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Uppdrag till Sametinget avseende jämställdhet samt mäns våld
mot samiska kvinnor och flickor

Regeringens beslut

Regeringen ger Sametinget i uppdrag att under 2021–2024 arbeta med
främjande åtgärder för jämställdhet i det samiska samhället och att förebygga
och bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor.
Närmare beskrivning av uppdraget

Sametinget ska vid genomförandet av uppdraget utgå från Sametingets
kartläggning av jämställdhet i det samiska samhället (Ku2021/01191) och
främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män när det gäller
representation i rennäringen, i samiska civilsamhällesorganisationer samt
inom Sametinget. I de jämställdhetsfrämjande åtgärderna och i arbetet med
att förebygga och bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor ska
Sametinget utgå från sitt förslag om att förbättra kunskapsläget samt
utveckla och koordinera insatser inom området. Uppdraget ska genomföras i
dialog med samiska organisationer, samebyar och andra relevanta aktörer i
civilsamhället.
Sametinget ska när uppdraget utförs inhämta synpunkter från
Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Umeå
universitet, Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och
vid behov berörda länsstyrelser. Sametinget ska utgå från regeringens
övergripande mål för jämställdhetspolitiken och de sex underliggande
delmålen. Sametinget ska även arbeta utifrån målsättningarna i den nationella
strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr.
2016/17:10) samt Europarådets rekommendationer avseende Sveriges

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 16
E-post: ku.registrator@regeringskansliet.se

efterlevnad av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning
av våld mot kvinnor och våld i hemmet (Istanbulkonventionen).
Sametinget ska informera Regeringskansliet (Kulturdepartementet) om hur
arbetet med uppdraget fortskrider. Sametinget ska lämna en skriftlig
delrapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till
Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2024. En slutredovisning i
form av en rapport av genomförda insatser och en ekonomisk redovisning
ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till
Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2025. Slutredovisningen
ska innehålla en beskrivning av projektets genomförande samt en analys och
bedömning av utfall och effekter. Rapporten ska även innehålla en
framåtsyftande behovsanalys.
Redovisningen av arbetet med uppdraget ska hänvisa till diarienumret för
detta beslut.
För uppdraget får Sametinget under 2021 använda högst 400 000 kronor
som ska redovisas mot det under utgiftsområde 13 Jämställdhet och
nyanlända invandrares etablering för budgetåret 2021 uppförda anslaget 3:1
Särskilda jämställdhetsåtgärder, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter
regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till
Kammarkollegiet senast den 1 december 2021.
Medel som inte har använts för avsett ändamål 2021 ska återbetalas senast
den 31 mars 2022 till Kammarkollegiet. Vid samma tidpunkt ska en
ekonomisk redovisning av använda medel lämnas till Kammarkollegiet (med
kopia till Kulturdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet).
Rekvisition, återbetalning och redovisning av medel ska hänvisa till
diarienumret för detta beslut.
Ärendet

Europarådet har i sin första utvärdering av hur Sverige efterlever
Istanbulkonventionen (GREVIO/Inf[2018]15) lämnat rekommendationer
som rör våldsutsatta kvinnor tillhörande de nationella minoriteterna.
Sametinget fick 2019 i uppdrag att kartlägga och analysera det samiska
samhället ur ett jämställdhetsperspektiv (Ku2019/00469, Ku2019/01249).
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Kartläggningen redovisades i april 2021 (Ku2021/01191) och innehöll
förslag om åtgärder för samisk jämställdhet, våldsförebyggande arbete samt
forskning om samisk jämställdhet och genus. Sametinget efterfrågar mandat
och resurser att följa och påverka frågor som rör våld mot samiska kvinnor
och flickor och att koordinera det samiska samhällets delaktighet och
medskapande i utvecklingen av kunskaper och insatser.
Regeringen beräknar att totalt 5 400 000 kronor kommer att avsättas för
uppdraget under förutsättning att riksdagen anvisar medel för det aktuella
anslaget. Regeringen beräknar att 1 800 000 kronor kommer avsättas för
uppdraget 2022, 1 800 000 kronor för 2023, och 1 800 000 kronor för 2024
under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella anslaget.
På regeringens vägnar

Amanda Lind

Linnéa Meyer
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Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM
Socialdepartementet/FS, SOF
Finansdepartementet/BA, OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/LB FJR
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Folkhälsomyndigheten
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Socialstyrelsen
Umeå universitet
Uppsala universitet

4 (4)

