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REGLEMENTE FÖR KOMMUNALA SAMVERKANSORGANET  
KOMMUNEN – SAMERNA I KIRUNA KOMMUN 
 
 
Allmänt 
 
§ 1. 
Samverkansorganet kommunen - samerna är ett organ för samråd och ömsesidig 
information i frågor som berör samernas villkor och behov. 
 
Kommunen har därvid att inhämta samverkansorganets synpunkter i ett så tidigt skede 
som möjligt, så att samverkansorganets uppfattning och förslag kan påverka ärendets 
handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. I de ärenden som samverkansorganet yttrat 
sig i skall detta framgå av kommunens remissvar 
 
Samverkansorganet kommunen – samerna är ett informations-, referens- och 
remissorgan med överläggnings- och förslagsrätt. Samverkansorganet får ej behandla 
ärenden som avser myndighetsutövning mot enskild eller juridisk person. 
 
 
Samverkansorganets sammansättning 
 
§ 2. Kommunens förtroendevalda 
Samverkansorganet skall bestå av representanter för kommunledningen och utses av 
kommunstyrelsen. Kommunen skall representeras av 3 kommunalt förtroendevalda och 3 
ersättare. Kommunens ersättare kallas när ordinarie ledamot har förhinder. 
 
Samverkansorganets ledamöter väljs av kommunstyrelsen för tid som sammanfaller med 
mandatperioden för allmänna val till kommunfullmäktige. 
 
Ordförande för samverkansorganet är lika med kommunstyrelsens ordförande. 
Kommunen utser även samverkansorganets vice ordförande. 
 
 
§ 3. Samebyar, sameföreningar, övriga samiska föreningar och organisationer. 
De inom kommunen verksamma samebyar – Laevas, Gabna, Talma, Saarivuoma, 
Lainiovuoma, Könkämä, Vittangi samt Girjas kan nominera två representanter från 
respektive sameby.  
 
Duoddaras, Karesuando, Kiruna, Pessinki och Soppero sameföreningar har vardera rätt 
att nominera två representanter till organet. 
 
Övriga samebyar, samiska föreningar och organisationer kan vid behov adjungeras.  
 
 



                                                                                                           2 

Sammanträdena 
 
§ 4  Mötes tidpunkter 
Samverkansorganet skall sammanträda fyra gånger per kalenderår. 
Sammanträdena hålls under januari, mars, juni och oktober månader. 
 
Extra sammanträden skall hållas om kommunen eller sameby/sameförening så begär. 
 
§ 5. Kallelse 
Kallelse till samverkansorganets sammanträden utfärdas av ordföranden och skall på 
lämpligt sätt vara ledamöterna till handa senast två veckor före sammanträdet. 
 
§ 6. Ärenden 
Ärenden till samverkansorganet kan väckas av samtliga enskilda ledamöter, på uppdrag av 
kommunen eller på uppdrag av enskilda samer, samebyar, sameföreningar och övriga 
samiska föreningar/organisationer. 
 
Ärenden skall inkomma till kommunen senast tre (3) veckor före ordinarie möten. 
Ärendena skall beredas och biläggas kallelsen. 
 
Extra ärenden kan väckas och behandlas direkt på mötet utan beredning om mötet så 
beslutar.  
 
§ 7. Protokoll och justering 
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av ordföranden och 
minst en icke kommunal representant senast två veckor efter mötet. 
 
Kopia av justerat protokoll skall tillställas samverkansorganets ledamöter, samebyar, 
samiska föreningar samt kommunala nämnder och styrelser direkt efter justering. 
 
 
Ändring av reglemente 
 
§ 8.  
Ändringsförslag skall aktualiseras i samverkansorganet och kommunstyrelsen. 
 
Ändring av detta reglemente skall fastställas av kommunfullmäktige. 
 


