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Allmänt
1 § Sametingets plenum ska bland Sametingets ledamöter utse en styrelse om högst sju
ledamöter och lika många ersättare som ska sköta den löpande verksamheten för
Sametinget. En av ledamöterna ska därvid utses att vara ordförande.3
2 § Sametingets plenum ska tillsätta en valnämnd som ansvarar för Sametingets uppgifter
vid val till Sametinget.4 Sametingets plenum har därutöver tillsatt nämnder med uppdrag att
jämte styrelsen bereda, förvalta och verkställa Sametingets plenums beslut.5
3 § I sametingslagen finns bestämmelser om styrelsens och nämndernas beslutanderätt i
frågor som rör förvaltningen och myndighetsutövningen6. Enligt förordning med instruktion
för Sametinget är tinget förvaltningsmyndighet inom rennäringens område och för samisk
kultur7. Enligt förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk ansvarar
Sametinget för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer och samiska.8
4 § I sametingslagen finns bestämmelser om bl.a. beslutförhet och jäv9. I förvaltningslagen
finns bestämmelser om bl.a. jäv10, omröstning11, avvikande mening12 och motivering av
beslut13. I förordning med instruktion för Sametinget finns bestämmelser om bl.a.
delegering14 och ärendenas handläggning15. I myndighetsförordningen finns bestämmelser
om bl.a. beslut16.
14 § förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget,
Sametinget i plenum 2018-05-23--25, § 31, tidigare lydelse beslutad 2012-10-23--26, § 43
3 2 kap 4 § sametingslagen (1992:1433)
4 2 kap 5 § sametingslagen (1992:1433)
5 2 kap 5 § sametingslagen (1992:1433)
6 2 kap 6 a § sametingslagen (1992:1433)
7 1 § förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget
8 3 § förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
9 2 kap 6 § sametingslagen (1992:1433)
10 11 och 12 §§ förvaltningslagen (1986:223), 16 – 18 §§ förslaget till ny förvaltningslag, prop 2016/17:180
11 18 § förvaltningslagen (1986:223), 29 § förslaget till ny förvaltningslag, prop 2016/17:180
12 19 § förvaltningslagen (1986:223), 30 § förslaget till ny förvaltningslag, prop 2016/17:180
13 20 § förvaltningslagen (1986:223), 32 § förslaget till ny förvaltningslag, prop 2016/17:180
14 15 § förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget
15 16 och 17 §§ förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget
16 21 § myndighetsförordningen (2007:515)
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5 § Personalföreträdare har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i styrelse och
nämnder17, förutom när jäv föreligger18 eller när styrelsen eller nämnden handlägger ärenden
som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida ärendet inte rör en obestämd
krets av enskilda.19
Styrelsens uppgifter
6 § Sametingets styrelse ska bereda och yttra sig ärenden som ska handläggas av
Sametinget i plenum. Styrelsen ska sköta den löpande verksamheten för Sametinget, handha
den ekonomiska förvaltningen, verkställa Sametingets beslut om verkställigheten inte
uppdragits åt någon annan och fullgöra de uppdrag som Sametinget överlämnat till
styrelsen.20 Styrelsen beslutar i frågor som rör förvaltningen och Sametingets
myndighetsutövning samt i andra frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha
hand om.21
7 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av Sametingets angelägenheter och ha
uppsikt över nämnders verksamhet. Styrelsen får från nämnder och beredningar begära in
de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina
uppgifter.22 Samrådsmöte mellan styrelse och nämnd ska hållas om någon av parterna så
begär.
Styrelsen ska fortlöpande följa verksamheten hos de myndigheter och organisationer som
Sametinget har utsett eller föreslagit ledamot till.
8 § Styrelsen ska besluta en delegationsordning23 för nämnderna och kanslichefen.
Styrelsen får bereda en annan nämnd tillfälle att yttra sig i ett ärende eller en fråga som berör
denna nämnds verksamhetsområde. En nämnd får komma överens med en annan nämnd
om att bereda ett ärende gemensamt.
9 § Sametingets kansli är styrelsens beredningsorgan. Sametingets kanslichef tillser att
även andra nämnder har den tillgång till tjänstemannaresurser som krävs för
verksamheten.24
10 § Styrelsen ska redovisa till Sametingets plenum hur de har fullgjort uppdrag som
Sametingets plenum har lämnat till den.25
11 § Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

4 § personalföreträdarförordningen (1987:1101)
13 § personalföreträdarförordningen (1987:1101)
19 Jfr 7 kap 14 § kommunallagen (2017:725)
20 2 kap 4 § sametingslagen (1992:1433) och § 37 Sametingsordningen
21 2 kap 6 a § sametingslagen (1992:1433)
22 Jfr 6 kap 1, 11 och 12 §§ kommunallagen (2017:725)
23 14-15 §§ förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget, jfr även 4 § punkten 3 myndighetsförordningen (2007:515)
2411-12 §§ förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget
25 2 kap 4-5 §§ sametingslagen (1992:1433), jfr 6 kap 4 – 5 §§ kommunallagen (2017:725)
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Nämndernas uppgifter
12 § Nämnden ska se till att verksamheten inom nämndens ansvarsområde bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som Sametingets plenum har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.26
13 § Nämnden beslutar, inom sitt verksamhetsområde och i enlighet med fastställd
delegationsordning och politiskt handlingsprogram i frågor som rör förvaltningen och
Sametingets myndighetsutövning samt i andra frågor som den enligt lag eller annan
författning ska ha hand om.27
14 § Nämnden bereder och yttrar sig i ärenden som plenum överlämnat till den och
ansvarar för att Sametingets plenums beslut verkställs. Nämnden ska redovisa till
Sametingets plenum hur de har fullgjort uppdrag som Sametingets plenum har lämnat till
den.28
Valnämnden
15 § Valnämndens främsta uppgift är att ansvara för Sametingets uppgifter vid val till
Sametinget.29 Valnämnden ansvarar för öppnande av varje nytt Sameting i den mån
Sametingsordningen30 eller Sametinget inte föreskriver något annat.
Kulturnämnden
16 § Kulturnämndens främsta uppgift är att främja ett starkt och mångfaldigt samiskt
konst- och kulturliv och besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur
Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer.31 Nämnden ansvarar för att
sammanställa mål, riktlinjer och prioriteringar i ett politiskt handlingsprogram som ska
underställas Sametingets plenum för beslut. I sitt arbete ska nämnden följa det politiska
handlingsprogrammet.
Näringsnämnden
17 § Näringsnämndens främsta uppgift är att medverka i samhällsplaneringen. 32 Nämnden
ansvarar för att sammanställa mål, riktlinjer och prioriteringar i ett politiskt
handlingsprogram som ska underställas Sametingets plenum för beslut. I sitt arbete ska
nämnden följa det politiska handlingsprogrammet.

Jfr 6 kap 6 § kommunallagen (2017:725)
2 kap 6a § sametingslagen (1992:1433)
28 2 kap 4-5 §§ förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget, jfr 6 kap 4 – 5 §§ kommunallagen (2017:725)
29 2 kap 5 § sametingslagen (1992:1433)
30 13-14, 103-104 och 106 §§ Sametingsordningen
31 2 kap 1 § första stycket 1 sametingslagen (1992:1433)
32 2 kap 1 § första stycket 4 sametingslagen (1992:1433)
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Rennäringsnämnden
18 § Rennäringsnämndens främsta uppgift är att medverka i samhällsplaneringen och
bevaka att rennäringens intressen beaktas vid utnyttjande av mark och vatten. 33 Nämnden
ansvarar för att sammanställa mål, riktlinjer och prioriteringar i ett politiskt
handlingsprogram som ska underställas Sametingets plenum för beslut. I sitt arbete ska
nämnden följa det politiska handlingsprogrammet.
Språknämnden
19 § Språknämndens främsta uppgift är att fastställa mål för och leda det samiska
språkarbetet.34 Nämnden ansvarar för att sammanställa mål, riktlinjer och prioriteringar i ett
politiskt handlingsprogram som ska underställas Sametingets plenum för beslut. I sitt arbete
ska nämnden följa det politiska handlingsprogrammet.
Hälso-, äldre- och idrottsnämnden
20 § Hälso-, äldre- och idrottsnämndens främsta uppgift är att arbeta med frågor som rör
samers hälsa och stärka kunskapen om samers hälsa. Nämnden ansvarar för att
sammanställa mål, riktlinjer och prioriteringar i ett politiskt handlingsprogram som ska
underställas plenum för beslut. I sitt arbete ska nämnden följa det politiska
handlingsprogrammet.
Nämndernas sammansättning
21 § Sametingets plenum utser ordförande och övriga ledamöter i nämnderna. Mandattiden
är fyra år och sammanfaller med mandattiden för styrelsen om inte Sametingets plenum
fastställt annat.
22 § Nämnderna består av ordförande och fyra ledamöter, förutom valnämnden som består
av ordförande och sex ledamöter, samtliga med personliga ersättare. Nämnderna utser inom
sig vice ordförande.
Planering och förberedelser
23 § Ordföranden har ansvaret för planering och förberedelser av styrelse-/nämndsmötena.
Styrelsen/nämnden ska planera sammanträdesfrekvensen för året och prioriteringen av de
frågor som ska behandlas på de olika sammanträdena.
24 § Styrelsen/nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde ska
hållas också om minst en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden anser att det
behövs.35

2 kap 1 § första stycket 4 sametingslagen (1992:1433)
2 kap 1 § första stycket 3 sametingslagen (1992:1433)
35 Jfr 6 kap 22 § kommunallagen (2017:725)
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Underlag till sammanträden
25 § Skriftlig kallelse ska skickas ut senast två veckor före sammanträdet. Dagordning och
underlag ska skickas ut senast en vecka före sammanträdet. Ordföranden ansvarar för att
dagordning, kallelse och underlag tas fram och går ut i tid. Kallelse och medföljande
handlingar ska på samma sätt delges ersättare och personalföreträdare.
26 § Ledamot som är förhindrad att närvara ska i god tid underrätta ordföranden och sin
ersättare om detta.
27 § Om alla närvarande ledamöterna är eniga om det, får underlaget för ett beslut eller
annat viktigt ställningstagande i yttersta undantagsfall lämnas ut till ledamöterna senast
under sammanträdet.
28 § Med kallelsen ska följa en kort ärendebeskrivning, rapportsammanfattning eller annat
underlag för varje ärende på dagordningen. Förslag till beslut eller annat ställningstagande
från styrelsens/nämndens sida ska ingå i underlaget.
Sammanträdet
29 § Sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Styrelsen/nämnden får dock besluta att
sammanträde eller del därav ska vara offentligt. Sammanträden ska dock alltid hållas inom
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer
uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).36
30 § Ordföranden i styrelsen eller i en nämnd får fatta beslut på styrelsens eller nämndens
vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens eller nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Ett sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde.
Beslut per capsulam får användas när samtliga ledamöter är eniga om att tillämpa den
mötesformen.
Delegering
31 § Delegation ska framgå av delegationsordning.37
Protokoll och justering
32 § Vid sammanträdena ska protokoll föras på ordförandens ansvar. Protokollet ska
redovisa vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort och vilka ärenden som har
handlagts. Protokollet ska för varje ärende redovisa vilka beslut som har fattats, vilka
ledamöter som har deltagit i besluten och vilka avvikande meningar (reservationer) som har
anmälts mot besluten.38

Jfr 6 kap 25 § kommunallagen (2017:725)
15 § förordning (2009:1395) med instruktion för Sametinget
38 Jfr 5 kap 65 – 67 §§ kommunallagen (2017:725)
36
37
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33 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot senast fjorton dagar efter
sammanträdet.39 Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras
omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan den justeras.

39

Jfr 5 kap 69 § kommunallagen (2017:725)
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