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2022-09-28--29

Föredragningslista och justerare
Styrelsen beslutar
att

komplettera föredragningslistan med nedan:
tillägg:
§ 161.6
§ 163.1
§ 163.2
§ 163.3
§ 175.16
§ 175.17
§ 175.18
§ 175.19
§ 175.20
§ 176.5
§ 195
§ 196
utgår:
§ 160.3
§ 170
§ 179

Budgetmöte med nämndernas ordförande och Sametingets partiledare
Val av nämnder och arbetsgrupper där Sametinget utsett eller nominerat
Ledamöter till
Gränsöverskridande renskötsel – arbetsgrupp
Samisk parlamentarisk Råd SPR arbetsgrupp gränsöverskridande samarbete
angående rovdjurspolitik
M 563 – Upprättande söksystem gällande motioner
M 567 – En vargföryngring för mycket i renskötselområdet
M 568 – En ny renskötsellagstiftning – jämbördig samisk representation
som ledamöter i kommittén
M 560 – Samordnat ansvar för klimatförändringar och omställning
M 562 –Klimatanpassningsersättning för rennäringen
Ledamot och ersättare till Övervakningskommittén för Sveriges strategiska
plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027
Deltagande i Global Task Force (GTF) och Unescos High Level Launch
den 12 – 13 december 2022 i Paris
Yttrande till Statens ansvarsnämnd

Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
Samråd
Förvaltningsrätten mål 580-22

att

korrigera paragrafrubrikerna:
§ 161.5 Medel till nämnder
§ 181
Klimatkonvention – partsmöte COP 27 Sharm el-Sheikh 7 – 18 november 2022

att

justera paragrafnumren därefter,

att

fastställa föredragningslistan enligt nedan:
§ 159 Föredragningslista och justerare
§ 160 Rapporter och information
1. Styrelseordförande och styrelseledamöternas rapporter
2. Kanslichefens rapport
3. Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
4. Ordförandebeslut

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Föredragningslista och justerare – forts.
5.

§ 161

§ 162
§ 163

§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum
1. Styrelsens redovisning för perioden april – september 2022
2. Nämndernas redovisningar
Ekonomi
1. Budgetuppföljning per 31 augusti 2022
2. Preliminära budgetramar för budgetåret2023
3. Budgetunderlag 2024 - 2026
4. Pensionsavsättning till förtroendevalda
5. Medel till nämnder
6. Budgetmöte med nämndernas ordförande och Sametingets partiledare
Regeringsuppdrag om effektiv styrning och kontroll
Val till nämnder, arbetsgrupper där Sametinget utsett eller nominerat
ledamöter till – revidering
1. Val av nämnder och arbetsgrupper där Sametinget utsett eller nominerat
ledamöter till
2. Gränsöverskridande renskötsel – arbetsgrupp
3. Samisk parlamentarisk Råd SPR arbetsgrupp gränsöverskridande samarbete
angående rovdjurspolitik
Näringspolitiskt handlingsprogram
Politiskt uttalande från Sametinget till ny regering
Jokkmokks marknad 2023
Sammanträdesplan 2022 -2023 - styrelsen
Ändring av vecka 21 till vecka 22 för plenum 2023
Sammanträdesorter för plenum 2023
Samråd
Skrivelse från samebyar och sameföreningar i Kiruna kommun angående
parlamentsbyggnadens placering
Delegationsordningar – revideringar
Arbetsordning för styrelse och nämnder – revidering
Överläggningar med sametingspartierna och samiska riksorganisationer
Motioner
1. M 556 – Sametingets röstlängd
2. M 557 – Ökad rättssäkerhet i samband med Sametingsvalet
3. M 559 – Inrättande av utbildningsnämnd inom Sametinget kanske
4. M 564 – Hantering av mötesarvoden till ledamöter i Samefonden
5. M 566 – Särskilt anslag till samisk idrott
6. M 571 – Översyn av regler för politiskt arbete inför nästa mandatperiod
7. M 572 – Ändra systemet för redovisning av startstöd för unga renskötare
8. M 575 – Förslag om att ge naturen status som egen juridisk person, samt
utse företrädare för naturen
9. M 576 – Handlingsplan för behandling och bemötande av samiska
ungdomars klimatångest
10. M 578 – Sametingets interna konsultationer

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Föredragningslista och justerare – forts.
11.
12.
13.
14.
15

§ 176

§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188

§ 189
§ 190
§ 191

M 579 – Möjlighet för ersättare att delta på nämndsmöten
M 580 – Motion om samisk förskola
M 581 – Motion om skogsbrukets påverkan
M 582 – Motion om stödutfodring av renar
M 583 – Repatriering av samiska föremål från svenska museer
tillbaka till Sápmi
16 M 563 _ Upprättande söksystem gällande motioner
17 M 567 – En vargföryngring för mycket i renskötselområdet
18 M 568 – En ny renskötsellagstiftning – jämbördig samisk representation
som ledamöter i kommittén
19 M 560 – Samordnat ansvar för klimatförändringar och omställning
20. M 562 – Klimatanpassningsersättning för rennäringen
Valärenden
1. Ersättare till Övervakningskommittén för de nio regionalfondsprogrammen ERUF9 2021-2027
2. Ersättare till Övervakningskommittén för Fonden för en rättvis
Omställning FRO 2021-2027
3. Ledamöter och ersättare till Styrkommittén Sápmi i Interregprogrammet
Aurora 2021-2027
4. Representant till referensgrupp i projektet ”Våld mot samiska kvinnor”
5. Ledamot och ersättare till Övervakningskommittén för Sveriges strategiska
plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027
Remisser
1. Remisslista
Inbjudningar/meddelanden
1. Lista
Förvaltningsrätten mål 580-22
CBD i Montreal 3 – 19 december 2022
Klimatkonvention – partsmöte COP 27 Sharm el- Sheikh 7 – 18 november 2022
Barents Indigenous Peoples Working Group BIPWG 22-24 mars 2023 i Bryssel
Riktlinjer - Återförande av samiska föremål
Hemställan om övertagande av samiskt kulturarv
EU-program efter 2027
Sametinget förvaltningsmyndighet slöjdfrågor
Gállok
Utredning ny rennäringslagstiftning
1. Information om Sametingets uppdrag angående samebyarnas interna
organisationer
2. Arbetsgruppen renmarkskommittén
Samebyars organisation
Samisk marknyttjande – digitalisering
Nordisk samekonvention

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:18
2022-09-28--29

Föredragningslista och justerare – forts.
§ 192 Samisk Parlamentarisk Råd SPR
1. SPR - information
§ 193 Internationella urfolksspråksdecenniet IDIL 2022-2032
§ 194 Giellavahkku/Giellavahkko/Giellavahkko/Giällavahkkuo/Gïelevåhkoe 2022
§ 195 Deltagande i Global Task Force (GTF) och Unescos High Level Launch
den 12 – 13 december 2022 i Paris
§ 196 Yttrande till Statens ansvarsnämnd
att

utse Marie Persson Njajta till justerare.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Rapporter och information

§ 160.1 Styrelseordförande, vice styrelseordförande och styrelseledamöters rapporter

./.

Dokument
- Rapporter 2022-09
Föredragande: Håkan Jonsson, Stefan Mikaelsson, Lars-Jonas Johansson, Jan Rannerud,
Marie Persson Njajta, Ulla-Karin Sarri

Rapporterna från styrelsens ordförande, vice styrelseordföranden och styrelseledamöters
föredras både skriftligen och muntligen.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 160.2 Kanslichefens rapport

./.

Dokument
- Kanslichefens rapport 2022-09
Föredragande: Tommy Antonsson

Rapporten föredras både skriftligen och muntligen.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 160.3 Ev Rapporter från övriga förtroendevalda
./.

-

Ärendet utgår, se § 159.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Stivra/Styrelsen
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2022-09-28--29

Rapporter och information – forts.

§ 160.4 Ordförandebeslut
Dokument
- Ordförandebeslut 2022-06-20. Stefan Mikaelsson deltar vid Arran 360. Dnr 1.3.2-2021-2085
- Ordförandebeslut 2022-09-12. Förlängd uppdrag för ledamöter i Strukturfondspartnerskapet
2014-2020 t om 2022-12-31. Dnr 1.32-2021-2085

Styrelsen beslutar
att

§ 160.5

med godkännande lägga informationen till handlingarna

Styrelsen och nämndernas redovisningar till plenum

§ 160.5.1 Styrelsens redovisningar till plenum

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

§ 160.5.2 Nämndernas redovisningar till plenum

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Ekonomi

§ 161.1 Budgetuppföljning per 31 augusti 2022

./.

Dokument
- Budgetuppföljning per 31 augusti 2022
Föredragande: Peter Grönlund

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Ekonomi

§ 161.2 Preliminära budgetramar för budgetåret 2023

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

fastställa preliminära budgetramar för Sametinget för budgetåret 2023 enligt nedan:
3:1 Sametinget
ap.1 Sametinget
ap.3 Samefonden

60 676 tkr
1 500 tkr

1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet
ap.5 Anslag Samisk kultur

22 878 tkr

1.22 Främjande av rennäringen
ap.2 Främjande av rennäringen
7.1 Åtgärder för nationella minoriteter
ap. 12 nationellt uppföljningsansvar
ap.13 statsbidrag kommuner och regioner
ap.14 samiska språkcentrum
ap.15 hemsida nationella minoriteter

125 915 tkr

3 200 tkr
28 050 tkr
10 000 tkr
2 200 tkr

att

uppdra till styrelsen besluta om detaljbudget,

att

fastställa slutgiltiga budgetramar och presentera detaljbudgeten vid plenum i
februari 2023.

Paragrafen justeras omedelbart

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Ekonomi – forts.

§ 161.3 Budgetunderlag 2024 - 2026

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vid budgetmötet den 30 november.

§ 161.4 Pensionsavsättning till förtroendevalda
Dokument

- Plenumsprotokoll 2019-05-21—23, § 28
-

Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget
Sametingslag (1992:1433)
Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 133.3
Styrelseprotokoll 2021-11-29, § 154.1
Avvikande mening
Plenumsprotokoll 2021-11-30—12-02, § 36
Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 158.3
Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 3.3
Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 55.2
Styrelseprotokoll 2022-05-03; § 87.1
Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 115.2

Föredragande: Peter Grönlund
Information och diskussion angående pensionsavsättning till förtroendevalda i enlighet med
Sametingets beslutade Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget §§ 8- 9 samt
ändring i Sametingslagen som började gälla 1 juli 2019.

Styrelsen beslutade den 4-5, - 8 november § 133.3
att

bereda ärendet vidare.
_________________

Pensionsavsättning till förtroendevalda inom sametinget
Sametinget bildades 1993 och har sedan dess haft politiskt förtroendevalda ledamöter. Under
tiden fram till idag har det skett stora förändringar hur många och även i vilken omfattning
som de förtroendevalda ledamöternas har haft i sina uppdrag.
Man har i den promemoria som föranledde ändringar i sametingslagen redogjort att
Sametinget haft rätt att göra pensionsavsättningar.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Ekonomi – forts.

§ 161.4 Pensionsavsättning till förtroendevalda – forts.
I sametingslagen som trädde i kraft 1 januari 2019 tydliggjorde man rätten till att även
sametingets förtroendevalda ledamöter har rätt till pensionsavsättningar.
Man har i promemorian som förelåg ändringar i sametingslagen föreslagit att sametinget
antingen har systemet för riksdagsledamöterna eller det för kommunalt förtroendevalda
som lämplig utgångspunkt när man beslutar om pensionsvillkor.
För att i ett så tidigt skede som möjligt påbörja pensionsavsättningar föreslås därför delar
av det kommunala systemet att tjäna som grund. Detta innebär inte att pensionsvillkoren
inte kan ändras med ett nytt beslut i plenum.
Pensionsavgiften föreslås därför vara 14 procent på den pensionsgrundande inkomsten som
man har av sametinget. Avgiften avsätts till en pensionsbehållning som den förtroendevalda
bestämmer.
Pensionsavgiften avsätts till ekonomiskt förtroendevalda sametingsledamöter med 40 % och
mer av en heltidstjänst.
Styrelsen beslutade den 29 november 2021, § 154.1
att

föreslå Sametinget godta extra-ärendet angående Pensionsavsättning till
förtroendevalda inom sametinget

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

sametingets förtroendevalda ledamöter med 40 % eller mer av en heltidstjänst ska
omfattas av en pensionsavsättning enligt följande from 1 januari 2021 och framåt.
Pensionsavsättningen ska vara 14 procent på den pensionsgrundande inkomsten
från sametinget. Avsättningen görs till en pensionsbehållning.

att

sametinget ska utföra pensionsavsättning till sametingets förtroendevalda
ledamöter med 40 % eller mer av heltidstjänst från och med riksdagsbeslutet som
trädde i kraft 1 januari 2019.
Pensionsavsättningen ska vara 14 procent på den pensionsgrundande inkomsten
från sametinget. Avsättningen görs till en pensionsbehållning.

Paragrafen justeras omedelbart
Kanslichef Fredrik Österling och verksjurist Margaretha Palmblom lämnar avvikande mening. Bilaga.
Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Ekonomi – forts.

§ 161.4 Pensionsavsättning till förtroendevalda – forts.
Sametinget beslutade den 30 november – 2 december 2021, § 36
att

sametingets förtroendevalda ledamöter med 40 % eller mer av en heltidstjänst ska
omfattas av en pensionsavsättning enligt följande from 1 januari 2021 och framåt.
Pensionsavsättningen ska vara 14 procent på den pensionsgrundande inkomsten
från sametinget. Avsättningen görs till en pensionsbehållning.
________________

Information om det fortsatta arbetet.
Styrelsen beslutade den 13 -15 december 2021, § 158.3
att

lägga informationen till handlingarna.

________________
Robert Eriksson, Skandia, informerar om olika alternativ för pensionsavsättningar.

______________
Styrelsen beslutade den 25 – 27 januari 2022, § 3.3
att

ge kansliet i uppdrag att upphandla förvaltare för pensionsavsättningar.

__________________
Styrelsen beslutade den 5 – 7 april 2022, § 55.2
att

upphandling av förvaltare för pensionsavsättningar är ett prioriterat ärende,

att

redovisning av upphandlingen lämnas vid styrelsesammanträdet den 3 maj.
_____________

Information om tidplanen för upphandling som beräknas vara klar till sommaren 2022.
Styrelsen beslutade den 3 maj 2022, § 87.1
att

lägga informationen till handlingarna.
____________

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Ekonomi – forts.

§ 161.4 Pensionsavsättning till förtroendevalda – forts.
Information om upphandlingens slutfas.
Styrelsen beslutade den 14 -15 juni 2022, § 115.2
att

lägga informationen till handlingarna.
_______________

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 161.5 Medel till nämnder
Föredragande: Håkan Jonsson

Styrelsen beslutar
att

utifrån diskussionerna uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

hälso, - äldre och idrottsnämndens behov utreds.

§ 161.6 Budgetmöte med nämndernas ordförande och Sametingets partiledare
Styrelsen beslutar
att

genomföra digitala separata budgetmöten med nämndernas ordförande och
Sametingets partiledare den 30 november.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Regeringsuppdrag om effektiv styrning och kontroll
Dokument
- Från Kulturdepartementet, 2022-06-30, dnr 1.3.7-2021-2102
- Styrelseprotokoll 2022-08-29, § 151
Föredragande: Tommy Antonsson

Sametinget ska senast den 1 september och den 1 november 2022 redovisa till
regeringskansliet vilka åtgärder som vidtagits eller avses att vidtas för att säkerställa
en effektiv intern styrning och kontroll inom myndigheten
Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 29 augusti 2022.
______________
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Val till nämnder, arbetsgrupper där Sametinget har utsett eller nominerat
ledamöter till - revidering

§ 163.1 Val till nämnder, arbetsgrupper där Sametinget har utsett eller nominerat
ledamöter till - revidering

Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-09-28—30, §§ 112.1-112.2
- Lista Nämnder, arbetsgrupper där Sametinget har utsett eller nominerat ledamöter till

Inför ny mandatperiod 2021-2025 revideras val av ledamöter och ersättare
till nämnder, arbetsgrupper m m där styrelsen utsett eller nominerat ledamöter och
ersättare till.
Under mandatperioden revideras och uppdateras om behov föreligger
Styrelsen beslutar
.
att

avsluta följande arbetsgrupper på grund av att uppdrag upphört enligt nedan:
Demokratiprojektet - styrgrupp
Handlingsprogram för samiska språk – styrgrupp
Nationella förhandlingsdelegationer (Nordisk samekonvention)
Pitesamisk ortografi - arbetsgrupp
Råd för hemsidan för de nationella minoriteterna
Referensgrupp – samisk sanningskommission
Styrkommittén för det territoriella samarbetsorganet Nord 2014-2020
Övervakningskommittén för de regionala strukturfondspartnerskapen
Övervakningskommittén Landsbygdsprogrammet 2014-2020
SPR arbetsgrupp pandemisk beredskap

att

de arbetsgrupper m fl som inte särskilt nämns från § 163.2 är oförändrade,

att

uppdatera listan Nämnder, arbetsgrupper där Sametinget har utsett eller
nominerat ledamöter till i enlighet med § 163.

Dárkkisteaddji/Justerarnas sign
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Val till nämnder, arbetsgrupper där Sametinget har utsett eller nominerat
ledamöter till – revidering – forts.

§ 163.2 Gränsöverskridande renskötsel - arbetsgrupp
Dokument
Styrelseprotokoll 2020-04-21—22, § 68.3

Styrelsen beslutar

att

entlediga Anders Kråik från uppdraget i arbetsgruppen - gränsöverskridande
renskötsel,

att

utse Jan Rannerud till arbetsgruppen - gränsöverskridande renskötsel.

Paragrafen justeras omedelbart

§ 163.3 Samisk parlamentarisk råd SPR arbetsgrupp gränsöverskridande samarbete angående
rovdjurspolitik
Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-09-28—30, § 112.13

Styrelsen beslutar
att

entlediga Per-Olof Nutti från uppdraget i SPR arbetsgrupp gränsöverskridande
samarbete angående rovdjurspolitik,

att

utse Jan Rannerud till SPR arbetsgrupp gränsöverskridande samarbete angående
rovdjurspolitik.

Paragrafen justeras omedelbart
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§ 164

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
- 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
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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 beslutar
att

§ 165

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Politiskt uttalande från Sametinget till ny regering
Riksdagsvalet ägde rum den 11 september 2022.

Styrelsen beslutar
att

§ 166

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.

Jokkmokks marknad 2023

Styrelsen beslutar
att

inbjuda ansvariga ministrar till möte med styrelsen i samband med
Jokkmokks marknad,

att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
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Sammanträdesplan 2022 - 2023- styrelsen
Styrelsen beslutar
att

revidera sammanträdesplanen för resterande 2022:
vecka 40
vecka 43
vecka 48

att

4 oktober
26 oktober
1 – 2 december

digitalt
i samband med plenum
Östersund

fastställa en preliminär sammanträdesplan för styrelsen år 2023 enligt nedan:
vecka 2

10 januari

Digitalt

vecka 4

23 – 24 januari

Stockholm

vecka 5

2-3 februari

Jokkmokk

vecka 8

20, 22 februari

i samband med plenum

vecka 13

28-30 mars

Luleå

vecka 18

3-5 maj

Storuman

vecka 22

i samband med plenum

vecka 25

19 -21 juni

digitalt

vecka 35

29 augusti

digitalt

vecka 39

26-28 september

Kiruna

vecka 43

24 - 25 oktober

Arvidsjaur

vecka 47

i samband med plenum

vecka 50

12-14 december

video-/telefonmöten tillkommer
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Ändring av vecka 21 till vecka 22 för plenum 2023
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-11-30—12-02, § 34
- SPR råd 2022-05-19, sak 06/2022

Sametinget beslutade den 30 november – 2 december 2021, § 34 bl a
att

att
….
att

fastställa sammanträdesplan för plenum år 2022 - 2025 enligt nedan:
år 2022

vecka 8
vecka 22
vecka 43

22-24 februari
31 maj – 2 juni
25-27 oktober

år 2023

vecka 8
vecka 21
vecka 47

21 -23 februari
23-25 maj
21 -23 november

Östersund
Luleå
Umeå

2023 års plenum ska hållas inom följande områden: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland,
någon av 2023-2025 års plenums- vecka och -område kan ändras så det
sammanfaller med parlamentarikerkonferens som planeras äga rum då,

att

delegera till styrelsen, att med hänsyn till ekonomin, besluta om
sammanträdesorter för plenum där endast områden är beslutade,

att

styrelsen meddelar vid det plenum som äger rum på hösten året innan var
plenum ska hållas nästkommande år,
___________________

Enligt Jokkmokksdeklarationen som antogs 2005 beslutades att det vart tredje år ska
hållas en parlamentarikerkonferens. På grund av pandemin parlamentarikerkonferensen
2020 framflyttats och ägde rum den 19 maj 2022.
SPR:s ordförandeskap och ansvaret för att arrangera parlamentarikerkonferensen roterar
mellan Sametingen och till dags dato har parlamentarikerkonferensen sammanfallit samtidigt
då respektive Sameting har ordförandeskapet i SPR och ansvaret för genomförande av
parlamentarikerkonferens
För att åter komma in i mötescykeln enligt Jokkmokksdeklarationen 2005 och med hänsyn
till kommande Sametingsval i Norge och Sverige är året 2023 att föredra för nästa
parlamentarikerkonferens . Genomförande av parlamentarikerkonferens år 2023 har i
samråd med Sametingen i Norge och Finland kommit fram till att vecka 22 passar samtliga
sameting.
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Ändring av vecka 21 till vecka 22 för plenum 2023 – forts.
Samisk Parlamentarisk råd beslutade den 19 maj att nästa parlamentarikerkonferens
äger rum på svensk sidan av Sápmi vecka 22.
Ur ekonomisk logistisk, och lokal synpunkt är det att föredra att parlamentarikerkonferensen
genomförs strax efter plenum på samma ort och samma hotell.
Styrelsen beslutar föreslå Sametinget besluta
att

plenum vecka 21 flyttas till vecka 22 år 2023,

att

plenum och parlamentarikerkonferensen äger rum under tiden 28 maj – 2 juni 2023.

Paragrafen justeras omedelbart
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Sammanträdesorter för plenum 2023
Dokument
- Plenumsprotokoll 2021-11-30—12-02, § 34

Sametinget beslutade den 30 november – 2 december 2021, § 34
att

att

fastställa sammanträdesplan för plenum år 2022 - 2025 enligt nedan:
år 2022

vecka 8
vecka 22
vecka 43

22-24 februari
31 maj – 2 juni
25-27 oktober

år 2023

vecka 8
vecka 21
vecka 47

21 -23 februari
23-25 maj
21 -23 november

Östersund
Luleå
Umeå

2023 års plenum ska hållas inom följande områden: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland,
år 2024

vecka 8
vecka 22
vecka 47

20 - 22 februari
28 – 30 maj
19 - 21 november

att

2024 års plenum ska hållas inom följande områden: Norrbotten, Västerbotten,
Jämtland,

att

någon av 2023-2025 års plenums- vecka och -område kan ändras så det
sammanfaller med parlamentarikerkonferens som planeras äga rum då,
år 2025

vecka 8
vecka 35

18 -20 februari
25 – 27 augusti

vecka 47

18 – 20 november

öppnande av ny
mandatperiod
Kiruna

att

någon av plenumsmötena under 2023-2024 kan förläggas i Stockholm och på
riksdagshuset,

att

delegera till styrelsen, att med hänsyn till ekonomin, besluta om
sammanträdesorter för plenum där endast områden är beslutade,

att

styrelsen meddelar vid det plenum som äger rum på hösten året innan var
plenum ska hållas nästkommande år,
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Sammanträdesorter för plenum 2023 – forts.
att

ett plenum under mandatperioden 2022-2025 förläggs till Ångermanland.
____________

Styrelsen beslutar
att

sammanträdesorterna år 2023 för plenum är;
vecka 8

21 – 23 februari

i

Umeå

vecka 22

28 maj – 2 juni

i

Arvidsjaur

vecka 47

21 – 23 november

i

Åre

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart
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Samråd

Ärendet utgår, se § 159.

§ 171

Skrivelse från samebyar och sameföreningar i Kiruna kommun angående
Parlamentsbyggnadens placering
Dokument
- Plenumsprotokoll 2019-02-19—21 § 10
- Plenumsprotokoll 2021-11-30—12-02, § 32
- Skrivelse från samebyar och sameföreningar i Kiruna kommun angående parlamentsbyggnadens
placering 2022-06-02, dnr 1.2.6-2022-902

Samebyarna Könkämä, Saarivuoma, Gabna, Girjas, Laevas, Muonio och Vittangi samt
Sameföreningarna Kiruna, Soppero samt Pessinki kräver att regeringen hörsammar
begäran att huvudkansliet inklusive den planerade parlamentsbyggnaden för Sametinget
ska placeras i Kiruna.
_____________
Sametinget beslutade den 19 – 21 februari att Östersund blir placeringsort för
parlamentsbyggnaden. Den 20 november – 2 december beslutade Sametinget att förorda
tomtalternativ Fornön för Sametingets parlamentsbyggnad.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Delegationsordningar - revideringar
Dokument
- Styrelseprotokoll 2018-04-11—13, § 60
- Styrelseprotokoll 2018-05-24, § 110
- Näringsnämndens protokoll 2021-01-24, § 10
- Hälso-,äldre- och idrottnämndens protokoll 2022-05-23, § 19
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 119

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet 14-15 juni 2022, § 119
Styrelsen beslutar
att

§ 173

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 1-2 december 2022.

Arbetsordning för styrelse och nämnder - revideringar
Dokument
- Plenumsprotokoll 2015-09-29—10-01, 24
- Plenumsprotokoll 2018-05-23—24, § 31
- Hälso-,äldre- och idrottnämndens protokoll 2022-05-23, § 19
- Ungdomsrådets protokoll 2022-03-07, § 17
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 120

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet 14-15 juni 2022, § 120.
Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 1-2 december 2022.
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Överläggningar med sametingspartier och samiska riksorganisationer
Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 8
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 59
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 121

Styrelsen beslutade den 25 – 27 januari 2022, § 8
att

styrelseordföranden får i uppdrag utarbeta förslag till konsultation med
sametingspartierna och de samiska riksorganisationerna.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 59.
_______________

Styrelsen beslutade den 14 -15 juni 2022, § 121
att

uppdra till styrelseordföranden att komma med förslag till tid och plats
för överläggningar med sametingspartierna ,de samiska riksorganisationerna,
samt sametingets nämnder och råd.
_____________

Styrelsen beslutar
att

inbjuda företrädare för de samiska riksorganisationerna till möte med
Styrelsen den 1 december i Staare/Östersund,

att

även inbjuda kulturnämndens ordförande till överläggningarna.
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Motioner

§ 175.1 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

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.
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Motioner

§ 175.1 M 556 – Sametingets röstlängd

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.2 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

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.
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Motioner – forts.

§ 175.2 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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.3 M 559 – Inrättande av utbildningsnämnd för Sametinget
Dokument
- M 559 av Ingrid Inga, Johanna Njaita, 2021-12-01, dnr 1.1.8-2021-1997
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.4
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.4
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.3

Ingrid Inga och Johanna Njaita har den 1 december inlämnat en motion
där de yrkar:
att

Sametinget snarast inrättar en utbildningsnämnd med uppdrag att skapa
förutsättningar för samisk utbildning med hög kvalitet.

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 162.4
att

uppdra till kansliet bereda ärende,

att

inhämta yttrande från språknämnden.
_________________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.4

Styrelsen beslutade den 14 -15 juni 2022, § 122.3
att

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

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.
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Motioner – forts.

§ 175.4 M 564 – Hantering av mötesarvoden till ledamöter inom Samefonden
Dokument
- M 564 av Per-Olof Nutti, Paulus Kuoljok, Johanna Njaita, Anja Fjellgren Walkeapää,
Káren-Ann Hurri, Ingrid Inga, Åsa Blind och Lars-Anders Baer, 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2010
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.9
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60. 9
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.8

Per-Olof Nutti, Paulus Kuoljok, Johanna Njaita, Anja Fjellgren Walkeapää, Káren-Ann Hurri,
Ingrid Inga, Åsa Blind och Lars-Anders Baer har den 2 december inlämnat en motion
där de yrkar:
att

Sametinget säkerställer att Samefondens ledamöter arvoderas av de nivåer som fastställs i regelverket för ”Ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Sametinget”.

Styrelsen beslutade den 13 -15 december 2021, § 162.9
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
_____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.9

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.8
att

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

Skäl för yrkandet
Mötesarvoden inom Samefonden följer inte de av Sametinget antagna arvodesnivåerna utan
följer istället ett särskilt regelverk eftersom Samefonden är en annan myndighet. I praktiken
innebär det att ledamöterna inom ovan nämnda nämnd förlorar ekonomiskt på sitt
mötesdeltagande. Frågan har hanterats under en längre tid utan att man har uppnått en
arvoderingsnivå motsvarande övriga nämnders ledamöter. Det är inte möjligt för Sametinget
att arvodera dessa ledamöter eftersom de arvoderas av en annan myndighet, dock anser
motionärerna att någonting måste göras för att uppnå en jämlik hantering.

_____________
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Motioner – forts.

§ 175.4 M 564 – Hantering av mötesarvoden till ledamöter inom Samefonden
Sametinget har i december 2017 skickat en hemställan till regeringen avseende ersättningar för
ledamöter i styrelsen för Samefonden och Sameskolstyrelsen.1 I hemställan framförs att genom
ändring av förordningen (Sametinget i plenum 2003-06-04, § 26) kom dagarvodet för ledamöter
i Sameskolstyrelsen att likställas med det dagarvode som gäller för ledamöters arbete i
Sametinget och Sametingets styrelse och nämnder etc. Genom ändring av förordningen
(Sametinget i plenum, 2010-10-26-28, § 54) kom också ersättningen för ledamöter i Samefonden
att beloppsmässigt likställas med det arvode som Sametingets ledamöter uppbär för arbete i
Sametinget, Sametingets styrelse och nämnder etc. Sametingets (i plenum) avsikt med dessa
förändringar har varit att råda bot på den för ledamöterna otillfredsställande situationen att de
vid fullgörande av dessa uppdrag inte uppbär ersättning i samma nivå som vid fullgörande av
andra uppdrag som Sametinget utsett dem till.
Det av Sametinget fastställda dagarvodet har varit högre än det dagarvode som ledamöterna i
Sameskolstyrelsen och Samefonden uppbär enligt det regelverk som gäller för dessa. Det är
Sametingets uppfattning att dessa ersättningsnivåer ska tillämpas även för ledamöter som
Sametinget utser att tjänstgöra i Samefonden och Sameskolstyrelsen. Sametinget har därför
ersatt dessa ledamöter med den skillnad i dagarvodet som gäller mellan den ersättningsnivå
som gäller för Sameskolstyrelsen respektive Samefonden och Sametinget. Sedan slutet av år
2016 har utbetalningen av denna mellanskillnad upphört. Ledamöterna i Sameskolstyrelsen och
Samefonden uppbär således inte längre en ersättning för sitt arbete i dessa myndigheter som
motsvarar den ersättning som de erhåller inom Sametinget.
I hemställan framför Sametinget att det är Sametinget, inte regeringen, som ska besluta om
vilka ersättningar som dessa ledamöter ska erhålla. En sådan ordning skulle också på ett
förhållandevis enkelt sätt säkerställa att ersättningarna återigen blir likvärdiga med dels den
nivå Sametinget själv tillämpar i sina egna nämnder, dels sinsemellan varandra. Sametinget ser
t.ex. att det skulle kunna åstadkommas genom att det i 24 § rennäringsförordningen och i 6 §
eller 12 § förordningen (2011:131) med instruktion för Sameskolstyrelsen görs ett tillägg med
innebörden att Sametinget beslutar om ersättning för ledamöterna. Med utgångspunkt från det
anförda ser Sametinget därför ett behov av att regeringen ser över ersättningsreglerna för
ledamöter i Styrelsen för samefonden och Sameskolstyrelsen. I samband därmed bör regeringen
också överväga att delegera beslutanderätten om dessa ersättningar till Sametinget. Även
Samefonden skickade in en begäran med likalydande innehåll som Sametingets hemställan
under våren 2018.2

1
2

Dnr 2017-1627.
Begäran från Samefonden, dnr 2018:16, Samefondens ordförande Sylvia Simma.
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Motioner – forts.

§ 175.4 M 564 – Hantering av mötesarvoden till ledamöter inom Samefonden – forts.
Regeringen besvarade hemställan i beslut från november 20213 där regeringen överlämnade
Sametingets och Samefondens skrivelser till Renmarkskommitten (N 2021:02) med
motiveringen att de inkomna skrivelserna rör frågor som omfattas av Renmarkskommitténs
uppdrag.

_____________
Samefonden är en myndighet under näringsdepartementet. Samefonden har till ändamål att
främja och stödja rennäringen, den samiska kulturen och samiska organisationer
Styrelsen har tagit del av beredningen ovan och anser därmed att motionen är besvarad.
Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.

.

3

Dnr 2021-1982
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Motioner – forts.

§ 175.5 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

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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.6 M 571 – Översyn av regler för politiskt arbete inför nästa mandatperiod
Dokument
- M 571 av Lars Miguel Utsi och Marita Stinnerbom 2021-12-02, dnr 1.1.8-2021-2017
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 162.17
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.16
- Presidieprotokoll 2022-05-13, § 4.2
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.15

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

Sametinget tillsätter en utredning för översyn av politiska arbete inför kommande
mandatperiod,

att

utredningen leds av en arbetsgrupp bestående av en representant och ersättare för
varje parti i Sametinget,

att

översynsarbetet har följande utredningsdirektiv:
Utredningen ska se över och komma med förslag om:
o
regler för styrelsen sammansättning och fördelning av ansvarsområden,
o
ansvarsfördelning mellan nämnder och styrelsen
o
regler och budget för arvoden för politiska uppdrag
o
arbetsbeskrivningar och rapportering av genomfört arbete i politiska organ
o
eventuell permanent funktion för översyn av regler för politiskt arbete
o
eventuella behov för förändringar eller översyn inom andra områden utöver de
ovan angivna
Utredningen bör ge förslag på eventuella ändringar i delegationsordningar, Sametingsordningen, ekonomiska förmåner och andra relevanta dokument.

att

utredningen färdigställer sina slutsatser och förslag i en rapport till Sametinget senast
september 2024 ,

att

Sametingets plenum bereds möjlighet att behandla rapporten och genomföra eventuella ändringar innan mandatperiodens slut.

Styrelsen beslutade den 13 – 15 december 2021, § 162.17
att

uppdra till kansliet bereda ärendet,

att

inhämta yttrande från presidiet.
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Motioner – forts.

§ 175.6 M 571 – Översyn av regler för politiskt arbete inför nästa mandatperiod – forts.
Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.16.

Presidiet beslutade den 13 maj 2022, § 4.2
att

avge yttrande enligt nedan;
Motionen avser att förändra Sametingets arbetssätt på ett sätt som skulle öka
Sametingets transparens och öka förutsägbarheten vid konstituerande efter
val. Ändringar som denna bör beaktas noggrant då de skapar stabilitet men
kan begränsa handlingsutrymmet för framtida styrelser. Presidiet gör
bedömningen att yrkandena framförallt skulle bidra till ökad stabilitet samt
att eventuell åtstramning av styrelsens prerogativ först skall förankras i
plenum. Presidiet ser också positivt på att samtliga partier är representerade i
utredningen.
______________

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.15
att

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

Skäl för yrkandet
Inför varje ny mandatperiod bör Sametinget genomföra en översyn. Syftet bör vara att
effektivisera det politiska arbetet genom att lämna förslag på nödvändiga och önskade
förändringar för det politiska arbetet samt i relevanta regelverk så att plenum kan revidera
regelverket inför tillsättandet av politiska förtroendeuppdrag i nästkommande mandatperiod.

______________
Motionen avser att förändra Sametingets arbetssätt på ett sätt som skulle öka Sametingets
transparens och öka förutsägbarheten vid konstituerande efter val. Ändringar som denna bör
beaktas noggrant då de skapar stabilitet men kan begränsa handlingsutrymmet för framtida
styrelser. Presidiet gör bedömningen att yrkandena framförallt skulle bidra till ökad stabilitet
samt att eventuell åtstramning av styrelsens prerogativ först skall förankras i plenum. Presidiet
ser också positivt på att samtliga partier är representerade i utredningen.
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Motioner – forts.

§ 175.6 M 571 – Översyn av regler för politiskt arbete inför nästa mandatperiod – forts.
Kansliet noterar att de yrkanden som framförs i motionen innebär en översyn och eventuell
uppdatering av Sametingets arbetsordningar. Dessa uppdaterades och beslutades senast i
plenum 2018-05-23—25, § 31. Tidigare lydelse uppdaterades och beslutades 2012-10-23—26, §
43. Det innebär ett tidsintervall på cirka sex år mellan uppdateringarna. Enligt förslag i
motionen skulle en reviderad arbetsordning beslutas senast hösten 2024, vilket ånyo skulle
innebära ett tidsintervall på sex år mellan revidering.
Motionärerna yrkar även på en översyn av Sametingsordningen. Ett förslag på revidering av
denna lyftes i plenum 2021-02-23—26 men förslaget återremitterades.
I övrigt finns beröringspunkter i motionens yrkanden och det arbete som Sametinget genomfört
inom uppdraget Framtida samepolitik, samt Ođđaáigasaš Sámepolitihka/Modern samepolitik där
Sametingets framtida politiska organisation var en av frågorna som lyftes i den rapport4 som
togs fram och de diskussioner som genomfördes fram till år 2020.
_____________
Styrelsen ser löpande över arbetsordningar och delegationsordningar. Det finns redan ett
fungerande regelverk för tillsättande av styrelse och nämnder Av respekt för demokratin
och självbestämmande ska ansvarsområden m m kunna ses över av en tillträdande styrelse
efter ett val. Yrkanden i motionen innebär dessutom mycket resurskrävande arbete.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

4

avslå motionen.

Torp, Eivind. 2017. En väg framåt. Utredning om den samtida Samepolitiken.
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Motioner – forts.

§ 175.7 M 572 – Ändra systemet för redovisning av startstöd för unga renskötare
Dokument
- M 572 av Marika Renhuvud, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-280
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.17
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.16

Marika Renhuvud har den 23 februari 2022 inlämnat en motion där hon yrkar:
att

Sametinget bör ta fram redovisningsblanketter och system med omtanke om och anpassade efter de renskötare som får bidrag för startstöd.
_____________

Styrelsen beslutade den 5-7 april 2022, § 60.17
att

uppdra till kansliet bereda ärendet.
______________

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.16
att

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

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.
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Motioner – forts.

§ 175.8 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

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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.9 M 576 – Handlingsplan för behandling och bemötande av samiska ungdomars
klimatångest
Dokument
- M 576 av Christina Åhrén, Hanna Sofie Utsi, Agneta Sandström, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-284
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.21
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.19

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

Sametinget utformar en handlingsplan för hur samiska ungdomar ska kunna behandlas och bemötas i deras ångest över klimatförändringar och deras framtid.
____________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.21.

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.19
att

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

Skäl för yrkandet
Dagens unga står inför stora prövningar vad gäller pågående och framtida miljö- och
klimatförändringar. Miljöpsykologer arbetar i majoritetssamhället för att bemöta ungdomar
som upplever psykisk ohälsa pga. miljöångest. Denna miljöångest är ännu mer påtaglig för våra
samiska ungdomar som lever av och med naturen, en natur som utgör grunden för den samiska
kulturen.
___________________
Sametinget arbetar just nu med frågan om psykisk ohälsa genom regeringsuppdraget Nationell
strategi psykisk ohälsa och suicidprevention, där 23 myndigheter, däribland Sametinget ingår.
Arbetet fortsätter under 2022. År 2021 togs den individuella analysen fram inom
regeringsuppdraget https://www.sametinget.se/strategi-suicidprevention. Analysen baseras på
Sametingets hälsopolitiska handlingsprogram (där psykisk hälsa ingår i en helhet avs. det
samiska hälsobegreppet) samt regeringsuppdraget som Sametinget genomförde 2016 avseende
Kartläggning av psykisk ohälsa bland samer. I analysen anförs att stärkandet av samers psykiska
hälsa bland samer kan göras genom att samhället bedriver ett aktivt och målriktat arbete i den
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Motioner – forts.

§ 175.9 M 576 – Handlingsplan för behandling och bemötande av samiska ungdomars
Klimatångest – forts.
riktningen, genom att samers möjlighet att påverka bakomliggande faktorer till hälsa och ohälsa
i det samiska samhället stärks, och genom att den samiska hälsoutvecklingen följs upp samt att
kunskap om detta sprids i samhället. För att detta ska kunna bli verklighet ser Sametinget
följande utvecklingsbehov:
- att Sametinget mottar ett regeringsuppdrag att samverka med övriga samhället inom
hälsoområdet, för att därigenom påverka samhällsutveckling med betydelse för samers
psykiska hälsa och suicid;
- att Kunskapsnätverket för samisk hälsa får stöd för att vidareutveckla sitt arbete, särskilt
med fokus på att säkra samers rätt och behov av anpassad psykisk hälsovård samt
folkhälsoinsatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention;
- att Umeå Universitet mottar ett regeringsuppdrag att utveckla ett förslag till ”nationellt
kunskapscentrum för samisk hälsovetenskaplig forskning och utbildning”.
_______________
Styrelsen ser ett stort behov av olika insatser på det samiska hälsoområdet. Sametinget behöver
resurser och uppdrag för att kunna arbeta med hälsofrågor långsiktigt, målinriktat och med
kontinuitet. Detta är en strävan Sametinget fortsätter arbeta med så att det ska kunna realiseras.
Sametinget har antagit ett hälsopolitiskt handlingsprogram och sitter även med i
Kunskapsnätverket för samisk hälsa, deltar i samråd med Folkhälsomyndigheten och
samarbetar med forskningsinstitutioner för att förbättra kunskapen kring samisk hälsa.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

motionen därmed är besvarad.
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Motioner – forts.

§ 175.10 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

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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.11 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

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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.12 M 580 – Motion om samisk förskola
Dokument
- M 580 av Marianne Gråik, Johanna Njaita, Åsa Blind, 2022-02-23, dnr 1.1.8-2022-290
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 60.24
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.22

Marianne Gråik, Johanna Njaita och Åsa Blind har den 23 februari 2022 inlämnat en motion
där hon yrkar:
att

Sametingets styrelse verkar för att en utredning av regelverken som styr detta,

att

styrelsen efter vad utredningen visar föreslår åtgärder som ligger i linje med motionens
innehåll,

att

styrelsen utreder och överväger om en särskild nämnd för utbildningsfrågor bör inrättas.
_______

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 5 -7 april 2022, § 60.24.
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.22
att

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

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.
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Motioner – forts.

§ 175.13 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

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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.14 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

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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.15 M 583 – Repatriering av samiska föremål från svenska museer tillbaka till Sápmi
Dokument
- M 583 av Mikael Jakobsson, Anders Kråik, Börje Allas, 2022-06-02, dnr 1.1.8-2022-840
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 122.25

Mikael Jakobsson, Anders Kråik och Börje Allas har den 2 juni 2022 inlämnat en motion
där de yrkar:
att

Sametinget tillsätter en bred parlamentarisk utredning där deltagare från
alla samiska partier ges möjlighet att delta.
_____________

Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 122.25
att

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

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.

.
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Motioner – forts.

§ 175.16 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

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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.17 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

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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.18 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

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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.19 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

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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

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

§ 175.20 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

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 beslutar
att

behandla ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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Valärenden

§ 176.1 Ersättare till Övervakningskommittén för de nio regionalfondsprogrammen
ERUF9 2021-2027
Dokument
- Från Näringsdepartementet. Regeringsbeslut 2022-06-07, dnr 7.1.3-2022-1039
- Från Övervakningskommittén, Tillväxtverket 2022-07-01, Information och kallelse dnr 7.1.3-2022-1039
- Styrelseprotokoll 2022-08-29, § 152.1

Sametinget ska enligt regeringsbeslut delta i kommittén och därmed utse en ledamot och
en ersättare till Övervakningskommittén för de nio Regionalfondsprogrammen ERUF9
2021-2027.

Styrelsen beslutade den 29 augusti 2022, § 152.1
att

utse Jan Rannerud till ledamot i Övervakningskommittén för de nio
Regionalfondsprogrammen ERUF9 2021-2027.

att

utse ersättare vid styrelsesammanträdet den 27-29 september 2022.

Paragrafen justeras omedelbart
___________________
Styrelsen beslutar
att

utse Veronika Håkansson till ersättare i Övervakningskommittén för de nio
Regionalfondsprogrammen ERUF9 2021-2027.

Paragrafen justeras omedelbart
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Valärenden – forts.

§ 176.2 Ersättare till Övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning
FRO 2021-2027
Dokument
- Från Näringsdepartementet. Regeringsbeslut 2022-06-07, dnr 7.1.3-2022-1040
- Från Övervakningskommittén, Tillväxtverket 2022-07-01, Information och kallelse dnr 7.1.3-2022-1040
- Styrelseprotokoll 2022-08-29, § 152.2

Sametinget ska enligt regeringsbeslut delta i kommittén och därmed utse en ledamot och
en ersättare till Övervakningskommittén för Fonden för en rättvis omställning FRO 2021-2027.

Styrelsen beslutade den 29 augusti 2022, § 152.2
att

utse Jan Rannerud till ledamot i Övervakningskommittén för Fonden för en
rättvis omställning FRO 2021-2027,

att

utse ersättare vid styrelsesammanträdet den 27 – 29 september 2022.

Paragrafen justeras omedelbart
___________________
Styrelsen beslutar
att

utse Veronika Håkansson till ersättare i Övervakningskommittén för Fonden för en
rättvis omställning FRO 2021-2027.

Paragrafen justeras omedelbart
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Valärenden – forts.

§ 176.3 Ledamöter och ersättare till styrkommittén Sápmi i Interregprogrammet Aurora 2021-2027
Dokument
- Från Näringsdepartementet. Regeringsbeslut 2022-06-30, dnr 7.1.3-2022-1079
- Styrelseprotokoll 2022-08-29, § 152.3

Sametinget erbjuds enligt regeringsbeslut vara företrädd i styrkommitten Sápmi för
interregprogrammet Aurora 2021-2027 och därmed utse två ledamöter och två ersättare.
En jämn könsfördelning ska eftersträvas.
___________
Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 29 augusti 2022, § 152.3.
____________
Styrelsen beslutar
att

utse ledamöter och ersättare till styrkommittén Sápmi i interregprogrammet
Aurora 2021-2027 enligt nedan:
Ledamot
Veronika Håkansson
Lars Thomas Mangi

Ersättare
Helena Dådring
Sten Wälitalo

Paragrafen justeras omedelbart
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Valärenden – forts.

§ 176.4 Representant i referensgrupp till projektet ”Våld mot samiska kvinnor”
Dokument
- Från Umeå universitet, 2022-06-16, dnr 1.2.6-2022-909

Förfrågan om att ingå i referensgrupp till projektet ”Våld mot samiska kvinnor”.
Projektet syftar till att med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder öka
kunskapen om frågan om våld mot samiska kvinnor (med fokus på den svenska delen av
Sápmi).

Förfrågan om att ingå med en representant i referensgrupp till projektet ”Våld mot samiska
kvinnor”.
Styrelsen beslutar
att

utse Marie Persson Njajta till referensgruppen till projektet
”Våld mot samiska kvinnor”.

Paragrafen justeras omedelbart
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Valärenden – forts.

§ 176.5 Ledamot och ersättare till Övervakningskommittén för Sveriges strategiska plan för den
gemensamma jordbrukspolitiken 2023 - 2027
Dokument
- Från Näringsdepartementet. Regeringsbeslut 2022-09-22, dnr 1.3.8-2022-1328

Regeringen beslutar att inrätta en övervakningskommitte för Sveriges strategiska
plan för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023-2027 och att de organisationer
och myndigheter som anges i bilagan ska vara företrädda i denna kommitte.
Sametinget ska utse en ledamot och en ersättare.

Styrelsen beslutar
att

utse Ingela Nilsson till ledamot och Jan Rannerud till ersättare i
Övervakningskommittén för Sveriges strategiska plan för den gemensamma
jordbrukspolitiken 2023-2027.

Paragrafen justeras omedelbart
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Remisser

§ 177.1 Remisslista

./.

Dokument
- Remisslista januari – september 2022

Styrelsen beslutar
att

§ 178

lägga informationen till handlingarna.

Inbjudningar/Meddelande

§ 178.1 Inbjudningslista och meddelanden

./.

Dokument
- Inbjudnings- och meddelandelista

Styrelsen beslutar

§ 179

att

vice styrelseordföranden deltar vid högtidsgudstjänst med mottagande av ny
ärkebiskop 4 december i Uppsala,

att

vice styrelseordföranden deltar vid National Day Banquet of the Republic of
China (Taiwan) den 4 oktober i Stockholm

att

i övrigt lägga informationen till handlingarna.

Förvaltningsrätten, mål 580-22

Ärendet utgår, se § 159.
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CBD i Montreal 3 – 19 december 2022
Föredragande: Matilda Månsson

Möten i Montreal 3-19 december 2022
I december samlas parterna till FN:s konvention om biologisk mångfald i Montreal för att
fatta beslut om de kommande årens arbete för bevarande, skydd och hållbart nyttjande av
biologisk mångfald.5 För Sametinget är framför allt två frågor av särskild betydelse.
 Antagande av ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald (Global Biodiversity
Framework, GBF – även kallat post-2020ramverket)
 Fortsatt arbete och nytt arbetsprogram i arbetsgruppen för artikel 8(j) om traditionell kunskap

Nytt ramverk om biologisk mångfald
Det nya ramverket ska ersätta nuvarande strategisk plan för biologisk mångfald och de s.k.
Aichi-målen.6 Det nya ramverket kommer att utgöra grunden för att genomföra
konventionen på nationell och internationell nivå de kommande tio åren. För att följa upp
genomförandet av det nya ramverket kommer ett övervakningsramverk med indikatorer
antas. Även nya rutiner för rapportering och nationellt genomförande håller på att arbetas
fram där varje land ska anta en handlingsplan.
Det senaste förhandlingsmötet om ramverket ägde rum i Nairobi i juni 2022 i arbetsgruppen
OEWG (open-ended working group). Ett sista förberedande förhandlingsmöte äger rum i
Montreal 3-5 december. Därefter ska ramverket slutförhandlas och antas av partsmötet (COP
15) som äger rum 7-19 december.
I förhandlingarna om ramverket fokuserar Sametinget huvudsakligen på de delar och mål
som rör samhällsplanering, restaurering, sedvanebruk, skyddade områden, traditionell
kunskap, deltagande och respekt för rättigheter.
Fortsatt arbete i arbetsgruppen för 8(j) och nytt arbetsprogram
Inom CBD finns en arbetsgrupp som behandlar urfolksrelaterade frågor om traditionell
kunskap, hållbart sedvanebruk, rättigheter och kopplingar mellan kultur och biologisk
mångfald.
Arbetsgruppen har arbetat utifrån ett arbetsprogram vars aktiviteter slutförts i samband med
det senast mötet i november 2019. Arbetsgruppens mandat har därmed löpt ut varför

5
6

https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
https://www.cbd.int/sp/
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CBD i Montreal 3 – 19 december 2022 – forts.
arbetsgruppens fortsatta arbete: struktur, organisation och arbetsformer (institutional
arrangements and modus operandi) samt nytt arbetsprogram behöver bestämmas.
Till partsmötet föreslås en beslutsprocess för frågorna. Förslaget är att en tillfällig
expertgrupp med representanter från urfolks och parter tillsätts som tar fram
rekommendationer. Rekommendationerna lämnas till arbetsgruppen för 8(j) som ges ett
förlängt mandat att hålla ett möte under hösten 2023. Arbetsgruppen lämnar förslag till
beslut till nästa partsmöte (COP 16) under 2024. Det finns redan utkast med
rekommendationer på element till ett nytt arbetsprogram som speglar innehållet i det nya
ramverket samt möjliga alternativ för arbetsgruppens konstruktion från 2019.
Gemensam position och uttalande inom SPR
Sametingen antog i juni 2021 en gemensam position om ramverket som vägleder
representanter som är delaktiga i. Sedan positionen antogs har utkast till ramverk reviderats.
Ett kompletterande underlag för att har tagits fram av Sametinget i Sverige men har inte
behandlats inom SPR. Diskussioner har förekommit under det norska ordförandeskapet att
även anta en gemensam position för frågor om det fortsatta arbetet i arbetsgruppen för 8(j)
och nytt arbetsprogram. Ett sådant arbete har påbörjats på tjänstemannanivå men inte
slutförts innan ordförandeskapet växlade. På SPR:s styrelsemöte den 1 september lyftes
frågan för diskussion men inga särskilda synpunkter om positioner framfördes.
Sametingets arbete och aktiviteter
Sametinget genomför löpande arbete och aktiviteter på både internationell och nationell
nivå.
Deltagande i CBD-arbete och möten
Sametinget har följt ovan nämnda processer aktivt genom bl.a. deltagande i Sveriges delegation,
fokalpunktsuppdraget och i egenskap av Sveriges tematiska fokalpunkt för traditionell
kunskap. Vi har varit med och tagit fram svensk förhandlingsinstruktioner till hittillsvarande
möten och har även deltagit på plats under förhandlingarna. Sametinget arbetar fortsatt aktivt
inom den svenska delegationen för att Sverige och EU ska driva en ambitiös position i
urfolksrelaterade frågor i förhandlingarna och förser Sverige och EU med expertis kring
urfolksfrågor kopplat till bl.a. rättigheter, traditionell kunskap och sedvanebruk. Under hösten
har Tjeckien ordförandeskapet i EU. Vid årsskiftet tar Sverige över denna roll. Sametinget har
en representant i EU:s skrivargrupp för de mål som rör traditionell kunskap, deltagande och
markrättigheter.
Liksom vid tidigare partsmöten deltar Sametinget med kanslipersonal och politisk
representation. Sametinget kan delta i svenska delegationen eller genom egen ackreditering
som urfolksorganisation. Sametingets tjänstepersoner ingår i svenska delegationen. Tidsfristen
för Sametinget att anmäla deltagare i eget namn är 30 september. Vid det förberedande
förhandlingsmötet 3-5 december deltar enbart tjänstepersoner.
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CBD i Montreal 3 – 19 december 2022 – forts.
Preliminärt deltagande:







Åsa Labba, 3-11 december
Matilda Månsson, 3-21 december
Lars-Ove Sjajn
Håkan Jonsson
Jennie Granberg
Programrådet
Inom fokalpunktsuppdraget driver Sametinget ett programråd bestående av bl.a.
myndigheter, forskning/akademi och kunskapsbärarnas intresseorganisationer.
Programrådet syftar till att sprida kunskap, skapa forum för dialog mellan uppdragets
målgrupper, fungera som rådgivande organ i genomförande av fokalpunktsuppdraget, vara
informationskanal till och från målgrupperna, samt kunna utgöra remissfunktion både
nationellt och internationellt. Programrådet har träffats två gånger under 2022 och nästa
möte äger rum i Stockholm den 26 oktober.
Lansering av informationsmaterial
Information och kunskapshöjande insatser kring CBD, traditionell kunskap och biologisk
mångfald utgör en stor del av uppdraget. Därför har ett digitalt informationsmaterial tagits
fram och en första version lanseras genom ett digitalt event under november månad.
Medverkar gör utöver Sametinget även Miljödepartementet, Naturvårdsverket och CBM i
egenskap av uppdragsgivare och nära samverkansparter i fokalpunktsuppdraget. Den
klickbara PDF:en, bestående av text, länkar och filmer har tagits fram i samverkan med
Programrådet, CBM, tjänstepersoner hos Sametinget och Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Materialet vänder sig både till myndigheter och kunskapsbärare och ger möjlighet för den
enskilde till både övergripande och djupgående information och kunskap, allt beroende på
intresse. Det fungerar också att använda som underlag hos myndigheter med målsättning att
beslut grundas på ett ökat hänsynstagande till traditionell kunskap och hållbart
sedvanebruk, dvs Sveriges implementering av artiklarna 8j och 10c i myndigheters
beslutsfattande.
Side-event om nationellt genomförande
Under partsmötets första vecka planeras ett gemensamt side-event tillsammans med
miljödepartementet om Sveriges och Sametingets arbete med CBD på nationell nivå med
fokus på insatser för genomförande av artikel 8(j) och 10(c). Eventuellt deltar representant
från CBD:s sekretariat och urfolkscaucus (IIFB). Budget för side-eventet diskuteras med
Naturvårdsverket, Centrum för Biologisk mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet och
miljödepartementet. Vid eventet planeras bl.a. informationsmaterialet att lanseras i engelsk
version.
Informationstillfälle för programrådet
Programrådet är en del av Sametingets arbete med fokalpunktsuppdraget. Under oktober
bjuder vi in till en informationsträff för programrådets medlemmar att lära sig om ramverket
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CBD i Montreal 3 – 19 december 2022 – forts.
och de kommande förhandlingarna. Träffen syftar även till att inhämta synpunkter på
ramverket som Sametinget kan vidareförmedla till miljödepartementet inför framtagandet
av svenska förhandlingspositioner.
Styrelsen beslutar
att

Håkan Jonsson och Jennie Granberg deltar den 3 – 19 december på partsmötet i
Montreal,

att

lägga övrig information till handlingarna.
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Klimatkonvention – partsmöte COP 27 i Sharm el Sheikh 7 – 18 november 2022
Föredragande: Matilda Månsson

Partsmöte COP 27 i Sharm-el Sheikh
Den 7-18 november äger klimatkonventionens 27:e partsmöte rum (COP 27) i Egypten.
Partsmötet är ett stort event. Vid det senaste mötet i Glasgow var över 40 000 deltagare
ackrediterade. Förhandlingsfrågorna vid årets möte handlar bl.a. om att fortsätta
genomförandet av Parisavtalet samt om klimatanpassning, sociala och ekonomiska
konsekvenser av vidtagna åtgärder för att förhindra förluster och skador orsakade av
klimatförändringarna.
Faciliative Working Group under urfolksplattformen
Två gånger om året träffas urfolksplattformens arbetsgrupp (FWG) för att genomföra
aktiviteterna i den treåriga arbetsplanen för 2022-2024 som antogs vid föregående partsmöte
COP 26. Arbetsgruppens åttonde möte äger rum den 1-4 november 2022 i samband med COP
27. Den arktiska urfolksregionen representeras i FWG av Gunn-Britt Retter och Aslak Holmberg
från Samerådet (ordinarie ledamot respektive ersättare).
Personal från Sametingets kansli har hittills representerat Sverige vid möten i
urfolksplattformens arbetsgrupp. Inför kommande möte har vi meddelat miljödepartementet
att vi inte har möjlighet att delta pga av knappa personella och ekonomiska resurser.
Urfolksplattformens aktiviteter
Under partsmötet genomförs flera av arbetsplanens aktiviteter
 Aktivitet 1 Annual meetings with the participation of indigenous peoples and indigenous
knowledge holders, to expand and enhance inclusion of traditional knowledge of indigenous
peoples and local knowledge systems in addressing and responding to climate change, consistently with rights-based international safeguards and the cultural protocols of indigenous
peoples.
 Aktivitet 7 Multi stakeholder dialogue, including indigenous peoples, local communities,
Parties and other relevant bodies and processes, to advance the participation of indigenous
peoples and local communities in designing and implementing holistic climate change policies and actions at all levels
 Aktivitet 8 Annual youth round table, in collaboration with indigenous youth and youth
from local communities, and with broad and gender-balanced youth representation from
each of the indigenous regions, to explore gender-responsive ways and means to strengthen
the engagement of youth, and participation in intergenerational knowledge-sharing and continuing/strengthening practices on the ground, as well to contribute to climate policies and
actions at the national and international level
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Klimatkonvention – partsmöte COP 27 i Sharm el Sheikh 7 – 18 november 2022 –
forts
Arktiskt och samiskt deltagande och aktiviteter
Den 14 september hölls ett förberedande möte mellan sametingen, Samerådet och ICC
(Arctic caucus) där deltagande och aktiviteter diskuterades. Bl.a. lyftes idéer om gemensamma
events i Urfolkspaviljongen, Kryosfärpaviljongen eller andra forum under partsmötet. Det
finns intresse av att fortsätta på temat food systems and climate change från förra året. Frågan
fortsätter att diskuteras.
Finska Sametinget planerar att delta med president och rådgivare i internationella frågor.
Samerådet deltar med en delegation på ca 5 representanter. Inuit Circumpolar Council (ICC)
gör en stor satsning på klimatmötet detta år och deltar med en delegation på ca 20
representanter. Norska Sametinget deltog inte på mötet.
Sametingets deltagande
Sametinget har ingen egen ackreditering till partsmötet utan måste registrera sig genom Sverige
eller på annat sätt (t.ex. genom annan organisation som är ackrediterad). För att ingå som
fullackrediterad delegat i svenska delegationen krävs att man har en aktiv roll som
expert/förhandlare. Det finns även möjlighet till ackreditering som s.k. party overflow vilket
innebär vissa begränsningar i tillträde till vissa förhandlingsrum. För deltagande i svenska
delegationen behöver vi lämna besked till miljödepartementet omgående.
För att ett deltagande på partsmötet ska ge resultat; att kunna följa med och tillgodogöra sig det
som händer under partsmötet eller nå ut med specifika budskap krävs omfattande
förberedelser och en tydlig strategi. Även hantering av praktiska frågor såsom hotell, resor och
visumprocesser måste ske med god framförhållning.
Även om vi inte deltar på plats har vi liksom tidigare möjlighet att lämna inspel till svenska
positioner och förhandlingsinstruktioner.

Arktisk regionalt möte under 2023 – aktivitet
Aktivitet 3 i arbetsplanen handlar om att genomföra regionala urfolksmöten under nästa år för
att diskutera klimatstrategier och åtgärder. Planeringen av mötet i Arktis har inletts och förslag
har framförts om att arrangera det i anslutning till annat urfolksmöte i Sápmi/Arktis. Tex. ICC
delegates meeting och arctic peoples conference den 17-21 juli i Ilulissat.
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Klimatkonvention – partsmöte COP 27 i Sharm el Sheikh 7 – 18 november 2022 –
forts.
Sveriges ordförandeskap i EU under januari-juni 2023
Sametingets kansli har under våren 2022 haft kontakter med miljödepartementet om
Sametingets roll under det svenska ordförandeskapet och möjligheter att lyfta
urfolksfrågor/perspektiv i olika klimatprocesser. Om det finns prioriteringar och önskemål från
politiken i detta behöver det formuleras genom direktiv till kansliet att arbeta utifrån.
Fördjupat arbete med klimatfrågor nationellt och internationellt
På grund av kansliets begränsade personalresurser på klimatområdet har hittillsvarande arbete
fokuserat på klimatanpassningsfrågor nationellt respektive urfolksplattformen och dess
aktiviteter internationellt. För att fördjupa vårt deltagande i relevanta klimatprocesser på
internationell och nationell nivå ytterligare (t.ex. finansieringsfrågor, förluster och skador m.m.)
krävs ytterligare politisk vägledning och utökad kapacitet och kompetens till Sametingets
kansli.

Styrelsen beslutar

§ 182

att

inget deltagande från Sametinget vid partsmötet COP 27,

att

lägga övrig information till handlingarna.

Barents Indigenous Peoples Working Group BIPWG, 22 – 24 mars 2023 i Bryssel
Föredragande: Stefan Mikaelsson
Information om planerade konferensen för den 22 – 24 mars 2023 i Bryssel

Styrelsen beslutar
att

samtliga styrelseledamöter deltar vid Barents Indigenous Peoples Working Group
den 22 – 24 mars 2023 i Bryssel.
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Riktlinjer – återförande av samiska föremål
Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—7, § 22
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 75
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 129
Föredragande:

Information om pågående arbete .
Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-01-25—27, § 22
Föredragande: Susanne Idivuoma

Information om pågående arbete .
Styrelsen beslutade den 25 – 27 januari 2022, § 22
att

ge kansliet i uppdrag att ta fram riktlinjer för återförande av samiska föremål

att

ge kansliet i uppdrag att ta fram underlag till hemställan om övertagande av det
samiska kulturarvet.
___________________

Styrelsen beslutade den 5- 7 april 2022, § 75
att

vid arbetsmöte styrelse-kansli för att diskutera återförande av samiska föremål
samt riktlinjer för återförande av samiska föremål,

att

kanslichefen är sammankallande.
_________________

Styrelsen beslutade den 14 -15 juni 2022, § 129
att

uppdra till kanslichefen påskynda ärendet.
_______________

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.
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Hemställan om övertagande av kulturarv – uppföljning
Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 22
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 75
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 22
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 75
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 130
Föredragande: Susanne Idivuoma

Information om pågående arbete .
Styrelsen beslutade den 25 – 27 januari 2022, § 22
att

ge kansliet i uppdrag att ta fram riktlinjer för återförande av samiska föremål

att

ge kansliet i uppdrag att ta fram underlag till hemställan om övertagande av det
samiska kulturarvet.
___________________

Styrelsen beslutade den 5 - 7 april 2022, § 75
att

vid arbetsmöte styrelse-kansli för att diskutera återförande av samiska föremål
samt riktlinjer för återförande av samiska föremål,

att

kanslichefen är sammankallande.
_________________

Styrelsen beslutade den 14 -15 juni 2022, § 130
att

uppdra till kanslichefen påskynda ärendet.
_______________

Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare.
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EU-program efter 2027
Föredragande: Ingela Nilsson

Bakgrund för EU-stöden
Samer – ett urfolk, ett folk och en nationell minoritet
370 miljoner människor eller över 5000 distinkta grupper tillhör uppskattningsvis något
av världens ursprungsfolk enligt FN. Ursprungsfolken finns i ca 90 av världens länder
och flest finns i Asien. Samerna är det enda av ILO utpekade ursprungsfolket i Europa.
Inuiterna på Grönland räknas tillsammans med inuiterna i Canada, dvs. de hör till världsdelen Amerika.
I FN finns Permanent Forum - ett organ för ursprungsfolk. I FN:s deklaration om urfolkens rättigheter framgår att rätten av få driva sin egen ekonomiska, sociala och kulturella
utveckling.
Samiska näringar har av tradition främst bestått av rennäring, jakt, fiske och slöjd men
nya näringar har tillkommit som baseras på traditionell kunskap som t.ex. samisk design,
matproduktion ( förädling, restaurang, matupplevelser e t c ), samisk turism, tolk- och
språktjänster samt media- och musikproduktion. Sametinget har genom olika regeringsuppdrag arbetat med att synliggöra den samiska matproduktionen och matkulturen. Den
traditionella kunskapen är vägledande för utveckling av samiska näringar och bygger på
en helhetssyn och samverkan mellan människa och natur. Den traditionella kunskapen
bidrar också till biologisk mångfald, lokal förvaltning av naturresurser och ekologisktoch socialt hållbara lösningar.

EU - det samiska protokollet
Innan Sverige anslöt sig till EU 1995 undertecknade man ett avtal med EU. Det kallas anslutningsavtalet och innehåller resultatet av förhandlingarna mellan flera anslutningsländer, däribland Sverige, Norge och Finland. Till anslutningsavtalet har man bifogat en
slutakt som inte är en del av själva avtalet utan snarare skall ses som ett protokoll till avtalet. Det samiska protokollet är nummer tre av tio.

I protokollet konstaterar de avtalsslutande parterna att de nordiska länderna är fast beslutna att bevara och utveckla det samiska folkets försörjningsmöjligheter, språk, kultur
och levnadssätt. Man beaktar också att den samiska kulturen och samernas försörjning är
beroende av primära förvärvskällor som renskötsel i traditionella områden för samiska
bosättning. Man erkänner därutöver de förpliktelser som de nordiska länderna har gentemot det samiska folket enligt nationell och internationell rätt. Slutligen enas man om att
trots bestämmelserna i Romfördraget så kan samerna ges ensamrätt till renskötsel inom
de traditionella samiska områdena och att protokollet kan utvidgas så att det tar hänsyn
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EU-program efter 2027 – forts.
till fortsatt utveckling av sådana exklusiva rättigheter för samerna som är knutna till samernas traditionella näringar.
Sverige
1977 uttalade Sveriges riksdag att samerna är ett urfolk i Sverige. Sedan 2011 är samerna
erkända som ett folk i Sveriges grundlag. I egenskap av ursprungsfolk har samerna dessutom ett folkrättsligt skydd. Sverige har därmed erkänt att samerna är både ett folk, ett urfolk och en minoritet.
Riksdagen har i olika sammanhang uttalat att den samiska kulturens fortlevnad måste garanteras. Därutöver har regeringen uppställt som samepolitiskt mål att verka för en levande samisk kultur byggd på en ekologisk hållbar rennäring och andra samiska näringar.
Genom sin speciella relation till sin mark och vatten åtnjuter samerna, liksom övriga urfolk, mer långtgående rättigheter än andra minoriteter för att utveckla sin identitet, sina
näringar och kultur. I en rad internationella och nationella rättsliga instrument som Sverige åtagit sig att följa stadgas det samiska folkets rätt att utöva sin kultur, sina näringar
och rätten till inflytande i frågor som berör dem. Som exempel kan nämnas
 regeringsformen7 som stadgar att det samiska folkets möjligheter att bibehålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
 konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som medför en skyldighet
för staten att garantera att samerna inte fråntas rätten att utöva sin kultur inbegripet
renskötsel inom varje renskötselområde. Detta innefattar en skyldighet för staten att se
till att lagstiftning och administrativ praxis gör det möjligt att förverkliga denna rättighet. Följden av bestämmelsen är att samernas traditionella landområde och möjligheter
att bedriva sin kulturellt betingade näringsform aldrig får inskränkas i sådan utsträckning att de lokalt påverkade individerna förlorar sin möjlighet att försörja sig genom
sin traditionella näringsform.8
 konventionen om biologisk mångfald som anger att urfolks kunskaper, innovationer
och sedvänjor som är relevanta för biologisk mångfald ska bevaras och bibehållas samt
att en bredare tillämpning av dessa ska främjas. Vidare att traditionell kunskap ska
värderas lika, respekteras och anses vara lika användbar och nödvändig för bevarande
och hållbart nyttjande av biologisk mångfald som annan form av kunskap9.
 urfolksdeklarationen som stadgar urfolks delaktighet i alla frågor som berör dem och
deras rätt att bevara sin identitet och säkra sina egna visioner om sociala, kulturella och
ekonomiska utveckling.

Se 2 kap. 1 §
Se artikel 27 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR): , i de stater där det finns etniska,
religiösa eller språkliga minoriteter, de som tillhör sådana minoriteter inte förvägras rätten att i gemenskap med andra
medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk
9 Se bl.a. artikel 8(j) och 10(c)
7

8
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EU-program efter 2027 – forts.
Samerna och EU-stöden
Samerna har inom ramen för EU:s regionalpolitik fått möjligheter till ekonomiska stöd
riktade specifikt till det samiska samhället. Under programperioden 1995 – 1999 fanns samiska program/-insatsområden både i Mål 6 och Interreg II och detta fortsatte under nästkommande programperiod 2000 – 2006 med särskilda medel från både Sociala och Regionala fonden för egna samiska insatsområden/delprogram. Det samiska samhället har
således med hjälp av strukturfondsprogrammen utvecklats i positiv riktning.
Inför programperioden 2007 – 2013 skedde en förändring av ESI-fonderna vilket innebar
att Sametinget inte längre fick tillgång till egna medel inom Regionala fonden utan ansvaret för att utveckla det samiska näringslivet ingick istället i Landsbygdsprogrammet.
Förflyttningen gick från att utveckla det samiska samhället till att enbart gälla stöd till samiskt näringsliv, med undantag från Interreg. Möjligheten att söka projekt inom ramen
för Sociala och Regionala fonden kvarstod, men möjligheten till administrativt stöd från
Sametinget försvann och Regionala fondens regelverket premierade uteslutande stora
projekt med resursstarka aktörer. Antalet beslutade samiska projekt inom Regionala fonden sjönk från 27 projekt till endast två.
OECD:s projekt Linking Indigenous Communities with Regional Development
OECD genomförde 2018, med medel från Näringsdepartementet, ett projekt som handlar
om att stärka urfolks näringsliv och ekonomiska utveckling genom en förbättrad integrering och hänsynstagande av urfolks intressen vid utformningen av regionala program och
strategier
som bl.a. rör gles- och landsbygd. Inom ramen för projektet gjorde OECD en landrapport
om samerna i Sverige. Sametinget är besviken över att de rekommendationer och iakttagelser som presenteras i studien inte har beaktas på ett bättre sätt.
EU:s och Sveriges jordbruks- och landsbygdspolitik påverkar det samiska näringslivet och
därmed i förlängningen samernas möjlighet att styra sin ekonomiska utveckling och bevara och främja sin kultur. Regeringen måste uppfylla sina åtaganden gentemot det samiska folket även i regionala gränsöverskridande frågor inom EU. När regeringen, gemensamt med andra EU-medlemsstater utformar EU:s kommande jordbruks-, landsbygds och regionalpolitik 2030 bör därför säkerställas att samiska intressen och behov beaktas samt att det finns en samisk representation och delaktighet i reformprocessen inom
åtgärder.

1. För att påbörja arbetet med nästa programperiod kan följande åtgärder vara tänkbara:
Utvärdering av tidigare EU-program
- utredning om tidigare stöd (omfattning, innehåll/områden, resultat)
- vilka har tagit del av stöden – vilka har ansökt
- vilka resultat har man uppnått
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EU-program efter 2027 – forts.

Analys – resultat/brister, finns det luckor, lyckade resultat etc
Strategi – vad ser Sametinget i framtiden, vad vill vi uppnå med utökade stöd
2. Utgå från den av plenum beslutade internationella strategin – avsnitt 4.4 Europeiska
unionen.
”Det saknas en samisk representation i Bryssel. Samerådet har som första samiska organisation inrättat en EU-avdelning som arbetar specifikt för att stärka den samiska närvaron
och samiska frågor inom EU. SPR har beslutat att arbeta för att etablera en permanent samisk representation till EU som kan driva samiska frågor.
Utveckling av samarbetet
 Sametinget ser ett behov av att utveckla Sametingets samarbete med EU:s olika institutioner för att öka det samiska folkets inflytande inom EU. Detta genom att stärka
befintliga kontakter och skapa nya nätverk mellan Sametinget och EU:s institutioner.
 Sametinget ser att samarbetet med övriga sameting och andra samiska institutioner
kring EU-relaterade frågor behöver utvecklas för att framgångsrikt och effektivt kunna
driva gemensamma och gränsöverskridande frågor av betydelse för det samiska folket.
Centrala frågor för utveckling av samiska frågor inom EU rör revidering av det samiska protokollet samt SPR:s långsiktiga mål att etablera en samisk representation i
Bryssel.
 Sametinget vidtar kunskapshöjande insatser som bidrar till ökad kunskap om och förståelse för EU:s struktur och organisation, de olika institutionernas uppgifter och ansvar (parlament, kommission, ministerråd och kommittéer) och hur dessa kan användas för att främja samiska intressen.
3. Avsätta resurser för arbetet
- Medel för utredning
- Personell resurs
-

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Sametinget förvaltningsmyndighet slöjdfrågor
Dokument
- Styrelseprotokoll 2021-09-28—30, § 124
- Styrelseprotokoll 2021-11-04—05, -08, § 150
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 169
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 77
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 132

Diskussion och information om möjligheter för Sametinget att bli förvaltningsmyndighet
i duodji
Styrelsen beslutade den 28 – 30 september 2021, § 124
att

utreda möjligheter att Sametinget blir myndighet för duodji.
______________

Styrelsen beslutade den 4 -5, 8 november 2021, 150
att

ärendet bereds vidare.
______________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 4 -5, 8 november 2021, 150 och
5- 7 april 2022, § 77.
_____________
Styrelsen beslutade den 14 -15 juni 2022, § 132
att

uppdra till kanslichefen påskynda ärendet.
_______________

Information om nuvarande organisationsformer för duodji
Styrelsen beslutar
att

bereda ärendet vidare..
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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
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 Jåhkågaska tiellde 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 beslutar
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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Utredningen om ny rennäringslagstiftning

§ 188.1 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
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
• ta ställning till om ensamrätten till upplåtelser av jakt enbart gäller småviltsjakt eller
om den gäller allt vilt
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Utredningen om ny rennäringslagstiftning – forts.

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

 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.

§ 188.1 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 beslutar
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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Utredningen om ny rennäringslagstiftning – forts.

§ 188.2 Arbetsgruppen renmarkskommittén
Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 23.2
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 78.2
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 134.2

Styrelsen beslutade den 25 – 27 januari 2022, § 23.2
att

utse Stefan Mikaelsson bistå styrelseordföranden i arbetsgruppen
renmarkskommittén.

Paragrafen justeras omedelbart

_____________
Styrelsen beslutade den 5 -7 april 2022, § 78.1
att

lägga informationen till handlingarna.
_______________

Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 14-15 juni 2022, § 134.2.
____________
Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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Samebyars organisation
Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 25
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 135
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 beslutar
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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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

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.
__________________

Styrelsen beslutar
att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet den 4 oktober.
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Nordisk samekonvention
Dokument
- Förslag till nordisk samekonvention 2017
- Parlamentarikerkonferensen 2017-02-07 i Tråante
- SPR s 17/2017, 2017-04-20
- Allsamisk seminarium om nordisk samekonvetion 2017-08-31 i Staare
- SPR s 22/2017, 2017-11-01
- SPR s 30/2017, 2017-12-07
- SPR s 35/2018, 2018-05-31
- SPR s 69/2018, 2018-11-27
- SPR s 69/2020, 2020-10-20
- Styrelseprotokoll 2021-12-13—15, § 179
- Styrelseprotokoll 2022-01-25—27, § 28
- Styrelseprotokoll 2022-04-05—07, § 81
- Styrelseprotokoll 2022-05-05, § 92
- Protokoll styrelse och opposition 2022-05-06, § 3
- Protokoll styrelse och opposition 2022-05-12, § 3
- Styrelseprotokoll 2022-05-12, § 103
- Styrelseprotokoll 2022-05-13, § 106
- Plenumsprotokoll 2022-05-31—06-02, § 24
- Nordisk samekonvention parafering 13012017
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 137

Ordförandena för de förhandlingsdelegationer som förhandlat om en nordisk
samekonvention mellan Finland, Norge och Sverige har paraferat konventionstexten
i januari 2017. Avsikten med konventionen är att stärka samernas rättigheter så att
samerna ska kunna bevara, utöva och utveckla sin kultur, sina språk och sitt samhällsliv
på ett sådant sätt att statsgränserna stör detta så lite som möjligt. Enligt konventionen ska
Sametinget i respektive land ge sitt bifall till konventionen innan den undertecknas.
Sametinget och Samiskt parlamentariskt råd behandlade konventionstexten vid flera
tillfällen under 2017 och 2018 och beslutade att föreslå ändringar i konventionstexten för
staterna. SPR skickade ett förslag för ändringar till regeringar i tre länder 7.6.2018 samt en
påminnelse om frågan 11.12.2018.
Hittills har endast den norska regeringen svarat på förslaget 8.9.2020.
_________________
Information lämnas om det planerade fortsatta arbetet.
Styrelsen beslutade den 13 -15 december 2021, § 179
att

uppdra till kansliet bereda ärendet vidare,

att

behandla ärendet vid styrelsesammanträdet i januari 2022.
__________________
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Nordisk samekonvention – forts.
Information lämnas om det pågående arbetet.
Styrelsen beslutade den 25 – 27 januari 2022, § 28
att

lägga informationen till handlingarna.

Styrelseordföranden informerar om det pågående arbetet för ett eventuellt
undertecknande av denna innan sommaren. Detta medför ett intensivt arbete
för att kunna behandlas på parlamentarikerkonferensen samt respektive sameting.
Styrelsen beslutade den 5 -7 april 2022, § 81
att

lägga informationen till handlingarna.
______________

Överläggningar med Sametingen i Finland, Norge, Sverige och representanter
från staterna i Finland, Norge och Sverige pågår .
Sametingets styrelse överlägger med representanter från Sametingets opposition den 6 maj.
Den 10 maj möts återigen Sametingen i Finland, Norge, Sverige och representanter
från staterna i Finland, Norge och Sverige för att förhoppningsvis kunna enas om ett enat
förslag till slutdokument som kan framläggas för beslut i respektive Sameting.
I det fall samtliga sameting godtar förslaget undertecknas detta dokument 28 juni 2022.
Styrelsen beslutade den 5 maj 2022, § 92
att

ambitionen är att ärendet ska behandlas på plenum i maj/juni 2022,

att

besluta i ärendet vid styrelsesammanträde den 12 maj 2022, kl, 08.00.

Paragrafen justeras omedelbart

___________________
Sammanträden har hållits med Sametingets opposition 6 respektive 12 maj för att
informera om och utbyta/inhämta synpunkter angående ärendeprocessen
Styrelsen beslutade den 12 maj 2022, § 98
att

besluta i ärendet vid styrelsesammanträde den 13 maj 2022, kl 07.30.
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Nordisk samekonvention – forts.
Den 13 januari 2017 paraferade representanter för regeringarna i Finland, Norge och Sverige
ett utkast till en Nordisk samekonvention (NSK).
Enligt artikel 42 i NSK ska konventionen före undertecknande föreläggas de tre sametingen
och enligt artikel 43 ska konventionen ratificeras.
Utkastet förelades vintern 2017 sametingen i Finland, Norge och Sverige. Sametinget hänsköt
frågan till Samiskt Parlamentariskt Råd (SPR).
SPR framställde den 7 juni 2018 till Finlands, Norges och Sveriges regeringar en hemställan
att NSK ska förändras på det sättet att preambelns avsnitt 10 stryks, att artikel 4, andra
stycket stryks, att artikel 30 och 31 byter plats samt att artikel 45 ändras så att
uppsägningstiden blir längre än sex månader.
De tre ansvariga ministrarna i Finland, Norge och Sverige ansåg det uteslutet att staterna
återupptar materiella diskussioner om faktiska formuleringar i konventionen. Ministrarna
konstaterade dock att sametingens förslag till ändringar i huvudsak redan var tillgodosedda
inom ramen för den framförhandlade konventionstexten.
Under 2022 har det pågått förhandlingar mellan Finlands, Norges och Sveriges regeringar
och de tre sametingen i Norden. Förhandlingarna har gått långsamt framåt av olika skäl.
Innehåll i preambeln och i konventionen men också utmaningarna att få lika betydelse i de
olika språken har varit skälen. Målet med förhandlingarna har varit att i det fall alla parter
godtar preambeln samt Nordiska konventionens artiklar skall konventionen undertecknas
den 28 juni 2022.
Från Sametinget i Sverige har det varit en utgångspunkt att alla tre Sametingen skall ha en
gemensam hållning och också ha ett gemensamt beslut. För att konventionen eventuellt skall
kunna undertecknas vid det föreslagna datumet krävs att Sametinget enligt artikel 42 i NSK
behandlar frågan. För att det inplanerade plenumet ska kunna göra det krävs att ärendet är
berett i laga ordning. Det innebär att sametingets styrelse måste ta ett beslut och lägga fram
det som ett förslag till plenum. Eftersom förhandlingarna inte är avslutade och det inför
nästkommande plenum också är Parlamentarikerkonferens i Anár så kan det föreslagna
beslutet som nu föreligger ändras. Det innebär i praktiken att Sametingen i Sverige, Norge
och Finland tillsammans avgör hur beslutet blir.
Styrelsen beslutade den 13 maj 2022, § 106 föreslå Sametinget besluta
att

lägga informationen till handlingarna

Paragrafen justeras omedelbart
______________
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Nordisk samekonvention – forts.
Sametinget beslutade den 31 maj – 2 juni 2022, § 24
att lägga informationen till handlingarna.
____________
Ärendet utgick vid styrelsesammanträdet den 14-15 juni 2022, § 137
Det blev inget undertecknande men parterna har därefter haft tid att hantera ärendet.
Sveriges regeringskansli har kontaktat Håkan Jonsson för överläggning angående arbetet
med Nordisk samekonvention. Mötet genomfördes den 2 september, kl 15.00.
Regeringskansliet är intresserad bl a hur SPR ställer sig till att återuppta förhandlingarna.
____________________
Information om planering av den fortsatta processen.
Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Samisk Parlamentarisk Råd SPR

§ 192.1 SPR – information
Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 138.1
Föredragande: Håkan Jonsson

Sametinget i Sverige har ordförandeskapet från och med den 20 maj 2022 till och med den
23 september 2023.
För att följa parlamentarikerkonferensens mötesplan har SPRs rådsmöte beslutat att nästa
parlamentarikerkonferens äger rum vecka 22 år 2023 på svensk sida.

Styrelsen beslutade den 14 -15 juni 2022, § 138.1
att

lägga informationen till handlingarna.
____________

Information lämnas om arbetet i SPR:s styrelsearbete.

Styrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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Internationella urfolksspråksdecenniet IDIL 2022 - 2032
Dokument
- Språknämndsprotokoll 2020-01-30, § 10.2
- Språknämndsprotokoll 2020-03-17—18, § 18
- Språknämndensprotokoll 2020-11-18-19 § 90
- Styrelseprotokoll 2021-06-16—17, § 96
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 140
Föredragande: Anita Kitok

Styrelsen beslutade den 16- 17 juni 2021, § 96.1
att

stödja förslaget om språkteknologi och barns och ungdomars språk som
teman under urfolksspråksdecenniet, IDIL 2022-2032,

att

lägga informationen till handlingarna.
___________

Information lämnas angående pågående arbetet med språkteknologi har påbörjats.
Styrelsen beslutade den 14 – 15 juni 2022, § 140
att

lägga informationen till handlingarna.
__________________

Sammanfattning
I slutet av 2019 antog FN:s generalförsamling en ny resolution (A/RES/74/135) efter
uppmaningar från FN:s permanenta urfolksforum, där det beslutades att perioden 20222032 ska vara det internationella decenniet för urfolksspråk (IDIL 2022-2032).
Språkdecenniet är en global samarbetsmekanism vars mål är synliggöra urfolksspråkens
kritiska situation, och mobilisera myndigheter och andra aktörer att bevaka, revitalisera
och utveckla urfolksspråken.
I samband med urfolksspråkdecenniet har sametingen i Norge, Sverige och Finland
beslutat att genomföra ett gemensamt flaggskeppsprojekt på det språkteknologiska
området, vars syfte är att stärka de samiska språkens ställning i den digitala världen.
Sametingen ska i flaggskeppsprojektet öka och stärka samiskt KORPUS-material, stärka
den samiska språkteknologiska miljön, arbeta för att samiskan ska få tillgång till produkter
från stora teknologiföretag, forma etiska regler för samisk språkteknologi, och fungera som
stöd för andra urfolk i språkteknologiska frågor.
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Mijá tekno – IDIL2022-2032-flaggskeppsprojekt
Ärendebeskrivning
Inledning
Språket är en människas grundläggande färdighet som börjar utvecklas från födseln, och
som följer personen hela livet. Med språket kommunicerar vi med andra och uttrycker
känslor, tankar och drömmar. Med språket arbetar vi tillsammans och vi förstår världen som
omger oss, och med dess hjälp bär vi på både kunskap, historia, världsbilder, tro och
traditioner, som har samlats in genom flera generationer. Språket är också viktigt för
människans identitet, och det berättar vilka vi är som människor.
Språket är ett kommunikationssätt som finns inom alla mänskliga domäner. Människors
möjlighet och frihet att använda sitt språk är en förutsättning både för människovärde,
samexistens och välmående, och även för samhällets hållbara utveckling. Med språket kan
människor också forma ekonomiska värden och fördelar, som i sin tur påverkar möjligheter,
forskning, utveckling, teknologisk överföring och innovation. Genom språket formar vi
framtiden.
En stor del av världens språk är hotade och man antar att cirka 40 % av världens ungefär
7 000 språk kan försvinna. De flesta av världens hotade språk är urfolksspråk, vilket innebär
att om språken försvinner så försvinner också viktiga kunskapssystem. Förlusten av språk –
särskilt urfolksspråk – är kopplat till att många urfolk har upplevt strukturell diskriminering
och marginalisering, vilket bland annat har urholkat och förvärrat situationen för
urfolksspråk. Många urfolk har problem både i samband med klimatförändringar och
tvångsförflyttningar. Att de inte får utbildning och att det saknas resurser hör också till
urfolkens vardag. I många urfolksområden händer det att föräldrar och äldre inte kan föra
språket vidare till barn, och att urfolksspråket inte längre betraktas som ett dagligt språk. Det
finns därför ett stort behov av att skydda, revitalisera och utveckla urfolksspråk över hela
världen.

Allt eftersom samhället utvecklas följer ett språk med i utvecklingen. Under de senaste
decennierna har språkteknologin och digitaliseringen gjort stora framsteg. Språkteknologin
erbjuder olika verktyg och hjälpmedel som förenklar språkanvändningen. Ändå är det så att
det på många språk, framför allt för urfolksspråk inte finns förutsättningar och möjligheter
att utvecklas på samma sätt som med majoritetsspråket. I ett globalt perspektiv finns det
språkteknologiska verktyg i olika kvalitetsnivåer för under 100 språk, under 10 språk har en
hel del verktyg, och bara på engelska finns det många språkteknologiska verktyg. Cirka 98%
av världens språk har nästan inga språkteknologiska verktyg alls. Detta orsakar en digital
skevhet, där det på vissa språk erbjuds bättre möjligheter och förutsättningar för att synas
och användas i samhället. Denna uppdelning gör också att de språk som inte har digitala
verktyg kan försvinna helt.
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IYIL2019 och IDIL 2022-2032
På FN:s årliga generalförsamling i 2016 antogs resolutionen (A/RES/71/178), där man
förklarade 2019 som Det internationella året för urfolksspråk (IYIL2019) på uppmaning från
FN:s permanenta urfolkssforum. International Year of Indigenous Languages (IYIL2019)
syftade till att fokusera på urfolksspråk globalt och att lyfta de problem som urfolk upplever,
bland annat i samband med språk. I slutet av 2019 års anordnade UNESCO den
internationella urfolkskonferensen LT4All (Language Technologies' for all).
I samband med det internationella urfolksspråkåret 2019 uttryckte urfolken själva att ett år
inte är tillräckligt för att språken ska kunna nå en framväxt, och krävde att perioden skulle
förlängas. I slutet av 2019 deklarerade således FN:s generalförsamling en ny resolution
(A/RES/74/135) efter FN:s permanenta urfolksforums uppmaningar, där det beslutades att
perioden 2022-2032 ska vara den internationella urfolksspråkdekaden (IDIL 2022-2032). IDIL
2022-2032 deklarationen var också en av huvudslutsatserna från IYIL2019.
International Decade of Indigenous Languages 2022-2032 (IDIL 2022-2032) syftar till att vidta
IYIL2019 arbete och arbetsmetoder, att fortsätta synliggöra urfolksspråkens kritiska
situation, och att mobilisera myndigheter och andra intressenter att bevaka, revitalisera och
utveckla urfolksspråk. Det internationella årtiondet är en viktig samarbetsmekanism
eftersom det ökar medvetenheten om ett globalt tema – det vill säga urfolksspråk - och
mobiliserar olika aktörer till att ta sig an uppgiften gemensamt. Urfolksspråkdecenniet
öppnar möjligheter att tillsammans utveckla politik, säkerställa kontinuitet i åtgärder,
uppmuntra samarbeten mellan olika aktörer, fullborda mänskliga rättigheter, och initiera
nödvändiga åtgärder för att stödja och stärka urfolksspråk över hela världen.
I 2021 har urfolk tillsammans med UNESCO bildat en gemensam global handlingsplan för
International Decade of Indigenous Languages för (The Global Action Plan of the
International Decade of Indigenous Languages). Den globala handlingsplanen innehåller
grundläggande principer för åtgärderna. Den redogör också för ramverk, genomförande,
uppföljning, utvärdering och styrelsestrukturer under perioden. Den globala
handlingsplanens mål är att uppnå ett starkt och kontinuerligt globalt samarbete så att man
kan skapa en positiv inverkan och sociala förändringar som tar hänsyn till urfolk och
urfolksspråk. Ett av huvudmålen i handlingsplanen är att språkteknologi ska vara tillgänglig
även för urfolk. I handlingsplanen vill man också säkerställa att genomförs
flaggskeppsprojekt som stärker urfolks situation i hela världen.
Samisk språkteknologi
I 2001 etablerades Giellatekno - Senter for samisk språkteknologi vid universitetet i Tromsø.
Giellatekno har specialexpertis på samiska språk och annan cirkumpolär och minoritetsspråklig språkteknologi och forskning. 2005 etablerades Divvun som producerar
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korrekturverktyg och språkteknologi på samiska språk och på andra urfolksspråk och
minoritetsspråk. Giellatekno och Divvun har stått i centrum både i processen att utveckla
och i processen att forska om samisk språkteknologi.
Nu finns det onlineordböcker, korrekturprogram, tangentbord (för datorer och telefoner),
talsyntes (från nordsamiska), språkprogram, översättningsminne (mellan samiska språk och
andra språk), och översättningsprogram (från nordsamiska till norska, mellan nordsamiska
och lulesamiska, och mellan nordsamiska och enaresamiska) på samiska. Det finns ett stort
behov av att stärka samisk språkteknologi så det kan produceras flera språkteknologiska
verktyg förenklar användningen av samiska språk i den digitala världen.
Bedömning
Flaggskeppsprojekt
Sametingen i Norge, Finland och Sverige har tillsammans valt att följa upp språkdekaden på
ett sådant sätt att de organiserar gemensamma aktiviteter och strategier för utvecklingen av
samiskan. Våren 2021 arrangerade sametingen en gemensam digital workshop där man hade
bjudit in samiska forskningsinstitutioner och ungdomsorganisationer. Syftet med
workshopen var att höra vilka behov det samiska samhället har när det gäller de samiska
språken, och hitta möjliga teman till ett gemensamt flaggskeppsprojekt. De teman som
tydligt framhölls på workshopen var språkteknologi och barn och ungas språk.
Sametingsrådet i Norge (23.3.21, sak 049/21), Sametingets styrelse i Finland (20.5.21, sak Sh 6
§ 6/2021) och Sametingets styrelse i Sverige (16–17.6.21, sak 96 §) har följt upp förslaget om
att samarbeta om det gemensamma förprojektet (flaggskeppsprojektet), och har beslutat att
flaggskeppsprojektets tema ska vara språkteknologi och barn och ungas språk.
Sametingen har i början valt att initiera flaggskeppsprojekt i språkteknologi. Våren 2022
arrangerade sametingen ett gemensamt språkteknologiseminarium Mijá tekno i Luleå, där
man bjöd in den samiska allmänheten. På seminariet var det både föreläsningar,
paneldiskussioner och workshop, och målet var att identifiera och konkretisera samiska
språkteknologiska behov som Sametingen kan samarbeta om under språkdecenniet. Målet är
att initiera ett språkteknologiskt flaggskeppsprojekt som omfattar alla samiska språk. Efter
seminariet har Sametingen sammanfattat resultaten och utformat gemensamma strategier för
samisk språkteknologi som man vill satsa på under de kommande tio åren.
Det råder en kritisk brist på texter på alla samiska språk och det finns ett stort behov av att
samla in allehanda texter så det kan byggas upp ett bra korpusmaterial. Korpusmaterialet är
digitalt textsamlingsmaterial som fungerar som grundmaterial när man vill skapa
språkteknologiska verktyg, och som även är viktigt i samisk språkforskning. Om man ska
kunna forma samiska språkteknologiska verktyg som fungerar och som är användbara i
samiskan, behövs ett omfattande och grundligt korpusmaterial. Det är viktigt att både det
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skriftliga materialet och röstmaterialet samlas på ett sådant sätt att det kan användas i
framtida språkteknologiska verktyg och forskning. Därför anser sametingen att det är viktigt
att samla så mycket korpusmaterial som möjligt, och föra det vidare till Divvun/ Giellatekno,
så att materialet kan läggas till den samiska korpusen. Eftersom de samiska språken är
morfologiskt komplexa språk, så har de också många andra behov än andra språk.
Sametingen anser det som nödvändigt att stärka den samiska språkteknologimiljön. Divvun
och Giellatekno (på UiT Norges arktiska universitet) har utvecklat bra verktyg som har gjort
stor nytta för de samiska språken, och för andra urfolksspråk och minoritetsspråk.
Giellatekno och Divvun har dock inte tillräckligt med resurser och arbetskapacitet att
uppfylla alla behov som finns i det samiska samhället. Om vi i i framtiden ska kunna
tillgodose det samiska samhällets språkteknologiska behov måste den samiska
språkteknologimiljön stärkas. Sametingen förväntar sig också att staterna tar ansvar och att
man tillsammans stärker den samiska språkteknologiska miljön och stödjer de samiska
språken i framtiden.
Teknologigiganter som Google, Microsoft, Apple och andra implementerar
språkteknologiska verktyg till större språk. Små språk, som ex. urfolksspråk, får inte åtkomst
till den marknaden. Det största problemet är att stora teknologiföretag inte använder öppna
källkoder, vilket innebär att andra, mindre språk inte får åtkomst till verktygen utan
teknologiföretagens tillåtelse. Sametingen ser det som mycket negativt att små språk inte
erbjuds samma förutsättningar och utgångspunkt för språkutveckling. Digital
kommunikation är numera dominerande i all informationsutbyte, och när de små språken
inte når denna domän, försummas de. Därför anser sametingen att små språk ska få
utvecklas på samma sätt som större språk, och få tillgång till den språkteknologiska
marknaden. Sametingen förväntar sig också att staterna gör en insats i denna fråga och de
uppfyller de samiska språkens behov på samma sätt som majoritetsspråkets behov.
Sametingen anser det också som viktigt att stödja och hjälpa andra urfolk i världen.
Otillräcklig språkteknologi är ett problem som urfolk över hela världen upplever, och som
det är svårt att lösa utan gemensamma insatser. Därför är det viktigt att urfolk samarbetar i
dessa frågor.
I dagsläget är språkteknologi det centrala verktyget för språkanvändning och
språkutveckling. Språkteknologin blir viktigare från år till år, och den anses nu vara en
förutsättning för språkens överlevnad. Man måste dock inom språkteknologi också vara
försiktig. Om teknologin utvecklas på fel sätt och under fel förhållanden kan det försvaga
språket. De samiska språken är i en så utsatt situation att det är nödvändigt att noggrant
undersöka vilka lösningar som stärker samiskan. Ett haltande språk och dåliga lösningar kan
ha så negativa konsekvenser att de börjar undergräva språket. Därför anser sametingen att
det är viktigt att skapa etiska regler för den samiska språkteknologins utveckling. Reglerna
ska omfatta både det språkteknologiska verktygets tillkomst och användning.
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För att ha en kontinuitet i flaggskeppsprojektet måste det avsättas medel för uppföljning av
de olika åtgärderna. Därför ska sametingen årligen bedöma de ekonomiska ramarna för
flaggskeppsprojektet, utifrån respektive sametings budgetbehandling. Varje sameting ska
också kunna initiera åtgärder, även om övriga sameting inte har möjlighet involvera sig i
aktiviteterna.
Den norska regeringen har beslutat om urfolksspråksdekaden i nära samarbete med
Sametinget i Norge. Den norska regeringen har tillsammans med Sametinget i Norge
etablerat ett nationellt samarbetsforum för att säkerställa hela projektet. Sametingen ser det
som viktigt att finska och svenska myndigheter också etablerar samarbetsforum med
sametingen i Finland och Sverige så vi säkerställer ett effektivt genomförande av
urfolksspråkdekaden, och en bra kommunikation mellan sametingen och staterna.
____________
Likalydande förslag till beslut kommer att läggas fram för beslut i plenum vid Sametinget i
Norge och Sametinget i Finland.
Styrelsen beslutar
att

stödja förslag till beslut som är likalydande för samtliga Sameting.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

Sametinget hänvisar till FN:s internationella dekad för urfolksspråk 2022–2032
och urfolksspråkdekadens handlingsplan,

att

Sametinget beslutar att genomföra ett gemensamt samiskt flaggskeppsprojekt i
språkteknologi, tillsammans med sametingen i Norge och Finland.
Flaggskeppsprojektets mål är att stärka alla samiska språks ställning i den digitala
världen,

att

Sametinget uppmanar staterna att tilldela ekonomiska resurser för flaggskeppsprojektets ändamål så att samisk språkteknologi utvecklas under språkdecenniet,

att

Sametinget förutsätter att både sametingen och deras samarbetspartners (bl.a. de som
finansieras av sametingen, som sametingen samarbetar med etc.) distribuerar alla
översatta texter till Giellatekno-korpusen. Sametinget uppmuntrar även andra, både
statliga och privata institutioner att överlämna översatta texter till den samiska
korpusen,
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att

Sametinget ska arbeta för att stärka den samiska språkteknologiska miljön så att de
kan tillgodose framtida språkteknologiska behov och för att skapa nödvändiga
språkteknologiska verktyg. Sametinget förväntar sig att staterna också tar ett ekonomiskt ansvar för att stödja så att den samiska språkteknologiska miljön stärks,

att

Sametinget ska även fortsättningsvis arbeta för att stora teknologiföretag öppnar
källkoderna och därmed ger små språk möjlighet att komma in på språkteknologimarknaden. Sametinget förväntar sig att även staterna tar ett aktivt grepp för att få
stora teknologiföretag att öppna källkoderna,

att

Sametinget anser det som viktigt att skapa gemensamma etiska regler för samisk
språkteknologi, som förklarar vilka språkteknologiska verktyg som skapas och hur
de används,

att

Sametinget kommer att samarbeta med andra urfolk, och lägga till rätta för att
andra urfolk kan utveckla sina språk,

att

Sametinget uppmanar finska och svenska staten att etablera nationella samarbetsforum för IDIL2022-2032.

Paragrafen justeras omedelbart
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Giellavahkku/Giellavahkko/Giellavahkko/Giällavahkkuo/Gïelevåhkoe 2022
Dokument

./.

-

Information språkvecka dnr 2022-00483.

Föredragande: Anita Kitok

För fjärde året i rad uppmärksammas de samiska språken genom en samisk språkvecka.
Språkveckan initierades under FN:s-urfolksspråkår 2019 som ett gränsöverskridande
samarrangemang mellan sametingen i Sverige, Norge och Finland.
Språkveckan infaller vecka 43, 24-30 oktober 2022 och en gemensam öppningsceremoni
kommer att hållas i Snåsa, Norge 23 oktober 2022.
En arbetsgrupp från respektive lands kansli inom Sametingen samordnar flera språkaktiviteter inom olika nivåer i samhället. Information om språkveckan finns även på sametingets webbsida. www.sametinget.se/sprakvecka . Sociala medier kommer att användas
för att sprida och synliggöra språkveckan där respektive Sameting ansvarar över två dagas inlägg under språkveckan.
Inför Giellavahkku-Giellavahkko-Giellavahkko-Giällavahkkuo-Gïelevåhkoe kommer ett
gemensamt pressmeddelande att färdigställas där sametingens presidenter och styrelseordförande gör uttalanden och inbjuder alla att delta och medverka på lokal, regional och
nationell nivå under denna gemensamma satsning. En avslutningsfilm kommer iordningställas där presidenterna och styrelseordförande avtackar all medverkande och uppmanar
till fortsatt gränsöverskridande språkarbete inför urfolksspråksdecenniet, IDIL 2022-2032.
En förfrågan är skickad till regeringskansliet om en digital ministerhälsning som den som
gjordes under 2021 med kultur- och sameminister Amanda Lind, Giellavahkku 2021.
https://www.facebook.com/samisktsprakcentrum/videos/856568091701768
Även detta år har Samiskt språkcentrum förstärkt arbetet med en extern projektledare
som samordnar arbetet kring Giellavahkku-Giellavahkko-Giellavahkko-GiällavahkkuoGïelevåhkoe.
Styrelsen beslutar
att lägga information till handlingarna

§ 195

Deltagande i Global Task Force (GTF och Unescos High Level Launch
12 – 13 december 2022 i Paris
Styrelsen beslutar
att

Ulla-Karin Sarri och Stefan Mikaelsson deltar på Global Task Force (GTF) och
Unescos high level launch den12 – 13 december 2022 i Paris.
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§ 196

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2022:18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2022:18
2022-09-28--29

Yttrande till Statens ansvarsnämnd
Dokument
- Styrelseprotokoll 2022-06-14—15, § 116
- Styrelseprotokoll 2022-07-05, § 145
- Ordförandebeslut 2022-07-17

Styrelsen beslutade den 14 -15 juni 2022, § 116
att

besluta enligt bilaga.
Bilagan sekretessbeläggs.

Paragrafen justeras omedelbart
Tillförordnad kanslichef lämnar avvikande mening.

_____________
Styrelsen beslutade den 5 juli 2022, § 145
att

ge styrelseordförande i uppdrag att kontakta en oberoende Juristbyrå för att
stötta i processen framåt. Budget för uppdraget är max 20 000 kr.
________________

Styrelseordföranden har via ordförandebeslut den 17 juli 2022 efter samråd med enig
styrelse inlämnad skrivelse till Statens ansvarsnämnd.
Styrelsen beslutade den 17 augusti 2022, § 148
att

styrelseordförande får i uppdrag att överlämna skrivelse till Statens ansvarsnämnd.

Paragrafen justeras omedelbart
Jan Rannerud lämnar avvikande mening.
______________
Styrelsen beslutar
att

styrelseordförande får i uppdrag att inlämna yttrande till Statens ansvarsnämnd.

Paragrafen justeras omedelbart
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