SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:02
ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:02
§§ 16 – 26 §§
Näringsnämnden
Sammanträdesdatum
Čoahkkinbeaivemearri
2021-04-15

Plats och tid / Báiki ja áigi

Videomöte 2021-04-15 kl.13.00 – 16.00

Beslutande / Mearrideaddjit

Stefan Mikaelsson, ordförande
Erik Fankki
Håkan Jonsson

Övriga deltagande /
Iežáoasseváldit

Jan Rannerud, ledamot styrelsen
Ingela Nilsson, sekreterare

Paragrafer/Paragrafát

16 - 26 §§

Utses att justera / Dárkkisteaddji

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

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

justerare
…………………………………………………
dárkkisteaddji Erik Fankki

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

Näringsnämnden

Sammanträdesdatum /Čoahkkinbeaivemearri

2021-04-15

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

Sametingets kansli, Kiruna/
Sámedikkihálddahus, Giron

Underskrift / Vuolláičála

…………………………..

§ 16

Öppnande

Ordförande Stefan Mikaelsson hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 17

Val av justerande ledamot

Näringsnämnden beslutar:
att utse Erik Fankki att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 18

Fastställande av föredragningslista

Näringsnämnden beslutar:
att fastställa utsänd föredragningslista.

§ 19

Föregående protokoll

Näringsnämnden beslutar:
att godkänna protokoll 2020:6 0ch 2020:7 samt lägga dessa till handlingarna.

Justerarnas sign.
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§ 20

Näringsdepartementet 11 december, uppföljning

Stefan Mikaelsson informerar om utfallet av mötet som hölls den 11 december och
hemställan som skickades den 16 december 2020 (bil 2). Näringsnämndens uppgift var att
informera om de samiska näringsutövarnas utsatthet och hur Coronapandemin har gett för
konsekvenser för de enskilda samiska näringsföretagen. Stefan har efter inskickande av
hemställan varit i kontakt med tjänsteman på Näringsdepartementet för att höra hur
hemställan tagits emot och vilka åtgärder som har vidtagits. Ingen återkoppling har dock
kommit från Näringsdepartementet.

Näringsnämnden beslutar:
att godkänna skrivelsen och ge ordförande i uppdrag att skicka den till
Näringsdepartementet (bil 1).

§ 21

Näringslivspolitiska handlingsprogrammet, lägesrapport

Arbetet med redaktionella ändringar samt layout har påbörjats och ett utkast har skickats
till ordförande för påsyn. Arbetet fortskrider.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 22

Rapport från kansli och styrelse

Kansli
Interregarbetet går bra och det finns ett utkast som skall presenteras för Joint
Programming Committee för godkännande. Samarbetet mellan Sametingen har gått bra
och det är viktigt för det framtida samarbetet. Diskussion om sekretariatsfunktionerna har
påbörjats.
En ansökan till ReactEU har lämnats in för att stärka de samiska företagens möjlighet att
återhämta sig från Corona pandemin samt att utöka den digitala marknaden.
Förlängningsperioden för Landsbygdsprogrammet har inletts och förvånande nog har
Sametinget nästan lika många åtgärder som förut.

Styrelsen
Arbetet med lokalprogrammet för den nya parlamentsbyggnaden går vidare och några
förändringar har föreslagits för att anpassa bygganden efter de rumsliga förutsättningar
som råder. Ett tomtprogram ska också utarbetas.
SCB har skickat ut en enkät rörande samers hälsa. I denna enkät ställs även frågor rörande
Corona-pandemins påverkan på samer.
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Ramprogrammet för biologisk mångfald är inte tillfredsställande, urfolken är inte delaktigt
på ett tillfredsställande sätt. Länder som har urfolk, och däribland Sametinget arbetar med
att föreslå åtgärder som stärker urfolkens inflytande.
Information om Agenda 2030. Sametinget har arbetat tvärsektoriellt med Agenda 2030
vilket har resulterat i en handlingsplan.

Näringsnämnden beslutar:
att lägga informationen till handlingarna.

§ 23

Ordförandebeslut

19 mars 2021 kl. 10.30 – 11.15

Renskötsel och traditionella livsmedelssystem i förändring, Ildikó Asztalos Morell, docent
och lektor i landsbygdsutveckling vid SLU,

19 mars 2021 kl. 11.15 – 12.15
Midnattssolens trädgård, projektledare Lena Vikström.

Näringsnämnden beslutar:
att godkänna informationen och lägga den till handlingarna.

§ 24

Nästa möte

att uppdra till ordförande Stefan Mikaelsson att, återkomma med förslag till datum för
nästa möte, som ska hållas innan valet.

§ 25

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 26

Avslutande

Stefan Mikaelsson tackar ledamöterna för visat intresse och avslutar mötet.

Justerarnas sign.
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