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Syfte
Region Jämtland Härjedalen är enligt lag (SFS 2009:724) skyldig att ”ge [samerna] 
möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 
[samerna] i sådana frågor”. Samrådet ska ske genom vad som i lagen betecknas som 
”strukturerad dialog” med syftet att regionen ska kunna ”beakta [samernas] synpunkter och 
behov” i beslutsfattandet.

Region Jämtland Härjedalens samiska samrådsgrupp har som övergripande syfte att bereda 
samisk befolkning möjlighet till inflytande i frågor som berör dem. Mer specifikt är 
samrådet ett forum där samerna har möjlighet att framföra synpunkter på Region Jämtland 
Härjedalens olika verksamheter, samt föreslå förändringar och förbättringar i frågor som 
har aktualitet för gruppen. 

Uppgifter
Region Jämtland Härjedalens samiska samråd ska:

 Verka för att Region Jämtland Härjedalen i sina verksamheter tillförsäkrar samer 
som bor eller på annat sätt hör hemma i länet delaktighet och jämlikhet

 Framföra önskemål och vara rådgivande i frågor som rör samisk befolkning och där 
Region Jämtland Härjedalen har ett ansvar

 Lämna synpunkter eller underlag till interna beslut, aktuella remisser eller delar av 
remisser som rör samisk befolkning

 Bidra till och bevaka genomförandet av Region Jämtland Härjedalens övergripande 
handlingsplan för jämställd och jämlik verksamhet, där nationella minoriteter ingår 
som ett insatsområde.

 Bevaka och sprida information om relevanta frågor till berörda inom Region 
Jämtland Härjedalen och i länet

 Besluta om hur det statsbidrag som regionen erhåller med anledning av Lagen om 
nationella minoriteter ska användas

 Självständigt planera sin verksamhet

Deltagare 
Samrådet är öppet för alla samer som bor eller på annat sätt har sin tillhörighet i länet. Med 
hänvisning till 5a§ i minoritetslagen har ungdomsorganisationen Sáminuorra rätt till en 
representant.

I samrådet ingår från Region Jämtland Härjedalen:
 En person tillsätts av Regionstyrelsen (1 förtroendevald representant)
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 En person tillsätts av Regiondirektör (1 representant från tjänstemannaledning)
 Strateg med ansvar för nationella minoritetsfrågor (sekreterare)

Samrådet utser själv sin ordförande. Ordföranden sitter ett år.
Samerna har rätt till inflytande över processen att utse förtroendevald representant. 

Sakkunniga bjuds in till rådet vid behov.

Region Jämtland Härjedalens ansvar
Region Jämtland Härjedalen har ansvar för att:

 Etablera och upprätthålla interna strukturer som säkerställer att ärenden som berör 
samisk befolkning i ett tidigt skede presenteras för samrådet.

 Skapa förutsättningar för så jämbördiga förhållanden som möjligt. Samråden ska 
genomföras i en anda av ömsesidig respekt, och med målet att nå samförstånd.

 Vid behov vidta åtgärder för att bredda samrådsgruppens samiska representation. 
Regionen ska vinnlägga sig om att samråda med samer med olika bakgrund och 
erfarenheter. Samrådets sammansättning ska så långt möjligt spegla det samiska 
samhällets sammansättning med särskilt avseende på kön, ålder, bostadsort, språk 
och samebytillhörighet.

 Regionens samiska arbete, inklusive samrådets arbete, sker med så stor transparens 
som möjligt för samisk befolkning. Webben och sociala medier används i första 
hand.

Härutöver är Region Jämtland skyldig att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. Detta framgår av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Samrådsmöten
Samrådet ska sammankallas fyra gånger per år. Möten bokas in för ett år i taget och i dialog 
med samrådets representanter. Möjlighet att delta via videokonferens, Skype eller 
motsvarande ska finnas.

Extra möten kan hållas om en särskilt brådskande fråga behöver hanteras. Beslut om extra 
möte fattas av samrådets ordförande. Extra möten ska genomföras så att det är möjligt att 
delta via videokonferens, Skype eller motsvarande, eller telefon.

Inbjudan till samråd samt handlingar av vikt ska vara tillgängliga för samrådets medlemmar 
senast en vecka före inbokat samråd. Inbjudan ska publiceras på webben och spridas med 
hjälp av sociala medier.
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Vid samråd förs minnesanteckningar. Anteckningarna förs av Regionens utvecklingsstrateg 
och justeras av representant för samerna. Minnesanteckningarna ska mejlas till samrådes 
deltagare samt publiceras på webben.

Ersättning
Samiska representanter som deltar i samråd har rätt till arvode, reseersättning och 
ersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med Region Jämtland Härjedalens 
arvoderingsregler för förtroendevalda.

Handlingsplan
Region Jämtland Härjedalen beslutar varje år (höst) om en övergripande handlingsplan för 
jämställd och jämlik verksamhet. Här ingår frågor som rör samer och nationella minoriteter. 
Handlingsplanen revideras årligen. Den motsvarar lagens krav på antagna mål och 
riktlinjer.

De mål och aktiviteter som ingår i handlingsplanen och rör samisk befolkning ska tas fram i 
nära samverkan med samrådet. Region Jämtland Härjedalens samiska samråd:

 Föreslår mål och aktiviteter till handlingsplanen
 Bevakar genomförandet av handlingsplanens aktiviteter
 Bidrar till årlig revidering av handlingsplanen. Detta ska ske under årets tredje 

samrådsmöte, alternativt i god tid innan handlingsplanen ska beslutas.
 Bidrar till uppföljningen av handlingsplanen i årsbokslutet. Detta ska ske på årets 

sista samrådsmöte.

Statsbidrag
Region Jämtland Härjedalen erhåller årligen 250 000kr i statsbidrag för merkostnader 
kopplade till Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:1299). 
Förbrukning av statsbidraget redovisas årligen till Sametinget. Statsbidraget ska användas 
till att främja lagefterlevnad och möta de behov som uttrycks av samisk befolkning.  

Region Jämtland Härjedalens samiska samråd:
 Beslutar årligen om en budget för statsbidragets förbrukning. Detta ska ske på årets 

första samrådsmöte
 Följer upp budgeten under årets tredje samrådsmöte, i syfte att göra eventuella 

justeringar 
 Tar del av och godkänner ekonomisk redovisning. Detta ska ske på årets sista möte.
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Årsplanering
Nr. Ungefärlig tidpunkt Innehåll

1 februari-mars
Budget för statsbidraget

2 maj-juni
Genomgång av handlingsplanen inför 
revidering

3 augusti-september

Uppföljning och ev. revidering av budget för 
statsbidraget

Revidering av handlingsplanen

4 november-december

Ekonomisk redovisning för statsbidraget

Uppföljning av handlingsplanen inför 
årsbokslut.

Övrigt
Ändring av detta reglementet kan aktualiseras av Region Jämtland Härjedalens samiska 
samråd och av Regiondirektören.


