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Čoahkkinbeaivemearri/
Sammanträdesdatum
2021-06-02--03
Telefon-/videosammanträde

SÁMEDIGGI/SAMETINGET

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI/SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:6

Kulturlávdegoddi/Kulturnämnden

2021-06-02—03

Báiki ja áigi/Plats och tid

Telefon-/videosammanträde
2021-06-02/kl. 09.00-15.00
2021-06-03/kl. 09.00-11:05

Mearrideaddjit/Beslutande

Ingrid Inga, ságadoalli/ordförande, §§ 1-12, utom § 8.6
Marina Nilsson-Ederlöv, várre sagodoalli/vice ordförande, §§ 1-12
Louise Skerk, áirras/ledamot, §§ 1-12, utom § 6.1.1, § 8.1-2
Nils-Johan Labba, áirras/ledamot, §§ 1-12, utom § 6.1.3
Veronica Håkansson, airras/ledamot, §§ 1-12

Iežá oasseváldi/
Övriga deltagare

Susanne Idivuoma, oassodathoavda kultuvra/avdelningschef, § 1-12
Ingela Kyrö, kulturgieđahalli/kulturhandläggare, §§ 1-12
Tanja Sevä, kulturguorahalli/kulturutredare, §§ 1-12
Linda Zachrisson, guorahalli/utredare Kulturdepartementet, § 9.1
Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse:
Linda Wågstöm Sevä, ságadoalli/ordförande, § 9.2
Anders Svonni, áirras/ledamot, § 9.2
Håkan Enoksson, áirras/ledamot, § 9.2
Laila Gunilla Wilks, áirras/ledamot, § 9.2

Paragráfat/Paragrafer

§§ 1-12

Dárkkisteaddji/Justerare

Marina Nilsson-Ederlöv

Vuolláičállosat/
Underskrifter
Čálli/sekreterare……………………………………………...
Aššegieđaháll/föredragande
Ingela Kyrö

Čálli/sekreterare……………………………………………...
Aššegieđaháll/föredragande
Tanja Sevä

Ságadoalli/ordförande …………………………………...
Ingrid Inga

Dárkkisteaddji/justerare…………………………………
Marina Nilsson-Ederlöv

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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Kulturlávdegoddi/Kulturnämnden

2021-06-02—03
Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Orgána/Organ

Sámediggi kulturlávdegoddi/Sametingets kulturnämnd

Čoahkkinbeaivi/Sammanträdesdatum

2021-06-02--03

Ilmmuhanbeaivi/Datum för anslags uppsättande

…………………………

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet

Sámediggi hálddahus, Giron

Vuolláičála/Underskrift

…………………………………………………

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.

Sametingets kansli, Giron
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§1

Mötets öppnande
Kulturnämndens ordförande hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

§2

Dagordning

att

Kulturnämnden beslutar
fastställa dagordningen enligt följande:
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10
§ 11
§ 12

§3

Mötets öppnande
Dagordning
Val av justerare
Föregående protokoll
Ekonomi
Bidrag till samisk kultur
Bidrag till samiska organisationer
Avslag
Övriga frågor
För kännedom
Nästa möte
Mötets avslutande

Val av justerare
Kulturnämnden beslutar

att

utse Marina Nilsson-Ederlöv till justerare.

§4

Föregående protokoll
Kulturnämnden beslutar

att

lägga protokollet till handlingarna.

§5

Ekonomi
Föredragande: Ingela Kyrö

Sametinget har tilldelats 27 878 tkr i regleringsbrevet till 1:2, ap. 5 Bidrag till
samisk kultur för 2021. Av anslagsposten ska 10 000 tkr användas för krisstöd
till samisk kultur och idrott. Av anslaget är 17 878 tkr till övrig verksamhet för
kultur.

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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Samefondens styrelse har beviljat 5 500 tkr för 2021. Samefondsmedel som inte
fördelas under året ska återbetalas och beviljade medel ska återredovisas.
Kvarvarande medel att fördela till projekt under året är 3 055 tkr från
kulturanslaget och 665 tkr från samefondsmedel till det totala beloppet
3 720 tkr.
Anslaget för kulturnämndens verksamhet är 425 tkr varav 124 tkr har
förbrukats och 301 tkr kvarstår.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.

§6

Bidrag till samisk kultur

§ 6.1

Bidrag till projekt från kulturanslaget
Föredragande: Ingela Kyrö, Tanja Sevä

Kulturnämnden beslutar att bevilja
1. Jeanette Kråik (4.3.2-2021-737)
Dokumentation av samiska visten och historia kring Storulvån

100 000 kr

2. Talma sameby (4.3.2-2021-821)
Luonddu- ja báikenamahusat/natur- och ortnamnsbenämningar

224 000 kr

3. Kiruna sameförening (4.3.2-2021-842)
6 000 kr
Dräktdelar till Jukkasjärvikolten
Nils-Johan Labba anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut av ärendet.
4. Kiruna sameförening (4.3.2-2021-843)
Saltflaska av näver
5. Sara Ajnnak (4.3.2-2021-864)
Musikproduktion

100 000 kr

6. Stiftelsen Gaaltije (4.3.2-2021-868)
Samiskt kulturmiljöprogram

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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7. Ravda Lágádus OS (4.3.2-2021-875)
Fiskes juolgi - Gula Ben

40 000 kr

8. Giron Sámi Teáhter (4.3.2-2021-876)
Stimulanser för produktion

51 000 kr

9. Vadtejen Saemiej Sïjte, VSS (4.3.2-2021-878)
Språk- och kultursamling

25 000 kr

10. Ulrika Tapio Blind (4.3.2-2021-879)
Digitalt konstnärligt uttryck

230 000 kr

11. Aejlies - Saemien jarnge Dearnesne (4.3.2-2021-881)
Aejlies basutställning
12. Anna-Marja Persson (4.3.2-2021-892)
Projekt Podcast Samesystrar

90 000 kr

100 000 kr

Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.
Bidrag till § 6.1.1-12 utbetalas från kulturanslaget och ska rekvireras inom en
månad från dag för meddelande om beslut. Bidrag som inte rekvireras i
föreskriven ordning förfaller. Rekvisition görs på blankett som tillhandahålls
via Sametingets hemsida. Bidraget ska beskattas. För mer information kontaktas
Skatteverket.
Villkor
Vid presentation av projekten ska det framgå att Sametinget är finansiär.
Sametingets logotyp finns på www.sametinget.se.
Redovisning
Redovisningen görs på blankett som tillhandahålls via Sametingets hemsida.
Om beviljat projektbidrag understiger fem prisbasbelopp ska kostnaderna
styrkas med kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok. Om beviljat
projektbidrag överstiger fem prisbasbelopp ska revisorsintyg upprättas av
auktoriserad eller godkänd revisor bifogas redovisningen. I det fallet behöver
inte kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok bifogas redovisningen.
Godkända kostnader är de kostnader som kulturnämnden har beviljat bidrag
till utifrån budgeten i ansökan. Om det är möjligt ska alster som skapats inom
ramen för projektet bifogas redovisningen i två exemplar. Bidragsmottagare
som inte kan inkomma med redovisningen före sista redovisningsdatum kan
ansöka om anstånd med redovisningen.
Redovisning av § 6.1.1 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2022. Till redovisningen bifogas två exemplar av boken. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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Redovisning av § 6.1.2 ska ha inkommit till Sametinget senast den 1 augusti
2023. Till redovisningen bifogas två exemplar av häftet/boken. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.3 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2021. Till redovisningen bifogas annons eller dylikt. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.4 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2021. Till redovisningen bifogas annons eller dylikt. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.5 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2022. Till redovisningen bifogas den färdiga CD:n i två exemplar. Den
ekonomiska redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag ur
huvudbok.
Redovisning av § 6.1.6 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 december
2025. Till redovisningen bifogas länk till kulturmiljöprogrammet. Den
ekonomiska redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag ur
huvudbok.
Redovisning av § 6.1.7 ska ha inkommit till Sametinget senast den 30 augusti
2021. Till redovisningen bifogas två exemplar av boken. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.8 ska ha inkommit till Sametinget senast den 31 augusti
2021. Till redovisningen bifogas länk till föreställningen. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.9 ska ha inkommit till Sametinget senast den 15 september
2021. Till redovisningen bifogas program, annons eller dylikt. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.10 ska ha inkommit till Sametinget senast den 21 december
2021. Till redovisningen bifogas länk till konstutställning samt program, annons
eller dylikt för workshop. Den ekonomiska redovisningen styrks med kopior av
verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.11 ska ha inkommit till Sametinget senast den 1 december
2021. Till redovisningen bifogas utställningskatalog, program, annons eller
dylikt. Den ekonomiska redovisningen styrks med kopior av verifikat eller
utdrag ur huvudbok.
Redovisning av § 6.1.12 ska ha inkommit till Sametinget senast den 17 december
2021. Till redovisningen bifogas länk till podcasten. Den ekonomiska
redovisningen styrks med kopior av verifikat eller utdrag ur huvudbok.
Återkrav
Om förändringar av projektet genomförs utan samråd med Sametinget
kulturnämnd, eller vid utebliven redovisning, kan hela eller del av bidraget.

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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§7
./.
./.

Bidrag till samiska organisationer

Dokument
- Ansökan om verksamhetsbidrag, dnr 4.3.1-2020-1499
- Sameslöjdstiftelsens stiftelseförordnande, dnr. 4.3.1-2019-1410
Föredragande: Ingela Kyrö

1. Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji (4.3.1-2020-1499)
Kulturnämnden beslutar
att

bevilja Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji 825 000 kr i verksamhetsbidrag för 2021
med villkoret att Sámi Duodji i sin verksamhet under 2021 lever upp till
stiftelseförordnandet punkt 2 a ”att ge råd åt sameslöjdare i frågor av betydelse
för den verksamhet som en slöjdare bedriver”. Kulturnämndens villkor är även
att huvudparten av verksamhetsbidraget används till att stötta slöjd- och
hantverksområdet.
Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.
Bidrag till § 7.1 utbetalas från kulturanslaget. Verksamhetsbidrag utbetalas efter
beslut i kulturnämnden. Bidrag upp till två prisbasbelopp utbetalas vid ett
tillfälle. Bidrag överstigande två prisbasbelopp utbetalas med halva summan
två gånger per år. Den första utbetalningen görs när kulturnämnden har fattat
beslut. Den andra delen av verksamhetsbidraget utbetalas när redovisning av
tidigare års verksamhetsbidrag har inkommit. Redovisning ska ha inkommit
senast den 1 juli.
Redovisning
Redovisning av tidigare års verksamhetsbidrag görs på blankett som
tillhandahålls via Sametingets hemsida. Redovisningen ska ha inkommit till
Sametingets kansli senast den 1 juli. Bidragsmottagare som beviljats bidrag
överstigande två prisbasbelopp ska redovisa innevarande års bidrag genom att
inkomma med en delredovisning av verksamhetsbidragets användning till
Sametinget senast den 1 november.
Återkrav
Om förändringar av verksamheten genomförs utan samråd med Sametingets
kulturnämnd, eller vid utebliven redovisning, kan hela eller del av bidraget
återkrävas av Sametinget.

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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§8

Avslag
Föredragande: Ingela Kyrö, Tanja Sevä

1. B-Reel Films AB (4.3.2-2021-391)
Historjá
2. Nina Nordvall Vahlberg (4.3.2-2021-800)
Sommarteater: Mordet i Saskamjaure
3. Anett Hotti-Tuoremaa (4.3.2-2021-809)
Mu muitalus
4. PUF Förlag AB (4.3.2-2021-855)
Elle-Kari
5. Marika Renhuvud (4.3.2-2021-856)
Dans Hemleverans
6. Káren-Ann Hurri (4.3.2-2021-862)
Oktavuodat/Banden i Sápmi
Ingrid Inga anmäler jäv och deltar inte i föredragning och beslut av ärendet.
7. Västmanlands Läns Museum (4.3.2-2021-873)
Bokprojekt Samiska spår bortom Sápmi
8. Opera Vildmark/Framnäs folkhögskola (4.3.2-2021-885)
Poetissan från Aareavaara (Paradisets barn)
9. Anett Hotti-Tuoremaa (4.3.2-2021-902)
Beavdegirji 2020 - vai gánnáha go dán jagi muitit?
Kulturnämnden beslutar
att

avslå ansökan § 8.1-9 med motiveringen andra projekt har prioriterats.
Paragrafen justeras direkt. I enlighet med Sametingslagen (1992:1433, 2 kap. 7 §)
kan kulturnämndens beslut inte överklagas.

Dárkkisteaddji nammamearka/
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§9

Övriga frågor

§ 9.1

Dialogmöte med utredare Linda Zachrisson

./.
./.

Dokument
-Skrivelse från Sametingets kulturnämnd angående utredningen “Återstart för kulturen –
återhämtning och utveckling efter coronapandemin”, dnr 4.2.6-2021-251
- Inbjudan, dnr 4.1.2-2021-4

Linda Zachrisson, utredare på Kulturdepartementet, informerar om utredningen
”Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter
coronapandemin”.

att

Kulturnämnden beslutar
lägga informationen till handlingarna.

§ 9.2

Dialogmöte med Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse

./.

Dokument
- Inbjudan, dnr 4.1.2-2021-4

Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodjis styrelse informerar om sin verksamhet.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 9.3

Budgetunderlag 2023-25

./.

Dokument
- Sametingets budgetunderlag 2022-2024, dnr 1.3.3-2021-249
Föredragande: Susanne Idivuoma

Kansli informerar kulturnämnden inför arbetet med budgetunderlaget 2023-2025.
Kulturnämnden beslutar
att

uppdra till ordförande och kansli att bereda ärendet vidare,

att

ordföranden efter vidare beredning tar beslut att fastställa budgetunderlaget.

Dárkkisteaddji nammamearka/
Justerarens sign.
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§ 9.4
./.
./.

Begäran om omprövning av beslut (4.3.3-2021-622)

Dokument
- Begäran om omprövning av beslut, dnr 4.3.3-2021-622
- Riktlinjer - Krisstöd för samisk kultur och idrott för Sametingets kulturnämnds
bidragsgivning, antagna av Sametingets kulturnämnd Prot. 2021:2, § 4, dnr 1.5.4-2021-237,
reviderade 2021-04-21.

Föredragande: Tanja Sevä

En ansökan om omprövning av beslut om krisstöd har inkommit i ärende dnr
4.3.3-2021-622. Kulturnämnden finner att nya omständigheter har tillkommit som
föranleder att kulturnämnden omprövar tidigare beslut.
Kulturnämnden beslutar
att

ompröva tidigare fattat beslut § 5.3 kulturnämndens protokoll 2021-04-21 i
enlighet med § 38 Förvaltningslag SFS 2017:900,

att

bevilja 50 000 kr i krisstöd.
Bidrag till § 9.4 utbetalas från kulturanslaget efter beslut i kulturnämnden till
det konto som sökanden har angett i sin ansökan. Bidraget ska beskattas. För
mer information kontaktas Skatteverket.
Redovisning
Utbetalning av krisstöd sker mot påvisade intäktsbortfall. Det saknas därför i
det tänkta normalfallet skäl att infordra redovisning för intäktsbortfall.
Återkrav
Om det framkommer att utbetalningen grundats på oegentligheter eller oriktiga
uppgifter kan Sametinget helt eller delvis återkräva utbetalt stöd.

§ 9.5

Ordförandebeslut

./.

Dokument
- Ordförandebeslut - Viermie K 2021-05-28 i Jåhkåmåhkke, dnr 4.1.2-2021-4
Föredragande: Ingela Kyrö

Kulturnämnden beslutar
att

godkänna ordförandebeslutet att utse vice ordförande Marina Nilsson- Ederlöv
att representera kulturnämnden vid möte med Viermie K den 28 maj 2021.

Dárkkisteaddji nammamearka/
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§ 9.6

Budget 2022
Föredragande: Susanne Idivuoma

Budgetäskande för kulturnämndens verksamhet 2022.
Kulturnämnden beslutar
att

äska 600 tkr till kulturnämndens verksamhet 2022.

§ 10

För kännedom

§ 10.1

Projektet ”Samisk audiovisuell samling”
Föredragande: Marina Nilsson Ederlöv

Marina Nilsson-Ederlöv är Sametingets representant i referensgruppen för
projektet.
Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 10.2

Kulturnämndens rapport nr 11 till Sametingets plenum

./.

Dokument
- Sametingets kulturnämnd – redovisning perioden 19 januari 2021 till 3 juni 2021, rapport nr 11

Föredragande: Ingrid Inga

Kulturnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 11

Nästa möte
Nästa ordinarie möte är den 22-23 september.

§ 12

Mötets avslutning
Ordförande avslutar mötet/Ságadoalli loahpaha čoahkkima.

Dárkkisteaddji nammamearka/
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