Malmö stad

1 (2)

Kommunstyrelsen
Datum

2019-09-24

Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

Till

STK-2019-1011

Kulturdepartementet

Remiss från Kulturdepartementet - En konsultationsordning i frågor som
rör det samiska folket
[Ku2019/01308/RS]
Sammanfattning

Malmö stad ser den föreslagna konsultationsordningen som ett positivt steg framåt i Sveriges
arbete med att tillgodose samernas rättigheter, men bedömer att ett litet antal av de ärenden
som hanteras av Malmö stad kommer att beröras.
Yttrande

Få ärenden som hanteras av Malmö stad kommer att beröras av den nya föreslagna konsultationsordningen för samer. En stor del av de frågor som lyfts fram som exempel på frågor
som skulle kunna bli aktuella för konsultation är renskötsel, markanvändning, exploateringar,
jakt, fiske och rovdjur, berör i liten utsträckning Malmö stads verksamheter. Frågor om exempelvis samiska språkfrågor och kultur kan dock bli aktuella att konsultera kring, i händelse
att det uppkommer ärenden inom dessa områden som kan få särskild betydelse för samerna.
Det kan behöva förtydligas när ett ärende bedöms ha särskild betydelse för samer och när
konsultation ska ske. Det kommer i vissa fall vara svårt för myndigheter att göra bedömningen om vad som kan anses vara av särskild betydelse för samerna. I detta kan samråd med
samerna spela en viktig roll. (4.6)
Malmö stad ser den föreslagna konsultationsordningen som ett positivt steg framåt i Sveriges arbete med att tillgodose samernas rättigheter i förhållande till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och andra folkrättsliga regler som är av betydelse för urfolks rätt till självbestämmande. (3.2.)
Malmö stad ser även positivt på förslaget om att följa upp och utvärdera konsultationslagen
efter en tid. Detta kan ge svar på om konsultationsordningen gett samiska företrädare en
förbättrad rätt till delaktighet i beslutsprocesser och främjat det samiska folkets inflytande
över sina angelägenheter. Uppföljning och utvärdering ger också möjlighet att titta närmare
på relationen mellan konsultationsordningen och samrådsskyldigheten utifrån lag om nationella
minoriteter och minoritetsspråk (2009:724), samt på vilket sätt de kompletterar varandra. (10.)
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