i arbetet med 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.

Skapande av dokument för
språkprogram
Kartläggning av hur de samiska språken
används idag
Skapande av ett språkprogram
Skapande av en handlingsplan
Framtagande av responsblanketter

Handboken med tillhörande arbetsblanketter
finns på Sametingets hemsida. Den har även
tryckts i sin helhet.
Sametinget har följt upp tillämpningen av
språkhandboken hos myndigheter, kommuner
och landsting inom det samiska
förvaltningsområdet. Från och med 2010 har
Sametinget insamlat relevant information med
hjälp av en egenproducerad enkät. Den
information som Sametinget fokuserar på i
enkäten är i vilken grad språkhandboken är
känd och tillämpad samt den upplevda
kvaliteten beträffande handbokens innehåll.
Sametinget i Sverige | SPRÅK
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I och med att det är tredje året som
datainsamlingen görs med en enkät, kan äntligen
data för tre sammanhängande år presenteras,
vilket ger en förbättrad jämförbarhet och
därmed förbättrade förutsättningar till att göra
goda analyser.
Enkäten skickades i år ut till 22 respondenter,
varav 14 svarade. Detta ger en svarsfrekvens på
cirka 64 % (föregående år 61 %).
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.
Enkäten visar att språkhandboken är väl känd
bland respondenterna. Alla respondenter
uppgav att de kände till handboken. Nio
respondenter (64 %) kände till den ” i mycket
hög grad”. Medelbetyget i detta avseende var
5,43, vilket måste anses vara ett mycket bra
betyg. När det gäller frågan beträffande i vilken
utsträckning språkhandboken tillämpas blev
medelbetyget 4,0. Detta innebär en ökning med
0,56 procentenheter jämfört med 2011.

Svarsfrekvens

2012

2011

2010

64 %

61 %

71 %

Poängbedömning
Känner till handboken

5,43

5,06

5,35

Tillämpar den

4,00

3,44

3,65

Lättläst

4,79

4,69

4,53

Ger god information

4,79

4,85

4,82

Har ett bra upplägg

4,50

4,85

4,47

Användbara mallar

3,79

3,92

4,24

Ett bra hjälpmedel

4,29

4,23

4,27

Upplevd kvalitet
(Medelvärde påstående
3-7)

4,43

4,51

4,47

Tabell 2.1 Bedömning av språkhandboken 2010-2012

De svar som erhölls i år hade en mindre
spridning över betygsskalan än 2011. Flest antal
noteringar fick betyget 4. Två respondenter gav
påståendet högsta betyg, medan en respondent
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gav det lägsta betyget. När det gäller kvalitet
enligt undersökningens definition, erhöll
språkhandboken ett medelbetyg på 4,43. Denna
minskning är marginell och det är påtagligt att
bedömningen av kvalitet ligger på en hög och
stabil nivå. Högst poäng av delfrågorna gav
”Språkhandboken är lättläst” och
”Språkhandboken ger god information”, medan
det lägsta betyget gavs till påståendet
”Språkhandbokens mallar är användbara”. Även
beträffande dessa kvalitetspåståenden finns det
en stabilitet i bedömningen över tiden.
Uppfattningen att handbokens mallar och dess
användbarhet inte uppskattas i lika hög grad
som de övriga kvalitetsaspekterna står därmed
fast. De övriga påståendena uppvisar
bedömningar som avviker marginellt mot
betygen för 2011.

Bidrag till korttidsstudier
Sametinget handlägger bidraget för vissa studier
i samiska (alfabetisering). Föreskrifter för
korttidsstudiebidrag (STFS 2008:1) är fastställda
av Sametinget. Föreskrifterna utgår från
Förordning (2007:1347) om statsbidrag vid vissa
studier i samiska.

Utbetalda
korttidsstudiestöd

2012

2011

2010

445 088

544 348

468 412

Tabell 2.2: Utbetalda bidrag i kronor 2010-2012

Under 2012 har 445 tkr utbetalats i bidrag,
vilket utgör en minskning med ca 99 tkr (18 %)
jämfört med 2011. Sametinget har för 2012 haft
som mål att utbetala 515 tkr. Att mindre medel
utbetalades år 2012 och 2010 beror framför allt
på att studerande som beviljats bidrag inte
redovisat sina studier i tid.
Det bör observeras att år 2012 har
utbetalningarna av korttidsstudiestödet (i likhet
med 2011) finansierats med medel från anslaget
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, ap 14.
”Samiska språkcentrum”.

2012

2011

2010

Antal insända ansökningar

173

182

199

Antal beviljade ansökningar

157

173

147

Antal avslagna ansökningar

16

9

52

Antal studerande 2011
Ålder

Tabell 2.3: Antal ansökningar 2010-2012

Antalet inkomna ansökningar för 2012 var 173
stycken, det vill säga en minskning med 5 % i
jämförelse med 2011. Sexton ansökningar (9 %)
har avslagits år 2012, vilket utgör en ökning
jämfört med år 2011.
Antal studerande 2012
Ålder

Alla

Kvinnor

Män

-24

12

10

2

25-34

14

11

3

35-44

22

18

4

45-54

28

24

4

55-64

19

18

1

65-

37

22

15

Summa

132

103

29

Procent

100 %

78 %

22 %

År 2012 utgjorde 78 % av de studerande
kvinnor, vilket motsvarar en minskning med fem
procentenheter jämfört med 2011. Under åren
2010 - 2012 har fyra av fem studerande med
korttidsstudiestöd varit kvinnor.

Kvinnor

Män

-24

11

10

1

25-34

19

17

2

35-44

26

23

3

45-54

30

26

4

55-64

28

23

5

65-

31

21

10

Summa

145

120

25

Procent

100 %

83 %

17 %

Tabell 2.5: Antal studerande med korttidsstudiestöd 2011

Antal studerande
20102
Ålder

Tabell 2.4: Antal studerande med korttidsstudiestöd 2012

Tabellerna visar entydigt att betydligt fler
kvinnor än män har använt sig av bidraget för
korttidsstudier i samiska under åren 2010-2012.

Alla

Alla

Kvinnor

Män

-24

9

8

1

25-34

13

11

2

35-44

25

18

7

45-54

21

17

4

55-64

20

16

4

65-

21

15

6

Summa

109

85

24

Procent

100 %

78 %

22 %

Tabell 2.6: Antal studerande med korttidsstudiestöd 2010

Åldersfördelningen är relativt jämnt fördelad
mellan ålderklasserna. Kategorin 0-24 år är
något underrepresenterad.

2

Siffrorna för 2010 har korrigerats och överensstämmer inte
med uppgifterna i årsredovisningen 2010.
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Av de studerande hade 50 % initialt inga läseller skrivkunskaper i samiska. 2011 var
motsvarande siffra 48 % och för 2010 var siffran
30 %. Den allmänna utbildningsbakgrunden var
hög i relation till utbildningsbakgrunden i
samiska. 69 % av de studerande hade lägst
gymnasieutbildning år 2012. För 2011 var
motsvarande siffra 68 % och för 2010 var den
76 %.

Kostnad för prestationer3
Kostnaden för handläggning av 173 ärenden
som avser bidrag till korttidsstudier år 2012 har
beräknats till 137 tkr. Handläggningskostnaden
per ärende beräknas till 752 kronor.
Styckkostnaden har ökat med 2,9 % jämfört med
2011. Detta prestationsområde omfattar endast
en handläggare, vilket gör att styckkostnaden för
prestationen påverkas starkt av handläggarens
lönekostnad per tidsenhet. Årets ökning
motsvaras i hög grad av handläggarens
löneökning.
Kostnad
Per ärende
Totalt

2012

2011

2010

752

731

720

137 000

133 000

143 000

Tabell 2.7 Kostnad för prestationer i kronor 2010-2012

Samiskt språkcentrum
Verksamheten under året
Att sprida kunskap
Samiskt språkcentrum arbetar med rådgivning
och information till föräldrar, ungdomar, skolor,
förskolor, kommuner och andra myndigheter.
Informationen rör flerspråkighet, ämnet samiska
som språkval i skolan, rätten till sitt eget språk
och revitalisering av hotade språk. Många
föräldrar som kontaktar Språkcentrum
beskriver möten med beslutsfattare som inte
förstår att hotade språk behöver annan
behandling än majoritetsspråk. Behovet av
information om hotade språk ökar i Sverige.
Sociala medier
Samiskt språkcentrum använder sig av Facebook
för att sprida information om språkrelaterade
nyheter, egna och andras språkliga aktiviteter.
Antal följare under 2012 uppgick till 64 stycken.
Statistik
Samiskt språkcentrum har förhoppningar om ett
utvecklingsarbete i samarbete med forskare som
kan resultera i metoder där man enkelt kan visa
på effekter av olika språkinsatser. Därför har ett
möte ägt rum i april 2012 med representanter
från Faglig analysegruppe for samisk statistikk i
Norge, och Hugo Valentin-centrum Uppsala
universitet, Diskrimineringsombudsmannen och
Sametingets projektledare för statistik.
Jågloe
Samiskt Språkcentrum och Samiskt
Informationscentrum har tillsammans utarbetat
kunskapslådan Jågloe för förskolor som vill
främja de samiska språken och kunskapen om
samer och samisk kultur.

3 3

För beräkningsmetod, se Inledning.
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Plats

Totalt

Kvinnor

Män

Jokkmokk

31

22

9

Offerdal

30

18

12

8

8

0

Vilhelmina

11

10

1

Saxnäs

12

5

7

Lofsdalen

Tabell 2.8 Antal deltagare på föreläsningar om ”Språkspärr”.

Procentuellt sett deltog 72,5 % kvinnor och
27,5% män vid dessa träffar. Att språkspärr
existerar som fenomen bekräftar många
deltagare som deltagit vid föreläsningarna.
Projektets effekt har bidragit till att begreppet
“språkspärr“ har blivit allmänt känt och öppet
diskuteras i olika sammanhang.
Illustration 2:1 Utskickade kunskapslådor per län 2012

Kunskapslådan har skickats ut till förskolor i
nästan hela Sverige (se karta). De nordliga länen
dominerar, särskilt Jämtland.
Samiskt språkcentrums referensbibliotek
Vid Språkcentrum finns referensbibliotek
uppbyggda som är uppdaterade med 252 böcker
i Tärnaby respektive Östersund.

Metodutveckling
Språkspärr
Det finns många samer med kunskaper i samiska
som inte vågar använda sitt språk. Detta
fenomen kallas ibland för språkspärr4.
Språkcentrum startade 2011 ett
metodutvecklingsprojekt kallad ”Språkspärr Jag tar tillbaka mitt språk” för sydsamiska talare.
Kursen innefattade tio sammankomster och
avslutades i augusti 2012. I projektet tillkom ett
antal föreläsningar för allmänheten om
begreppet språkspärr.

4

Jane Juuso, ”Tar språket mitt tillbake” (2009).

Mentorprogram
Mentorsprogrammet Bihkedäjja startades under
2011 i samarbete med Umeå universitet. Under
2012 har två gemensamma träffar arrangerats.
Totalt har tolv mentorer utbildats. Åtta
mentorpar bildades efter utbildningen. En effekt
av mentorprogrammet är att mentorparen från
Funäsdalen på eget initiativ fortsatt att
arrangera träffar.
Språkcentren Gïelem Nastedh och Aajege i Norge
är intresserade att genomföra metoden i
samband med sydsamiska kurser vid Högskolan
Nord-Tröndelag. Även inom det lulesamiska
området finns intresse för mentormetoden.

Ungdomar
Graffiti “Åjllastit”
Vid Samiska veckan i Umeå 2012 arrangerades
en graffiti-workshop enligt Community
Intervention-strategin. Nio ungdomar från de
olika samiska språken deltog. Projektet fick stor
uppmärksamhet i media.
Sáminuorra
Samiskt språkcentrum anordnade tre
workshops “Idéchock för språket” under
Sametinget i Sverige | SPRÅK
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Sáminuorras årsmöte. 32 personer från Sápmi
(Sverige, Norge, Finland och Ryssland) deltog.
Som en fortsättning av graffitiprojektet
arrangerades en workshop vid Sáminuorras
årsmöte. Graffitimotiven trycktes upp till vykort
och skrevs och skickades av ungdomar på
samiska och med samiska ortnamn. Detta för att
uppmuntra till användning av samiska och en
ökad medvetenhet om samiska ortnamn. En
ytterligare effekt av projektet är att deltagarna
har spridit budskap via Facebook och bloggar.
Ungdomsträffar
Samiskt språkcentrum har inbjudit till sex
samiska ungdomsträffar i samarbete med
Filmpool Jämtland och Länskulturen i Östersund.
Samiskt språkcentrum initierade i början av året
en ungdomsträff i Lycksele. I december hölls en
uppföljningsträff med fokus på kreativitet och
språk. Träffen var ett samarbete mellan Lycksele
sameförening och Sametingets språkcentrum.
Språkcentrum anordnade tillsammans med
ungdomsprojektet “Revitalisera mera” två
rollspel om ungdomars delaktighet under
konferensen “Nationella minoriteters inflytande
– från ord till handling “. Ungdomarna uttryckte
att det är angeläget att ungdomar får delta på
sina villkor. Språkcentrum har haft kontakt med
samtliga samiska minoritetssamordnare för att
diskutera möjligheter att skapa lokala
mötesplatser för ungdomar och utveckling av
ungdomars delaktighet vid de lokala samråden.

kunskaper i det samiska språket gett dem
ytterligare möjligheter.
Sameskolstyrelsen
Samtal om att anpassa metoden om
språkbadsundervisning för sameskolorna har
inletts med Sameskolstyrelsen. En
referensgrupp är utsedd och fyra möten har
genomförts. Utbildningsdagar planeras under
2013 i samverkan med Sameskolstyrelsen.

Samverkan
Lulesamisk språkkonferens
I februari 2012 arrangerades en lulesamisk
språkkonferens i Jokkmokk med ca 90 deltagare
från Sverige och Norge. Samernas
utbildningscentrum var arrangör och
Sametingen i Norge och Sverige finansierade
konferensen. Under konferensen bildades en
språknätverksgrupp med lulesamer från Norge
och Sverige. Gruppen ska etablera kontakt och
initiera gemensamma arenor där det
lulesamiska språket kan synliggöras.
Uppsala Universitet
I samarbete med Hugo Valentin-centrum vid
Uppsala universitet och Leena Huss´
forskningsprojekt “Revitalisering mot alla odds?
Sydsamiska i Sverige” har en handbok i
revitalisering sammanställts under 2012.
Språkcentrum medverkar i utgivandet av
handboken som ska lanseras under 2013.

Referensgrupp

Svenska kyrkan

Under hösten 2012 bildades en referensgrupp
för att förbättra Samiskt språkcentrums
ungdomsarbete. Referensgruppen har
representanter från Sáminuorra, Sametingets
ungdomsråd och deltagare inom olika
språkprojekt. Målet är att utveckla en
ungdomsstrategi för Språkcentrums
ungdomsarbete som ska förankras inom samiska
ungdomsorganisationer.

Ett samarbete med Svenska kyrkan har inletts.
Samiskt språkcentrum föreläste för ungdomarna
på årets konfirmationsläger om revitalisering
och hotade språk. Språkcentrum har också hållit
föreläsning för Samiska rådet i Svenska kyrkan
om språklig revitalisering och hotade språk.

Skolor
Vid Bokenskolan i Jokkmokk arrangerades ett
seminarium för att motivera eleverna att läsa
samiska. Unga samer berättade hur deras
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Nationella minoriteter
Samiskt språkcentrum har medverkat vid flera
konferenser tillsammans med andra nationella
minoriteter:
-

Föreläsning om projektet “Bihkedäjja –
mentorskap”, i konferensen “Lika rättigheter

-

-

-

och samma möjligheter”, Nytänkande
romska kvinnonätverk, Malmö.
Seminarium om ungdomar och
medinflytande i konferens anordnad av
Sverigefinska ungdomsförbundet.
Paneldebatt “Språk, livsmod och identitet”,
under ärkebiskopens dagar för barn och
unga i Uppsala.
Paneldebatt ”Språkpolitik 2.0” arrangerad i
Visby i juni 2012.

Andra urfolk
Samiskt språkcentrum deltog i februari 2012 vid
språkkonferensen “Predicitons of indigenous
language regeneration“ i Kamloops, Kanada. Vi
gjorde studiebesök vid First peoples culture and
language centre i Brentwood bay, Kanada.
Språkcentrums mentorsprogram har använt sig
av erfarenheter från Kanada och möttes av stort
intresse för språkspärrsprojektet.

Dokumentation
Genom ett samarbete med Umeå universitet och
Institutet för språk och folkminnen (SOFI) har
transkriptioner från sex äldre samiska ljudfiler
publicerats på Sametingets hemsida5.
Studenterna vid universiteten i Umeå och
Uppsala har transkriberat ljudfilerna. Arbetet
bidrar till att tillvarata de äldres muntliga språk.
Samiskt språkcentrum har gett handledning till
ett språkdokumentationsprojekt i Röyrvik
kommune i Norge för att dokumentera den
sydsamiska dialekten i området Frostviken/
Hotagen och motsvarande område i Norge.

5

www.sametinget.se/44337

Måluppfyllelse Språk
Återrapporteringsindikatorer
Bedömningen av måluppfyllelse görs utifrån
följande indikatorer:





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

Bedömning
Tillämpning av språkhandboken år 2012
År 2012 utgör det tredje året som Sametinget
inhämtar information om språkhandboken
genom en egenproducerad enkät.
Årets enkät erhöll en svarsfrekvens på 64 %, det
vill säga en ökning med 3 procentenheter
jämfört med föregående år. Sametinget har som
målsättning att minst 2/3 (67 %) av
respondenterna ska besvara enkäten, vilket
tyvärr inte uppnåddes detta år heller. Enkäten
gav dock relevant och användbar information
om språkhandboken och tillämpningen av denna
inom det samiska förvaltningsområdet. Den
visade att språkhandboken är mycket känd
bland respondenterna. Sametingets beslutade
målnivå för att målet är helt uppfyllt ligger på
medelbetyget 5,0 och utfallet för 2012 blev 5,43.
Nivån för full måluppfyllelse är således nådd.
Beträffande i vilken grad språkhandboken
tillämpas erhölls betyget 4,00, vilket tangerar
målnivån för att delmålet är helt uppfyllt. När
det gäller den upplevda kvaliteten hos
språkhandboken erhölls betyget 4,43.
Sametinget hade i detta avseende fastställt en
målnivå för fullt uppfyllande på 5,0. Här har i
stället nivån för ett i huvudsak måluppfyllande
uppnåtts.
Enkätens utfall visar i likhet med resultaten
2010 och 2011, att Språkhandboken är känd
bland kommuner, landsting och myndigheter
inom det samiska förvaltningsområdet.
Handbokens kvalitet uppfattas som god, men det
Sametinget i Sverige | SPRÅK
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föreligger viss förbättringspotential. Sametinget
bör genomföra insatser för att öka kvaliteten
beträffande mallarna. Ett problem med mallarna
är att de i dagsläget inte är särskilt pedagogiska
och lätta att använda, vilket med stor säkerhet
bidragit till det lägre medelbetyget (3,79).
Ett enkätområde (kvalitet) uppnådde målnivån
för ”i huvudsak uppfyllt”, medan två områden
(tillämpning och kändhet) nådde målnivån för
bedömningen ”helt uppfyllt”
På basis av ovanstående information erhåller
denna indikator bedömningen att målet är ”helt
uppfyllt”.
Bidrag till vissa studier i samiska
Utvärderingen för 2012 visar åter att samer,
oavsett utbildningsbehov, är i stort behov av
grundläggande utbildning i samiska. Bidraget
har till relativt stor del (50 %) nått de samer
som saknar läs- och skrivkunskaper i samiska.
Överrepresentationen av kvinnliga studerande
kvarstår. År 2012 utgjorde andelen kvinnor
78 %. Vid beräkning av ett medelvärde
avseende år 2010-2012, har andelen kvinnor
varit hela 80 %.
Det bör noteras att alfabetiseringsbidragen till
viss del uppvisar fel bild av samers intresse för
bidragen och studierna, eftersom många
intresserade inte sänder in ansökningar efter
besked om att medlen tagit slut. Det verkliga
intresset torde således vara betydligt högre än
vad man kan utläsa från statistiken avseende
antalet insända ansökningar.
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
och särskilt fler män. En jämnare könsfördelning
är önskvärd. Det finns behov av utåtriktade
marknadsförings- och informationsinsatser
inom detta område.
Målet för denna indikator bedöms vara delvis
uppfyllt.
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Språkcentrums insatser för att främja
revitalisering
Föreläsningar, workshops, informationsmöten
och deltagande i paneldebatter och på
utbildningskonferenser visar att behovet av
informationsmaterial om språkliga ämnen är
mycket stort.
Språkcentrum har använt sig av sociala medier
för att sprida information. Detta är en
informationskanal som kan användas i ännu
större utsträckning. Kunskapen kring
revitalisering har spridits i det samiska
samhället men behovet av information är
mycket större.
Metodutvecklingsprojekten har bidragit till att
utvecklingen av samiska språket och dess status
i samhället har synliggjorts - även om insatserna
inte är tillräckliga med tanke på de stora behov
som finns. Språkcentrums erfarenheter tas
tillvara på andra håll i Sápmi och metoderna
sprids och utvecklas. En kvalitetssäkring av och
handledning till språkbadsmodellen efterfrågas,
då detta är en populär revitaliseringsmetod.
Språkspärrprojektet har medverkat till att
fenomenet språkspärr uppmärksammats.
Handledarutbildning inom KBT-metoden
efterfrågas.
Ungdomar är en prioriterad grupp i
Språkcentrums arbete. För att effektivisera
revitaliseringsarbetet för ungdomar är
samarbeten med redan befintliga organisationer
nödvändiga. Samverkan har under året skett
med organisationer och institutioner som
arbetar med ungdomar. Det är svårt att bedöma
den attitydförändrande effekten bland
ungdomar. Utrymme finns att utveckla
målformuleringarna för bättre mätbarhet och
effektuppföljning. För Språkcentrum ges
måluppfyllelsen ”delvis uppfyllt”.
Utifrån definierade indikatorer för
språkavdelningen bedöms målet vara delvis
uppfyllt.

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

Återrapportering
Sametinget ska enligt regleringsbrevet redovisa
hur anslag 1:2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, internationell verksamhet och
minoriteters språk och kultur, ap. 5 Bidrag till
samisk kultur under utgiftsområde 17 samt medel
ur Samefonden har använts genom att ange
antalet bidragssökande, antalet som beviljats
bidragsmedel samt 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. Sametinget ska redovisa den samiska
bibliotekskonsulentens verksamhet och kostnader.
Sametinget ska även redovisa hur anslaget 1:2
Bidrag till allmän kulturverksamhet,
internationell verksamhet och minoriteters språk
och kultur, ap. 5 Bidrag till samisk kultur under
utgiftsområde 17 har använts för att utveckla en
samiskspråkig teater med hög konstnärlig
kvalitet som är ledande inom samisk scenkonst.
Av redovisningen ska bl.a. framgå antalet
samiskspråkiga produktioner, produktioner som
turnerat och antal besökare samt beviljade
bidragsmedel till Giron Sámi Teáhter. En
jämförelse ska kunna göras mellan åren.

Verksamhetsbeskrivning
Sametinget ska, enligt 2 kap 1 § i Sametingslagen
(1992: 1433), ”verka för en levande samisk
kultur och 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.”
Sametingets kulturnämnd beslutar om
fördelning av anslag 1:2, ap. 5, samt
Samefondsmedel.
Enligt Förordning (2009:1395) med instruktion
för Sametinget ska Sametinget även följa,
utvärdera och hålla regeringen informerad om
utvecklingen inom samisk kultur.
Sametingets kulturavdelning bereder, föredrar
och expedierar kulturnämndens ärenden,
bevakar aktuella frågor som berör samisk kultur
samt samverkar med övriga aktörer och
myndigheter inom kulturområdet.

Verksamheten under året
Under 2012 har Sametingets kulturnämnd haft
sju ordinarie sammanträden där nämnden bland
annat har beslutat om fördelningen av bidrag till
samisk kultur och samiska organisationer.
Sametingets kulturpolitiska handlingsprogram
ligger till grund för hur Sametinget arbetar med
uppdraget att stärka det samiska konst- och
kulturlivet. Kulturnämndens förslag till
kulturpolitiskt handlingsprogram för
mandatperioden avstyrktes av Sametingets
plenum. Tills vidare gäller antaget
handlingsprogram för 2007-2009.
Förbättrade rutiner kring bidragsgivningen
säkerställer att de medel som Sametingets
kulturnämnd beviljar bidrar till att uppnå målet.
Arbetet med att förbättra den interna kontrollen
fortsätter kontinuerligt. Rutiner avseende
ansöknings-, redovisnings- och uppföljningsförfaranden för bidragsgivningen, har granskats
och förbättrats. Bland annat har arbetet med att
revidera Regler och anvisningar för Sametingets
kulturnämnds bidragsgivning fortsatt. Även en
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delegationsordning för Kulturnämnden har
tagits fram.
Sametinget har haft samråd med Institutet för
språk och folkminnen (SOFI) med anledning av
Sveriges ratificering av UNESCO-konventionen
om immateriellt kulturarv, där institutet har
samordningsansvar. I regeringsbeslutet anges
att i frågor avseende det samiska immateriella
kulturarvet ska arbetet ske i samråd med
Sametinget. Under året har Sametinget anordnat
ett seminarium för samiska institutioner för att
informera om konventionen samt förankra
konventionsarbetet i det samiska samhället. En
arbetsgrupp tillsattes för det samiska arbetet
med konventionen med företrädare för de
samiska institutionerna, samt representanter till
de fyra nationella ”noderna” där övriga
ansvariga myndigheter är representerade.
Sametinget är samordnare för det samiska
arbetet och sammankallar till
arbetsgruppsmötena. Sametinget är även med i
Nationella rådet för immateriella kulturarv,
tillsammans med Institutet för språk- och
folkminnen (som är samordningsmyndighet) och
övriga myndigheter och institutioner.
Kulturavdelningen har under året besvarat två
remisser samt handlagt totalt 155 ansökningar.
Verksamheterna för Samernas bibliotek och
Giron Sámi Teáhter redovisas separat.

Bidrag till samisk kultur
För verksamhetsåret 2012 erhöll Sametinget
14 422 tkr i anslag (Uo 17, 1:2), varav
anslagspost 5 avser Bidrag till Samisk kultur.
Sametinget har för år 2012 fått 5 200 tkr ur
Samefonden att fördela i bidrag till samisk kultur
och samiska organisationer. 19 606 tkr har
beviljats ur anslagspost 5. Ur Samefonden har
4 867 tkr beviljats.

Beviljade
medel

2012

2011

2010

Kulturanslag

19 606 100

15 248 231

14 663 363

Samefonden

4 867 030

4 852 400

5 906 952

Summa

24 473 130

20 100 631 20 570 315

Tabell 3.1: Summa beviljade bidragsmedel 2010-2012

Sametingets kulturnämnd har under 2012
beviljat totalt 89 ansökningar till en summa av
24 473 tkr. Summan av beviljade medel har ökat
med 4 372 tkr från 2011 till 2012 (Se tabell 3.1).
Denna stora ökning beror på att beloppet för
2012 inkluderar två beviljade bidrag (för
verksamhetsår 2012: 5 500 tkr och 2013: 5 200
tkr) till Giron Sámi Teáhter på totalt 10 700 tkr.
Normalt beviljas ett bidrag per år. Antal
bidragsansökningar under 2012 var 155
stycken. En ökning har skett med 13 % jämfört
med föregående år.
Kulturyttringar

2012

2011

2010

3

4

1

Bild- och formkonst

12

5

0

Musik & Jojk

13

14

11

Litteratur

10

9

19

2

11

5

Forskning/utbildning

11

17

12

Organisationer/fören.

60

49

52

Övrigt

44

28

59

155

137

159

Duodji (slöjd)

Media

Totalt antal
ansökningar

Tabell 3.2 Antal ansökningar 2010-2012
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2012

2011

2010

Duodji (slöjd)

1

1

1

Bild- och formkonst

2

3

0

Musik och jojk

9

6

4

Kulturnämnden beslutade med anledning av
Umeå Kulturhuvudstadsår 2014 att avsätta och
utlysa 500 tkr av projektmedel till samiska
projekt under kulturhuvudstadsåret, i syfte att
lyfta fram samisk kultur. Tre projekt beviljades
totalt 350 tkr. Dessa ingår i yttringarna
Musik/jojk, Media och Övrigt ovan.

Litteratur

4

3

9

Kostnad för prestationer

Media

2

4

6

Forskning och utbildning

3

1

2

42

36

28

6

4

9

69

58

59

Kostnaden för handläggningen av 155
ansökningar om kulturbidrag beräknas till 738
tkr. Genomsnittlig kostnad per ansökan
beräknas till 4 763 kronor. Styckkostnaden för
2012 har ökat med 11 % i jämförelse med 2011.
Om man emellertid relaterar till 2010 är
ökningen 4 %. Att styckkostnaden för 2012 ökat
jämfört med föregående år beror på mer
komplicerade ärenden som tagit längre tid i
anspråk.

Kulturyttringar

Organisationer/
Föreningar
Övrigt
Totalt beviljade bidrag

Tabell 3.3: Antal beviljade bidrag, ap. 5, 2010-2012

Kulturyttringar

2012

2011

2010

Duodji (slöjd)

1

0

0

Bild- och formkonst

1

1

0

Musik och jojk

1

2

3

Litteratur

1

1

7

Media

0

1

1

Forskning och utbildning

0

1

3

12

7

9

Avdelningen har under 2012 besvarat två
remisser till en beräknad kostnad av 11 tkr.
Genomsnittlig kostnad per remiss var 5 466
kronor. Styckkostnaden har minskat med 11 012
kr jämfört med 2011 och med 2 528 kr i
jämförelse med 2010. Denna minskning beror på
att de remisser som besvarats under 2012 har
varit av enklare karaktär än föregående år och
således tagit mindre tid i anspråk.

Kostnad

2012

2011

2010

Per ärende

4 763

4 296

4 585

738 000

589 000

729 000

5466

16 478

7 994

10 932

16 478

64 000

Totalt
Organisationer/
Föreningar
Övrigt
Totalt beviljade bidrag

Per remiss
4

7

15

Totalt

20

20

38

Tabell 3.5 Kostnad för prestationer

Tabell 3.4: Antal beviljade bidrag Samefonden 2010-2012
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Giron Sámi Teáhter
Under 2012 har Giron Sámi Teáhter beviljats
10 700 tkr från Sametingets anslag (UO 17 1:2
ap.5). Beloppet utgörs av beviljade bidrag för år
2012 och 2013.
Giron Sámi Teáhter producerade totalt fem
förställningar under 2012. Det sammanlagda
publikantalet uppgick till 5 852 personer när det
gäller fysiska teaterföreställningar.
Föreställningen What’s up Sápmi omarbetades
till TV- och radioproduktion. TV-produktionen
gjordes i samarbete med Frekvens produktion AB
och radioproduktionen i samarbete med
Sveriges Radio. What’s up Sápmi har sänts två
gånger på SVT samt en gång i Sveriges Radio.
Enligt SVT uppgår tittarsiffrorna till 35 000 samt
346 starter på SVT play.
I alla fem av Giron Sámi Teáhters produktioner
under 2012 har man spelat på någon eller några
av de samiska varieteterna samt svenska.
Föreställningen ”När vinterns stjärnor lyser här”
var en samproduktion med Norrbottensteatern
och Tornedalsteatern, och den spelades till viss
del även på meänkieli, finska och teckenspråk.
Av totalt fem produktioner var två
föreställningar helt egna produktioner. Tre
stycken var samproduktioner. Tre
föreställningar har varit på turné.
Tabell 3.6 visar en jämförelse av det totala
antalet produktioner, antal samiskspråkiga
produktioner, antal besökare samt antal
produktioner som turnerat mellan åren 20102012.
Antalet besökare per föreställning år 2012 var i
genomsnitt 62 stycken, exklusive tv- och
radiosändningarna. Genomsnittet inklusive TVoch radioproduktionerna var 417 besökare per
föreställning. År 2011 var det genomsnittliga
antalet besökare 58 stycken och år 2010 var det
51 stycken.
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Antal produktioner

2012

2011

2010

Produktioner

5

6

8

Varav
samiskspråkiga

5

4

7

5852

5934

3964

6

4

Totalt antal besökare
(40 852)
Produktioner som
turnerat

3

Tabell 3.6: Produktioner 2010-2012

Produktion

What’s up Sápmi
Rövarsilvret
När vinterns
stjärnor lyser här

What’s up Sápmi,
TV-produktion

Antal
Antal
besökare föreställningar
1 488

23

816

20

3 548

52

(35 000)

2 TV-sändningar*
*exkl 346 starter på
SVT play

Riktiga samer,
radioproduktion
Summa

1 radiosändning

5 852

95

(40 852)

(98)

Tabell 3.7: Föreställningsstatistik 2012

Samernas bibliotek
De totala kostnaderna för den samiska
bibliotekskonsulentverksamheten uppgick år
2012 till 816 tkr. De totala kostnaderna har
under de tre senaste åren varierat mellan 674
och 816 tkr. Den ordinarie bibliotekskonsulenten har under året varit tjänstledig för
att vikariera som chef för språk, kultur och SIC.
Som ersättare har en konsult från Ájtte anlitats.
Av den anledningen har verksamheten låga
lönekostnader medan konsultkostnaderna ökat.
I kategorin för ”Övrigt” ingår
Biblioteksverksamhetens konsultkostnader som
uppgår till 384 tkr, varav huvuddelen (cirka 358
tkr) härrör till bibliotekskonsulenttjänsten.
Under 2012 har ett stort inventerings- och
förvärvsarbete genomförts. Ett större antal
böcker har köpts in under år 2012. Dessa inköp
ingår också i kategorin ”Övrigt”.
2012

2011

2010

Personal

19 579

377 077

565 778

Lokaler

38 604

20 270

12 947

Resor

3 108

24 082

4 718

Övrigt

754 470

252 927

166 557

Totalt

815 761

674 356

750 000

Tabell 3.8 Kostnader för biblioteksverksamheten 2010-2012

Samernas bibliotek har under 2012 samarbetat
med Sametingets bibliotek och Samisk
bibliotekstjeneste i Troms i Norge. Förutom
biblioteksfackliga frågor har samarbetet gått ut
på att tillsammans underhålla bloggen Samisk
bibliotektjeneste – Sámi girjerádjubálvalus:
informasjonstjeneste om nye samiske utgivelser
fra Samisk bibliotektjeneste i Troms, Sametingets
bibliotek og Samernas bibliotek6 där vi i
huvudsak informerar om nyutgiven samisk
litteratur. Vi samarbetar samtidigt om Facebooksidan: Sámiid girjerájus/Sámij
Girjevuorkka/Saemiej gärjegåetie/Samernas
bibliotek . 572 personer följer denna sida.

6

Samiskt bibliotek har för närvarande 275 följare
på Twitter.
Under året har arbetet med övergång till Deweyklassifikation fortsatt. Böckerna har flyttats om,
hyllorna har märkts om och en stor del av
barnlitteraturen är omklassificerad.
Ett remissyttrande till utredningen ”Ny
bibliotekslag” har utarbetats och skickats iväg.
Under året har en inventering av beståndet av
framför allt barnlitteratur och läromedel
genomförts och kompletterande inköp av
litteratur har gjorts så att förvärven av böcker
har ökat betydligt sedan 2011. Även antikvariska
böcker har köpts in, bland annat Die Lappische
Zaubertrommel av Ernst Manker.
En inventering av behov av bokvård har
genomförts. Ett hundratal volymer har skickats
till bokbindare för åtgärd, bland dem Lexicon
Lapponicum av Eric Lindahl och Johan Örling
från 1780, vilken fanns med i boksamlingen som
köptes in från Lars Thomasson. Eftersom
resurserna är begränsade har den ökade
aktiviteten inom dessa områden medfört att det
under året inte funnits så mycket tid till att
marknadsföra bibliotekets tjänster. Arbetet med
att främja utlåningen av böcker har fått stå
tillbaka, vilket märks i utlåningsstatistiken.
De totala kostnaderna för inköp av böcker
uppgår till 336 tkr. Totalt har 1343 böcker köpts
in, varav 1054 på samiska. Biblioteket har fått
125 böcker i gåva.
Kostnader för inköp av tidskrifter uppgår till nio
tkr. Samernas bibliotek har prenumererat på
åtta tidskrifter.
Biblioteket har svarat på ca 20 ”större” frågor
och en mängd ”mindre”. Sju sändningar med
bokdepåer har skickats ut till skolor och
bibliotek i hela landet.
Samernas bibliotek har under 2012 gjort 703
utlån. Bokbeståndet den 31 december 2012 är
12 502 stycken.

http://samiskbibliotektjeneste.wordpress.com/
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Måluppfyllelse Kultur
Förvärv av böcker

Återrapporteringsindikatorer
2012
Inköp

Gåvor

2011

2010

Inköp Gåvor Inköp Gåvor

Totalt antal böcker
1343



125

392

88

199

95



Böcker på samiska
1054

Bedömningen av måluppfyllelse görs utifrån
följande indikatorer:

18

312

12

118

0



Belopp
335 882

61 842

48 745

2012

2011

8

8

9 037

6 563

Förvärv av tidskrifter

Antal tidskrifter
Belopp
Utlån av böcker

Antal utlån

2012

2011

703

1 623

Bestånd (antal katalogiserade böcker)

Pr 31/12 2012 Pr 31/12 2011
Antal böcker

12 502

Tabell 3.9 Förvärv, utlån och bestånd 2010-2012

11 612



Antal beviljade bidrag och dess fördelning
avseende konstlivet.
Antal beviljade bidrag och dess fördelning
avseende kulturlivet.
Bedömning av Sametingets insatser för att
stärka den samiska kulturen och identiteten.
Giron Sámi Teáhters verksamhet under
2012 avseende antal produktioner och antal
publik.

Bedömning
Antal beviljade bidrag och dess fördelning på
konst- och kulturlivet
En svårighet i bedömningen är att definiera det
kvalitativa målet ”ett starkt och mångfaldigt
konst- och kulturliv”. Kulturbegreppet innehåller
både konstliv och kulturliv. Begreppet konstliv
tolkas som de sköna konsterna där litteratur,
bild- och formkonst, musik och teater ingår.
Begreppet kulturliv i sin tur tolkas utifrån en
sociologisk eller antropologisk förståelse där
kulturlivet ses som det kitt som håller samman
människor i en grupp (kultur). Det råder en
växelverkan mellan dessa två definitioner.
Genom att stärka det samiska konstlivet, såsom
litteratur och bildkonst, stärks också den
samiska identiteten. En starkt och mångfaldigt
konstliv ger en positiv bild av att vara same,
vilket stärker den samiska identiteten och
därmed även kulturen.
Vid bedömning av styrka och mångfald i
konstlivet har särskilt kulturyttringarna duodji
(slöjd), bild- och formkonst, musik och litteratur
(Se tabell 3.2- 3.4) analyserats. Till konstlivet
hör också teaterverksamhet. Vid bedömning av
styrkan och mångfalden i kulturlivet har de
övriga kulturyttringarna enligt tabell 3.2- 3.4
(Organisationer/föreningar, Forskning och
utbildning, Media samt Övrigt), analyserats.
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Bidragskategorierna utgör underlag vid
bedömningen av styrkan och mångfalden i det
samiska konst- och kulturlivet under 2012. Med
utgångspunkt i tabell 3.2- 3.4 kan Sametinget
konstatera att förändringar från föregående år
har skett i flera avseenden. Bland annat har
inkomna ansökningar inom området Bild- och
formkonst ökat medan inkomna ansökningar
inom området Media minskat. Det totala antalet
inkomna ansökningar har ökat, i jämförelse med
år 2011 (+ 2 st), och den största ökningen
återfinns i kategorin Övrigt (+16 st).
Fler projekt (+ 3 stycken) inom ”konstlivet”
(Litteratur, Bild/Formkonst, Slöjd samt Musik
och jojk) har beviljats medel under 2012 än året
innan. När det gäller ”kulturlivet” (kategorierna
Forskning/Utbildning, Media, Organisationer/
Föreningar samt Övrigt) har även här fler
projekt beviljats medel under 2012 (+ 8 stycken)
än föregående år.
Totalt kan endast 20 av 89 beviljade
ansökningar (22 %) hänföras till kategorin
konstliv, medan 69 ansökningar (78 %) kan
hänföras till kategorin kulturliv. Även år 2011
utgjorde konstprojekten 22 % och
kulturprojekten 78 %. År 2010 var andelen
konstprojekt 25 % och andelen kulturprojekt
75 %. Förhållandet mellan antal konstprojekt
och kulturprojekt har därmed varit relativt
stabilt under den senaste treårsperioden. Dock
råder det en markant obalans kategorierna
emellan, det vill säga när det gäller antal
beviljade konstprojekt i relation till antal
beviljade kulturprojekt.
Sametinget bedömer därför utifrån indikatorn
”ett starkt och mångfaldigt konstliv” att målet
endast är delvis uppfyllt.
Totalt 54 av 89 beviljade ansökningar (61 %)
utgör verksamhetsbidrag till föreningar och
organisationer. Bidrag till organisationer och
föreningar har ökat från 43 till 54 stycken. En
ökning med 25 % i relation till föregående år.
Av budgeten 2012 utbetalades 88 % (17 303
tkr) i verksamhetsbidrag till organisationer och
föreningar. Exkluderat bidraget till Giron Sámi

Teáhter utgör verksamhetsbidragen 11 803 tkr
(60 %) av den totala budgeten.7
2011 fördelades 86 % i verksamhetsbidrag.
Exkluderat bidrag till Giron Sámi Teáhter
utgjorde verksamhetsbidragen 55 % av den
totala budgeten.8
Det saknas i nuläget tillförlitliga instrument för
att mäta hur och i vilken utsträckning
verksamhetsbidrag till föreningar och
organisationer bidrar till utvecklingen av ett
starkt och mångfaldigt samiskt konstliv.
Däremot stärker organisations- och
föreningsverksamheten det samiska kulturlivet,
vilket indirekt stärker den samiska identiteten
och kulturen.
Sametinget bedömer därför utifrån indikatorn
”ett starkt och mångfaldigt kulturliv” att målet
endast delvis är uppfyllt.
Med tanke på att Sametinget under 2012 bara
kunde bevilja 55 % av inkomna ansökningar (Se
tabeller 3.2- 3.4) kan målet inte ges en högre
grad av uppfyllelse. Den låga andelen beviljade
ansökningar är ett förhållande som har hållit i
sig hela den senaste treårsperioden. År 2011
beviljades 57 % och 2010 beviljades 61 % av
inkomna ansökningar. Anslaget har inte ökat
nämnvärt sedan Sametingets tillkomst 1993,
medan kostnaderna i samhället för övrigt har
ökat under samma tid. Under denna
treårsperiod har även antalet inkomna
ansökningar ökat vilket gör möjligheten att
tillmötesgå behovet i det samiska konst- och
kulturlivet än svårare.
Vad gäller verksamhetsbidrag till organisationer
och föreningar har antalet beviljade ansökningar
ökat med 46 % från 2010 till 2012 (Se tabell 3.23.4). En konsekvens av att anslaget inte har ökat
är att de organisationer och föreningar som
beviljas verksamhetsbidrag inte kan förvänta sig
att få indexuppräkning av bidraget från år till år.
Då fler organisationer och föreningar ansöker

7

14 422 t kr i kulturanslag och 5 200 tkr i samefondsmedel.
Bidrag till Giron Sámi Teáhter utgör 5 500 tkr.
8

8 915 t kr i kulturanslag och 5 200 tkr i samefondsmedel.
Bidrag, 5 500 tkr, till Giron Sámi Teáhter ej inräknat.
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om verksamhetsbidrag blir det också fler som
ska dela på det totala anslaget, vilket kan få till
konsekvens att bidraget till varje enskild
organisation och förening snarare minskar än
ökar.
För att kunna uppnå målet helt, behöver
Sametinget få ett ökat anslag till samisk kultur.
Utifrån nuvarande anslag kan målet bara nås
delvis.
Insatser under året
Sametingets kulturavdelning har under året
genomfört ett flertal redovisade aktiviteter för
att nå en god måluppfyllelse. Sametingets
bedömning är att verksamheten under året
bidrar tämligen väl till utvecklingen av ett starkt
samiskt kulturliv och att målet enligt denna
indikator i huvudsak är uppfyllt.
Giron Sámi Teáhter
Giron Sámi Teáhter har under 2012 genomfört
fem produktioner. Det är ett minskat antal
produktioner jämfört med föregående år, men i
och med möjligheten till TV- och
radiosändningar har en större publik nåtts. Om
enbart de fysiska teaterföreställningarna
bedöms ligger publikantalet på ungefär samma
nivå som föregående år. När det gäller det
genomsnittliga antalet besökare per fysisk
föreställning har det skett en ökning i jämförelse
med föregående år (se tabell 3.6 och 3.7).
Den största produktionen, exklusive tv- och
radioproduktionerna, var ”När vinterns stjärnor
lyser här”. Den produktionen stod för 61 % av
det totala antalet besökare och 55 % av antalet
fysiska föreställningar (tabell 3.7).
En av förklaringarna till ökningen av det totala
antalet besökare den senaste treårsperioden är
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teaterns långsiktiga mål att nå en större publik,
bland annat genom att skapa ett välfungerande
arrangörsnätverk samt att samarbeta med andra
teatrar och aktörer.
Teaterns mål att ”utveckla en samiskspråkig
teater med hög konstnärlig kvalitet som är
ledande inom samisk scenkonst” och i
förlängningen bidra till utvecklingen av ett
starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv,
bedöms därför som delvis uppfyllt. Att målet inte
kan nås fullt ut beror på att anslaget till teatern
inte har höjts sedan teatern fått del av
kulturanslaget. Utifrån nuvarande resurser kan
målet bara nås delvis.

Samlad bedömning
Utifrån valda indikatorer var tre mål
(”Konstlivet”, ”Kulturlivet” och Giron Sámi
Teáhter) delvis uppfyllda, medan ett mål var i
huvudsak uppfyllt (”Insatser under året”)
En aggregerad bedömning av
kulturavdelningens verksamhet är att målet är
delvis uppfyllt.

INFORMATION
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.

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.

Myndighetens information
Verksamhetsbeskrivning
Sametingets informatör utgör en stödfunktion
för ledningsgruppen, avdelningarna och den
politiska ledningen. Ansvarsområdena är den
utåtriktade informationen om Sametingets
verksamhet via webb, trycksaker, annonser,
pressmeddelanden med mera. Till viss del
arbetar informatören även med intern
information.

Verksamheten under året
Sociala medier
Sedan 2010 har Sametinget använt sig av
Twitter, framför allt i samband med Sametingets
plenum för att direkt förmedla hur debatten i
plenum går och vilka beslut som fattas.
Twitterkontot sametinget_sve har i dagsläget 272
följare.

personalsamordnaren. Informationen som
sprids på intranätet är tillgänglig för alla
samtidigt och är ett effektivt medel för att skapa
en vi-känsla mellan kontoren på Sametinget.

Studiebesök
Under 2012 har Sametinget tagit emot besök av
integrationsminister Erik Ullenhag, Sydkoreas
ambassadör Eom Seock-jeong,
kommunikationsavdelningen vid Sveriges
kommuner & landsting (SKL), representanter
från Chiles regering och Chilean Indigenous
Development Corporation, japanska forskare från
Sapporo Gakuin University/Gunma University/
Kokugakuin University, för att nämna några.
Beroende på besökets syfte deltar även
kanslichef, ordförande eller styrelseordförande.

Pressmeddelanden
Sametinget anlitar PR-tjänsten MyNewsdesk för
att få större spridning på pressmeddelanden och
göra information om Sametinget mer tillgänglig i
samhället. Statistik från MyNewsdesk visar att
Sametingets pressrum besökts 14 020 gånger
under året, vilket ger ett genomsnitt på drygt
tusen visningar per månad. Det är mindre än
förra året men beror på att färre
pressmeddelanden skickats ut än tidigare år.

Egen app
Den tekniska utvecklingen går framåt och
användningen av smarta telefoner har fått stort
genomslag i Sverige. För att göra information om
Sametinget och Sápmi mer lättillgänglig, framför
allt för yngre generationer, har planerna på en
sametings-app fått fastare former under 2012.
Appen kommer att lanseras i god tid före
sametingsvalet som äger rum den 19 maj 2013.

Intern information
Under 2012 har ett intranät för myndighetens
anställda lanserats. På intranätet finns en
personalhandbok med viktig information som
rör anställningen på Sametinget. Informationen
har sammanställts i samarbete med
Sametinget i Sverige | INFORMATION
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Måluppfyllelse Myndighetens
information
År

Antal artiklar9

Återrapporteringsindikatorer

2010

1 054

Bedömning av måluppfyllelsen sker utifrån
dessa indikatorer.

2011

954

2012

1 224



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




Bedömning
Besöksfrekvens på webbplatsen
Besöksfrekvensen på webbplatsen
www.sametinget.se analyseras från och med
2011 med statistikverktyget Google Analytics.
För år 2012 visar statistikverktyget 114 855
besök och 50 141 unika besökare. 84 % av
besöken kommer från Sverige och drygt 7 %
från England/USA. Övriga besök kommer från
Norge, Finland och Tyskland.
Under 2011 var besöksfrekvensen 116 579
besök. Det är med andra ord ingen större
skillnad mellan åren.

Utfall i media
16 pressmeddelanden har skickats ut via
Newsdesk under 2012. De pressmeddelanden
som fick störst genomslag i media är
”Europarådets rådgivande kommitté granskar
skyddet för samerna” som lästs 503 gånger och
”Samiskan och graffitin möts i unikt projekt i
Umeå” som lästs 468 gånger.

Tabell 4.1: Antal artiklar där Sametinget omnämns i svensk
media 2010-2012.

Antalet artiklar i svensk media håller sig relativt
konstant kring tusen artiklar per år. Det är inget
stort genomslag i mediabruset. Variationerna
beror på om något särskilt tema fått större
uppmärksamhet. 2012 har mediefokus varit på
vargar i renskötselområdet och det ökande
antalet gruvprospekteringar i norra Sverige.
79 % av artiklarna återfinns i landsortspressen,
företrädesvis i Norrland. 13 % av artiklarna som
nämner Sametinget återfinns i rikspressen.
Sametingets webbplats, muntlig och skriftlig
information, pressutskick, pressrum på
Newsdesk och referat från plenum bidrar till att
information om samer och Sametinget finns
tillgänglig och sprids i samhället. Mycket mer
skulle kunna göras med mer resurser. Samtidigt
är det ett välkänt faktum att samiska frågor i hög
utsträckning är osynliggjorda i svensk media. De
frågor som väcker engagemang och debatt i en
större krets handlar ofta om rovdjur och renar.
Då blir tonen lätt rå och hätsk på insändarsidor
och i kommentarfunktioner på internet. Frågan
är om mer kunskap skulle förändra de rasistiska
attityder som finns.
Utifrån valda indikatorer är Sametingets
bedömning att målet för myndighetens
informationsverksamhet är uppfyllt.

En sökning med sökordet sameting* hos
mediebevakningstjänsten Retriever med enbart
svenska källor (tryckt press och webb) åren
2010-2012 ger följande utfall:

För att få en jämförbarhet har samma bevakningsverktyg
(Retriever) och samma sökord (sameting*) använts för alla tre
åren. Eftersom antalet källor ständigt förändras har en ny
sökning gjorts för samtliga tre år. Siffrorna är därmed inte
identiska med siffrorna i tidigare årsredovisningar.

9
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Samiskt informationscentrum (SIC)

jojkworkshop under samlingsnamnet
”Kulturkul” på Ájtte fjäll- och samemuseum.

Verksamhetsbeskrivning

PR- marknadsföring

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 två informatörer i
Östersund.

SIC informerar omvärlden om sin verksamhet
och informationsprodukter. Syftet är att öka
flödet av information om samerna och
marknadsföring av SIC som informationskälla.
Under 2012 har SIC haft en återkommande
annons i tidningen Journalisten som utkommer
med 15 nr/år och stående annons i
internetsöktjänsten hitta.se. Vi annonserar även
på webbsajter som riktar sig till pedagoger i
skolan, såsom lektion.se.

Verksamheten under året
Webbproduktion och webbutveckling
Samiskt informationscentrum producerar
information om samerna som urfolk och om
samiska förhållanden på webbplatsen
www.samer.se. Under 2012 har rennäring varit
ett fokusområde. Artiklar om de exploateringar
som hotar rennäringen, renskötselns betydelse
för enskilda individer och om historisk
skogsrenskötsel, har publicerats. Tillsammans
med minoritet.se köper SIC en webb-tv tjänst
där video- och audiomaterial kontinuerligt läggs
upp.

Informationsproduktion
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 5000 ex. av boken Samer – ett
ursprungsfolk i Sverige på svenska samt 1000 ex
på engelska.
SIC har tillsammans med Samiskt språkcentrum
tagit fram en kunskapslåda för förskolan kallad
Jågloe. Mer om detta finns under avsnittet för
språkcentrum.

Sociala medier
SIC använder sig av sociala medier som
Facebook, Twitter och YouTube. Syftet är att
vara synlig i samhället och leda besökare till vår
hemsida www.samer.se. De sociala medierna
uppdateras kontinuerligt.

Informationsservice
SIC tillhandahåller en kontinuerlig service för
dem som efterfrågar information om samerna i
Sverige. Syftet är sprida information som håller
hög kvalitet med enkla medel. Vi distribuerar
informationsmaterial, och 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 vår
hemsida. Målbilden är att SIC ska uppfattas som
en serviceinriktad och trovärdig kunskapskälla
av dem som söker information om samer och
samiskt samhällsliv.

Egna projekt
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. För fjärde året i rad
arrangerade SIC under Jokkmokks marknad
egna aktiviteter med föreläsningar och
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Måluppfyllelse SIC
Återrapporteringsindikatorer
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.



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 motverka fördomar.
Sedan 2011 ligger antalet sidanrop varaktigt på
drygt 2 miljoner stycken, vilket är en dryg
fördubbling från starten 2005 när antalet
sidanrop låg på 800 000. I snitt har samer.se
cirka 180 000 besökare i månaden. Sedan
oktober 2011 används Google Analytics för att
kunna få en tydligare och exaktare information
om besökarna och nyttjandet av webbplatsen
samer.se. Via de socialmedierna Facebook och
Twitter får SIC indikationer dels på
åldersfördelning och intresseområden bland
besökarna. SIC har över 2000 ”gillare” på
Facebook och ca 200 följare på Twitter. Antalet
gillare och följare ökar stadigt.
Vi bedömer att den webbpublicerade
informationen når allmänheten och bidrar till en
ökning av kunskapsnivån.
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
5 000 exemplar av skriften Samer - ett
ursprungsfolk i Sverige finns ca 1500 exemplar
kvar i slutet på året och av engelska versionen
finns 200 exemplar kvar.
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De utförda insatserna under 2012 har enligt
Sametingets bedömning gjort att informationen
om samer och samiska förhållanden är
lättillgänglig och sprids i samhället.
Sametingets bedömning är att målet utifrån
valda indikatorer är uppfyllt.

Särredovisning av kostnader för SIC
Kostnaderna för Samiskt informationscentrum
uppgår till cirka 3 320 tkr för år 2012. Tabellen
visar att kategorierna kostnader för personal
(+ 392 tkr) och övrigt (+ 195 tkr) har ökat
markant, medan ”Resor” har minskat (- 95 tkr).
De övriga kategorierna uppvisar ett utfall som är
i nivå med 2011. Utfallet för SIC år 2012
påverkas emellertid av två händelser av mer
speciell karaktär.


Ett avgångsvederlag á 1 019 tkr inklusive
sociala avgifter för en tidigare SIC-anställd
har belastat kostnadskategorin ”Personal”.



Tidigare aktiverade utvecklingskostnader á
357 tkr har kostnadsförts i och med att
kriterierna för att redovisas som en
immateriell anläggningstillgång inte längre
var uppfyllda. Kostnaden inkluderas i
kategorin ”Köpta tjänster”.

2012

2011

2010

1 902 451

1 510 321

1 521 972

Lokaler

34 068

49 212

56 176

Resor

21 247

116 145

147 663

Köpta tjänster

827 621

830 385

403 261

Övrigt

534 754

339 517

428 264

Totalt

3 320 141

2 845 580

2 557 336

Personal

Tabell 4.2 Kostnader för Samiskt informationscentrum 2010-2012

Vid neutralisering av den påverkan av utfallet
som dessa händelser ger, erhålls ett helt annat
utfall avseende dessa kategorier.
Personalkostnaderna för 2012 exklusive
avgångsvederlag uppgår till 883 946 kr, det vill
säga en minskning med 626 375 kr (- 41 %)
jämfört med 2011. Denna minskning beror på att
SIC haft en mindre personalstyrka under 2012.
Köpta tjänster för 2012 exklusive upplösningen
av de tidigare aktiverade utvecklings-

kostnaderna skulle få ett utfall på 470 521, det
vill säga en minskning med 359 864 kronor
jämfört med 2011. Denna minskning beror på att
SIC varit medvetna om de kostnader
avgångsvederlaget och återföring av
utvecklingsutgifterna skulle medföra. SIC har
därför under året agerat försiktigt och dragit in
på främst konsultinköp och resor.
Inom kategorin ”Övrigt” är det främst kostnader
för PR och marknadsföring med mera som är
framträdande.
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SAMISKA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSPLANERING


Mål

Ett starkt och utvecklat samiskt näringsliv
samt en samhällsplanering där samiska
behov beaktas, särskilt rennäringens behov
av mark och vatten.

Sametinget ska till regeringen redogöra för
utvecklingen av rennäringen och andra samiska
näringar. Redovisningen ska innehålla resultat för
de tre föregående åren samt en bedömning om
framtida utvecklingen för de samiska näringarna.
Redovisningen ska innehålla uppgift om:


Återrapportering
Rapportering 1:26 Främjande av
rennäringen m.m.
Sametinget ska till redogöra hur anslaget använts
samt redovisa antal ärenden och kostnader i
följande fall:














Bidrag enligt förordningen (1986:255) om
pristillägg på renkött.
Ersättning enligt 3 § 2 förordningen
(1994:246) samt utbetalningar enligt 3 § 1
och 3 förordningen (1994:246) 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,
natur- och 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

Sametinget ska även redovisa
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Åtgärder för anpassning till ändrade
klimatförhållanden





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.

Verksamhetsbeskrivning
En viktig uppgift som Sametinget har enligt lag
är att medverka i samhällsplaneringen och
bevaka att samiska behov beaktas. Ett av
styrdokumenten är det näringspolitiska
handlingsprogram som antogs av plenum 2006.
Under hösten 2012 påbörjades revidering av
programmet. Enligt Förordning (2009:1395) med
instruktion för Sametinget, ska Sametinget följa,
utvärdera och hålla regeringen informerad om
utvecklingen inom rennäringen och övrigt
samiskt näringsliv.
Under 2012 har Sametinget fortsatt arbeta 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 drabbats av cesiumnedfallet från
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Dessa är
ersättningar som syftar till att täcka renägarnas
förluster. 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 inbjuds samebyarna till
informationsmöten. Sametinget deltar även i
uppdrag som initierats av regeringen.
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En förutsättning för att det samiska näringslivet
ska kunna vara starkt och utvecklat och ta
hänsyn till naturen och dess resurser i ett längre
perspektiv, är ett positivt näringslivsklimat. All
näringsutveckling måste ha sin utgångspunkt i
traditionell samisk kunskap och hållbar
utveckling. Sametingets mål för denna
verksamhet tangerar Landsbygdsdepartementets vision Bruka utan att förbruka.

Samiskt Näringsliv

renar åt andra renägare som själva inte arbetar
aktivt inom renskötseln.
Län

Ansvarig
renskötare

Norrbotten

755

197

19

621

Västerbotten

104

491

Jämtland

104

410

Totalt riket

982

259

Koncessionsomr.

Verksamheten under året

Tabell 5.1 Antal renar per ansvarig renskötare för
renskötselgrupp.

Rennäringen
Antalet renar i Sverige varierar i cykler mellan
225 000 och 280 000 i vinterhjord. Säsongen
2011/2012 består vinterrenhjorden av cirka
255 000 djur. Svängningar i renhjordens storlek
beror till största delen på variationer i
naturbetet och förändringar i rovdjursförekomst.

Statistik renägare10
Det finns 4 705 renägare i Sverige, varav 1 826
är kvinnor och 2 879 är män. 67 % av renägarna
finns i samebyarna i Norrbottens län och 19 % i
koncessionsområdet, 7 % i Västerbottens län
och 7 % i Jämtlands län. 982 stycken är
ansvariga renskötare för renskötselgrupp. 809
(82 %) av de ansvariga renskötarna är män och
173 stycken (18 %) är kvinnor. 79 % av
renskötarna finns i Norrbottens län.
Antal renar per renägare varierar kraftigt mellan
olika områden. I medeltal har en renägare i
Norrbottens län 47 renar. En renägare i
koncessionsområdet har i genomsnitt 14 renar.
En renägare i Västerbotten har i medeltal 155
renar. En renägare i Jämtland har i genomsnitt
121 renar. Antalet renar per renägare i landet
som helhet är 54. En ansvarig renskötare sköter

10

Renar/ ansvarig
renskötare

Statistiken härrör från Sametingets statistikprojekt.
Statistiken baseras på uppgifter från säsong 2011/2012. Vid
tidpunkten för framtagande av siffror saknades siffror för 6 av 51
samebyar. Statistiken är approximerad med föregående års siffror
för dessa samebyar.

Tjernobyl
Staten kompenserar renägarna för förluster på
grund av Tjernobylolyckan. Tidigarelagd slakt
och utfodring av ren på vintern11 bidrar till att
antalet kasserade slaktkroppar har minskat
sedan olyckan. De slaktkroppar som har
cesiumvärden över 1 500 becquerel kasseras.
Slaktåret 2011/2012 kasserades 77 renar.
2010/2011 kasserades 30 renar. 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 becquerelkasseringen av obetydlig storlek i jämförelse
med år 1986 då 27 000 renar kasserades.
89 ärenden har handlagts under året till en
kostnad av 266 tkr. Den genomsnittliga
kostnaden per ärende var 2 993 kronor.
Styckkostnaden har ökat med 7,8 % jämfört med
2011. Denna ökning kan till viss del förklaras av
ökade lönekostnader.

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

11

Renens vinterföda (lav) innehåller mer cesium än gräs, örter
och löv.

Sametinget i Sverige | SAMISKA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSPLANERING

45

Under 2012 utfördes underhållsarbete på 573
km stängsel till en genomsnittlig kostnad av
3 400 kr per kilometer. Den totala kostnaden
beräknades till 1 948 tkr. Styckkostnaden (per
km) har ökat med 5 % i jämförelse med
föregående år. Förklaringen är en kombination
av högre lönekostnad per tidsenhet och ökade
materialkostnader.

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 är
sökbart på Sametingets webbplats och kan
laddas ner i mobiltelefon. Samebyar och
sameföreningar kan begära en sammanställning
av renmärken i olika filformat för tryck av
renmärkesböcker.
170 ärenden har handlagts under 2012 till en
kostnad av 402 tkr. Den genomsnittliga
kostnaden per ärende var 2 366 kronor. Antalet
ärenden har minskat med 42 %. Detta beror på
att arbetet med kontroll av dödsbo-renmärken
inte har kunnat utföras på grund av tidsbrist.
Medelkostnaden per ärende har ökat med 6,3 %.
Denna ökning beror till viss del på ökade
lönekostnader.

Antal kontrollslaktade12 renar
Under säsongen 2011/2012 kontrollslaktades
57 592 renar, vilket är en ökning med 2 %
jämfört med 2010/2011. Ökningen är marginell
och visar att trenden med sjunkande slakt de
senaste fem säsongerna har avstannat.
Under säsongen 10/11 kontrollslaktades 56 338
renar där prisstöd utbetalats. Säsongen 09/10

12

Renägare slaktar därutöver renar för eget behov, s k
husbehovsslakt. I Norrbottens län där det finns många renägare
kan denna slakt vara av betydande omfattning.
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slaktades 52 632 renar. Kvantiteten
kontrollslaktat renkött har ökat med 2 % från
1427 ton 2010/2011 till 1461 ton 2011/2012.
Ökningen i vikt motsvarar ökningen i antal,
vilket pekar på att medelvikten för slaktdjuren
är ungefär densamma som föregående år.
I nedanstående diagram redovisas utvecklingen
av renslakten under slaktåren 1996/1997 till
2011/2012 i Sverige. Antalet vajor i
vinterrenhjorden har varit relativt konstant
sedan 2004/2005. Trots detta har slakten
minskat kraftigt sedan 2006/2007 för att plana
ut de senaste åren. Minskningen som har skett
de senaste åren kan förmodligen till stor del
förklaras av ett ökat antal rovdjur (se vidare
kapitel Viltvård, ersättning och inventering).
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regeringen om vilka renstängsel som ska
uppföras eller rivas. Någon sådan
överenskommelse har ännu inte trätt i kraft.

Figur 5.1: Antal kontrollslaktade renar 1996/97 – 2011/12

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 9 kr per kilo för vuxna djur och 14,50
kr per kilo för renkalv enligt Förordning om
pristillägg på renkött (1986:255). Pristillägget
beräknas på slaktkroppens vikt. Till renägarna
betalas det ut 8,50 kr per kilo respektive 14 kr
per kilo. Ett avdrag görs för ett särskilt
marknadsstöd på 50 öre per kilo som ska
användas för marknadsföring av renkött.
Pristillägg utbetalas av Sametinget till
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renägaren. Slaktintäkterna för 2011/12 var 75
471 tkr (+2,5 %) och prisstödet 17 140 tkr
(+ 2,9 %).
7 023 ärenden har handlagts under 2012 till en
kostnad av 580 tkr. Den genomsnittliga
kostnaden per ärende var 83 kronor.
Styckkostnaden har minskat med 7,8 % jämfört
med år 2011. Den lägre styckkostnaden kan
förmodligen förklaras av större effektivitet i
arbetsprocessen.

Genomsnittliga avräkningspriser
I diagram 5.2 redovisas utvecklingen av
genomsnittliga avräkningspriset per kilo för
slaktsäsongerna 01/02 till 11/12.

Samisk turism är ett utpekat utvecklingsområde
i Sametingets näringspolitiska strategi och
Sametinget har medfinansierat projektet ”Visit
Sápmi” som har till syfte att utveckla och bredda
företagandet och att öka lönsamheten inom
upplevelsenäringen bland samebyarna i Norroch Västerbotten. Sametinget bedömer att
fortsatt strategisk marknadsföring och
fokusering på samisk hållbarhetsturism kan
bidra till att höja lönsamheten för verksamma
samiska turistföretag och bidra till att nya
samiska turistföretag kan etableras. Inom
projektet har under 2012 godkänts sex nya
företag i Sápmi Experience – ett kvalitetsmärke.
Projektet har även satt upp en
marknadsföringsportal – www.visitsapmi.com.
Sametinget kartlade under 2010 utvecklingen
avseende turistverksamhet i Sápmi13 som visade
på en fördubbling av det samiska turismföretagandet mellan åren 2001-2008, från ett
40-tal företagare till 97 företagare. Ungefär
hälften av företagen kombinerade turism med
renskötsel. 46 % av företagen innehades av män,
17 % av kvinnor, 22 % av både män och kvinnor
samt 15 % av ekonomiska föreningar knutna till
samebyar. I dagsläget bedöms tillskottet av
ytterligare nyföretagande vara litet. Inom
projektet Visit Sápmi planeras strategier för att
underlätta att starta nya turistföretag.
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Figur 5.2: Genomsnittligt avräkningspris för renkött i kronor,
exklusive prisstöd och moms. Redovisningen sker för riket som
helhet, 2001/02 – 2011/2012.

Säsongen 2005/06 bröts den nedåtgående
trenden och priserna har sedan dess stigit.
Medelpriset exklusive moms är 51,66 kr/kg för
säsongen 2011/12 och är ett trendbrott jämfört
med de senaste sex årens prisökningar.
Prissänkningen uppgår till 3,8 % från säsongen
2010/2011. Den lägsta nivån på medelpriset de
senaste tio åren var 23,50 kr/kg säsongen
2004/05.

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

Duodji (samisk slöjd & konsthantverk) är
utpekad i Sametingets näringspolitiska strategi
som en utvecklingsbar näring. Traditionell
duodji är etablerad sedan länge och design av
kläder och smycken är ett område som
inspirerar till nyföretagande.
Utvecklingsmöjligheter för duodji finns också
inom samarbete och samverkan med andra
samiska näringar som till exempel samisk
turism.
År 2012 var enligt Sameslöjdstiftelsen, antalet
näringsverksamma företag inom deras nätverk
för duodji 152 stycken. Tre nya företag tillkom
under 2012; två kvinnor i Norrbotten och en
man i Västerbotten. Totalt var 61 % av

Rapport från Sametinget: ”Samisk upplevelseturism.
Definition, kartläggning och förutsättningar för utveckling av
samisk turism”. Inlämnad till departementet 2010-06-01 (Dnr
2009-1627).
13

Sametinget i Sverige | SAMISKA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSPLANERING

47

företagarna kvinnor och 39 % män. Stiftelsens
bedömning är att det inte går att ta fram
tillförlitlig statistik när det inte finns en specifik
SNI-kod. Sameslöjdstiftelsen delfinansieras via
Sametingets kulturnämnd och genomför
branschträffar för slöjdföretagare varje år.
Stiftelsen bedriver en relativt omfattande
projektverksamhet inriktad på företagsamhet.

Statistiksystem
Det finns en efterfrågan både från det samiska
och övriga samhället på statistik om samer och
de samiska näringarna. I dagsläget ger
Sametinget ut statistik om renslakt och
rennäring. Därutöver sker cirka 150 leveranser
per år, men det finns även en efterfrågan på
statistik som idag inte existerar. För att skapa
förutsättningar för bättre beslutsunderlag och
möjligheter till uppföljning och analyser av det
samiska näringslivets utveckling, fortsätter
Sametinget sitt arbete med utveckling av
statistiksystem för rennäringen och andra
samiska näringar. Med ett statistiksystem och
utvecklade indikatorer blir målet ett starkt och
utvecklat näringsliv lättare att mäta.
Under 2012 har systemet för statistikbearbetning fortsatt att utvecklats med fokus på
kvalitetssäkring gentemot de interna
handläggarsystemen. Planen för 2013 är att ta
fram statistik och förbättra servicen genom att
skapa en funktion på webbplatsen där
användaren själv ska kunna välja variabler.
Framtagande av ny statistik om samiskt
näringsliv kan kvalitetssäkras och effektiviseras
genom samarbete med andra myndigheter.
Detta kan kräva att Sametinget erhåller status
som statistikansvarig myndighet (SAM).

Bruka utan att förbruka
Den övergripande visionen för Landsbygdsdepartementet är att skapa förutsättningar för
att bruka resurser utan att förbruka. Sametinget
arbetar för att förverkliga den visionen i sitt
livsmiljöprogram som benämns Eallinbiras.
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.

Verksamheten under året
Eallinbiras
Naturens värde är av stor vikt i alla samiska
näringar. Ett försiktigt nyttjande av naturen med
behållande av dess värden är en grundpelare i
den samiska kulturen. I februari 2009 antog
Sametingets plenum livsmiljöprogrammet
Eallinbiras14 som ska pågå till och med 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.

Árbediehtu
Samisk traditionell kunskap (Árbediehtu) är ett
bärande fundament i allt arbete inom
Sametingets livsmiljöprogram. Sametinget
arbetar på olika sätt för att lyfta fram samisk
kunskap, till exempel genom:



Pilotprojekt som rör rennäring (se nedan).
En plan för Sametingets fortsatta strategiska
arbete med árbediehtu som togs fram på
uppdrag av Sametinget styrelse.

Projektet Ájjdo - reflektioner kring biologisk
mångfald i renarnas spår är ett samarbetsprojekt
mellan Sametinget och Centrum för Biologisk
Mångfald (CBM) i Uppsala. Två parallella studier,
en om akademisk forskning och en om

14

Livsmiljöprogrammet finns att ladda ner på
www.sametinget.se/eallinbiras.
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traditionell kunskap, påbörjades under 2011 och
har pågått under 2012. Arbetet består av en
litteraturstudie över vetenskapligt publicerat
material som undersöker och utvärderar olika
aspekter på renskötselns påverkan på biologisk
mångfald samt en sammanställning av projekt
där man intervjuat renskötare om deras
perspektiv angående renskötselns behov av
biologisk mångfald och hur renskötarna ser att
renarna påverkar landskapet.

Arbete med ungdom
Sametinget har genom Eallinbiras jobbat med
ungdomar på olika sätt, främst genom att:





Inkludera ungdomsrepresentanter i
arbetsgrupper, referensgrupper som bildas i
samband med Eallinbiras. Den unga rösten
ska vara med i utarbetandet av både idéer
och genomförande.
Samarbeta med Sáminuorra.
Nära samarbete med Jokkmokks kommun
kring Jokkmokk Winter Conference – en
internationell ungdomskonferens som
samlar framförallt unga forskare,
beslutsfattare och entreprenörer för att föra
samtal om klimat och hållbar utveckling.

Sametingets kansli
Miljöledningssystem
I livsmiljöprogrammet Eallinbiras finns 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 förslag till handlingsplan har tagits fram, men
är ännu inte antagen.

Pilotprojekt
Följande projekt har finansierats med pengar
från ”klimatanslaget”15.
PROJEKT 1: KARTLÄGGNING AV
EKOSYSTEM OCH
MILJÖFÖRÄNDRINGAR I
RENSKÖTSELOMRÅDE
Det övergripande syftet är att förbättra
rennäringens förutsättningar att klara av
kommande miljö- och klimatförändringar.
Projektet arbetar med att ta fram ett verktyg
som gör det lättare för samebyar att dels
kommunicera rennäringens markanvändning,
dels visa hur andra markanvändares aktiviteter
påverkar renen och renskötseln.
Fas 1. Projektet har samlat information och
utfört karteringar och sammanställningar av
andra markanvändares aktiviteter inom
renskötselområdet. All insamlad information har
slagits samman med specifik information om
rennäringen, dels från databasen iRenmark och
dels från renbruksplanerna. All information
samlas i kommunikationsverktyget, RenGIS.
Fas 2. Fas 2 startade upp i slutet av 2011 och
omfattar två pilotsamebyars egna specifika
kartläggningar av faktorer som påverkar hur
deras renskötsel bedrivs. Projektet har pågått
under 2012. Inom varje sameby pågår andra
markanvändares aktiviteter vilka ofta förhindrar
och försvårar renskötseln. När detta projekt är
slut finns ett bättre verktyg för Sveriges
samebyar att kommunicera hur, var och varför
förbättrande åtgärder bör sättas in för att
minska störningarna från andra markanvändare.
Mål med projektet: Att rennäringens behov
tydligare ska förklaras och beaktas i
samhällsplanering samt att underlätta för
rennäringen att agera mer flexibelt på
förändringar.
Projektägare: Sametinget och Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU).

Mer information om samtliga projekt finns på
www.sametinget.se/24831
15
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Målgrupper: Användare av framtagna
produkter och verktyg: Samebyar, Sametinget,
Svenska Samernas Riksorganisation (SSR) samt
svenska myndigheter, naturresursutnyttjande
företag och samrådande aktörer.
PROJEKT 2: RENSKÖTSELNS
ANPASSNINGAR TILL
KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Projektet undersöker på vilket sätt
klimatförändringar förändrar förutsättningarna
för rennäringen. I projektet studeras renen som
indikator för förändringar i landskapet och
klimatet. Förändrade vädermönster påverkar
renens beteende och rörelse i olika grad. Den
traditionella kunskapen om hur renen rör sig
jämförs med data som har samlats in från GPSmärkta renar i området. Projektet har pågått
2010-2012.
Mål med projektet: Att minska sårbarheten,
förbättra rennäringens anpassningsmöjligheter
till klimatförändringar och att höja kompetensen
hos olika målgrupper.
Projektägare: Projektet bedrivs av Vilhelmina
Norra Sameby i samarbete med skogsstyrelsen,
SLU och Umeå universitet.
PROJEKT 3: FAAMOE:
KRAFTSAMLING I SÖDRA SÁPMI
Faamoe betyder styrka och kraft, drivkraft samt
uthållighet. Projektet handlar om att stärka
kraften hos deltagande samer, både som
individer och som grupp, och att öka
motståndskraften mot yttre förändringar.
Klimatförändringar, rovdjur, minskade
betesmarker och rättstvister påverkar
rennäringen och livssituationen. Projektet har
pågått 2010-2012.
Mål med projektet: Framtagandet av
hållbarhetsplaner för samebyarna,
företagsutveckling, förbättrad dialog med
närsamhället, att lyfta fram den sydsamiska
kulturen som resurs.
Projektägare: Fem samebyar (Idre, Mittådalen,
Tåssåsen, Handölsdalen sameby, Ruvhten sijte)
samt Svenska Samernas Riksförbund (SSR).

PROJEKT 4: EALÁT- INFORMATION I
SVERIGE 16
Projektet är ett informationsprojekt som ska
framföra renskötarnas röst till Arktiska rådet om
hur klimatförändringar och förlust av betesland
påverkar renskötseln cirkumpolärt och hur
traditionell kunskap kan användas i
anpassningar till dessa förändringar.
Förankringen i Arkiskt råd ger projektet en unik
möjlighet att sätta urfolks och renskötselns
situation på agendan.
Ealát-Sverige har haft så kallade ”Community
based workshops” runt om i svenska Sápmi.
Olika målgrupper i lokalområdet bjöds in för
information och gemensam diskussion om
rennäringens förutsättningar. Seminarierna
handlar om klimatförändringar, förlust av
betesmarker samt traditionell kunskap. EalátSverige är en del av ett större projekt som pågår
i hela renskötselområdet i världen. Projektet har
pågått under 2010-2012.
Mål med projektet: Att göra renskötarnas röst
hörd i Arktiska Rådet.
Projektägare: Initiativtagare är Association of
World Reindeer Herders (WRH), som har
observatörsstatus i Arktiskt råd. Internationellt
Reindriftssenter i Kautokeino, Norge leder
projektet för WRH.
PROJEKT 5: PROJEKT DIEVÁT:
UTVECKLING AV ARBETSMODELL
FÖR SAMEBYNS LÅNGSIKTIGT
HÅLLBARA PLANERING &
FÖRVALTNING AV NATUREN OCH
KULTUREN 17
Den traditionella kunskapen om hur samerna
förvaltar och brukar naturen utan att förbruka
den har hittills behandlats underordnat när
exploateringar planeras eller genomförs. Det är
väsentligt för en hållbar utveckling i området att

16

Hemsida:
icr.arcticportal.org/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=245&Itemid=86&lang=en

17
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ansvaret för beslut och förvaltning ligger lika
tungt på samerna som på övriga aktörer, att
samerna är delaktiga i planeringsprocesser från
början och att samernas syn på och kunskap om
naturen beaktas i samhällsplaneringen. De
metoder samebyn utvecklar ska ha sin
utgångspunkt i biologisk mångfald, samisk
natursyn och traditionell kunskap. Projektet har
pågått 2010-2012.
Mål med projektet: Att utveckla en
arbetsmodell för samebyns långsiktiga planering
och hållbar natur och kulturmiljöförvaltning
Projektägare: Saarivuoma sameby

Toleransnivå för rennäringen
Regeringen gav år 2010 Sametinget i samråd
med Naturvårdsverket, i uppdrag att utforma ett
förvaltningsverktyg för förekomst av stora
rovdjur baserat på en toleransnivå för
rennäringen. I uppdraget ingick att definiera och
föreslå en faktisk toleransnivå för förekomst av
stora rovdjur i samebyarna. Sametinget föreslog
att den maximala skadenivån orsakad av rovdjur
under ett år får maximalt uppgå till fem procent
av en samebys faktiska renantal. Sametinget
föreslog vidare följande förvaltningsåtgärder för
att se till att skador av rovdjur inte överskrider
toleransnivån:









Licensjakten på rovdjur inom
renskötselområdet styrs i samråd med
samebyarna, och med utgångspunkt från en
riskmodell, till de områden där rovdjuren
beräknas göra störst skada.
Ett förvaltningsverktyg för länsstyrelser och
samebyar innehållande bl.a en
datariskmodell och former för dialog.
Mätmetoder att användas i samråd mellan
länsstyrelser och samebyar.
Ett skyddsintensivt område inrättas. Ett
tydligt regelverk upprättas för förenklad
skyddsjakt på rovdjur i direkt anslutning till
områden för renkalvning, under
tidsperioden direkt före, under och efter
kalvning.
Licensjakt på lodjur införs i norra
förvaltningsområdet samt inom Idre






samebys betesområde under tidsperioden
oktober till december.
Riktad skyddsjakt på järv införs i
populationsreglerande syfte inom
renskötselområdet. Om licensjakten under
hösten inte haft avsedd effekt bör ytterligare
möjligheter till jakt på lodjur tillåtas under
mars månad.
Samebyarna ges möjlighet att upplåta
skyddsjakt till annan.
Åteljakt på järv tillåts samt att
Jordbruksverket gör en översyn av foderlagstiftningen för att se om det kan
möjliggöra att ren kan användas som
åtelmaterial.

Varg är det rovdjur som ställer till med störst
problem för rennäringen och kan därför inte
accepteras inom renskötselområdet. En
konsekvensanalys av vad en växande vargstam
innebär för rennäringen, efterfrågas. I
förebyggande syfte föreslås att en buffertzon
upprättas för att minimera invandringen av varg
söderifrån in i renskötselområdet.
Toleransnivåutredningen ansåg att rennäringen
måste få större inflytande i den regionala
förvaltningen av rovdjuren än vad som sker idag.
Sametinget begärde ett tilläggsuppdrag för en
översyn av ersättningssystemet i sin helhet med
syfte att ersättningarna ska täcka de faktiska
förlusterna, inklusive det merarbete rovdjuren
orsakar rennäringen. Sametinget föreslog också
att samebyarnas ersättning för
inventeringsarbetet måste ökas till att motsvara
de faktiska kostnader som
inventeringsverksamheten utgör.
Eftersom Sametinget och Naturvårdsverket inte
kunde enas inför redovisningen i mars 2012,
uppdrog regeringen till de två myndigheterna att
slutföra uppdraget och ta fram ett
förvaltningsverktyg för förekomst av stora
rovdjur baserat på en toleransnivå för
rennäringen. Det uppdraget ska redovisas 2013.
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Verksamheten under året

och omfattningen i ärendena. Styckkostnaden
har minskat med 9 %, vilket förmodligen kan
förklaras av mindre omfattande och komplexa
ärenden än föregående år.

Rennäringens markanvändning

Renbruksplaner

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 och uppdaterar planeringsunderlag,
genom att Sametinget upprätthåller en
geografisk databas samt färdiga GIS-kartor som
kan laddas ner på webbplatsen18. Under året har
fullständig uppdatering av planeringsunderlag
pågått i tre samebyar. Sametinget har
uppdaterat diverse skikt i den geografiska
databasen Irenmark för ett par samebyar.
Uppdatering av riksintressen i Jämtland och
Dalarna har pågått fortlöpande under 2012.

Sametinget samverkar med Skogsstyrelsen i
regeringsuppdraget 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. Sametinget bedömer att
samebyarna fortsättningsvis kommer att delta i
samråd och förhandlingar i allt högre
utsträckning genom det exploateringstryck som
råder inte minst från gruvnäringen och
vindkraftsintressenterna. Sametinget anser att
alla samebyar ska ha tillgång till fullvärdiga
planeringsunderlag och att resurserna för detta
bör öka och nu har 50 av 51samebyar (98 %)
påbörjat arbetet med planerna.

Producerade kartor över riksintressen,
strategiska platser, renens viktiga områden och
årstidsland visar samebyarnas markanvändning
under ett normalt renskötselår. Kartorna kan
användas för enklare tillståndspliktiga ärenden.

Sametingets uppdrag att delta i
samhällsplaneringen och bevaka
rennäringens intressen

Samhällsplanering

Sametinget har genom anslaget Främjande av
rennäringen finansierat SSR för projektet
Samhällsplanering och strategier för samisk
markanvändning – en utvecklingsmöjlighet för
rennäringen, vilket slutredovisades under 2012.
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.
3 ärenden har handlagts under 2012 till en
kostnad av 51 tkr. Den genomsnittliga kostnaden
per ärende var 17 134 kronor. Den definition av
ärende som Sametinget använt i denna
redovisning är att ett ärende = besök hos
sameby i uppdateringssyfte. Den höga
styckkostnaden beror därför på komplexiteten

18

Sametinget anser att det är svårt för rennäringen
att hävda sina renbetesmarker eftersom vi se att
miljöbalkens skyddsregler inte är tillräckliga för
att hävda rennäringens intressen. Sametinget
har därför under 2012 fortsatt arbeta intensivt
med ett internt utvecklingsprojekt för
samhällsplaneringsfrågorna. Syftet är att
samebyarna och Sametinget ska ha tillgång till
ett kvalitativt och pedagogiskt verktyg,
utprodukter och/eller övriga resurser för att
redovisa rennäringens markanvändning. Vårt
mål är att ha en teknisk plattform för rätt
information och strategiska verktyg för att både
rennäringen och Sametinget ska kunna arbeta
mer proaktivt.
Sametingets samhällsplaneringshandläggare har
deltagit aktivt i Naturvårdsverkets
regeringsuppdrag Grön Infrastruktur under året.

Remisser
Sametingets avdelning för näring, miljö och
samhälle har under 2012 besvarat 48 remisser.
Sametinget har besvarat 64 % av fjolårets

www.sametinget.se/underlag
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svarstal. Det beror till stor del på att
handläggaren i samhällsplaneringsfrågor arbetat
mer tid i utvecklingsprojekt och
regeringsuppdrag än förra året. Liksom
föregående år behandlar flertalet remisser
vindkraftsetableringar. En högre etableringsgrad
för vindkraftverk medför att Sametinget även får
in flertalet inbjudningar till samråd om vägar,
grus- och bergtäkter, dragning av kraftledningar
etc. Sametinget har under året fått in
sammanlagt 185 remisser och inbjudningar till
samråd.

Antal remisser

2012

2011

2010

48

75

76

Kostnad för prestationer19
Avdelningen har under 2012 besvarat 48
remisser till en beräknad kostnad av 154 tkr.
Genomsnittlig kostnad per remiss var 3 209
kronor, det vill säga en ökning med 11 %. Denna
förändring kan förklaras av att omfattningen av
remisserna kan vara väldigt skiftande. Är 2012
besvarades några remisser som var mycket
resurskrävande. Ökade lönekostnader är en
annan förklarande faktor.

Kostnad

2012

2011

2010

Per remiss

3 209

2 893

2 746

154 000

209 000

209 000

Totalt

Tabell 5.3 Kostnad för prestationer 2010-2012
Tabell 5.2: Antal besvarade remisser 2010-2012

19

För beräkningsmetod se Inledning
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EU-program med samiska insatser

produktionen och samernas ställning som urfolk
och nationell minoritet skall beaktas vid
genomförandet av det nationella
landsbygdsprogrammet. Därför har Sametinget
som myndighet tilldelats ett särskilt
genomförandeansvar och således ett tematiskt
ansvar över de samiska närings- och
landsbygdsutvecklingsfrågorna inom
programmet.

Interreg IVA Nord - Sápmi
Interreg IV A 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. Till och med år 2012 har 98 % eller
ca 38 miljoner kronor EU-medel av total
budgeten för programtiden beviljats till 26
gränsöverskridande projekt. Det återstår ett och
ett halvt år av programtiden och ca 1,5 miljoner
kronor i EU-medel att fördela till projekt.

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

Mål 2

Under 2012 har 34 projekt erhållit positivt
beslut och beslutade medel för året är 14,27
miljoner kronor. Beslutade medel för hela
programperioden fram till och med 2012 är 58,8
miljoner kronor. Sametinget beviljar även medel
till miljöersättningar – natur- och kulturmiljöer i
renskötselområdet. Under 2012 erhöll 285
brukare medel.

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

Landsbygdsprogrammet 2012
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 livsmedels-

Summa per åtgärd 2007 - 2012
16 000 000

14 485 074

14 000 000

11 500 000

12 000 000
10 000 000

8 340 644
7 096 390

8 000 000
6 000 000
4 000 000

4 581 059
1 992 069

2 000 000 775 960
0
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2 213 508
57 200

2 793 085

504 000

240 200

2 026 600
1 412 250
612 188
170 000
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601 142
28 600

Sammanställning av prestationer
Enligt regleringsbrevet ska Sametinget redogöra
för ärenden och kostnader för följande
verksamhetsområden under anslaget 1:26 ap.2
”Främjande av rennäringen m.m.”
År 2012

Antal
ärenden

Pristillägg

7 023

Tjernobyl

89

Kostn.
per
ärende

Total
kostnad

83

579 896

2 993

266 351

Riksgränsstängsel20

1 948 200

16

3 309

52 950

Renmärkesregister

291

2 225

647 351

Bidrag
(enl. 35 b §)

20

6 840

136 807

Företagsregister

5 115

33

170 463

Tabell 5.5 Kostnader för prestationer inom anslaget 1:26 ap. 2
Främjande av rennäringen m.m. År 2011

År 2010

Antal
ärenden

Kostn.
per
ärende

Total
kostnad

Pristillägg

5 182

92

474 850

Tjernobyl

83

2 868

238 068

Markanvändning

3

17 134

Medling

_

-

Katastrofskadeskydd

61

2 985

182 088

Riksgränsstängsel22

-

-

1 151 294

Renmärkesregister

170

2 366

402 255

Markanvändning

39

19 043

742 668

Bidrag
(enl. 35 b §)

1

6 986

6 986

Medling

0

0

0

0

0

0

Företagsregister

4 943

167 288

Katastrofskadeskydd

Tabell 5.4 Kostnader för prestationer inom anslaget 1:26 ap. 2
Främjande av rennäringen m.m. År 2012

Renmärkesregister

395

1 943

767 474

År 2011

Bidrag
(enl. 35 b §)

3

7 701

23 102

Företagsregister

5 009

28

139 516

Antal
ärenden

34

51 402

Katastrofskadeskydd

Kostn.
per
ärende

Total
kostnad

Pristillägg

5 556

90

502 574

Tjernobyl

93

2 778

258 392

Riksgränsstängsel21

-

-

1 574 802

Markanvändning

5

18 774

93 870

Medling

0

0

0

20

Kostnad per km stängsel är 3 400 kr för 2012

21

Kostnad per km stängsel är 3 240 kr för 2011

Tabell 5.6 Kostnader för prestationer inom anslaget 1:26 ap. 2
Främjande av rennäringen m.m. År 2010

Generellt uppvisar 2012 års styckkostnader för
ovanstående prestationer rimliga och acceptabla
förändringar. De förändringar som kan utläsas
beror i regel på en kombination av en förändring
av handläggarnas lönekostnad per tidsenhet och
komplexiteten beträffande årets ärenden.

22

Kostnad per km stängsel är 2 500 kr för 2010

De prestationer som tillhör prestationsområden
som behandlats i löpande text i detta kapitel
analyseras där. I detta avsnitt kommenteras
övriga prestationer (Katastrofskadeskydd,
Företagsregister och Bidrag enligt §35b
Rennäringsförordningen).
Bidrag enligt 35a rennäringsförordningen
(1993:384) - Katastrofskadeskydd
Antalet ärenden har ökat med 45 stycken (281
%) relaterat till föregående år. Ett flertal
ärenden har påbörjats under 2011, men
avslutats och utbetalats under 2012. Att antal
ärenden ökat mycket jämfört med föregående år
beror på dåliga betesförhållanden på grund av
ogynnsam väderlek (isbildning mm). Kostnaden
för 61 handlagda ärenden beräknades till 102
tkr. Styckkostnaden, 2 985 kr, har minskat med
10 %, vilket troligtvis beror på lägre
genomsnittlig komplexitet beträffanden årets
ärenden.
Bidrag enligt 35 b Rennäringsförordningen
(1993:384)”Främjande av rennäringen”
Under året har endast ett ärende avslutats.
Kostnaden för detta har beräknats till 6986
kronor = styckkostnaden. Motsvarande
styckkostnad för 2011 var 6 840 kronor, vilket
genererar en ökning á 2,1 %. Dessa ärenden kan
vara av olika komplexitet och omfattning. Ökade
lönekostnader är också en påverkande faktor.
Företagsregister
Antalet ärenden har minskat med 3 %. Den
totala kostnaden för 4 943 ärenden beräknades
till 167 tkr. Styckkostnaden, 34 kronor, har ökat
med 3 %.

Måluppfyllelse Samiska näringar och
samhällsplanering
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, särskilt rennäringens behov av
mark och vatten.

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.
Livsmiljöprogrammet Eallinbiras tangerar
Landsbygdsdepartementets 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.
Medelavräkningspriset på ren har minskat med
3,8 % under 2012 i jämförelse med 2011. Detta
utgör en trendbrott efter sex år med ökade
priser. Medelpriset exklusive moms är 51,66
kr/kg för säsongen 2011/12.
Den kartläggning, som redovisades till
regeringen i maj 2010 avseende
regeringsuppdraget Samisk mat och turism,
visade att antal förädlingsföretag där man
tillvaratar renens detaljer har ökat.
När det gäller Sametingets insatser för en
samhällsplanering där samiska behov beaktas,
fortsätter utvecklingen av databasen som
hanterar uppgifter om rennäringens
markanvändning. Samverkan med
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Skogsstyrelsen för att samebyarna ska ha
möjlighet att ta fram renbruksplaner fortsätter.
Under 2012 har Sametinget besvarat 48
remisser, vilket är en minskning jämfört med
året innan. Antalet remisser indikerar att
Sametingets roll som remissinstans med
möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, har
befästs. Samtidigt visar antalet inkomna
remisser och inbjudningar till samråd att
Sametinget i dagsläget saknar resurser för att
hantera alla inkomna ärenden. Det är angeläget
för Sametinget att utvecklingen av
markanvändningsdatabasen fortsätter och i
utvecklingsarbetet krävs att
samhällsplaneringsavdelningen arbetar aktivt.
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 och delta på
konferenser och seminarier. Sametinget
bedömer att det finns en stor okunskap bland
beslutsfattare, tjänstemän och exploatörer när
det gäller rennäringens behov av
renbetesmarker och de folkrättsliga aspekterna
av samernas traditionellt använda marker. Det
är därför viktigt att Sametinget kan närvara
personligen på träffar med aktörerna.
Sametinget bedömer att insatserna under 2012
för ett starkt och utvecklat näringsliv och för en
samhällsplanering där samiska behov beaktas
har varit nödvändiga, effektiva och
ändamålsenliga.
Anpassningen till Landsbygdsdepartementets
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.

Måluppfyllelse Bruka utan att förbruka
Bedömningen av Sametingets bidrag till visionen
”Bruka utan att förbruka” utgår ifrån visionens
tre övergripande mål:
Övergripande mål 1: Ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som
präglas av öppenhet och mångfald.
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.
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.
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”.
Övergripande mål 3: De gröna näringarna
utmärks av omtanke, ansvarstagande och hög
etik.
Åtgärderna inom livsmiljöprogrammet syftar till
att rennäringen ska utmärkas av omtanke,
ansvarstagande och hög etik. Sametinget har
internt arbetat med värderingar och etikfrågor.
Sametinget bidrar även här till måluppfyllelsen.
När det gäller departementets vision ”Bruka
utan att förbruka” är Sametingets bedömning att
vi på ett bra sätt bidrar till att uppfylla visionen.

En samlad bedömning med utgångspunkt i de
valda indikatorerna är att avdelningens mål är
uppfyllt.
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VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH INVENTERING
Mål
De skador som rovdjuren orsakar
rennäringen ska vara acceptabla.

Återrapportering
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

Verksamhetsbeskrivning
Sametinget är enligt Viltskadeförordningen
(2001:724) ansvarig myndighet för att betala ut
rovdjursersättningar och ersättningar för
samebyarnas kostnader för rovdjursinventering.
Sametinget ska verka för att de skador rovdjuren
orsakar ska vara acceptabla, d v s skadorna skall
i möjlig mån reduceras genom att Sametinget
agerar för att förebygga skador orsakade av
rovdjur samt att myndigheten i mån av tillgång
på medel utbetalar ersättningar för de viltskador
som inträffat.

Verksamheten under året
Baserat på inventeringsresultaten för år 2012
har Sametinget lämnat ersättning för
rovdjursförekomst för sammanlagt 28 100 tkr
för 140,5 järvföryngringar. Ersättning för tre
regelbundna förekomster av järv har utbetalats
med 210 tkr. Sex tillfälliga förekomster har
utbetalats med 210 tkr.
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För 144,5 loföryngringar har 28 900 tkr
utbetalats. Ersättning för två regelbundna
lodjursförekomster har lämnats med 140 tkr.
För tre tillfälliga förekomster har lämnats
ersättning med 105 tkr. För fem regelbundna
vargförekomster har ersättning lämnats med
400 tkr till två samebyar. För 57 tillfälliga
förekomster har ersättning lämnats med 1 995
tkr till 25 samebyar. Förekomst av björn har
ersatts med 1 615 tkr och förekomst av
kungsörn har ersatts med 1 075 tkr kronor.
Sametinget har för år 2012 inte lämnat något
bidrag för skadeförebyggande åtgärder vid
rovdjursförekomst enligt 3 § Viltskadeförordningen (2001:724).
Ersättning för viltskador som lämnats enligt 4 §
Viltskadeförordningen uppgår till 63 813 tkr
varav 1 063 tkr avser utbetalning för
föryngringar från år 2011 och bakåt i tiden, som
konstaterats efter DNA-analyser och
överklagningar. Rovdjursinventeringen visar
sammantaget i år ett fortsatt mycket högt
rovdjurstryck inom renskötselområdet.
Ersättning om 3 137 tkr har lämnats för
samebyarnas rovdjursinventeringsarbete. Fem
samebyar har inte redovisat kostnader för
inventering i tid och därmed inte fått ersättning.
Alla samebyar har inte haft kostnader som
uppgått till sitt tilldelade anslag.
Ersättning för massdödade renar enligt 10 §
Viltskadeförordningen, har lämnats med 987 tkr
till 12 samebyar, varav två ersättningar (230
tkr) härrör sig till år 2011. I 509 fall har järv
orsakat massdöd, i 186 fall har lodjur orsakat
massdöd. Ersättning för merarbetskostnader har
inte kunnat lämnas på grund av medelsbrist.
Sametinget har under 2012 arbetat aktivt med
ett regeringsuppdrag om toleransnivåer för
rennäringen (se sid. 53).
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Kostnad för prestationer23

Måluppfyllelse Viltvård etc.

Sametinget har under året handlagt 222 ärenden
som rör rovdjursersättningar. Kostnaden för
beräkning och utbetalning av
rovdjursersättningar och inventering under
2012 beräknas till 778 tkr. En genomsnittlig
kostnad per ärende uppgår till 3 503 kronor.
Styckkostnaden är i nivå med föregående års
utfall.

Sametinget är allvarligt oroat över den ökande
rovdjurspopulationen. Rovdjurstrycket är
mycket högt i samebyarna vilket i längden hotar
rennäringens överlevnad.

Kostnad

2012

2011

2010

Per ärende

3 503

3 515

3 555

778 000

749 000

793 000

Totalt

Tabell 6.1 Kostnad för prestationer

Renslakten ligger trots en marginell ökning på
en fortsatt låg nivå. Avräkningspriserna har efter
flera år med prisökningar minskat med 3,8 %,
vilket förmodligen kan förklaras av allmänna
marknadsmässiga faktorer. Det stora antalet
rovdjur påverkar rennäringens resultat negativt.
Tabell 6.2 bekräftar påståendet att
rovdjurstrycket är kraftigt år 2012. Förekomsten
av järv och varg har ökat, medan förekomsten av
lo är i nivå med 2011 års höga utfall.
Sametinget har under 2012 agerat för att
motverka den skada på rennäringen som
rovdjuren åstadkommer, främst genom arbetet
med toleransnivåuppdraget. Myndigheten har
handlagt och utbetalt ersättningar för att
kompensera viltrelaterade skador. Sametinget
har under rådande förhållanden och
förutsättningar inte tillräckligt med medel och
resurser för att kunna ersätta samebyarnas
kostnader för vilt fullt ut.
Sametingets bedömning är att målet inte är
uppfyllt.

23

För beräkningsmetod, se Inledning
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2012

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

Norrbotten
(BD)

71 varav 1
delas med
(AC)

2

6

46+3,5
enligt §
5. 1
delas
med
(AC)

1

3

0

9

Norge (BD)

11,5 Norge24

0

0

1

0

0

0

0

Finland

1 Finland

Västerbotten
(AC)

28,5 varav 1
delas med
(Z), 1 delas
med (BD)

0

0

34,5
varav 1
delas
med (Z),
2 delas
med
(BD)

0

0

0

6

Norge (AC)

0,5

0

0

0

0

0

0

0

Jämtland (Z)

26 varav 1
delas med
(AC)

1

33 varav
1 delas
med
(AC), 2
delas
med (Y)

0

1

1

18

Norge (Z)

2

0

0

0

0

0

0

0

Västern (Y)

0

2

1

28 varav
2 delas
med (Z)

0

0

0

7

Dalarna (W)

1

0

0

3

0

0

4

13

SUMMA

139,5

5

7

144

1

4

5

53

Tabell 6:2 Resultat av länsstyrelsernas rovdjursinventering i renskötselområdet 2012
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2011

Norrbotten
(BD)
Norge (BD)25
Finland

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekomst

Tillfällig
vargförekomst

65,5

4

2

43

4

1

2

12

10 Norge

0

0

6

0

0

0

0

0,5 Finland

Västerbotten
(AC)

23

0

0

33

0

0

0

15

Norge (AC)

0,5

0

0

0

0

0

0

0

26(z)

1

0

o(z) 62(y)

0

1(z)

2(z)

11(z)

Jämtland (Z)
Västern. (Y)
Norge (Z)

1

Dalarna (W)

4

0

0

4

0

0

5

9

SUMMA

130,5

5

2

148

4

2

9

47

2010

Järvföryngringar
säker +
sannolik

Regelbunden
järvförekomst

Tillfällig
järvförekomst

Lodjursföryngringar

Regelbunden
lodjursförekomst

Tillfällig
lodjursförekomst

Regelbunden
vargförekoms
t

Tillfällig
vargförekomst

Norrbotten
(BD)

63

6

2

33

3

4

-

13

Norge (BD)

11

-

-

4

-

-

-

-

27,5

1

1

28

1

1

1

9

1

-

-

-

-

-

-

-

23

-

-

36

1

-

3

28

Norge (Z)

0

-

-

1

-

-

-

-

Dalarna (W)

4

-

-

3

-

-

-

5

129,5

7

3

105

5

5

4

55

0,5 delas Norge

Västerbotten
(AC)
Norge (AC)
Jämtland (Z)

SUMMA

Tabell 6:3-4 Resultat av länsstyrelsernas rovdjursinventering i renskötselområdet 2010-2011

25

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

Sametinget i Sverige | VILTVÅRD, ERSÄTTNING OCH INVENTERING

61

UPPDRAG

Förteckning över avrapporterade Uppdrag

Diarienummer vid rapportering

Landsbygdsprogrammet

2012-216

s. 54

2011-178

s. 62

2007-2013
Nationella minoriteter

Hemsida om nationella
minoriteter

s.64

Regelförenkling

2012-631

Samarbetsformer inom
småskalig livsmedelsförädling

2011-233

Stöd till initiativ för samverkan
och dialog (Skogsstyrelsen)

2011-1691

Samhällsplanering

2011-1691

Arktiska rådet

Dokid 53455

Samisk traditionell kunskap

2009-779

Effektiv intern styrning och kontroll

2012-463

Nationella minoriteter
Uppdrag
Sametinget har tillsammans med Länsstyrelsen i
Stockholms län ett nationellt uppdrag att följa
upp minoritetspolitiken vilket bland annat
innebär att följa upp hur kommuner och
landsting samt andra myndigheter lever upp till
sina åtaganden i enlighet med lagen (2009:724)
om nationella minoriteter och deras språk.
Sametinget har särskilt ansvar för det som rör
samer och det samiska språket. Tillsammans
med Länsstyrelsen i Stockholm sammanställs till
regeringen en årlig rapport om uppdraget. En
rapport överlämnades till regeringen i mars
2012.
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Sametinget och Länsstyrelsen ska betala ut
statsbidrag (SFS 2009:1299) till de kommuner
som är förvaltningsområden och till de landsting
och regioner, i vilka dessa förvaltningsområdeskommuner ingår.
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. Detta uppdrag
avslutas 2012.

Återrapportering
Sametinget ska i samråd med Länsstyrelsen i
Stockholms län:






redovisa hur medel från anslaget 7:1
Åtgärder för nationella minoriteter,
utgiftsområde 1, har använts och bedöma det
fortsatta behovet av medel,
redovisa hur myndigheten har följt och
utvärderat tillämpningen av lagen
(2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk, samt vilka stödjande och
samordnande insatser som gjorts med
anledning av detta, samt
redovisa genomförda kunskapshöjande
insatser och behovet av ytterligare insatser
avseende såväl Sveriges internationella
åtaganden som nationell lagstiftning.

En mer utförlig rapport med redovisning och
analys av utvecklingen på det
minoritetspolitiska området för år 2012
överlämnas i särskild ordning till regeringen den
8 mars 2013.
Samråd mellan företrädare för de nationella
minoriteterna och berörda myndigheter på
statlig, regional och lokal nivå är en
grundläggande förutsättning för den nationella
minoritetspolitiken. I syfte att utveckla
kunskapen på området har Sametinget och
Länsstyrelsen under 2012 genomfört en
nationell konferens om olika perspektiv på
samråd som exempelvis medborgardialog, vägar
till reellt inflytande, ungdomar och
medinflytande. Konferensen har dokumenterats
och resultatet kommer att presenteras i en
inspirationsskrift.
Sametinget har tillsammans med Länsstyrelsen
genomfört ett samrådsmöte med företrädare för
samtliga nationella minoriteter.
I syfte att öka kunskapen i de kommuner som
inte tillhör ett förvaltningsområde, har ett antal
länsvisa utbildningsseminarier om det
grundskydd för alla nationella minoriteter som
lagen föreskriver i hela landet, genomförts i
samarbete med respektive länsstyrelser.
Följande kommuner har erbjudits utbildning
2012: Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland,

Jönköping, Norrbotten, Värmland,
Västernorrland, Västmanland och Örebro samt
region Skåne och förvaltningarna från
Stockholm stad. I flera av länen har det varit
svårt att nå samtliga kommuner. Bedömningen
är att det fortsatt finns behov av information och
utbildningsinsatser.
Sametinget har tillsammans med Länsstyrelsen
informerat om lagen vid Mänskliga
Rättighetsdagarna i Göteborg. Sametinget har
därutöver medverkat vid ett flertal seminarier,
konferenser och andra utbildningstillfällen om
den nationella minoritetspolitiken. Särskilda
utbildningsdagar har genomförts för nya
samordnare i kommunerna. En konferens om
lagen har genomförts för representanter för
samebyar och sameföreningar.
Sametinget har deltagit i Europarådets
rådgivande kommittés besök i Kiruna/Giron
med anledning av Sveriges tredje rapport om
skydd för nationella minoriteter. Besöket är en
del i den femåriga övervakningscykel om hur
Sverige efterlever ramkonventionen om skydd
för nationella minoriteter. Ämnen som togs upp
från samiskt håll var den samiska
språksituationen i Sápmi och problemen för
rennäringen, som exempelvis gruvetableringar
och prospekteringar.

Informationsmaterial
Under året har Sametinget och Sametinget
fortsatt att producera informationsmaterial. Ett
häfte som omfattar lagen inklusive
författningskommentarer liksom en folder i
fickformat innehållande lagen har tagits fram.
Fickfoldern har distribuerats brett till alla som
arbetar med minoritetsfrågor hos kommuner,
landsting, myndigheter och minoritetsorganisationer. Lagen i fickformat och en
tidigare producerad treviksfolder om lagens
grundskydd har översatts till flera nationella
minoritetsspråk och varieteter.
För att öka kunskapen om de nationella
minoriteterna hos allmänheten har en
tidningsbilaga producerats. Tidningsbilagan
distribuerades till en miljon hushåll via Dagens
Nyheter. Bilagan publicerades också i Dagens
Samhälle. Det går att beställa den från respektive
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myndighet och att ladda ner den från hemsidan
minoritet.se.

Hemsida om nationella minoriteter

I syfte att sprida aktualiteter om
minoritetspolitiken publiceras ett digitalt
nyhetsbrev. Avsikten är att nyhetsbrevet ska
komma ut fyra gånger om året.

Återrapportering

Statsbidrag
Sametinget fördelade under året statsbidrag till
de 19 kommuner och 4 landsting som ingår i det
samiska förvaltningsområdet. Totalt sett
fördelades under året 16 690 t kr i statsbidrag. I
samband med utbetalningen informerades
kommuner och landsting om formerna för
redovisning. Kompletterande anvisningar gick ut
under våren. Kommuner och landsting har vid
halvårsskiftet lämnat en redovisning av utfallet
av användningen av statsbidraget per 2012-0630.
Enligt Förordning om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (2009:1299) får statsbidraget
sättas ner om en kommun inte har förbrukat
hela beloppet för närmast föregående bidragsår.
Bestämmelsen om nedsättning enligt
förordningens § 10 a, börjar gälla första gången
för statsbidrag som betalas ut för bidragsåret
2013. Statsbidraget ska dock inte sättas ner om
en kommun ansökt om att medel ska få
användas för kommande år och ansökan
beviljas. Länsstyrelsen i Stockholm har fastställt
en föreskrift med stöd av 13 § i förordningen
(2009:1299) om verkställighet. Utgångspunkten
är att statsbidraget ska användas under
innevarande år och ansökningar om överföring
av statsbidrag har behandlas restriktivt.
Sex kommuner i förvaltningsområdet för
samiska har ansökt om överföring av
statsbidraget från 2012 till 2013. Av dessa har
en kommun beviljats överföring med 390 000 kr
och fem fått avslag på totalt 1 445 000 kr.

Sametinget ska fortsätta arbetet med att utveckla
hemsidan minoritet.se. I detta ingår att
tillgängliggöra information rörande Sveriges
internationella minoritetsåtaganden, minoritetsoch diskriminieringslagstiftning, språklig
revitalisering, språkbevarande för samtliga
minoritetsspråk, m.m.

Verksamhetsbeskrivning
Minoritet.se ökar människors kunskap om de
nationella minoriteterna – judar, romer,
sverigefinnar, samer och tornedalingar – genom
att erbjuda aktuella reportage, bilder och
myndighetsinformation i ämnet. Arbetet
involverar de nationella minoriteterna.
Webbplatsen i kombination med intranätet ska
underlätta arbetet inom förvaltningsområdena
genom att samla material som rör de nationella
minoriteterna på ett ställe, samt sprida kunskap
som bidrar till att bevara de nationella
minoritetsspråken som levande språk. Hemsidan
ska också tillgängligöra information rörande
Sveriges internationella minoritetsåtaganden
samt minoritets- och diskrimineringslagstiftning.
Den skrivande redaktören, som också är
samordnare, har med hjälp av frilansare
(fotografer och skribenter spridda över landet)
försett webbplatsen med drygt 45 artiklar,
notiser, bilder samt rörlig bild. Redaktören
arbetar journalistiskt. Reportagen väljs ut i
samarbete med företrädare från de nationella
minoritetsorganisationerna och efter egen
research. Statistik från Google Analytics visar att
antalet besök ökat med närmare 1 000 per
månad under 2012 och i december uppmättes
ett besöksrekord på närmare 5 900, mer än en
dubblering jämfört med året innan. I snitt har
sidan cirka 4 000 besök per månad.
Sidan har under slutet av 2012 utvecklats med
en del nya tekniska lösningar, bland annat en
prenumerationsfunktion på nya artiklar som ska
ge fler besök. Resultatet av detta kommer att
synas under 2013.
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Bedömning
Den 6 december 2012 hölls ett dialogmöte
angående minoritet.se med företrädare för de
nationella minoritetsorganisationerna i
Stockholm. Gruppen tycktes nöjd med hemsidan.
En diskussion om hur minoritet.se ska nå ut till
skolbarn/lärare hölls. Sametinget informerade
om styrelsens avsikt att bilda ett råd för
hemsidan.
I april 2011 öppnade intranätet för minoritet.se.
Hittills har närmare 130 personer från olika
myndigheter och minoritetsorganisationer fått
log-in uppgifter samt en användarmanual för att
själva kunna använda intranätet. Intranätet ska
fungera som ett forum för myndighetspersoner
som arbetar med minoritetsfrågor. Redaktören
har övergripande ansvar för intranätet som
under slutet av 2012 utvecklades med att
samordnarna för förvaltningskommunerna fick
egna diskussionsforum. Trafiken på sidan tycks
ha ökat något. Förutom webbplatsen, som är den
huvudsakliga kanalen för spridning av kunskap
om de nationella minoriteterna, har minoritet.se
också synts i andra sammanhang genom
annonser i skolforum och i minoritetsmedier.

Statstik från Google Analytics visar att
minoritet.se är på mycket god väg att uppfylla
sina mål då allt fler upptäcker sidan. Det finns
ingen möjlighet att se vem besökaren är,
exempelvis åldersmässigt. Men genom att
erbjuda artiklar för alla generationer och kanske
särskilt bevaka ungdomsaktiviteter kan
minoritet.se nå ut till en bred publik.
Dialogmötet, som hålls årligen, visar att
minoritet.se är en uppskattad kunskapskälla
bland de nationella minoriteterna. Enkätsvar vid
en enklare undersökning under 2012 har visat
att intranätet är en uppskattat forum men att
tidsbrist är det stora skälet till att trafiken är låg.
Utvecklingen av intranätet under slutet av 2012
ska förhoppningsvis leda till ökad användning.
Webbplatsen i kombination med intranätet
underlättar arbetet för dem som arbetar med
minoritetsfrågor. Det finns mer att göra när det
gäller marknadsföring av webbplatsen, särskilt
hur minoritet.se ska nå ut till barn och unga.

Särredovisning av kostnader
Hela budgetanslaget på 1,2 miljoner kronor har
förbrukats. Merparten går till fasta kostnader,
teknik för att bedriva webbplatsen samt till
produktion och inköp av reportage och bilder.
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Synliggörande av samisk
matproduktion
Regeringen har uppdragit åt Sametinget att
synliggöra den samiska matproduktionen och
matkulturen i enlighet med Sverige det nya
matlandet. Uppdragets innehåll framgår av två
regeringsbeslut (3 februari 2011, L2011/387
samt 24 maj 2012 L2012/1373). Genom
uppdragen har Sametinget tilldelats 3 mkr fram
till årsskiftet 2013. Ytterligare 3 mkr ska tillföras
under de kommande två åren.










Verksamheten under året

Nätverksutveckling riktad mot samiska matoch turismföretagare
Produktutveckling
Företagarutveckling
Insamling och utveckling av traditionell
kunskap
Affärsutveckling både på mikro- och
makronivå för hela strukturen i
renköttsbranschen
Höja kompetensen om samisk mat och
produktionen av densamma
Att utveckla ett koncept för samiskt Matoch kompetenscentrum och ett samiskt
provkök
Att dokumentera samisk traditionell
kunskap kring mat
Marknadsföring
Uppbyggnad av kvalitets/varumärke för
samisk mat
Ökad vidareförädling

Under året har Sametinget utvecklat ett
samarbete och en samordning via en Samisk
matstrategi. Detta har skett tillsammans med de
samiska organisationer som under de senaste
åren via olika projekt arbetat med samisk mat;
Slow Food Sápmi, Samernas utbildningscentrum,
samt Svenska Samernas Riksförbund. Strategin
anger på vilket sätt det samiska samhället vill
utveckla den samiska matkulturen och
företagandet samt bidra till kunskapen om de
samiska naturnäringarnas utvecklingspotential
utifrån ren natur, traditionell kunskap och en
kulturell och historisk medvetenhet.



Samarbetet kring matvisionen har än så länge
utmynnat i fyra projekt med Sametinget som
finansiär. Projekten har i sin tur använt
Sametingets medel som nationell
medfinansiering i Landsbygdsprogrammet. På
detta sätt har finansieringen mångdubblats.
Projekten är huvudaktörer i den utvecklingsplan
som Sametinget tillsammans med de samiska
mataktörerna har utarbetat.

I regeringens uppdrag ingår att samarbeta med
jaktnäringen, andra areella näringar samt
småskaligt fiske. För att öka den egna
kompetensen och för att etablera samarbeten
med svensk småskaligt livsmedelsföretagande i
de areella näringarna samt fisket, har samarbete
med det nationella resurscentrumet för
småskaligt mathantverk – Eldrimner, varit en
viktig del för de samiska matorganisationerna
och företagarna. Detta gäller deltagande vid
likväl gemensamma utvecklingsseminarier och
matkurser som matmässor. Även deltagande vid
Mat-SM har stor betydelse för etablering av
kontakter mellan olika matföretagare och
därigenom koppla samman potentiella
samarbetspartners. Idag finns ett flertal samiska
matproducerande företag, framförallt i
renköttsbranschen, som har ett samarbete med
andra företag vid produktion och försäljning.

Som huvudansvarig för den samiska
matstrategin står Sametinget. Sametinget
ansvarar i detta hänseende för samordningen
mellan de av Sametinget finansierade projekten
samtidigt som Sametinget operativt kommer att
genomföra åtgärder i anslutning till en
kommunikationsplattform för samisk mat.
Projekten drivs av Slow Food Sápmi, Samernas
utbildningscentrum samt Svenska Samernas
Riksförbund. Innehållet kan sammanfattas med
följande åtgärder:
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Utöver att både de potentiella och redan
etablerade samiska förädlingsföretagen har ett
direkt samarbete med utvecklingsprojekten och
matorganisationer så ger Sametinget stöd till
nyetableringar via investeringsstöd och
startstöd för unga rennäringsföretagare.

Övrig återrapportering
Prognoser

Statsstödsrapportering

Utgiftsprognos för 2012-2016 för samtliga
anslag har lämnats i statsredovisningssystemet
Hermes enligt fastställd tidsplan. Prognoserna
har kommenterats i förhållande till föregående
prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Sametinget har enligt fastställd tidsplan till
regeringskansliet (Landsbygdsdepartementet)
redovisat utfallet av de statliga stöd som lämnats
inom myndighetens verksamhetsområde i
enlighet med instruktionen i regleringsbrevet.
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FINANSIELL REDOVISNING
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RESULTATRÄKNING
(tkr)

Not

2012

2011

58 083
433
5 650
76

61 946
692
6 108
70

64 243

68 817

-36 505
-2 169
-24 738
-125
-2 606

-37 703
-2 327
-27 929
-41
-2 968

-66 144

-70 969

-1 901

-2 153

130 217

134 152

2 339

730

4 462

5 191

0
-137 018

0
-140 074

0

0

-1 901

-2 153

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

1
2
3
4

Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

5
6
7

Summa

Verksamhetsutfall

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för
finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för
finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av
bidrag
Avsättning till/upplösning av fonder m.m. för
transfereringsändamål
Lämnade bidrag
Saldo

Årets kapitalförändring

8
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BALANSRÄKNING
(tkr)

Not

2012-12-31

2011-12-31

754
3 056
3 810

1 215
4 626
5 841

0
885

111
1 311

885

1 422

38
1 363

132
1 573

1 294
2 695

54
1 759

855
1 770

1 169
1 383

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Summa

9
10

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

11
12

Summa

Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter

13

Övriga fordringar
Summa

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter

14

Övriga upplupna intäkter
Summa

16

23
2 648

0
2 552

17

1 210
1 210

678
678

4 660
4 660

6 686
6 686

15 908

18 938

15

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

SUMMA TILLGÅNGAR
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(tkr)

2012-12-31

2011-12-31

18

5 145

6 805

19

19
-1 901
3 264

45
-2 153
4 697

20

358

300

358

300

21

1 412

1 413

22

1 267
3 127
929
6 735

2 266
2 962
1 361
8 002

24

2 923

2 879

25

2 627
5 550

3 059
5 938

15 908

18 938

Not

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Statskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa

Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa

Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

23
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ANSLAGSREDOVISNING

Anslag
(tkr)

Ingående
överföringsbelopp

Årets
tilldelning
enl regleringsbrev

Omdisponerade
anslagsbelopp

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Not
Uo 1 3:1 Ramanslag
Sametinget
ap.1 Sametinget
ap.2 Parlamentsbyggnad

27

-933
4 900

34 693
0

0
0

0
-4 753

33 760
147

-33 779
0

-19
147

ap.12 Nationellt
uppföljningsansvar

28

71

2 200

0

-71

2 200

-2 200

0

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

29

12

17 290

0

-12

17 290

-17 173

117

ap.14 Samiska
språkcentrum

30

167

6 000

0

-167

6 000

-5 319

681

ap. 15 Hemsida om
nationella minoriteter

31

5

1 200

223

-228

1 200

-1 200

0

26

Uo 1 7:1 Ramanslag
Åtgärder för nationella
minoriteter
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Anslag
(tkr)

Ingående
överföringsbelopp

Årets
tilldelning
enl regleringsbrev

Omdisponerade
anslagsbelopp

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Not

Uo 17 1:2 Ramanslag
Bidrag till allmän
kulturverksamhet,
utveckling samt
internationellt
kulturutbyte och
samarbete
ap.5 Bidrag till samisk
kultur

32

154

14 422

0

-154

14 422

-14 413

9

ap. 2 Ersättning för renar
som skadats eller dödats
av varg, björn, järv, lo eller
örn

33

0

5 000

0

0

5 000

-5 000

0

Uo 23 1:26 Ramanslag
Främjande av rennäringen
m.m
ap. 2 Främjande av
rennäringen

34

3

104 705

-3

104 705

-106 744

-2 039

ap. 3 Kostnader för
samebyarnas inventering
av rovdjur

35

69

3 210

0

-69

3 210

-3 137

73

4 447

188 720

223

-5 457

187 934

-188 965

-1 031

Uo 23 1:8 Ramanslag
Ersättning för viltskador
m.m

Summa
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REDOVISNING AV BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDEN

Anslag/
Anslagsbenämning
(tkr)

Tilldelat Ingående Utestående Utestående åtagandenas fördelning per år
bemyn- åtaganden åtaganden
2013
2014
2015
2016
digande
Not

Uo 23 1:26 Ramanslag
Främjande av rennäringen mm
ap. 2 Främjande av rennäringen
Summa

76

36

8 300

1 466

270

270

0

0

0

8 300

1 466

270

270

0

0

0

REDOVISNING AV BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDEN | Sametinget i Sverige

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan
summeringsdifferenser förekomma.

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Sametingets bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters
bokföring (FBF) 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.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF tillämpar myndigheten brytdagen den 4 januari.
Brytdagen föregående år var den 5 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 10 tkr
bokförts som periodavgränsningsposter. Samma beloppsgräns gällande 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 2011, 860 tkr, har år 2012 minskat med 198 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 1:26
"Främjande av rennäringen m.m" Sådana investeringar har i stället finansierats från anslaget.

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Enligt ESV:s allmänna råd 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, fordon och inventarier som har ett anskaffningsvärde om minst 21 tkr och en beräknad
ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. Beloppsgränsen för förbättringsutgifter på annans fastighet
är 21 tkr. Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet uppgår till högst den återstående
giltighetstiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år.
Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod från den månad tillgången tas i bruk.
Tillämpade avskrivningstider
3 år

Förbättringsutgifter på annans fastighet
Datorer och kringutrustning
Maskiner och tekniska anläggningar
Bilar och transportmedel
Övriga inventarier

5 år

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

10 år

Inredningsinventarier
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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 / andra styrelseuppdrag
Per Mikael Utsi Styrelseordförande
Anders Kråik, Vice styrelseordförande.
VD i Vemdalens Islandshästar AB (556566--2391)
Agneta Rimpi, ledamot
Håkan Jonsson, ledamot
Ingrid Inga, ledamot

Förmån
3
3

Ersättning
695
196

2
2
3

86
206
205

0
2
1
2
2

0
36
19
31
105

Förmån
2

Ersättning
155

0

637

Ersättare
Karin Vannar
Katarina Sevä
Tommi Dahlström
Lars-Paul Kroik
Sylvia Simma
Ledande befattningshavare
Stefan Mikaelsson, Sametingets ordförande
Inez Svonni-Fjällström, Sametingets kanslichef

Anställdas sjukfrånvaro26
I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Andelen av den
totala sjukfrånvaron redovisas 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
Anställda
- 29 år
Anställda 30 år - 49 år
Anställda 50 år -

26

2012
4,2
64,4
6,1
1,6
0,0
5,1
3,5

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 -29 år understiger tio personer lämnas ingen uppgift om sjukfrånvaron för den gruppen.
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2011
3,8
51,4
5,1
2,1
0,0
5,5
2,0

NOTER
Resultaträkning
Not

Sambandet mellan intäkter av anslag enligt
anslagsredovisning och resultaträkning
Anslagsutfall enligt anslagsredovisningen
Intäkter av anslag enligt resultaträkningen
Årets nettoanskaffningar av anläggningar som
finansieras direkt via anslag
Uttag av semesterdagar från 2008 och tidigare
Erhållna medel från statens budget för finansiering av bidrag
Summa

Not

58 083
58 083

61 946
61 946

188 965
-58 083

197 164
-61 946

-466
-198
-130 217
0

-741
-324
-134 153
0

296
8
129
433

692
0
0
692

23
253
751
3 497
342
0
81
168
0
0
19
516
0
5 650

59
203
824
3 047
44
545
49
57
47
360
0
868
4
6 108

68
8
76

64
6
70

2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Intäkter av offentligrättsliga avgifter
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa
Intäktsminskningen beror på att Sametinget utfört mindre arbete åt
samebyar och myndigheter i jämförelse med föregående år. I ”Övriga
intäkter” ingår bl a en reavinst á 64 tkr i samband med försäljningen av en
skoter.

Not

2011

1 Intäkter av anslag
Intäkter av anslag (resultaträkning)
Summa

Not

2012

3 Intäkter av bidrag
Bidrag från samtliga myndigheter
Sveriges Lantbruksuniversitet - Samisk traditionell kunskap
FORMAS - Forskningsinformation Klimat och Ren
Länsstyrelsen - Interreg IV A Nord/Sapmi
Statens Jordbruksverk - Landsbygdsprogrammet
Sveriges Lantbruksuniversitet - Buolvas Buolvvai (Traineeprojekt)
Länsstyrelsen - Projekt Rennäringens ambassadörer
Kulturdepartementet - Projekt Tidningssamarbete
Statens Jordbruksverk - Projekt samisk mat
Länsstyrelsen - Projekt SAFA
Integrations och Jämställdhetsdepartementet Jämställdhet
Landsbygdsdepartementet - Samiskt parlamentariskt råd
Trafikverket - Vägföreningar
Övriga intäkter av bidrag (korrigeringar föreg.år)
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella intäkter
Summa
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Resultaträkning

Not

5 Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och andra avgifter
enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa

2012

2011

23 884
12 621
36 505

24 533
13 170
37 703

5 678
2 472
6 260
1 023
9 305
24 738

6 758
2 922
8 067
942
9 240
27 929

44
81
125

25
16
41

År 2012 har Sametinget haft flera vakanser, vilket medfört att
lönekostnaderna har varit lägre jämfört med föregående år. Detta trots att
ett avgångsvederlag á 1 019 tkr inkl sociala avgifter belastat
personalkostnaderna. År 2011 belastades i sin tur av att utbetald ersättning
till avgående kanslichefen för perioden januari-maj år 2012 redovisats som en
upplupen kostnad (498,5 tkr) i enlighet med ESV:s handledning om
personalkostnader, 2009:35.
Not

6 Övriga driftkostnader
Kostnader för resor
Köp av varor
Köp av tjänster
Kostnader för telekommunikation och post
Övrigt
Summa
I syfte att redovisa en mer specificerad not, har Sametinget
valt att fördela totala övriga driftskostnader på ytterligare ett kostnadsslag,
"Köp av varor". Jämförelsetal för 2011 har omräknats.
Minskade driftkostnader i jämförelse med föregående år beror främst på ett
minskat behov av konsulter samt att resekostnaderna har varit betydligt
lägre. Resor är ett område där Sametinget haft för avsikt att minska
kostnaderna, bland annat genom ökat användande av videokonferens.

Not

7 Finansiella kostnader
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

Räntekostnaden för lån till anläggningstillgångar i Riksgäldskontoret har år
2012 ökat med 19 tkr (76 %) jämfört med 2011. Detta beror på att den
amortering som skulle ha utbetalats till Riksgäldskontoret i december 2011
på grund av ett administrativt fel skett först i december 2012.
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Balansräkning

Not

8

Årets kapitalförändring
Avskrivningar på anslagsfinansierade anläggningstillgångar
Summa

2012-12-31

2011-12-31

-1 901
-1 901

-2 153
-2 153

1 660
0
-229
1 431
-444
-233
-677
754

1 242
418
0
1 660
-154
-291
-445
1 215

10 095
499
-458
10 136
-5 469
-1 611
-7 080
3 056

8 998
1 097
0
10 095
-3 823
-1 646
-5 469
4 626

Enligt Sametingets regleringsbrev omfattas Sametinget av ett undantag
från det administrativa regelverket. Bestämmelser i 2 kap. 1 §
Kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) gällande finansiering av
anläggningstillgångar med lån i Riksgäldskontoret, ska inte tillämpas vid
finansiering av anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:26
Främjande av rennäringen mm. Sådana investeringar ska finansieras
direkt från anslaget.

Not

9

Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Avser databasen för handläggning av rovdjursersättningar.
Viss fortsatt utveckling beräknas ske under år 2013.

Not

10 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets utrangeringar mm, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Årets utrangeringar utgörs av att tidigare aktiverade utvecklingskostnader
á 458 tkr har återförts och anslagsavräknats år 2012
(datakonsultkostnader). Den tidigare immateriella anläggningstillgången
uppfyllde inte längre de kriterier som ställs för aktivering av
utvecklingskostnader enligt FÅB.
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Not

2011-12-31

537
537
-426
-111
-537
0

537
537
-293
-133
-426
111

10 867
225
-1 228
9 864
-9 556
-742
1 228
91
-8 979
885

10 665
202
0
10 867
-8 657
-899
0
0
-9 556
1 311

11 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not

2012-12-31

12 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Korrigering av tidigare års avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Under året har ett omfattande arbete i samarbete med Statens Servicecenter
genomförts i syfte att få högre aktualitet i anläggningsregistret och rätt bruttovärde i
bokföringen avseende kvarvarande anläggningar. Detta har bland annat medfört att
ett flertal anläggningar utrangerats.

Not

13 Fordringar hos andra myndigheter
Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa

875
479
9
1 363

1 361
200
12
1 573

380
475
855

391
778
1 169

Kundfordringar hos andra myndigheter har ökat med 279 tkr jämfört
med år 2011. Detta beror på att Sametinget per balansdagen hade tre
större oreglerade kundfakturor på totalt 446 tkr: Två fakturor till Sveriges
Lantbruksuniversitet (SLU) på totalt 300 tkr och en till Skogsstyrelsen á
146 tkr.
Not

14 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

Minskningen av förutbetalda kostnader i jämförelse med föregående år beror på att
utgående fordran för 2011 inkluderade en periodisering (504 tkr) som avsåg ett
ingånget avtal om att betalningen för ett köp av en tjänst som till största delen skulle
utföras under 2012 skulle erläggas år 2011.
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Not

2012-12-31

2011-12-31

1 461
121
141
47
1 770

0
569
767
47
1 383

13
10
23

0
0
0

4 767
155 186

5 315
161 390

-158 842
1 111

-161 938
4 767

-4 217

-6 092

33 743
-34 443
4 789

35 774
-34 329
430

-128

-4 217

860
-198

1 185
-325

662

860

-733
3 293

-271
5 026

-161 837
158 842

-167 426
161 938

15 Upplupna bidragsintäkter
Jordbruksverket - Landsbygdsprogrammet
Länsstyrelsen - Interreg IV A Nord/Sapmi
Länsstyrelsen - Rennäringens ambassadörer
Länsstyrelsen - SAFA, Samnordiskt språkarbete
Summa
Upplupna bidragsintäkter består av tekniskt stöd (TA-medel). Ökningen
av upplupna bidragsintäkter jämfört med 2011 beror i huvudsak på att
Sametinget i år erhållit mer medel till Landsbygdsprogrammet samt att
inbetalningar avseende programmets kostnader för årets sista månader
inte hunnit inkomma före balansdagen.

Not

16 Övriga upplupna intäkter
Upplupna intäktsavgifter
Upplupna räntor, inomstatliga (RGK)
Summa

Not

17 Avräkning med statsverket
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke
räntebärande flöde
Fordringar/Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Fordringar/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 fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans
Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
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2012-12-31

2011-12-31

-435

-733

1 210

678

6 805

7 956

-2 153
27
466
5 145

-1 891
0
740
6 805

45
-2 153
2 127
19

-4 038
2 192
1 892
46

0
19
19

27
19
46

300
58
358

242
58
300

Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar
Utgående balans

1 412
711
-711
1 412

2 004
224
-816
1 412

Beviljad låneram enligt regleringsbrev

2 600

2 600

Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Summa Avräkning med statsverket

Not

18 Statskapital
Ingående balans
Överföring från balanserad kapitalförändring
-föregående års avskrivningar avseende anläggningstillgångar
finansierade med anslagsmedel mot statskapital
-korrigering för utrangering av anläggningstillgångar
Årets anskaffning av anläggningstillgångar
Utgående balans

Not

19 Balanserad kapitalförändring
Ingående balans
Kapitalförändring enligt föregående års resultaträkning
Föregående års avskrivningar på anslagsfin. tillgångar
Summa
Specifikation
Övertagna anläggningstillgångar från Länsstyrelsen i AC-län
Övrigt
Summa

Not

20 Övriga avsättningar
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans
Avsättningar för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder
omklassificerades år 2011 enligt ESV:s handledning för personalkostnader. Dessa
medel redovisades tidigare som upplupna kostnader.

Not

21 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
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Not

2012-12-31

2011-12-31

846
421
1 267

875
1 392
2 267

896
33
929

912
448
1 360

1 843
190
890
2 923

1 915
609
355
2 879

22 Skulder till andra myndigheter
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Summa
Leverantörsskulder till andra myndigheter har minskat med 971 tkr i
jämförelse med föregående år. Detta beror på att den utgående balansen
för 2011 innehöll två större skulder på totalt 980 tkr: en avseende SLU á
605 tkr och en till Riksgälden á 375 tkr (se kommentar till not 7.)

Not

23 Övriga skulder
Personalens källskatt
Övrigt
Summa

Not

24 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter
Upplupna löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

Skulden för upplupna löner inklusive sociala avgifter är 419 tkr mindre än föregående år. Det beror
främst på att utgående skuld för år 2011 innehöll lönekostnader á 498,5 till den avgående förre
kanslichefen för perioden januari-maj 2012 (se not 5).
Kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder har omklassificerats och
redovisas som avsättningar från och med år 2011 enligt ESV:s handledning för
personalkostnader.
Not

25

Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
Statens kulturråd - Projekt Lulesamisk ordbok
Regeringen - Samiskt Parlamentariskt Råd
Sveriges Lantbruksuniversitet - Projekt Buolvas buolvvai
Sveriges Lantbruksuniversitet - Samisk traditionell kunskap
FORMAS, Forskningsinformation - Klimat och Ren
Statens Jordbruksverk- Projekt Samisk mat
Kulturdepartementet - Projekt Tidningssamarbete
Folkhälsoinstitutet - Projekt Dorvvo
Länsstyrelsen - Projekt Bredband
Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller privatpersoner
Nordiskt Språkråd - Projekt Samisk orddatabas
Övrigt bidrag - Renbete
Samefonden
Summa

39
331
164
0
145
641
0
0
0

39
50
205
23
148
1 443
81
295
204

42
128
1 139
2 627

42
128
401
3 059
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Anslagsredovisning
Not

26

Uo 1 3:1 ap.1
Sametinget
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit på
1 041 tkr. Under 2012 har myndigheten inte utnyttjat krediten. År 2012 har detta
anslag belastats med:
 lönekostnader inklusive sociala avgifter á 1 019 tkr i samband med regleringen av
ett avgångsvederlag.
 kostnader avseende upplösning av tidigare aktiverade utvecklingskostnader á 357
tkr.
 kostnader i samband med reglering av underskott i budgeten beträffande
Landsbygdsprogrammet och Interreg IV Sápmi(medel för tekniskt stöd) á 779 tkr.
Anslaget är räntebärande.
Av regleringsbrevet för budgetåret 2012 framgår att Sametinget ska särredovisa
kostnaderna för Nationellt samiskt informationscentrum. Sametinget redovisar ett
utfall för år 2012 på 3 320 tkr. En mer specificerad kostnadsredovisning med
kommentarer finns i resultatredovisningen (se kapitlet "Information").

Not

27

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

Not

28

Uo 1 7:1 ap.12
Nationellt uppföljningsansvar
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget 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 inte Sametinget någon anslagskredit för anslaget.
Anslaget är icke-räntebärande.
Av anslagsposten skall 400 tkr användas för att stärka samers samråd och dialog med
kommunerna i förvaltningsområdet för det samiska språket. Sametingets utfall för år
2012 uppgick till 399 tkr.
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Not

30

Uo 1 7:1 ap.14
Samiska språkcentrum
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för anslaget.
Anslaget är icke-räntebärande.
År 2012 har utbetalningar av korttidsstudiestöd, finansierats med medel från detta
anslag till ett belopp av 445 tkr.

Not

31

Uo 1 7:1 ap.15
Hemsida om nationella minoriteter
Enligt regleringsbrevet disponerar inte Sametinget någon anslagskredit för anslaget.
År 2012 har anslaget belastats med kostnader på grund av upplösning av tidigare
utvecklingskostnader á 101 tkr.
Anslaget är icke-räntebärande.
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Not

32

Uo 17 1:2 ap.5
Bidrag till samisk kultur
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit för anslaget på 433
tkr. Under 2012 har myndigheten inte utnyttjat krediten. Anslaget är ickeräntebärande. Enligt regeringen får anslagsposten från och med 2012 användas för
bidrag till Giron Sámi Teáhter, som tidigare år disponerat en egen anslagspost.

Not

33

Uo 23 1:8 ap.2
Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg,
björn, järv, lo eller örn.
Enligt regeringen disponerar Sametinget en anslagskredit för anslaget på 150 tkr.
Under 2012 har Sametinget inte utnyttjat krediten. Anslaget är icke-räntebärande.
Av regleringsbrevet för budgetåret 2012 framgår att Sametinget högst får använda
1 000 tkr för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen. Sametinget har inte lämnat
någon ersättning (enligt 10 § viltskadeförordningen) från detta anslag.
Sametinget har under 2012 utbetalat ersättningar för föryngring, regelbunden eller
tillfällig förekomst enligt 6 § viltskadeförordningen i enlighet med de villkor avseende
maximala ersättningsbelopp som finns i regleringsbrevet.
Anslaget har inte använts till förvaltningsändamål.

Not

34

Uo 23 1:26 ap.2
Främjande av rennäringen
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit på 3 141 tkr. År 2012
har Sametinget utnyttjat 2 039 tkr av krediten. Den främsta orsaken till det relativt
höga utnyttjandet av anslagskrediten är att utbetalningarna för rovdjursersättningar
blev större än budgeterat. Anslaget är icke-räntebärande.
Av regleringsbrevet för budgetåret 2012 framgår att Sametinget högst får använda
1 000 tkr för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen. Sametinget redovisar ett
utfall för år 2012 på 997 tkr. Av regleringsbrevet för budgetåret 2012 framgår att
Sametinget högst får använda 4 000 tkr för predationsstudier för ren. Sametinget
redovisar ett utfall för år 2012 på 4 000 tkr.
Sametinget har under 2012 utbetalat ersättningar för föryngring, regelbunden eller
tillfällig förekomst enligt 6 § viltskadeförordningen i enlighet med de villkor avseende
maximala ersättningsbelopp som finns i regleringsbrevet.

Not

35

Uo 23 1:26 ap.3
Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur
Enligt regleringsbrevet disponerar Sametinget en anslagskredit på 96 tkr. Under 2012
har myndigheten inte utnyttjat krediten. Anslaget är icke-räntebärande.

Not

36

Uo 23 1:28 ap.2
Bemyndigande för anslag Främjande av rennäringen
m.m
Enligt regleringsbrevet för 2011 har Sametinget ett bemyndigande enligt 17 §
anslagsförordningen (2012:223). Sametinget har bemyndigats att under 2012
avseende detta anslag fatta beslut som, inklusive tidigare gjorda åtaganden,
innebär utgifter på högst 8 300 tkr under året. Utestående åtaganden per 2012-12-31
uppgick till 270 tkr.
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SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA UPPGIFTER
(tkr)

2012

2011

2010

2009

2008

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad/1
Utnyttjad

2 600
1 412

2 600
1 412

2 300
2 004

2 600
1 333

2 600
1 100

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

5 000
0

5 000
3 298

5 000
0

5 000
0

5 000
0

69
0

64
0

16
0

29
0

105
4

0
433

0
692

0
100

0
291

0
107

0
0

0
0

0
0

0
0

0
20

1 041
0

1 030
933

1 026
0

1 296
0

963
0

-1 031
0

4 447
0

9 798
0

-9 027
0

-3 462
0

8 300
270

8 300
1 466

7 000
2 628

4 000
8 908

4 000
6 111

44
48

49
52

46
48

40
41

39
40

1 441
1 247

1 387
1 194

1 254
1 090

1 458
1 262

1 296
1 097

-1 901
19

-2 153
46

2 192
-4 038

-5 591
126

-1 255
-893

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som ej disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Övriga avgiftsintäkter
Anslagskredit/2
Beviljad
Utnyttjad
Anslag
Ramanslag
Anslagssparande/3
varav intecknat
Bemyndiganden
Tilldelade
Summa gjorda åtaganden
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)
Driftkostnad per årsarbetskraft
Exklusive folkvalt organ
Kapitalförändring**
Årets
Balanserad/5

1/ Beloppet för år 2010 var felaktigt och har korrigerats.
2/ Avser Sametingets förvaltningsanslag. Se noter till anslagsredovisning för övriga anslag
3/ De negativa anslagssparandena för år 2008 och 2009 avser netto av ej medgivna anslagsöverskridanden.
4/ Balanserad kapitalförändring påverkas av invärderat kapital som avser övertagna anläggningstillgångar. Under 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 styrelse har vid sitt sammanträde den 20 februari 2013 fastställt årsredovisningen
för verksamhetsåret 2012.

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader,
intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.

Vilhelmina 2013-02-20

Per Mikael Utsi
Håkan Jonsson

Styrelseordförande

Ledamot
Anders Kråik
Vice styrelseordförande

Agneta Rimpi
Ledamot

Ingrid Inga
Ledamot
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