SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:03
ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:03
§§ 27 - 40 §§
Näringsnämnden
Sammanträdesdatum
Čoahkkinbeaivemearri
2021-05-12

Plats och tid / Báiki ja áigi

Videomöte 2021-05-12 kl.13.00 – 16.00

Beslutande / Mearrideaddjit

Stefan Mikaelsson, ordförande
Erik Fankki
Håkan Jonsson
Agneta Rimpi
Birgitta Andersson

Övriga deltagande /
Iežáoasseváldit

Jan Rannerud, ledamot styrelsen
Ingela Nilsson, sekreterare

Paragrafer/Paragrafát

27 - 40 §§

Utses att justera / Dárkkisteaddji

Underskrifter
sekreterare ………………………………………………….
čálli
Ingela Nilsson

ordförande ………………………………………………….
ságadoalli Stefan Mikaelsson

justerare
…………………………………………………
dárkkisteaddji Håkan Jonsson

Justerarnas sign.
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Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Dárkkástus lead ieđihuvvon almmu hantávvalis.
Organ/Orgána

Näringsnämnden

Sammanträdesdatum /Čoahkkinbeaivemearri

2021-05-12

Datum för anslags uppsättande / Ilmmuhanbeaivi …………………………..
Förvaringsplats för protokollet/
Beavdegirjjivurkensadji

Sametingets kansli, Kiruna/
Sámedikkihálddahus, Giron

Underskrift / Vuolláičála

…………………………..

§ 27

Öppnande

Ordförande Stefan Mikaelsson hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 28

Val av justerande ledamot

Näringsnämnden beslutar:
att utse Håkan Jonsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 29

Fastställande av föredragningslista

Näringsnämnden beslutar:
att fastställa utsänd föredragningslista.

§ 30

Föregående protokoll

Näringsnämnden beslutar:
att godkänna protokoll 2021:02 samt lägga detta till handlingarna.

Justerarnas sign.
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§ 31

Näringsdepartementet 11 december, uppföljning

Stefan informerar om hur kontakterna med Näringsdepartementet har fortlöpt.
Hemställan skickades till Näringsdepartementet samt påminnelse när ordförande
inget hörde. Svaret på hemställan gjordes muntligt av en tjänsteman som att de
samiska företagarna får i likhet med andra företagare söka ersättning från de
befintliga stödsystemen som upprättats för Corona-pandemin. Således har
Sametinget inte fått gehör för sin begäran om ekonomiskt stöd till de samiska
näringsföretagen.
Näringsnämnden beslutar:
att godkänna förslag till pressmeddelande och ge kansliet i uppdrag att skicka ut den
(bil 1).

§ 32

Näringslivspolitiska handlingsprogrammet, lägesrapport

Arbetet med redaktionella ändringar samt layout har genomförts och förslaget har skickats
till ordförande för påsyn. Arbetet fortskrider.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 33
Budget 2021
Näringsnämnden fick avslag på sin begäran om ytterligare medel till
Näringsnämndens arbete 2021. Inget ytterligare arbete med budgeten görs då
nämndens arbete avslutas i och med den nya mandatperioden startar i augusti
2021.
Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 34

Budgetäskande 2022

Då det med all sannolikhet inte är denna konstellation av nämndsledamöter som
kommer att leda Näringsnämndens arbete under nästa mandatperiod, så gör inte
nämnden några förändringar i förslag till budget för verksamhetsåret 2022
Näringsnämnden kommer dock att lämna in ett grundförslag så att det finns ett
underlag att arbeta med för de nya nämndsledamöterna.
Näringsnämnden beslutar:

Justerarnas sign.
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att uppdra till kansliet att skicka in Näringsnämndens tidigare förslag till budget
(2021) för verksamhetsåret 2022.

§ 35

Budgetunderlag 2023 – 25

Näringsnämnden beslutar:
att uppdra till kansliet att tillsammans med Stefan Mikaelsson och Jan Rannerud se
över innehållet i budgetunderlaget som handlar om Näringsavdelningen och

§ 36

Rapport från kansli och styrelse

Kansli
Interregprogrammet Aurora har nu godkänts av Joint Programming Committee
(JPC) och kommer att överlämnas till regeringen.
Styrelsen
Jan Rannerud informerade om Interreg Nords Övervakningskommittémöte.
Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 37

Ordförandebeslut

.1) 9 april kl 1100-1200 Midnattsolens Trädgård
.2) 13 april kl 1300- 1500, Regionala livsmedelsstrategier, Isak Falk-Eliasson och
Robin Eriksson
.3) 29 april kl 1400- 1530 OECD- indigenous discussion, follow up case studies.
Näringsnämnden beslutar:
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 38

Nästa möte

att uppdra till ordförande Stefan Mikaelsson att återkomma med förslag till möte
om behov uppstår.

Justerarnas sign.
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§ 39

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 40

Avslutande

Stefan Mikaelsson tackar ledamöterna för denna mandatperiod genom att läsa
upp sin redogörelse för Näringsnämndens arbete vid plenum i Sundsvall och
avslutar därefter Näringsnämndsmötet.

Justerarnas sign.
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PRESSMEDDELANDE

Samiska företagares möjligheter till coronastöd är orättvisa
2021-05-12
Sametingets näringsnämnd har vid flera tillfällen påtalat behovet av ett särskilt ekonomiskt
stöd för samiska företagare på grund av den pågående pandemin. Trots två olika hemställan
till Näringsdepartementet och både telefonsamtal och e-post till näringsdepartementets
handläggare så finns det fortfarande inte något corona-stöd som utgår från de samiska
företagens villkor.
Detta går i strid både med regeringsformens formuleringar (1 kap, 2§) att det samiska folkets
möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samhällsliv ska främjas och OECD:s
rapport om hur samerna ska involveras i regional utveckling i Sverige för att få mer
inflytande över sin egen samhällsutveckling. En av de viktigaste rekommendationerna
handlar om att åtgärda hinder i regelverk och ekonomiska förutsättningar för samiska
företag.
Det märkliga är att coronastöd har fördelats till samiska kulturföretag via Sametinget, medan
andra samiska näringsföretag har lämnats utanför. Det gäller till exempel företag vars
verksamhet är säsongsbetonad. De befintliga coronastöden tar ingen hänsyn till att samiska
företag ofta bedriver en diversifierad verksamhet. Ett annat problem är definitionen av
samisk kultur. Exempelvis kan inte ett samiskt turistföretag, en samisk restaurang eller ett
förädlingsföretag söka kulturmedel från Sametinget. Detta skapar en orättvis situation och
orättvisa villkor mellan samiska företagare.
Stefan Mikaelsson, näringsnämndens ordförande, säger:
- För mig är det obegripligt att näringsdepartementet osynliggör de samiska
näringarna och vägrar att inrätta ett särskilt ekonomiskt stöd för de samiska
näringsföretagen. Många av dessa företag går på knäna idag och kämpar nu för sin
överlevnad.
Kontakt:
Stefan Mikaelsson, näringsnämndens ordförande
070-223 34 62
stefan.mikaelsson@sametinget.se
Ingela Nilsson, näringslivschef på Sametinget
063-15 08 75
ingela.nilsson@sametinget.se

bil 1

SÁMEDIGGI EALÁHUSLÁVDEGODDI
NÄRINGSNÄMNDENS VERKSAMHETSPLAN/ DOAIMBÁPLÁNA 2022

De näringar som traditionellt är kännetecknande för samerna är gårdsbruk, jakt och
fiske, renskötsel, slöjd (duodji ja dáidda). Idag är samisk näringsverksamhet betydligt
mer mångfacetterad och riktar in sig bland annat på glesbygdens behov. Det innebär i
praktiken att samisk näringsverksamhet är alla näringar som samer bedriver, och
som på något sätt kan kopplas samman till den samiska kulturen och levnadssättet.
Det är viktigt att de samiska näringarna stärks och utvecklas. Av den anledningen är
det av största vikt att fortsatta insatser görs för att möjliggöra näringarnas överlevnad
och utveckling. En viktig förutsättning för att få de olika verksamheterna att vara
ekologiskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt hållbara, är att det samiska näringslivet
tillförs ekonomiska medel.
Paragraf 17 i Arbetsordningen anger att: ”Näringsnämndens främsta uppgift är att
medverka i samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar för att sammanställa mål,
riktlinjer och prioriteringar i ett politiskt handlingsprogram som ska underställas
Sametingets plenum för beslut. I sitt arbete ska nämnden följa det politiska
handlingsprogrammet”.
Ett starkt och livskraftigt näringsliv är viktigt för fortsatta utveckling. Samverkan
mellan företag och samhälle lägger grunden för tillväxt och hållbar
samhällsutveckling. Näringsnämnden lämnar härmed förslag till budget baserat på
nämndens arbete under 20/21.
1. Implementera den Näringspolitiska handlingsplanen
Den näringspolitiska handlingsplanen är beslutad i början av 2021. Planen är ett
levande dokument vilket innebär att den bör justeras utifrån omvärldens faktorer för
att fortsatt vara relevant och kopplat till de behov och frågeställningar som samiska
näringsidkare berörs av.
Nämnden har för avsikt att fortsätta med arbetet att implementera den
näringspolitiska handlingsplanen.
2. Näringspolitisk strategi på de samiska språken
Sametingets 83.e plenum som genomfördes i Haparanda 26-28 november 2019 antog
enhälligt och utan reservationer styrelsens förslag till §43 Näringspolitisk strategi. En
enig Näringsnämnd förutsätter att dokumentet utan dröjsmål översätt till de samiska
språken och att kostnaden för detta belastar det organ som antagit strategin.
Kostnaden för denna översättning ingår således inte i nedanstående budget.
3. Samiska EU-program & ny programperiod
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Program inom målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) har en egen
förordning med särskilda bestämmelser. I förslaget till förordning finns särskilda
mål och tillämpningsområden för Interreg- programmen.
De gränsöverskridande programmen ska enligt förslaget fokusera mer än tidigare på
institutionellt samarbete, att få bort hinder för samarbete över gränserna och
att utveckla gemensamma tjänster.
Nämnden kommer att fortsätta att informera sig om hur ärendet utvecklas gentemot
EU-kommissionen och utvecklingen på nationella nivå.
4. Egen nationell finansiering
En av lärdomarna man kan dra av de senaste programperioderna är bland annat att
samerna saknar egna nationella/regionala medel, dels för medfinansiering men också
för att stimulera det samiska näringslivet regionalt, utan att gå via EU-stöden. Denna
fråga finns även med i det arbete som OECD för i sin studie. Nämnden behöver
diskutera en lösning för att i likhet med länsstyrelserna få tillgång till nationella
medel för att utveckla det samiska näringslivet.

5. Stöttande av samiska branschorganisationer
Denna fråga hör ihop med ovanstående. Sápmi är vidsträckt och det är långt mellan
del olika företagen oavsett det gäller samiskt hantverk, turism/besöksnäring, design,
mat, musik eller annat. Näringsnämnden ser behovet att utveckla
branschorganisationer för att tillvarata och förenkla företagens vardag. Som exempel
finns Sámi Duodji som organiserar de samiska hantverkarna, men vars finansiering i
dagläget gör att de måste se över sin personalstyrka. Visit Sápmi som organiserar de
samiska turistföretagen är vilande då det inte finns medel att driva organisationen
och Slow Food Sápmi som är en branschorganisation för matföretagande för en
tynande tillvaro och överlever främst av tillfälliga projekt. Näringsnämnden ser behov
av permanent grundfinansiering för samiska branschorganisationer för att dessa i sin
tur ska kunna driva den samiska näringslivsutvecklingen framåt och vara till hjälp
och stöd för samiska företagare.
.7 Sámivuohki, det samiska sättet.
Integrering av samiska i nämndens verksamhet. Att tala 0m samiska värdegrunder
och synliggöra dessa med samiska ord. Allt för en ealli sámi birras, en levande samisk
miljö. Doaibmaplána lea, ahte sámiide nannejuvvujit birgenlágit.
.8 Budget.
Budget är beräknad på kostnader dels för fysiska sammankomster och dels på ett
antal webinar.
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BUDGETÄSKANDE 2022
4051 ORDFÖRANDEARVODE
4053 ÖVRIGA ARVODEN
4511 ARBETSGIVARAVGIFTER LÖN & ARVODEN

92 500
216 000
93 000

5021 KONFERENSPAKET

0

4321 SKATTEFRIA TRAKTAMENTEN SVERIGE
4322 SKATTEPLIKTIGA TRAKTAMENTEN SVERIGE
4323 SKATTEFRIA TRAKTAMENTEN UTLAND
4331 BILERSÄTTNINGAR SKATTEFRI
4332 BILERSÄTTNINGAR SKATTEPLIKTIGA

14 000
1 000
0
5 300
2 400

5442 BEFARADE KUNDFÖRLUSTER
55XXBILJETTER UTOMLANDS
5511 BILJETTER SVERIGE
55xx HOTELL LOGI UTOMLANDS
5513 HOTELL LOGI SVERIGE
5515 RESOR, BUSS OCH TAXI
5516 BILHYRA
5517 BENSINKOSTNAD

0
0
12 000
0 000
5 500
2 500
5 300
5 200

SUMMA

454 700

Beslutat av Näringsnämnden den 12 maj 2021
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