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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 197

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

komplettera föredragningslistan med nedan:
tillägg:
§ 206 Revidering av delegationsordningen för Hälso-, äldre- och idrottsnämnden
utgår:
§ 203.2 Arbetsgruppen renmarkskommittén

att

fastställa föredragningslistan enligt nedan:
§ 197 Föredragningslista och justerare
§ 198 Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum
1. Styrelsens redovisning för perioden april – september 2022
2. Nämndernas redovisningar
§ 199 Näringspolitiskt handlingsprogram
§ 200 Politiskt uttalande från Sametinget till ny regering
§ 201 Motioner
1. M 556 – Sametingets röstlängd
2. M 557 – Ökad rättssäkerhet i samband med Sametingsvalet
3. M 566 – Särskilt anslag till samisk idrott
4. M 575 – Förslag om att ge naturen status som egen juridisk person, samt
utse företrädare för naturen
5. M 578 – Sametingets interna konsultationer
6. M 579 – Möjlighet för ersättare att delta på nämndsmöten
7. M 581 – Motion om skogsbrukets påverkan
8. M 582 – Motion om stödutfodring av renar
9
M 563 _ Upprättande söksystem gällande motioner
10 M 567 – En vargföryngring för mycket i renskötselområdet
11 M 568 – En ny renskötsellagstiftning – jämbördig samisk representation
som ledamöter i kommittén
12 M 560 – Samordnat ansvar för klimatförändringar och omställning
13. M 562 – Klimatanpassningsersättning för rennäringen
§ 202 Gállok
§ 203 Utredning ny rennäringslagstiftning
1. Information om Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna
organisationer
2. Arbetsgruppen renmarkskommittén
§ 204 Samebyars organisation

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 197

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Föredragningslista och justerare – forts.

§ 205 Samisk marknyttjande – digitalisering
§ 206 Revidering av delegationsordning för hälso-, äldre- och idrottsnämnden
att

utse Lars Jonas Johansson till justerare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

5(58)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 198

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum

§ 198.1 Styrelsens redovisning till plenum

./

Dokument
. Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 160.5.1
- Styrelsens redovisning för perioden april – september 2022

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 160.5.1
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Styrelsen beslutar
att

överlämna styrelsens redovisning till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 198

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum – forts.

§ 198.2 Nämndernas redovisningar till plenum

./.

Dokument
. Styrelseprotokoll 2022-09-28—19, § 160.5.2
- Nämndernas redovisningar

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 160.5.2
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Styrelsen beslutar
att

konstatera att Samefonden inte inlämnat redovisning,

att

överlämna nämndernas redovisningar till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga nämndernas redovisningar till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 199

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Näringspolitiskt handlingsprogram
Dokument
- Plenumsprotokoll 2014-05-20, § 25
- Styrelseprotokoll 2019-09-11—13, § 135
- Näringsnämndens protokoll 2019-10-07, § 28
- Plenumsprotokoll 2019-11-26—28, § 43
- Sápmi – en näringsmässig resurs. Näringspolitisk strategi
- Styrelseprotokoll 2022-05—07, § 76
- Näringsnämndens protokoll 2022-04-06
- Styrelseprotokoll 2022-05-03, § 91
- Näringsnämndens protokoll 2022-08-29, § 42
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 164
- Näringspolitiskt handlingsprogram
Föredragande: Ingela Nilsson

Information lämnas angående det pågående arbetet.
Styrelsen beslutade den 5 -7 april 2022, § 76
att

lägga informationen till handlingarna.
_____________

Näringsnämnden har haft förslaget till nytt Näringspolitisk handlingsprogram ute på remiss.
Remisstiden gick ut den 1 april. Tre organisationer sökte anstånd till den 4 april vilket
beviljades. 12 remissvar har kommit i (varav en efter utsatt tid). Nämnden går igenom och
behandlar alla remissvar och förslag till revideringar.
Näringsnämnden beslutar
att

överlämna slutgiltigt förslag till nytt Näringspolitiskt handlingsprogram 2021 - 2025
till styrelsen för vidare behandling inför plenum i maj/juni.

____________
Styrelsen beslutade den 3 maj 2022, § 91
att

återremittera ärendet till näringsnämnden där jakt- och fiske, samiskt gårdsbruk,
duodji samt förädling och försäljning av dessa ses över.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 199

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Näringspolitiskt handlingsprogram – forts.
Näringsnämnden beslutade den 29 augusti 2022, § 42,
att

godkänna förslaget till reviderad text i programmet,

att

uppdra till kansliet att göra erforderliga revideringar i layout samt lämna
Det slutgiltiga förslaget till styrelsen för beslut.
_________________

Styrelsen beslutade den 28-29 september § 164
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

_____________
Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.

Paragrafen justeras omedelbart

§ 200

Politiskt uttalande från Sametinget till ny regering
Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-08-28—29, § 165

Riksdagsvalet ägde rum den 11 september 2022.

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 165
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

______________
Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 201

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Motioner

§ 201.1 M 556 – Sametingets röstlängd
Dokument
- Motion nr 556 av Elisabeth Kråik 2021-02-25, dnr 1.1.8-2021-473
- Styrelseprotokoll 2021-03-23—25, § 45.1
- Styrelseprotokoll 2021-11-04-05, -08, § 140.6
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.2
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.2
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.1
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.1

Elisabeth Kråik har den 25 februari 2021, inlämnat en motion där hon yrkar
att

Sametinget vidtar tillämpliga åtgärder för att personer som upptagits i
röstlängden vid tidigare prövningar inte ska gå att överklaga,

att

Sametinget vidtar tillämpliga åtgärder som syftar till att röstlängden inte får
offentliggöras.
_______________

Styrelsen beslutade den 23 -25 mars 2021, § 45.1
att

uppdra till kansliet bereda motionen.
_________________

Styrelsen beslutade den 4 -5, 8 november 2021, § 140.6
att

ärendet bereds vidare.
____________________

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 162.2
att

ärendet bereds vidare.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 - 7 april 2022, § 60.2.
___________
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.1
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 201

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Motioner – forts.

§ 201.1 M 556 – Sametingets röstlängd – forts.

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 175.1
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
____________

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 201

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Motioner – forts.

§ 201.2 M 557 – Ökad rättssäkerhet i samband med Sametingsvalet
Dokument
- Motion nr 557 av Håkan Jonsson, Daniel Holst, Rolf Ohlson, Mona Persson, Birgitta Pounu,
Sten Wälitalo, Peter Holmqvist, Veronika Håkansson 2021-02-25, dnr 1.1.8-2021-474
- Styrelseprotokoll 2021-03-23—25, § 45.2
- Styrelseprotokoll 2021-11-04-05, -08, § 140.6
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.3
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.3
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.2
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.2

Håkan Jonsson , Daniel Holst, Rolf Ohlson, Mona Persson, Birgitta Pounu, Sten Wälitalo,
Peter Holmqvist och Veronika Håkansson har den 25 februari 2021, inlämnat en motion där
de föreslår
att

Sametinget beslutar att genomföra en snabb översyn av processen för ansökan,
upptagande och överklagande av Sametingets röstlängd,

att

Sametinget utifrån utredningen utarbetar tydliga instruktioner för valnämndens
arbete,

att

Sametinget utifrån utredningen förbättrar informationen till de som vill söka till
Sametingets röstlängd och de som ansökt, samt de som blivit överklagade,

att

utredningen också utvärderar kriterierna till röstlängden och föreslår eventuella
förbättringar.
_______________

Styrelsen beslutade den 23 -25 mars 2021, § 45.2
att

uppdra till kansliet bereda motionen.

_________________

Styrelsen beslutade den 4-5, 8 november 2021, § 140.6
att

ärendet bereds vidare.

_____________
Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 162.3
att

ärendet bereds vidare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 201

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Motioner – forts.

§ 201.2 M 557 – ökad rättssäkerhet i samband med Sametingsvalet – forts.

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.3.
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.2
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.2
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
_____________

Skäl för yrkandet
I samband med processen kring 2021 års sametingsval uppstod en diskussion angående
processens säkerhet. De som ansöker till röstlängden ska få information för att kunna göra
en korrekt ansökan. Det är av största vikt att denna process är lättförstådd, korrekt och
rättssäker. Sametinget ska ge information på samtliga samiska språk samt svenska till de
som söker rösträtt i Sametinget, samt klara och tydliga instruktioner för hur man gör för att
överklaga ett eventuellt avslag på beslutet till Länsstyrelsen i Norrbotten och hur processen
för det ser ut. Även kriterierna till röstlängden föreslås ses över samt hur valnämndens
ledamöter ska granska, bedöma och dokumenterar sina beslut av inlämnade ansökningar
för antagandet i Sametingets röstlängd.

_____________
Sametinget har tidigare behandlat ett antal motioner, interpellationer och förfrågningar
inom temat Sametingsval och röstlängd. Sametinget har för närvarande två pågående
processer som berör ändringar i sametingslagen samt motionens yrkanden.
Den första processen omfattar en utredning som genomfördes 2018 om förbättrade
möjligheter att rösta vid Sametingsval. I utredningen ingår delar av motionens yrkanden,
dock inte några specifika aktiviteter avseende informationen till de som vill söka till
Sametingets röstlängd och de som ansökt samt de som blivit överklagade, eller en
utvärdering av kriterierna till röstlängden med förslag på eventuella förbättringar. I slutet
av 2018 skickade Sametinget en hemställan baserad på utredningen till regeringen om
ändringar i sametingslagen (1992:1433) rörande bestämmelser som reglerar förfarandet vid
valet till Sametinget. Utredningen lades som bilaga till hemställan. Kulturdepartementet
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 201

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Motioner – forts.

§ 201.2 M 557 – ökad rättssäkerhet i samband med Sametingsvalet – forts.
begärde i sin tur remissvar på Sametingets hemställan från Valmyndigheten och
Länsstyrelsen i Norrbottens län 2020-01-17. Svar har ännu inte inkommit från
departementet till Sametinget i ärendet.1
Den andra processen som berör motionens yrkanden är ärendet om samordning av
sametingsvalen i Finland, Norge och Sverige med en gemensam valdag. Ärendet har
behandlats av Samisk parlamentariskt råd, SPR, samt parlamentarikerkonferensen i Anárii
den 20 maj 2022 då en handlingsplan antogs som gäller fram till nästa möte. Prioriterade
verksamhetsområden i handlingsplanen är bland annat samordning av sametingsval i
Finland, Norge och Sverige (2.4). Målet är att samordna sametingsvalen. Arbetsgruppen för
ärendet har den 30 augusti 2019 levererat sina förslag och Sametinget i Sverige och
Sametinget i Finland har behandlat ärendet, fortsatt kvarstår att Sametinget i Norge ska
behandla det.
___________
Styrelsen beslutar
att

inhämta yttrande från valnämnden.

Paragrafen justeras omedelbart

1

Dnr 2018-1614. Styrelsebeslut 2018:16 § 219, plenumsbeslut 2018-11-13—16, § 51.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 201

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Motioner – forts.

§ 201.3 M 566 – Särskilt anslag till samisk idrott
Dokument
- M 566 av Johanna Njaita, Paulus Kuoljok, Anja Fjellgren Walkeapää och Káren-Ann Hurri
2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2012
-

Plenumprotokoll 2013-02-19—21, § 10.8
Samisk idrott i Sverige, dnr 2017-86

-

Styrelseprotokoll 2021-12-13-15, § 162.11
Styrelseprotokoll 2022-04-05—07,§ 60.11
Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.10
Hälso-, äldre och idrottsnämndens protokoll 2022-09-12, § 31
Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.5

Johanna Njaita, Paulus Kuoljok, Anja Fjellgren Walkeapää och Káren-Ann Hurri
har den 2 december inlämnat en motion där de yrkar:
att

arbeta för ett särskilt anslag för samisk idrott i Sametingets regleringsbrev.
_______________

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 162.11
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från hälso,- äldre och idrottsnämnden.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.11.

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.10
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 175.5
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 201

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Motioner – forts.

§ 201.3 M 566 – Särskilt anslag till samisk idrott – forts.
Sametinget är en anslagsfinansierad myndighet och Sametinget inlämnar årligen till
regeringen budgetunderlag, ett äskande om reformer, enligt förordningen (2000:605) om
årsredovisning och budgetunderlag. Regleringsbrevet är regeringens viktigaste instrument
för att operativt styra myndigheternas verksamhet i syfte är att verkställa regeringens politik.
Frågan om samisk idrott och dess finansiering har varit aktuell på Sametinget under lång tid.
Bl. a. har motion M 432 med innebörd, ” att Sametingets årligen fastställer medel för samisk idrott
och verkar för att medlen för samisk idrott ökar”, antagits av plenum 2013. Under åren 2014 – 2019
har Sametinget i sitt budgetunderlag äskat om särskilda medel till samisk idrott. Förutom
äskande i budgetunderlag har frågan om samisk idrott och finansiering aktualiserats av
Sametinget genom dialog med och skrivelser till regeringskansliet, bl. a. skrivelse tillsammans
med SIF, dnr- 2017-86.
Vad gäller allmänt om finansiering av idrott i Sverige så är det Sveriges
Riksidrottsförbund som prövar frågor om fördelning av statsbidrag till
idrottsverksamhet i enlighet med vad regeringen bestämmer, vilket stadgas av lag
(1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund.
Riksidrottsförbundets bidragsgivning regleras av förordning (1999:1177) om statsbidrag
till idrottsverksamhet.
Samisk idrott och samiska idrottsorganisationer kan söka bidrag genom Sametingets
kulturnämnd. Kulturnämnden har delegation på att besluta om fördelning av statens bidrag,
(medel ur utgiftsområde 17, anslag1:2, ap.5 , Bidrag till samisk kultur, vilket brukar benämnas
som kulturanslag).
I Sametingets regleringsbrev framkommer regeringens prioriteringar avseende ap.5.

______________________
Hälso-, äldre- och idrottsnämnden beslutade 2022-09-12, § 31
att

föreslå styrelsen besluta att motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justerades omedelbart.
______________________
Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.5
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
_____________

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 201

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Motioner – forts.

§ 201.3 M 566 – Särskilt anslag till samisk idrott – forts.
Jennie Granberg anmäler jäv och deltar inte i behandling och beslut av § 201.3
Styrelsen anser att den samiska idrotten behöver stärkas.
Styrelsen arbetar nu för att se över former för förbättrad finansiering och bidragsgivning.
Styrelsen har även lyft frågan vid den fördjupade myndighetsdialogen.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 201

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Motioner – forts.

§ 201.4 M 575 – Förslag om att ge naturen status som egen juridisk person, samt utse företrädare

för naturen
Dokument
- M 575 av Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-283
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07,§ 60.21
- Styrelseprotokoll 2022-06-14--15, § 122.18
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.8

Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström har den 23 februari 2022 inlämnat
en motion där de yrkar:
att

Sametinget utarbetar ett förslag till regeringen att naturen får status som en egen
juridisk person vid exploateringar på samiska områden och,

att

en av Sametinget utsedd person/er med god lokal förankring och naturkännedom får
uppdrag att företräda naturen i förhandlingar runt tillståndsprövningar.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.21.
______________
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.18
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.8
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
____________
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§ 201.4 M 575 – Förslag om att ge naturen status som egen juridisk person, samt utse företrädare

för naturen
Skäl för yrkandet
Med anledning av den pågående miljö- och klimatkatastrofen och för att den gröna
omställningen ska bli rättvis och inte helt underminera möjligheten för en levande samisk
natur och kultur har det uppstått ett brådskande behov av att skydda samisk natur och
samiska intressen.
_______________
Kansliet noterar att det finns exempel på att ovanstående förslag genomförts, text hämtad
från en motion till Sveriges riksdag2:
”Under senare år har en lång rad beslut i parlament och domstolar erkänt naturens
rättigheter. Ecuador är det första landet i världen som har inkluderat begreppet naturens
rättigheter i sin grundlag. Under åren 2007–2008 skrevs grundlagen om så att naturens
rättigheter fick ett eget kapitel under ett avsnitt om ”rättigheter”, där det framgår att
naturen ska respekteras och förvaltas på ett hållbart sätt, åtgärder ska vidtas i syfte att
stoppa utrotningen av arter samt att personer, samhällen och folk tilldelas det juridiska
ansvaret för att agera för naturens bästa (kap. 7, art. 71–74). Detta innebär, exempelvis, att
skogsskövling kan lagföras och skogen företrädas av en advokat. I kapitel 7 artikel 72
beskrivs innebörden av att naturen har rätt att bli återställd till sitt forna skick samt att
individer och/eller lokala samhällen som är berörda av en viss plats ska bli ersatta för de
negativa förändringar som har skett i naturen, t.ex. genom exploatering. Det är en
konstitution där naturen tillerkänns rättigheter och alltså blir tillautonomt rättssubjekt;
konstitutionen föreskriver att naturen har rätt att blomstra och utvecklas.
Colombia är ytterligare ett land som har implementerat begreppet naturens
rättigheter i besluts- och rättsprocesser. I april 2018 beslöt Colombias högsta domstol att
erkänna Amazonas som ett juridiskt subjekt med rättigheter efter att en grupp barn och
unga stämt staten då avskogningens påverkan på klimatet hotar deras rätt till en frisk miljö,
hälsa, mat och vatten. En stärkt rättslig ställning för naturen ökar förutsättningarna för en
långsiktigt hållbar utveckling. Ett annat fall i Colombia som har väckt stor uppmärksamhet
är fallet om Atratofloden där högsta förvaltningsdomstolen erkände att floden besitter
juridiska rättigheter. Domen utgick från ett omvänt koncept där jorden inte tillhör
människan utan människan och alla andra arter tillhör jorden. Genom detta synsätt är det
inte människan som äger jordens naturresurser, vilket gör att människan inte har rätt att
besluta om planetens fortlevnad.
Parlamentet i Bolivia antog 2010 en lag om moder jords rättigheter (Ley de Derechos de la
Madre Tierra) och har instiftat ett nytt ministerium att tillsätta en ombudsman för naturens
rättigheter. I USA har ett trettiotal kommuner antagit lokala förordningar som erkänner
naturens rättigheter; i staden Pittsburgh ledde detta 2010 till att planer på
skiffergasutvinning lades ner.
2

2019/20:3306
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§ 201.4 M 575 – Förslag om att ge naturen status som egen juridisk person, samt utse företrädare
för naturen – forts.
I mars 2017 togs ett pionjärbeslut, då en av Nya Zeelands största floder, Whanganui, fick
status som juridisk person. Beslutet har sin grund i en överenskommelse mellan urfolket
maori och staten och har kodifierats i en lag, Whanganui River Claims Settlement Bill.”
_____________

Den globala uppvärmningen kommer att förändra framtiden för urfolken i cirkumpolära
Arktis. Sett i globalt perspektiv finns det på urfolkens territorier uppskattningsvis 80 % av
världens kvarvarande biologiska mångfald. Det är således av yttersta värde att bibehålla
dessa naturresurser som genom sin inneboende resiliens kan motverka en eskalerande klimatförändring.
Styrelsen delar synen att det finns ett brådskande behov av att skydda samiska kulturlandskap och livsmiljöer, ekosystem, marker och vatten mot exploateringar. Kommande generationer ska även i framtiden kunna leva ett gott liv och i enlighet med våra urfolksrättigheter.
Fragmentisering, extraktion av naturresurser och andra ingrepp som skadar ändliga naturvärden i Arktis måste förhindras.
Sametinget arbetar både nationellt och internationellt för att skydda urfolksrättigheter, samiska marker, vatten, kulturlandskap, traditionell kunskap och ekosystem på olika nivåer.
Sametinget arbetar även med att föra fram våra perspektiv, bland annat till myndigheter och
vid olika tillståndsprocesser. Det pågår även ett stort och arbete med att implementera konsultationsordningen för att se ge ett ökat samiskt inflytande. Sametingets plenum har redan
den 25 maj 2018 beslutat att stödja deklarationen om Moder Jords rättigheter. Det är ett principiellt viktigt ställningstagande som sänder signaler ut till såväl det internationella världssamfundet som regionalt och nationellt.
Sametingets styrelse ämnar arbeta vidare med dessa frågor.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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Motioner – forts.

§ 201.5 M 578 – Sametingets interna konsultationer
Dokument
- M 578 av Marita Stinnerbom, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-288
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.22
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.20
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.10

Marita Stinnerbom har den 23 februari 2022 inlämnat en motion där hon yrkar:
att

Sametinget utformar en intern konsultationsordning där det framgår hur Sametingets
styrelse och nämnder konsulterar organisationer, samebyar och enskilda samer,

att

Sametingets myndighet utformar intern konsultation hur de konsulterar organisationer, samebyar och enskilda samer i frågor som konsulteras med Sametinget.
______________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.22.

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.20
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.10
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
______________

Skäl för yrkandet
Sametingets myndighet har som uppdrag att arbeta fram hur Sametinget ska konsulteras.
Av detta framgår inte hur Sametingets styrelse och nämnder ska konsultera sina förslag till
beslut med samiska organisationer, samebyar och samiska medborgare. Sametingets
myndighet kommer att konsulteras i olika ärenden med andra myndigheter men kommer
också att hantera frågor som berör samebyar, organisationer och enskilda samer.
_________________
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Motioner – forts.

§ 201.5 M 578 – Sametingets interna konsultationer – forts.
Sametingets styrelse har behandlat ärendet 2021-01-27—29, § 12 av vilket framgår följande.
Enligt konsultationslagen omfattas Sametinget inte av konsultationsskyldigheten. I
propositionen anges däremot att det inte finns något som hindrar att Sametinget – om
behov anses föreligga – ändå konsulterar berörda samiska intressenter och beaktar olika
samiska intressen som kan finnas i de ärenden som Sametinget handlägger. Sametinget bör
för detta ändamål upprätta särskilda riktlinjer för när konsultation ska medges (det kan
vara lagens avgränsning eller någon annan) och ett regelverk för ekonomisk ersättning för
den som företräder ett annat samiskt intresse. Styrelsen beslutade 2021-01-27—29, § 12 att
uppdra till kansliet bereda ärendet vidare med inriktning att samiskt inflytande motsvarar
internationell standard för urfolksrätt.
I sammanhanget kan även nämnas att Sametingets rennäringsnämnd 2022-06-17 § 25.2
beslutat bevilja en samisk riksorganisation 700 000 SEK från främjandeanslaget för att
skapa en struktur, handläggningsrutiner mm avseende konsultationer, ha möten med
myndigheter och dialog med Sametinget samt bistå samebyarna i arbetet med rutiner för
konsultation mm.
Efter att konsultationslagen trätt i kraft den 1 mars 2022 har Sametinget haft förberedande
möten med myndigheter där vi sedan tidigare vet att ärendemängden är hög, i syfte att ta
fram överenskommelser eller avtal vad gäller innehåll och form för samtliga ärenden i
samverkan, både konsultationsärenden och andra ärenden där samråd bör ske. En intern
informationssatsning för berörd kanslipersonal har genomförts och en intern handledning
har påbörjats som riktar sig till Sametingets personal och förtroendevalda. Handledningen
är tänkt att användas som stöd för Sametingets hantering av konsultationsförfrågningar
och deltagande i konsultationer. Även en extern vägledning för konsultationsskyldiga
myndigheter har producerats och publicerats på Sametingets hemsida. Därtill har
Sametinget även framfört i möten med konsultationsskyldiga myndigheter, samiska
organisationer och samebyar att myndigheten ser det som sin uppgift att stödja
samordningen i konsultationsplikten mellan myndigheterna och det samiska
civilsamhället. Det är dock av yttersta vikt att hitta praktiska lösningar för att undvika en
överbyråkratisering som tar både tid och resurser för främst samebyar och samiska
organisationer men även för Sametinget. Därför är det nödvändigt för Sametinget att hitta
samarbetslösningar internt i det samiska samhället med samiska organisationer, samebyar
som fungerar ändamålsenligt för alla parter. Sametinget kommer att i samverkan med
samiska organisationer och samebyar samt konsultationsskyldiga myndigheter fortsätta
arbetet med riktlinjer, handledningar och vägledningar under vintern 2022/2023 allt
eftersom både Sametinget, konsultationsskyldiga myndigheter, samebyar och samiska
organisationer samlar på sig erfarenheter och lärdomar från aktuella konsultationer.
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§ 201.5 M 578 – Sametingets interna konsultationer – forts.
Sametinget är formellt inte konsultationspliktig enligt konsultationslagen.
Propositionen anger dock inte något hinder om behov anses föreligga.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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Motioner – forts.

§ 201.6 M 579 – Möjlighet för ersättare att delta på nämndsmöten
Dokument
- M 579 av Marita Stinnerbom, Marika Renhuvud, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-289
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.23
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.21
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.11

Marita Stinnerbom och Marika Renhuvud har den 23 februari 2022 inlämnat
en motion där de yrkar:
att

Sametinget inför att ersättare i nämnder får delta på möten och att dagsarvode
enligt reglementet för ekonomiska förmåner utgår för deltagandet.
__________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.23.
__________
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.21
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 175.11
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Skäl för yrkandet
Sametinget bör öka demokratin och intresset för samisk politik genom att ersättare i
nämnder får delta på nämndsmöten. Det är för att hålla sig á jour inför möten och för och
bidra till samepolitiken. Med ny teknik kan ersättare delta på möten digitalt vid fysiska
möten och Sametinget har redan system genom att skicka handlingar via epost.
Digital utrustning bör inte utgå för att hålla nere de ekonomiska kostnaderna.
_____________
Arbetsordningen för Sametingets styrelse och nämnder innehåller regler om ersättares
tjänstgöring i Sametingets nämnder. 22 § stadgar att nämnderna består av ordförande och
fyra ledamöter, förutom valnämnden som består av ordförande och sex ledamöter,
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§ 201.6 M 579 – Möjlighet för ersättare att delta på nämndsmöten
samtliga med personliga ersättare. Det innebär att varje nämnd, förutom valnämnden, har
sex ersättare.
Sametinget har i dagsläget inget reglemente som stadgar ej tjänstgörande ersättare. En
jämförelse kan dock göras med kommunallagen som i 6 kap. 17 § beskriver att:
Fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. Ersättarna ska underrättas om tid
och plats för sammanträdena. Även ersättare som inte tjänstgör får närvara vid sammanträdena.
Vidare har Sametingets kansli noterat att Region Norrbottens fullmäktige tillämpar ett
system där ej tjänstgörande ersättare kallas till fullmäktigesammanträden i syfte att göra
ersättarna mer delaktiga och insatta i de politiska ärendena. Ej tjänstgörande ersättare har
dock inte yttranderätt vid sammanträdena. Vidare har inkallad ej tjänstgörande ersättare som
lämnar sammanträdet innan det avslutats ansvar för att meddela ordförande eller
sekreteraren detta. Om en ordinarie ledamot måste avvika under pågående sammanträde
bestämmer ordförande när en ersättare ska träda in och tjänstgöra. Även
sammanträdesarvode utgår till ej tjänstgörande ersättare som kallat och inställt sig till
sammanträde.
______________
Styrelsen har efter samråd med kansliet samma mening, nämnderna har egen rådighet
över sin budget med kravet att man ska lösa sin uppgift. Nämnden väljer själva hur man
löser sin uppgift så länge som arbetsordning och delegationsordning följs. Det finns
skillnader mellan nämnderna och en del väljer att låta ersättarna delta under styrelsemöten
för att ersättarna skall hållas uppdaterade i samtliga frågor. Ersättare som inte tjänstgör
har då varken förslagsrätt eller rösträtt.
Styrelsen delar förslagsställarnas åsikt men det ligger på varje nämnd att själva avgöra.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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Motioner – forts.

§ 201.7 M 581 – Motion om skogsbrukets påverkan
Dokument
- M 581 av Anja Fjellgren Walkeapää, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-291
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.25
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.23
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.14

Anja Fjellgren Walkeapää har den 23 februari 2022 inlämnat en motion där hon yrkar:
att

Sametinget arbetar för att förändra skogsvårdslagen,

att

Sametinget snarast inrättar en skogsstrategi,

att

Sametinget arbetar för att skogsbruket ska renskötsel-anpassas och tillämpa
hyggesfria metoder.
________________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.25.
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.23
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 175.13
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
______________

Skäl för yrkandet
Skogsbrukets negativa påverkan på renskötseln tar sig i uttryck på flertalet allvarliga sätt.
Det skogsbruk som bedrivs idag måste anpassas till renarnas behov och renskötselns
förutsättningar.
______________
Sametingets styrelse beslutade 2021-12-13—15 att inhämta yttrande från Sametingets
rennäringsnämnd i ärendet. Rennäringsnämnden beslutade 2022-01-18 att uppdra till
kansliet att bereda ärendet.
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§ 201.7 M 581 – Motion om skogsbrukets påverkan – forts.
Relevant i sammanhanget är lagstiftning avseende skogsbruk/rennäring även nämnd i
kommittédirektiven till renmarkskommittén3, där det bland annat står att:
”Det förslag till ny renskötsellag som kommittén lämnar kan leda till att det behövs
ändringar i annan lagstiftning som berör renskötseln om lagen föreslås innehålla ändrade
regler om skydd mot intrång i renskötselrätten eller ändrade begrepp för att beskriva
renskötseln och renskötselområdet. Kommittén ska föreslå sådana ändringar. De förslag
som lämnas måste ta hänsyn till nuvarande system för hushållning med mark- och
vattenområden. Inom ramen för arbetet i de här delarna behöver kommittén analysera
andra rättighetshavares intressen och hur avvägningar kan ske när dessa intressen
kolliderar med renskötselrätten.”4
I kommittédirektivet står vidare att ” Som exempel på bestämmelser i annan lagstiftning
som syftar till att skydda rennäringens bedrivande kan nämnas /.../ skogsvårdslagen
(1979:429) om hänsyn till renskötseln vid avverkning på åretruntmarkerna (13 b och 14
§§).”5
Kommittén ska i betänkandet:
 identifiera vilka andra författningar som innehåller bestämmelser om hänsyn till
renskötseln,
 föreslå de författningsändringar som behövs om den nya lagen innehåller ett förändrat
regelverk om skydd mot intrång i renskötselrätten eller ändrade begrepp för att beskriva
renskötseln och renskötselområdet.6
Angående förslaget i motionen om en skogsstrategi för Sametinget så finns direktiv7 från
rennäringsnämnden avseende en skogsstrategi och arbetet har påbörjats men ännu inte
slutförts pga. bristfälliga personalresurser. Sametinget arbetar i övrigt kontinuerligt med att
lyfta frågan om skogsbrukets påverkan på renskötseln, bland annat i möten med
regeringskansliet, skogsstyrelsen, vid samråd och i yttranden och remisshantering.
Sametinget har därutöver även beviljat medel till samiska projektägare ur
främjandeanslaget till projekt med anknytning till skogsbrukets inverkan på renskötseln.

Dir. 2021:35
Som ovan, sidan 13.
5 Dir. 2021:35, sid 13.
6 Som ovan, sid 13-14.
7 Direktiv från rennäringsnämnden 2018-03-26, rennäringsnämndens protokoll § 15 Sametingets arbete med skogsfrågor, 12-13 mars 2018
3
4
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§ 201.7 M 581 – Motion om skogsbrukets påverkan – forts.

Skogsvårdslagen förändrades år 1993 bland annat på så sätt att lägsta ålder för slutavverkning sänktes från 120 år och ner till 90 och i vissa fall 80 år. Det har skapat svåra
konsekvenser på den del av Sverige som ligger i Arktis. Kulturlämningar & fornlämningar inventeras på ett väldigt slumpartat sätt och detta gör att många sådana kulturmiljöer skadas eller förstörs. Markanvändningen förändras på ett sådant sätt att man
kan säga att markanvändningen förändrats till det negativa för en bärkraftig och uthållig
renskötsel. Även andra aspekter beskrivs enligt ovan som gör detta till en av de viktigare ärendena i dagsläget.
Den särskilda rätt till fastighet som renskötselrätten utgör, belastar alla fastigheter inom
renskötselområdet. Men eftersom rätten inte finns inskriven i fastighetsregistrets inskrivningsdel så uppstår betydande osäkerhet vid den rättsliga hanteringen av ärenden
enligt plan- och bygglagen i områden där rennäringen har rätt till fastighet.
Den pågående Renmarkskommittens arbete kan ge sådana förslag till ny renskötsellag
att det behövs ändringar som berör renskötseln ”om lagen föreslås innehålla ändrade
regler om skydd mot intrång i renskötselrätten”.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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Motioner – forts.

§ 201.8 M 582 – Motion om stödutfodring av renar
Dokument
- M 582 av Káren-Ann Hurri, Marianne Gråik, Anja Fjellgren Walkeapää, 2022-02-23,
dnr 1.1.8-2022-292
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.26
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.24
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.14

Káren-Ann Hurri, Marianne Gråik och Anja Fjellgren Walkeapää har den 23 februari 2022 inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametinget verkar för en finansiering av stödfoder för renar som är nödvändig vid
katastrofbetesförhållanden,

att

Sametinget verkar för att ge renskötare och ensilage- och foderproducenter
möjligheter att arbeta för kunskapsutbyte och höjd kvalité och utveckling av produkterna,

att

Sametinget verkar för att renskötare erbjuds kunskap och kurser om stödutfodring
och andra åtgärder vid katastrofbete,

att

Sametinget ska verka för att veterinärer och veterinärutbildningar uppmanas att öka
kunskapen kring renar.

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.26.
_________________
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.24
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_______________

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 175.14
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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Motioner – forts.

§ 201.8 M 582 – Motion om stödutfodring av renar – forts.

Skäl för yrkandet
Övergången från naturbete till foder är en svår process för renen och allt för många renar
klarar inte av övergången i och med att de är i dålig form. Det är tydligt att mer forskning
och bättre kvalité på foder behövs för att hjälpa renen och renskötaren. Förbättrade
produkter, även om produktionskostnaderna ökar, ska inte kosta mer för enskilda
renskötare och samebyar.

_____________
Angående finansiering av stödfoder vid katastrofbetesförhållande kan Sametinget utifrån
ansökan lämna bidrag till sameby för utfodring (katastrofskadeskydd STFS 2019:1).
Avseende övriga frågor om rådgivning, kunskapsutbyte, kurser om stödutfodring etc. vill
Sametinget framhålla att Sámiid Riikkasearvi/SSR av anslag 1:28 Främjande av rennäringen
erhåller bidrag för näringsrådgivning/konsulentverksamhet varje år. Information om renens
hälsa, råd vid utfodring, resultat från kurser om stödutfodring mm finns även på
Sametingets hemsida. I övrigt samverkar Sametinget bland annat med Statens
veterinärmedicinska anstalt, SVA, samt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, när det gäller
projekt och aktiviteter med anknytning till renens hälsa.

__________
Styrelsen delar motionärernas syn men menar att Sametinget redan i dag finansierar
samebyarnas riksorganisation SSR så att de kunskapshöjningar som efterfrågas kan
genomföras och har genomförts.
Finansiering av renfoder regleras av de föreskrifter Sametinget har, som också godkänts
av EU, vilket är så gott som tvingande för att regeringen via budget skall lämna anslag.
Vi ser att kostnaderna ökar och arbetar nu med förändringar av föreskrifter och riktlinjer
för att möta nya former av katastrofförhållanden.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign

30(58)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen

§ 201

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:19
2022-10-04

Motioner – forts.

§ 201.9 M 563 – Upprättande av söksystem gällande motioner
Dokument
- M 563 av Johanna Njaita och Erika Jannok, 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2009
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.8
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.7
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.16

Johanna Njaita och Erika Jannok har den 2 december inlämnat en motion
där de yrkar:
att

sökfunktioner för motioner i Sametinget uppdateras med sökfunktionerna för
motionär, parti, datum, beslutsdatum, beslut och nyckelord.
_____________

Styrelsen beslutade den 13 -15 december 2021, § 162.8
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från presidiet.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.8

Styrelsen beslutade den 14 -15 juni 2022, § 122.7
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
________________

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 202, § 175.16
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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Motioner – forts.

§ 201.9 M 563 – Upprättande av söksystem gällande motioner – forts.

Skäl för yrkandet
I dagsläget är motionerna listade i ett dokument som går att finna på Sametingets hemsida.
Samtliga motioner som har inlämnats sedan Sametingets öppnande går att finna på denna
lista och omfattar i skrivande stund 557 motioner. Listan innehåller motion nr,
inlämningsdatum, parti/ledamot, ärende, när motionen har blivit besvarad och
åtgärd/övrigt. Dock är det inte möjligt att söka i listan på specifika sökord, ämne på
motionen eller motionslämnare. För att förenkla föreslås att ett söksystem kring motionerna
upprättas. Detta system skulle underlätta för den enskilde samt för Sametingets ledamöter.
_____________
Det dokument som avses i motionen är mycket riktigt en Pdf som – om användaren inte
har lämplig programvara på sin dator, läsplatta eller mobiltelefon – inte medger sökning på
de sökord som efterfrågas. Kansliet avser åtgärda detta genom att publicera dokumentet
som en tillgänglig Pdf. Frågan om att tillgängliggöra dokument på ett bättre sätt rent
generellt tas även i beaktande i samband med att Sametingets hemsida uppdateras den
närmaste tiden och ett nytt diariesystem upphandlas.
_______________
Mycket av Sametingets genomförda möten och beslut finns väl bevarade i protokoll och
uttalanden. Dessa är en värdefull del av den politiska utvecklingen i Sametinget och för
hävdandet av det samiska självbestämmandet. Det ligger ett värde i att dessa handlingar är
lätta att söka och hitta för att bland annat ge möjlighet till kontinuitet och bra underlag till
väl motiverade motioner.
Samtidigt pågår en utveckling av bland annat datorer, nätverk samt program som gör att
det kommer att bli lättare att inom en nära framtid kunna skapa bättre tillgänglighet till
olika dokument. Detta i samband med att Sametingets webbplats kommer att förbättras i
nära framtid och med upphandling av ett nytt diariesystem.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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Motioner – forts.

§ 201.10 M 567 – En vargföryngring för mycket i renskötselområdet
Dokument
- M 567 av Marianne Gråik och Káren-Ann Hurri 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2013
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.12
- Rennäringsnämndens protokoll 2022-01-18, § 7.3
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.12
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.11
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.17

Marianne Gråik och Káren-Ann Hurri har den 2 december inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametingets styrelse verkar för att norra samverkansområdet begär en översyn av den
nationella miniminivån för varg,

att

Sametingets styrelse verkar för nolltolerans av varg i renskötselområdet.
______________

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2022, § 152.12
at

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från rennäringsnämnden.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.12.
_______________
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.11
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
____________

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 175,17
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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Motioner – forts.

§ 201.10 M 567 – En vargföryngring för mycket i renskötselområdet – forts.
Skäl för yrkandet
Naturvårdsverket beslutade år 2019 att ändra miniminivån för varg i Sverige från 270 till 300
föryngringar. Detta innebar ytterligare tre föryngringar i de tre samverkansområdena. Den 9
maj 2020 fattade Naturvårdsverket nytt beslut om miniminivåer för varg och att Jämtland
skulle ha en vargföryngring, vilket motsvarar tio vargar. Beslutet fattades trots att Norra
samverkansrådets samtliga viltförvaltningsdelegationer beslutat att ingen vargföryngring
ska finnas inom området. För att avhjälpa den akuta situation som råder inom främst södra
delen av Jämtland måste målet om en föryngring tas bort. Näringsdepartementet har
föreslagit förändringar i förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och
kungsörn. Förslaget innebär att miniminivåer kopplas till samverkansområde istället för län.
Därigenom räknas vargföryngringen i Jämtland till Norra samverkansområdet så att hela
renskötselområdet måste förhålla sig till miniminivån. I förlängningen försvåras möjligheten
till skyddsjakt för alla samebyar. Under sommaren 2021 har en vargföryngring
kvalitetssäkrats inom Södra förvaltningsområdet vilket möjliggör en omfördelning. Enligt
Naturvårdsverkets vägledning om översyn av miniminivåer för stora rovdjur är det möjligt
för ett samverkansområde att begära översyn av miniminivåerna mellan ordinarie intervaller
om det föreligger särskilda skäl. Det är stora skador och svårigheter att bedriva renskötsel i
vargens närvaro. Renskötseln försvåras påtagligt, vilket utgör ett hot mot traditionell
renskötsel.
_______________
Frågor om rovdjursförvaltning rovdjursförvaltningsområde, samverkansråd och
miniminivåer regleras i förordning (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och
kungsörn.8
För förvaltningen av stora rovdjur finns rovdjursförvaltningsområden. Det norra
rovdjursförvaltningsområdet omfattar Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län. Det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala,
Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Det
Södra rovdjursförvaltningsområdet omfattar Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings,
Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Skåne och Hallands län.
För varje rovdjursförvaltningsområde ska det finnas ett samverkansråd för samverkan
mellan länsstyrelserna inom rovdjursförvaltningsområdet i frågor om förvaltning av de stora
rovdjuren. Samverkansråden ska också samverka med varandra i sådana frågor. I
samverkansråden för Norra rovdjursförvaltningsområdet och Mellersta
rovdjursförvaltningsområdet ingår företrädare för Sametinget.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091263-omforvaltning-av-bjorn_sfs-2009-1263
8
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Motioner – forts.

§ 201.10 M 567 – En vargföryngring för mycket i renskötselområdet – forts.
Utifrån de ändringar av förordningen (2009:1263) om förvaltning av björn, varg, järv, lo och
kungsörn som träder i kraft den 1 november 2022 ska miniminivåer för varg utgå från
rovdjursförvaltningsområde istället för län. Det är fortsatt länsstyrelsen som lämnar förslag
på miniminivå för varg till samverkansrådet inom sitt rovdjursförvaltningsområde. Med
utgångspunkt i länsstyrelsernas förslag lämnar de förslag till Naturvårdsverket om
miniminivåer för vargförekomst inom sitt rovdjursförvaltningsområde. Förslagen får inte
innebära att upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för arterna i deras naturliga
utbredningsområden försvåras. Naturvårdsverket fastställer sedan miniminivåer efter
samverkansrådens förslag. Naturvårdsverket är inte bunden av samverkansrådens förslag.
Mininivåerna ska fastställas inom ramen för de nationella målen för respektive art och med
beaktande av arternas naturliga utbredningsområden.
Naturvårdsverket ska minst en gång vart femte år se över fördelningen av miniminivåerna.
Nu gällande miniminivå för varg fastställdes av Naturvårdsverket den 9 maj 2019 där
samverkansrådens föreslagna miniminivåer för varg på rovdjursförvaltningsområdesnivå
justerades så att det sammantaget motsvarar det nationella referensvärdet på 300 individer.
För det norra förvaltningsområdet har en vargföryngring fastställts som miniminivå. Nästa
fördelningsöversyn sker enligt regelbundet intervall år 2024.
Sametingets inställning och insatser
Sametinget arbetar för minskade rovdjursstammar i paritet med toleransnivån på 10 % och
att ingen varg ska finnas i renskötselområdet. Arbetet utgår huvudsakligen från
rennäringspolitiskt handlingsprogram, regeringsuppdrag om toleransnivåer. Frågorna om
miniminivåer och den ohållbara rovdjurs- och vargsituationen inom renskötselområdet lyfts
regelbundet till näringsdepartementet och ansvariga myndigheter.
Det totala antalet rovdjur i renskötselområdet är fortfarande för högt i förhållande till
rennäringens acceptans. Rovdjursantal, ersättningar och skadeberäkningar visar att
förlustnivåerna inte ändrats och att toleransnivån är långt över tio procent och därmed inte
följer riksdagsbeslutet från 2013. Sametinget har hittills inte fått något gensvar för de
åtgärder som föreslagits.
Under 2018 lämnade hemställde Sametinget om vissa författningsändringar vad gäller
reglering om förvaltning av stora rovdjur. Hemställan har under juni och september 2022
följts upp av kansliet vid möten med tjänstepersoner på näringsdepartementet och
miljödepartementet.
Sametinget har vid flertalet tillfällen tydligt markerat mot Naturvårdsverkets beslut om
vargföryngring i Jämtlands län. Den 28 juni 2019 överklagade Sametinget Naturvårdsverkets
omprövningsbeslut om vargföryngringen i Jämtland att inte ändra fastställda miniminivåer
för varg (NV-4358-19) till förvaltningsrätten. Sametinget yrkade att förvaltningsrätten skulle
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§ 201.10 M 567 – En vargföryngring för mycket i renskötselområdet – forts.
återförvisa ärendet till Naturvårdsverket för ny handläggning och beslut. Förvaltningsrätten
avvisade Sametingets överklagan med motiveringen att Sametinget - i egenskap av statlig
myndighet - saknar uttryckligt författningsstöd som ger tinget rätt att överklaga det aktuella
beslutet (talerätt). Naturvårdsverkets beslut om en vargföryngring i Jämtlands län kvarstår.
I överklagan framförde Sametinget bl.a. följande
Det krävs mycket starka skäl till att frångå samverkansrådets bedömning och förslag.
Sametinget anser att Naturvårdsverket, utifrån förarbetsuttalanden och riksdagsbeslut om
toleransnivå har saknat tillräckliga skäl att frångå samverkansrådets förslag.
Det undantag från den restriktiva hållningen gentemot varg i renskötselområdet som
uppställs i propositionen En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191) är ifall det vid något
tillfälle skulle uppkomma ”möjlighet därtill”. Enligt de utredningar som gjorts av
samverkansråd och viltdelegationer med lokal anknytning existerar inte någon sådan
möjlighet. Inte heller Sametinget uppfattar att det finns någon sådan möjlighet. Snarare har
utvecklingen, med ökat rovdjurstryck för rennäringen, minskat utsikterna för att en sådan
möjlighet skulle kunna uppkomma någonstans inom renskötselområdet. Naturvårdsverkets
beslut får därmed förstås så att myndigheten har funnit en sådan möjlighet. Några stöd för
detta går dock inte att finna i vare sig Naturvårdsverkets beslutsmotivering eller
beslutsunderlag.
Naturvårdsverkets beslut rör förvaltning av varg inom renskötselområdet. Vargen är det
rovdjur som är svårast för renskötseln att hantera, då dess jaktsätt inte bara orsakar stora
förluster utan även gör att renhjordar splittras och drivs långa sträckor. En aktiv varg i ett
betesområde kan skapa flera månaders merarbete för renskötseln i området. Mot denna
bakgrund är det uppenbart att samerna berörs av frågan och därför ska ges möjlighet till
inflytande genom samråd. Syftet med ett sådant samråd är att beakta samernas synpunkter
och behov i myndighetens beslutsfattande.
Sametingets möjlighet till inflytande genom samråd säkerställs genom 3 § förordningen om
förvaltning av stora rovdjur där det stadgas att företrädare för Sametinget ska ingå i
samverkansråden för Norra och Mellersta rovdjurs-förvaltningsområdena. Men när
Naturvårdsverket frångår samverkansrådets beslut innebär det att renskötselns behov och
synpunkter inte beaktats och att Sametinget förlorar sin reella möjlighet till inflytande i
myndighetens beslutsfattande.
I Sametingets årsredovisning 2021 framförs att vargetableringen i Jämtland har ökat
Sametingets kostnader för skadeförebyggande medel till en nivå där Sametinget åter
aktualiserar frågan om varför det ska finnas en vargföryngring i Jämtland.
I maj 2022 tilldelades Naturvårdsverket flera regeringsuppdrag i syfte att utveckla
vargförvaltningen. Dels ska Naturvårdsverket analysera om, och i så fall under vilka
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§ 201.10 M 567 – En vargföryngring för mycket i renskötselområdet – forts.
förutsättningar, vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam
bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på
170–270 som angavs i proposition En hållbar rovdjursförvaltning som riksdagen beslutade
om 2013. Naturvårdsverket ska också utreda hur skyddsjakt efter varg kan utvecklas för att
bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål.
Riksdagen har den 18 maj 2022 beslutat rikta tillkännagivanden till regeringen om
förvaltning av vargstammen. Enligt tillkännagivandet anser riksdagen att referensvärdet för
vargstammen - det vill säga hur många vargar som krävs för att vargstammen ska anses ha
gynnsam bevarandestatus - bör vara, mellan 170 och 270 vargar. Dock bör det hållas i det
nedre spannet om 170 individer, bland annat med tanke på att vargpopulationen förtätats.
Vidare att det bör finnas regionala förvaltningsplaner för varg eftersom vargstammen
varierar över landet. Sametinget följer utvecklingen av riksdagens beslut och
Naturvårdsverkets uppdrag och noterar att det är osannolikt att någon omprövning
miniminivå för varg kommer att ske under tiden för dessa processer.
Frågan om omprövning av miniminivå för varg har sedan Naturvårdsverkets beslut
kontinuerligt diskuterats i Norra samverkansrådet. Sametinget kommer även
fortsättningsvis att driva frågan om omprövning i rådet.
___________
Sametinget har inte ändrat uppfattning om varg i renskötselområdet.
Samverkansråden är eniga med Sametinget att referensvärdet för rovdjuren ska minskas
och särskilt gäller det varg.
Att varg ändå kommer in i renskötselområdet går inte att förhindra då inpassering sker
dels från Finland och dels från Norge.
Målet är fortfarande att ingen föryngring av varg ska finnas, vi noterar att invandring
sker men också att skyddsjakter i allt högre grad vidtas mot varg.
Naturvårdsverket har mot bakgrund av de krav som framställts och riksdagens beslut
lagt en hög avskjutning för att närma sig det lägre referenstalet.
Sametinget fortsätter med frågan om referenstal på rovdjur och att nivån om högst 10 %
förluster fullföljs.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 201.11 M 568 – En ny renskötsellagstiftning – jämbördig samisk representation som
ledamöter i kommittén
Dokument
- M 568 av Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2014
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.13
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 60.13
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.12
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.18

Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom har den 2 december inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametinget begär att regeringen kompletterar kommittén med företrädare för Sametinget och samebyarna (SSR) som fullvärdiga ledamöter.
___________________

Styrelsen beslutade den 13 -15 december 2021, § 162.13
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.13

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.12
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
______________

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.18
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Skäl för yrkandet
Det är självklart och i enlighet med folkrättsliga principer att samerna ska vara jämbördigt
representerade när staten utreder hur samernas rätt till mark och vatten enligt Högsta
domstolens domar ska skyddas och tillkomma samerna genom lag. Samerna har, med ett
undantag (SOU 1989:41) sedan 100 år tillbaka haft jämbördig status med
majoritetsföreträdare i utredningar som berör rennäringslagstiftningen.
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§ 201.11 M 568 – En ny renskötsellagstiftning – jämbördig samisk representation som
ledamöter i kommittén – forts.
Regeringen har den 20 maj 2021 tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté
(renmarkskommittén) som ska utreda och lämna ett förslag till en ny renskötsellagstiftning
som ska ersätta nuvarande rennäringslag (1971:437). Av direktiven (Dir. 2021:35 En ny
renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske) framgår att
kommittén även ska analysera det samiska folkets rätt till jakt och fiske – såväl för de samer
som i dag är medlemmar i samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår också
att föreslå de ändringar i annan författning som kan krävas av hänsyn till renskötselrätten.
De förslag som lämnas ska vara förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen
(NJA 2020 s. 3) och med Sveriges folkrättsliga förpliktelser. Kommittén ska bland annat
• bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna, dels ovanför den så kallade lappmarksgränsen när renskötsel är
• tillåten där, som samebyar i förhållande till staten genom urminnes hävd
• har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske
• ta ställning till om ensamrätten till upplåtelser av jakt enbart gäller småviltsjakt eller
om den gäller allt vilt
• föreslå hur samebyarna bör vara organiserade
• bedöma om en förlikningsmekanism bör inrättas för att lösa tvister
• mellan samebyar, markägare och andra nyttjanderättshavare till mark som har med
frågor om renskötselrätt att göra
• modernisera språket och förtydliga terminologin i renskötsellagstiftningen
• analysera om en rätt till jakt och fiske även tillkommer de samer som
• inte är medlemmar i samebyar, och vid behov föreslå författningsreglering eller andra
åtgärder för att säkerställa den rätten
• föreslå de ändringar som kan krävas i annan lagstiftning om hänsyn till
• renskötseln.
Regeringen har lämnat ett uppdrag till Sametinget att i nära dialog med samebyarna
analysera frågorna om hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för
medlemskap bör se ut. Kommittén ska i sitt arbete utgå från de slutsatser som Sametinget
drar inom ramen för sitt regeringsuppdrag och även under utredningsarbetet ha en
löpande
dialog med Sametinget om hur arbetet fortskrider.
Renmarkskommittén består av nio ledamöter från de åtta riksdagspartierna samt
ordförande. I kommittén finns även tio s.k. sakkunniga, varav åtta representerar samiska
partier och organisationer och två från näringsdepartementet. Till kommittén finns även en
expertgrupp på 25 representanter från bl.a. myndigheter, intresse/branschorganisationer,
akademi och forskning. Sametinget har en representant i expertgruppen. Även SSR, Same
Ätnam och Koncessionssamebyarnas intresseförening har varsin representant i
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§ 201.11 M 568 – En ny renskötsellagstiftning – jämbördig samisk representation som
ledamöter i kommittén – forts.
expertgruppen.9 Skillnaderna mellan ledamöter, sakkunniga och experter framgår av
kommittéförordningen (1998:1474), se nedan.
Inför beslut om kommittén och direktiv har näringsdepartementet fört dialog med bl.a.
Sametinget.
Sametingets uttalanden och skrivelser om utredningen
Sametingets plenum har den 20 februari 2020 antagit ett uttalande med anledning av
Girjasdomen där följande framgår.
Sametinget konstaterar att det är hög tid för svenska staten att ta itu med de samiska
rättsfrågorna. Sametinget anser att det måste tillsättas en parlamentarisk utredning med syfte
att skapa en modern samepolitik och anpassa lagstiftningen i samiska rättsfrågor till
urminneshävd, sedvana, gällande rättspraxis och till att det samiska folket är både ett folk
och ett urfolk med de rättigheter som medföljer
I Sametingets skrivelse till regeringen om en utredning med anledning av Girjasdomen (30
juni 2021) påpekades bl.a. följande.
Eftersom en utredning kommer att behandla samiska rättighetsfrågor är det Sametingets
starka uppfattning att samiska företrädare, intressen och behov ska styra och sätta ramarna
för hur direktiven utformas.
Samernas ställning som folk och urfolk innebär att det finns skäl för att positivt
särbehandla samiska aktörer. Det är centralt att processen för framtagande av
utredningsdirektiv speglar denna grundsats, inte minst genom att ge samiska
representativa institutioner starka mandat i både förberedelse- och utredningsarbetet. Detta
innebär inte att avkall görs på demokratiska och offentligrättsliga principer om en
transparent och inkluderande process där de som berörs får komma till tals. Utan det
handlar om att tydligt avgränsa vilka aktörer som ska komma in i vilket skede och hur stort
inflytande de ska ha över utformning av direktiv och utredningen i sig.
I Sametingets skriftliga synpunkter till regeringen på utkast till direktiv (19 februari 2021)
Sametinget hänvisat till plenumsuttalandet men framfört att man vid tidpunkten förordar
att utredningen leds av en särskild utredare med en grupp av sakkunniga/experter men att
vidare diskussioner om former behöver föras. Vidare framfördes att samiska representativa
institutioner ska ha starka mandat i utredningsarbetet samt att en samisk förankring och
inflytande över utredningen är en förutsättning för att säkerställa att förslagen motsvarar
samiska behov och önskemål. I synpunkterna framhölls även att fortsatt process med
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommitteberattelse/renmarkskommitten-n202102_H9B2N02
9
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§ 201.11 M 568 – En ny renskötsellagstiftning – jämbördig samisk representation som
ledamöter i kommittén – forts.
framtagandet av direktiv, val av utredningsform och eventuell utredare ska utgå från de
principer och förfaranderegler som uppställs i förslag till lag om konsultation i ärenden av
särskild betydelse för samerna.
Om utredningar och kommittéer
Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en utredning som får i uppdrag att
utreda en viss fråga. Resultatet samlas i en rapport som kallas betänkande och som
publiceras i serien Statens offentliga utredningar, SOU. Utredningsuppdraget kan lämnas
till en enda person och kallas då för särskild utredare eller till en grupp en s.k. kommitté
eller en parlamentarisk kommitté. 10 En parlamentarisk kommitté består av företrädare för
de olika politiska partierna. Kommittén är en egen myndighet och ansvarar för sin egen
verksamhet. Beslut om att tillsätta en kommitté tas av regeringen och arbetet regleras i
kommittéförordningen (1998:1474).
En kommitté består av en ordförande och en eller flera andra ledamöter. Ordföranden leder
kommitténs arbete. En kommitté kan biträdas av bl.a. sakkunniga, experter och sekreterare.
Sakkunniga ska i samma utsträckning som ledamöter få del av de handlingar som är
avsedda för kommittén. De har rätt att närvara vid kommitténs sammanträden och att delta
i kommitténs överläggningar. I särskilda fall besluta om undantag från detta. Experter
biträder kommittén i den omfattning som kommittén eller ordföranden bestämmer.
Ledamöter får foga reservationer och särskilda yttranden till kommitténs betänkande.
Sakkunniga får foga särskilda yttranden till kommitténs betänkande. Om kommittén går
med på det, får den som är expert foga ett särskilt yttrande till kommitténs betänkande i
frågor som omfattas av expertuppdraget.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, ett statsråd utser och entledigar
ordförande och andra ledamöter och beslutar om sakkunniga, experter, sekreterare och
annat biträde åt kommittéer. Formellt utses alltså ledamöterna av ansvarig minister.
Förslagen kommer i regel från den enhet som har hand om den aktuella frågan på
departementen. När det gäller parlamentariska kommittéer lämnar de olika politiska
partiernas riksdagsgrupper förslag på ledamöter. Den ansvariga enheten lämnar ett slutligt
förslag på kommitténs sammansättning. Det finns inga formella hinder för att utse andra
än partipolitiska representanter som ledamöter. Det finns flera exempel på parlamentariska
kommittéer där både partipolitiska och andra ledamöter ingått t.ex. rennäringspolitiska
kommittén (SOU 2001:101).

Regeringen kan även utreda en fråga internt inom Regeringskansliet. Dessa slutsatser och förslag publiceras i
Departementsserien (Ds).
10
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§ 201.11 M 568 – En ny renskötsellagstiftning – jämbördig samisk representation som
ledamöter i kommittén – forts.
Det är självklart och i enlighet med folkrättsliga principer att samerna ska vara jämbördigt
representerade när staten utreder hur samernas rätt till mark och vatten enligt Högsta
domstolens domar ska skyddas och tillkomma samerna genom lag. Samerna har, med ett
undantag (SOU 1989:41) sedan 100 år tillbaka haft jämbördig status med
majoritetsföreträdare i utredningar som berör rennäringslagstiftningen.
Vid Renmarkskommitténs sammanträden deltar förutom ordförandena och kommitténs
sekreterare, ledamöterna, en från varje riksdagsparti. Dessutom deltar de sk sakkunniga,
en från varje sametingsparti, en från SSR samt olika rådsmedlemmar. Experterna har egna
möten.
När Renmarkskommittén har möten så har alla deltagare, samma möjlighet att yttra sig.
Ordföranden som leder mötet fördelar ordet likartat oavsett om man är ledamot eller
sakkunnig. Fram till idag har inga direkta beslut tagits men ordföranden har haft en
ambition att komma fram till konsensus i beslut.
Renmarkskommitténs ledamöter, sakkunniga och experter
Ordförande
Eric M Runesson, ordförande (justitieråd)
Ledamöter
Isak From (Socialdemokraterna)
Liselott Hagberg (Liberalerna)
Olof Johansson Rago (Miljöpartiet)
Emilia Töyrä (Socialdemokraterna)
Mattias Karlsson (Moderaterna)
Linda Modig (Centerpartiet)
Kjell-Arne Ottosson (Kristdemokraterna)
Michael Rubbestad (Sverigedemokraterna)
Jessica Wetterling (Vänsterpartiet)
Sakkunniga
Anders Erling Fjällås, SSR
Ingrid Inga, Samelandspartiet
Håkan Jonsson, Jakt- och Fiskesamerna
Kristina Labba, Samerna
Sara Larsson, Min Geaidnu
Inger-Ann Omma, Guovssonásti
Jan Rannerud, Skogssamerna
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§ 201.11 M 568 – En ny renskötsellagstiftning – jämbördig samisk representation som
ledamöter i kommittén – forts.
Torkel Stångberg, Landspartiet Svenska Samer
Bilge Tekin Befrits (kansliråd)
Jacob Wichmann (ämnesråd)
Experter
Christina Allard Svenska Samers Riksförbund (jur.dr., biträdande professor
rättsvetenskap)
Bertil Bengtsson (f.d. justitieråd)
Anders Blomberg Landbrukarnas Riksförbund (juridisk expert)
Ove Bring (professor emeritus i folkrätt)
Kerstin Ejderstedt Fortifikationsverket (fastighetsjurist)
Ann-Sofie Eriksson Sveriges Kommuner och Regioner(sektionschef)
Eva Furmark Trafikverket (strategisk planerare)
Hans Geibrink Svenska Jägarförbundet (jaktvårdskonsulent)
Marita Granström Riksorganisationen Same Ätnam (ordförande)
Lina Gruvhagen Justitiedepartementet (rättssakkunnig)
Richard Hager (docent i civilrätt och universitetslektor i fastighetsrätt)
Anders Karlsson Sportfiskarna (bitr.generalsekreterare)
Tobias Kluge Svemin
Thomas Lundgren Energiföretagen
Annette Löf Sveriges Lantbruksuniversitet (forskare)
Anna-Carin Mangi Koncessionssamebyarnas intresseförening (renägare)
Matilda Månsson Sametinget (jurist)
Ingemar Näslund Länsstyrelsen Jämtland (vattenstrateg)
Cecilia Persson Skogsstyrelsen (specialist skogsbruk-rennäring)
Anna Skarhed (f.d. Justitiekansler)
Peter Sköld (professor i historia och samisk kultur)
Karin Sparrman Naturvårdsverket (chefsjurist)
Göran Ternbo Kulturdepartementet (ämnesråd)
Jan Olov Westerberg Statens Fastighetsverk (fastighetsdirektör)
Morgen Yngvesson Skogsindustrierna (skogsförvaltare)
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 201.12 M 560 – Samordnat ansvar för klimatförändringar och omställning
Dokument
- M 560 av Christina Åhrén och Hanna Sofie Utsi, 2021-12-01, dnr 1.1.8-2021-1995
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.5
- Rennäringsnämndens protokoll 2022-01-18, § 7.1
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.5
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.4
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.19

Christina Åhrén och Hanna Sofie Utsi har den 1 december inlämnat en motion
där de yrkar:
att

i varje nämnd och styrelsen i Sametinget på svensk sida Sápmi ska en
miljöansvarig person utses,

att

de miljöansvariga har ett ansvar över och utarbetar gemensamma miljömål.
___________________

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 162.5
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från Sametingets samtliga nämnder.
_________________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.5

Styrelsen beslutade den 14-15 juni 2022, § 122.4
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
_____________

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.19
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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§ 201.12 M 560 – Samordnat ansvar för klimatförändringar och omställning
Skäl för yrkandet
Vi behöver bromsa klimatförändringarna, hantera klimatförändringarna och ta makt över
klimatomställningen. Vi måste samordna oss så att vi i varje nämnd och styrelse har ett
pågående och samlat ansvar för detta.
_____________
Sametingets plenum antog 2021-02-23—26, § 15 Eallinbiras, Sametingets livsmiljöprogram
som tydliggör Sametingets värdegrund, vision och mål för en livskraftig och hållbar samisk
livsmiljö. Eallinbiras syftar till att vara ett fundament för hela Sametingets verksamhet.
De mål och den strategi som anges i Eallinbiras anknyter starkt till Sametingets arbete med
Agenda 2030 och gäller också som vägledning för Sametingets insatser för de nationella
miljömålen, bland annat Storslagen fjällmiljö, Levande skogar, Myllrande våtmarker, Ett
rikt växt- och djurliv samt Levande sjöar och vattendrag. I Sametingets regleringsbrev
anges att Sametinget ska verka för att de nationella miljömålen nås och vid behov föreslå
åtgärder för miljöarbetets utveckling. Sametinget ska inom ramen för uppdraget analysera
vilka miljömål som är relevanta för verksamheten som myndigheten ansvarar för, samt
vilka delar av den egna verksamheten som påverkar förutsättningarna att nå målen.
Sametinget ska även inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med
åtgärder för hur man avser verka för att relevanta delar av miljömålen nås. Uppdraget
redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet).
Vidare knyter flertalet av Sametingets politiska handlingsprogram an till miljömålen i
Eallinbiras, främst Sametingets klimatstrategi som antogs av plenum 2019-05-21—23, men
även riktlinjer såsom Sametingets miljöledningssystem samt arbetet med
fokalpunktsuppdraget (art. 8j och 10c i CBD) är centrala i Sametingets strategiska
miljöarbete. Sametingets miljömål genomsyrar i sin tur arbetet i myndigheten, bland annat i
beredning av yttrande, remisser, samråd mm.
________

Den globala uppvärmningen drabbar Arktis på ett skoningslöst sätt. Extraktionen av naturresurser måste minska för att det ska kunna finnas möjligheter till en levande resiliens i
kvarvarande oförstörd natur samt för framtida möjligheter till en revitalisering av de marker som utsatts för rovdrift under de senaste årtiondena.
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§ 201.12 M 560 – Samordnat ansvar för klimatförändringar och omställning – forts.
Urfolksdelegationerna vid det internationella samfundets olika konferenser har bidragit
konstruktivt till progressiva beslut. Dessa har i sin tur inte till fullo implementerats av nationalstaterna på grund av det som urfolksdelegationerna själva konstaterat: ”bristande politisk vilja”.
_____________
Att kunna upparbeta en ökad kompetens hos Sametinget ligger väl i linje med det arbete
som styrelsen förespråkar. Det är emellertid också en fråga om behov av en utökad budget
och måste således prioriteras bättre i de budgetunderlag som Sametinget inlämnar till regeringen. I avvaktan på en förbättrad budget för klimatfrågor så får Sametinget fortsätta med
att agera för en ökad kunskap hos enskilda samer och genom tillgången till de upparbetade
dokument och politiska uttalanden som väl beskriver situationens allvar.

Styrelsen föreslår Sametinget beslutar
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 201.13 M 562 – Klimatanpassningsersättning för rennäringen
Dokument
- M 562 av Káren-Ann Hurri, Paulus Kuoljok, Anja Fjellgren Walkeapää, 2021-12-01,
dnr 1.1.8-2021-2008
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.7
- Rennäringsnämndens protokoll 2022-01-18, § 7.2
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.7
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.6
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 175.20

Káren-Ann Hurri, Paulus Kuoljok och Anja Fjellgren Walkeapää har den 1 december
inlämnat en motion där de yrkar:
att

Sametinget arbetar för inrättande av klimatanpassnings ersättning som täcker alla förluster i renskötselföretag och samebyar orsakade av klimatförändringarna.
_______________

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2001, § 162.7
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från rennäringsnämnden.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.7

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.6
att

uppdra till kansliet att bereda motionen enligt praxis, så som opolitiskt, rättsligt
och sakkunnigt samt redovisa tidigare beslut i ärendet.
___________

Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 175.20
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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§ 201.13 M 562 – Klimatanpassningsersättning för rennäringen – forts.
Skäl för yrkandet
Klimatanpassningen av renskötseln till ett förändrat klimat är kostsam för renskötarna och
den enda stödformen som idag finns att söka rör stödutfodring. Det finns både långsiktiga
och kortsiktiga klimatanpassningsåtgärder som är nödvändiga för att trygga renens fortsatta
möjligheter till renbete. Renskötarna måste ges resurser och därmed stimuleras till att se på
fler, nya och olika sätt att hantera klimatförändringen.

____________
Som nämns i motionen kan Sametinget utifrån ansökan lämna bidrag till sameby för
utfodring (katastrofskadeskydd STFS 2019:1). SMHI fick under 2016 i uppdrag av regeringen
att utlysa medel till svenska myndigheter för att utveckla handlingsplaner för sitt
klimatanpassningsarbete. Sametinget beviljades medel och har därefter arbetat fram en
handlingsplan för klimatanpassning som gäller för 2017 och framåt.
Vidare har Sametinget i de senaste fem årens budgetäskanden till regeringen begärt mellan 5
och 15 miljoner inom anslag 1:22 Främjande av rennäringen mm för klimatanpassning. I
Sametingets budgetunderlag 2023-2025 framhålls att nyckeln till framgångsrik
klimatanpassning inom rennäringen och samiskt samhällsliv är att minska sårbarheten
genom flexibilitet. Ett antal olika åtgärder föreslås som gör det möjligt att anpassa
renskötselns förutsättningar vid t ex sena vintrar och frusna vattendrag samt övriga
klimatrelaterade förhållanden. Sametinget äskar också medel för uppdrag och resurser att
etablera ett stöd till samebyar som tagit fram handlingsplaner med åtgärder för
klimatanpassning och direkt bidrar till att bevaka och bevara skyddet av det samiska
landskapet.
__________

Styrelsen har efter dialog med Näringsdepartementet fått i uppdrag att lämna in en
hemställan om fast klimatstöd för samiska areella näringar. Avsikten är att ge näringarna
en bättre beredskap vid ändrat klimat.
Denna skulle lämnas in innan valet men departementet bad om att skjuta fram beslutet
till dess att en ny regering är på plats.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart
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Gállok
Dokument
- Remiss från Näringsdepartementet 2021-12-22, dnr 5.2.1-2021-2117
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 18
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 69
- Styrelseprotokoll 2022-05-03, § 90
- Styrelseprotokoll per capsulam 2022-05-05, § 100
- Plenumsprotokoll 2022-05-31—06-02, § 22
- Uttalande
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 133
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 187
Föredragande: Håkan Jonsson

Styrelseordförande och tjänstemän från kansliet hade överläggningar med
näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson den 15 december bl a om eventuell
gruvbrytning i Gállok och vilka konsekvenser det blir för rennäringen i området.
Remissyttrande ang bearbetnings koncession i Gállok inlämnades den 2 februari.
Regeringen beslutade den 22 mars att bevilja det svenskregistrerade bolaget Jokkmokk Iron
Mines AB bearbetningskoncession för Kallak K nr 1.

Styrelsen beslutade den 5 – 7 april 2022, § 69
att

uppdra till kansliet att utarbeta förslag till uttalande.
___________

Styrelsen beslutade den 3 maj 2022, § 90
att

ärendet ska behandlas på plenum i maj/juni 2022,

att

styrelseledamöterna Marie Persson Njajta och Stefan Mikaelsson får i uppdrag
att utarbeta förslag till uttalande,

att

besluta per capsulam senast torsdag den 5 maj 2022 kl. 16.00.

Paragrafen justeras omedelbart
______________
Sametinget beslutade den 2 juni 2022, § 22
./.

att

anta uttalande angående Gállok enligt bilaga.

Paragrafen justeras omedelbart
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Gállok - forts.
Vice styrelseordförande deltog vid mötet med berörda samebyar och FN:s specialrapportör
José Francisco Cali Tzays besök vid Gállok den 4 juni.2022.
______________
Styrelsen beslutade den 14 -15 juni 2022, § 133
att

bevaka ärendet.
_______________

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 187
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

___________
Information om processerna om Gállok.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Utredningen om ny rennäringslagstiftning

§ 203.1 Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation samt klargörande om
styrelsens processdirektiv
Dokument
- En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske. Dir 2021:35
- Näringsdepartementet. Nominera expert till utredningen, dnr 6.1.1-2021-883
- Uppdrag till Sametinget från Näringsdepartementet 1.3.8-2021-985
- Styrelseprotokoll 2021-06-16—17, § 82
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 151.1
- Processdirektiv
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 170.1
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 23.1
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 78.1
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15 § 134.1
- Till Näringsdepartementet. Framställan om förlängd tid 2022-06-16, Dnr 1.3.8-2021-985
- Näringsdepartementet. Regeringsbeslut 2022-09-01. Dnr 1.3.8-2021-985
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 188.1
Föredragande: Lars-Ove Sjajn

Regeringen uppdrar åt Sametinget att, i nära dialog med samebyarna, analysera
hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för
medlemskap bör utformas.
Uppdraget ska redovisas senast den 21 november 2022 till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet).
_______________________
Regeringen beslutade den 20 maj 2021 om en kommitté för att utreda
En ny renskötsellagstiftning – det samiska folkets rätt till renskötsel, jakt och fiske
En parlamentariskt sammansatt kommitté ska lämna ett förslag till en ny renskötsellag som
ska ersätta den nuvarande rennäringslagen (1971:437). Kommittén ska även analysera det
samiska folkets rätt till jakt och fiske – såväl för de samer som i dag är medlemmar i
samebyar som för dem som inte är det. I uppdraget ingår också att föreslå de ändringar
i annan författning som kan krävas av hänsyn till renskötselrätten. De förslag som lämnas
ska vara förenliga med Högsta domstolens slutsatser i Girjasdomen (NJA 2020 s. 3) och med
Sveriges folkrättsliga förpliktelser.
Kommittén ska bland annat
• bedöma inom vilka delar av statligt ägd mark dels inom åretruntmarkerna, dels ovanför
den så kallade lappmarksgränsen när renskötsel är tillåten där, som samebyar i förhållande
till staten genom urminnes hävd har ensamrätt att upplåta småviltsjakt och fiske
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Utredningen om ny rennäringslagstiftning – forts.

§ 201.1 Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation samt klargörande om
styrelsens processdirektiv – forts.

• ta ställning till om ensamrätten till upplåtelser av jakt enbart gäller småviltsjakt eller
om den gäller allt vilt
• föreslå hur samebyarna bör vara organiserade
• bedöma om en förlikningsmekanism bör inrättas för att lösa tvister mellan samebyar,
markägare och andra nyttjanderättshavare till mark som har med frågor om renskötselrätt
att göra modernisera språket och förtydliga terminologin i renskötsellagstiftningen
• analysera om en rätt till jakt och fiske även tillkommer de samer som inte är medlemmar i
samebyar, och vid behov föreslå författningsreglering eller andra åtgärder för att säkerställa
den rätten
• föreslå de ändringar som kan krävas i annan lagstiftning om hänsyn till renskötseln.
I uppdraget ingår inte att överväga eller lämna förslag till ändringar i grund-lag.
Den del av uppdraget som handlar om att utreda inom vilka delar av statligt ägd mark som
samebyar har ensamrätt i förhållande till staten att upplåta småviltsjakt och fiske, och om denna
ensamrätt omfattar jakt på annat vilt än småvilt, ska redovisas i ett delbetänkande senast den 21
november 2022. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 20 maj 2025.
Till expert (tjänstemän) i utredningen har nominerats Lars-Ove Sjajn och Matilda Månsson
Styrelsen beslutade den 16 -17 juni 2021, § 82
att anta processdirektiv enligt bilaga.
_________________

Information om det pågående arbetet enligt beslutad processdirektiv.
Styrelsen beslutade den 25 -27 januari 2022, § 23.1
att

lägga informationen till handlingarna.
_____________

Information och diskussion av pågående arbetet.
Styrelsen beslutade den 5 -7 april 2022, § 78.1
att

utöka referensgruppen med en person med stark anknytning utanför samebyarna.
______________
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Utredningen om ny rennäringslagstiftning – forts.

§ 203.1 Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna organisation samt klargörande om
styrelsens processdirektiv – forts.
Information om den pågående processen där bedömningen är att ytterligare tid
behövs för att kunna fullfölja uppdraget.

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 134.1
att

inlämna framställan till regeringen om förlängd tid att inlämna utredningen
till och med den 31 augusti 2023.

Paragrafen justeras omedelbart
Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 188.1
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
____________

Näringsdepartementet beslutade den 1 september att bevilja förlängd tid att
inlämna utredningen till och med den 31 augusti 2023.
Information om processens fortskridande.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 203.2 Arbetsgruppen renmarkskommittén
Ärendet utgår, se § 197.
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Samebyars organisation
Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 25
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 135
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 189
Föredragande: Lars-Jonas Johansson

Diskussion angående tolkning av § 11 Rennäringslagen och kriterier för
medlemskap i sameby.
Styrelsen beslutade den 25 -27 januari 2022, § 25
att

uppdra till kansliet ta fram underlag för information och diskussion
till styrelsesammanträdet i april 2022.
____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 14-15 juni 2022, § 135.
____________

Styrelsen beslutade den 28 – 29 september 2022, § 189
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
____________

Information lämnas att i Sametingets utredning om samebyarnas interna organisation
utreds särskilt riktlinjer för medlemskap i samebyarna

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Samisk marknyttjande – digitalisering
Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-11-04-05, -08, § 152
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 175
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 24
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 80
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 136
- Styrelseprotokoll 2022-09-28—29, § 190

Förslag till digitaliseringsprojekt för samisk markutnyttjande.
Styrelsen beslutade den 4 -5, 8 november 2021, § 152
att

bereda ärendet vidare.
______________

Information om det planerade fortsatta arbetet.
Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 175
att

bereda ärendet vidare.
____________

Styrelsen beslutade den 25 -27 januari 2022, § 24
att

uppdra till kansliet ta fram projektförslag.
______________

Styrelsen beslutade den 5 -7 april 2022, § 80
att

lägga informationen till handlingarna.
___________

Arbetet med projektförslaget har påbörjats.
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 136
att

lägga informationen till handlingarna.
__________________
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Samisk marknyttjande – digitalisering – forts.
Styrelsen beslutade den 28 -29 september 2022, § 90
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
_____________

Information om arbetets fortskridande.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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§ 206

Revidering av delegationsordning för hälso-, äldre- och idrottsnämnd

./.

Dokument
- Plenumsprotokoll 2018-05-23—25, §§ 30, 31, 37.6
- Styrelseprotokoll 2018-05-24, § 110
- Reviderad delegationsordning
Föredragande:

Sametinget beslutade den 24 maj 2018, § 30, att inrätta en hälso-, äldre- och idrottsnämnd
Samt reviderat arbetsordningen för Sametingets styrelse och nämnder § 31.
En hälso-, äldre och idrottsnämnd har utsetts.
Styrelsen beslutade den 24 maj, § 110
att

anta delegationsordning för hälso-, äldre och idrottsnämnd enligt bilaga.

________________
Styrelsen ska enligt Arbetsordningen för Sametingets styrelse och nämnder leda och
samordna förvaltningen av Sametingets angelägenheter och ha uppsikt över nämnders
verksamhet. Styrelsen får från nämnder och beredningar begära in de yttranden och
upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Samrådsmöte mellan styrelse och nämnd ska hållas om någon av parterna så begär.
Styrelsen ska fortlöpande följa verksamheten hos de myndigheter och organisationer
som Sametinget har utsett eller föreslagit ledamot till. Styrelsen ska besluta en
delegationsordning för nämnderna och kanslichefen. Styrelsen får bereda en annan
nämnd tillfälle att yttra sig i ett ärende eller en fråga som berör denna nämnds
verksamhetsområde. En nämnd får komma överens med en annan nämnd om att bereda
ett ärende gemensamt.
Styrelsen ska inför varje verksamhetsår fastställa delegationsordningar för Sametingets
skilda verksamhetsområden. Delegationen härleds från Sametingets politiska program
samt från externa beslut, d.v.s. lagar, förordningar, föreskrifter och särskilda
regeringsbeslut.
Kulturnämndens främsta uppgift är att främja ett starkt och mångfaldigt samiskt konstoch kulturliv och besluta om fördelning av statens bidrag och av medel ur Samefonden
till samisk kultur och samiska organisationer, Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum samt
Giron sámi teáhter. Kulturnämnden fördelar också medel till de samiska
riksorganisationerna.
Sametingets plenum har beslutat att inrätta en Hälso,- äldre och idrottsnämnd. En av
nämndens uppgifter är att stödja den samiska idrotten. Trots detta är det Sametingets
kulturnämnd som fördelar och beslutar om ekonomiskt stöd till de samiska riksidrotts
organisationerna.
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Revidering av delegationsordning för hälso-, äldre- och idrottsnämnd – forts.
Eftersom Sametingets Hälso,- äldre och idrottsnämnd har ett ansvar att stödja samisk
idrott bör nämnden också fördela de medel Sametinget har till förfogande, till de
samiska riksidrottsorganisationerna. Av denna anledning görs ett tillägg i Hälso-,
äldre och idrottsnämndens delegationsordning.
Styrelsen beslutar
att

revidera delegationsordningen för Hälso-, äldre och idrottsnämnden på så sätt
att Hälso-, äldre och idrottsnämnden beslutar om fördelningen av statens bidrag
och av medel ur Samefonden till samiska riksidrottsorganisationer. Bilaga.

Paragrafen justeras omedelbart
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