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Sametingets parlamentsbyggnad
I början av 2019 beslutade Sametingets plenum att Sametingets parlamentsbyggnad ska
byggas i Staare/Östersund. Därefter har Sametingets styrelse genomfört en uppdatering
av lokalprogram och tomtutredning för byggnaden i samarbete med Murman arkitekter
och Östersund kommun. Utifrån tomtutredningen beslutade Sametingets plenum i
slutet av 2021 att förorda tomtalternativ Fornön för Sametingets parlamentsbyggnad.
Nästa steg är en förstudie med bland annat följande innehåll:
- en kostnadskalkyl av hela projektet inklusive riskanalys samt
- förutsättningar och kravspecifikationer inför byggnadsprogram, projektering,
förfrågningsunderlag för upphandlingar mm,
- fördjupad verksamhetsanalys av Sametingets verksamhet de kommande åren,
- kostnadskalkyl för de fortsatta förvaltningskostnaderna för den färdiga
parlamentsbyggnaden när den tagits i bruk.
För att kunna komma vidare krävs dock finansiering för projektet. Sametinget
hemställer härmed regeringen att bevilja Sametinget finansiering av det fortsatta arbetet
med parlamentsbyggnaden. Vidare hemställer Sametinget att regeringen ger Statens
fastighetsverk, SFV i uppdrag att stödja Sametinget i den fortsatta processen med
förstudien och projektering av parlamentsbyggnaden. När SFV tidigare var aktiva i
ärendet och genomförde utredningen om en lokalisering i Kiruna så hade SFV ett tydligt
regeringsuppdrag att stödja processen. Idag har SFV inte något sådant
regeringsuppdrag.
Sametingets styrelse överlämnar denna hemställan om Sametingets parlamentsbyggnad
till Sveriges regering för beslut. Sametinget emotser att regeringen skyndsamt hanterar
hemställan.
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Bakgrund
2004
2005

Statsminister Göran Persson avger löfte om ny sametingsbyggnad.
Statens fastighetsverk (SFV) presenterar utredning om ny
sametingsbyggnad, med tomt i Kiruna. Regeringsbeslut om arkitekttävling.
2006
Arkitekttävling genomförs, där juryn utser Badjáneapmi av Murman
arkitekter till vinnare.
2006/07
LKAB meddelar att utsedd tomt (kv. Sågarbetaren) påverkas av gruvans
utbredning. Projektägaren SFV drar tillbaka ansökan om medel till
byggnadsprogram hos finansdepartementet, med motivering att den
aktuella tomten är förutsättning för vinnande arkitektbidrag.
2006
Regeringsskifte, osäkerhet angående finansiering av byggnaden.
2008
Murman arkitekter presenterar tomtutredning med tre alternativa förslag i
Kiruna: Matojärvi, Truckverkstaden samt Petsamo.
2009-2011 LKAB meddelar att det finns brytvärda malmfyndigheter vid
tomtalternativet Matojärvi. Tomt vid Truckverkstaden på Luossavaara väljs
som ersättningsalternativ. LKAB presenterar utredning där det
framkommer att delar av Luossavaaraområdet är underminerat av tidigare
gruvbrytning. Kiruna kommun beslutar därmed att nya centrum ska
placeras mellan Tuolluvaara och jägarområdet.
2013/15
Tomt vid Tuolluvaara och nya centrum i Kiruna utreds och presenteras av
LKAB och Kiruna kommun som alternativ till tomten vid Luossavaara.
2006 – 2016 Flertalet kommuner inkommer under årens lopp med alternativa
tomtförslag för plenumsbyggnad.
2016
Kommuner inbjuds att presentera förslag på placering av plenumsbyggnad
i samband med plenum i Skellefteå 161003.
2018
Plenum beslutar 180523–25 § 29 att utreda tre orter: Kiruna, Vilhelmina,
Östersund.
2019
Plenum beslutar 190221 § 10 att parlamentsbyggnad ska byggas i
Östersund.
2020-2021 Sametingets styrelse genomför studiebesök i Östersund, Murmans
reviderar lokalprogram och skisser samt genomför tomtutredning av
alternativa tomter i Östersund på uppdrag av Sametingets styrelse. Utifrån
tomtutredningen beslutar Sametingets plenum 2021-11-30—12-02, § 32 att
förorda tomtalternativ Fornön för Sametingets parlamentsbyggnad.
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