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 Au § 74 Ks 2017/492 009 
 Remiss – Konsultation i frågor som rör det samiska folket 
 
 ALLMÄNNA UTSKOTTETS BESLUT 
 Allmänna utskottet avstyrker att konsultationsskyldighet införs för den kommunala 

nivån enligt förslag i promemoria, Ds 2017:43. Detta med hänsyn till att 
konsekvenserna och kostnaderna inte är tillräckligt utredda och belysta. Om 
konsultationsordningen även kommer att omfatta kommunerna måste det ökade 
resursbehovet kompenseras. Kommunen avger nedanstående synpunkter som 
yttrande över remissen. 

 
 Omedelbar justering 
 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
 Bakgrund 
 Arjeplogs kommun har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget på en ny 

och särskild ordning för konsultation i frågor som rör det samiska folket. 
Kulturdepartementet önskar kommunens synpunkter senast den 21 november. 
Varken samebyarna, sameföreningen, samiska samrådsgruppen eller 
Silvermuseet/INSARC i Arjeplogs kommun har fått förslaget  på remiss. Inför 
kommunens remissvar inhämtades därför lokala aktörers synpunkter på förslaget 
och Ståkke sameby har inkommit med synpunkter. Eftersom ärendet inte hinner 
behandlas i Kommunstyrelsen den 4 december har  kommunstyrelsen delegerat till 
allmänna utskottet att besluta i ärendet. 

 
 Förslaget innebär en skyldighet för regeringen, statliga förvaltningsmyndigheter, 

kommuner och landsting att konsultera Sametinget i ärenden som kan få särskild 
betydelse för samerna. Konsultationen ska göras före beslut i ärendet. Om ärendet 
kan få särskild betydelse för en samisk organisation eller en sameby ska även dessa 
konsulteras om det finns skäl för det. I vissa fall kan dock konsultation underlåtas. 
Konsultationen ska ske i god anda och enighet eller samtycke i den fråga som 
föranlett konsultationen ska eftersträvas. Konsultationen ska ske i den form 
Sametinget önskar om det inte medför olägenhet av betydelse vid ärendets 
behandling eller om syftet med konsultationen ändå kan uppnås. Om myndigheten 
önskar det får även annan myndighet, organisation eller enskild part närvara vid 
muntlig konsultation i ett ärende. Vad som framkommit vid konsultationen ska 
dokumenteras. 

 
 Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 
 
 
   Forts. 
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 Synpunkter 
 Arjeplogs kommun sätter stor vikt i att konsultera lokala samebyar, samiska 

samrådsgruppen, sameföreningen och ibland Sametinget i frågor som rör det 
samiska folket. Förslaget bedöms dessutom i princip förenligt med de riktlinjer för 
fortsatta och utvecklade tidiga samråd och dialoger med dessa aktörer som 
Arjeplogs kommun redan föreslår i ”Framåt – Åvvdån - Lokal utvecklingsstrategi 
och översiktsplan för Arjeplogs kommun”. 

 
 Vår uppfattning är att vi utifrån lokala förhållanden kontinuerligt söker förbättringar 

av rutiner för samråd och dialog. Nyttan av det stöd och verktyg lagstiftning innebär 
måste dock vägas mot den ökade reglering och resursåtgång det kan leda till på 
lokal nivå. 

 
 Det är otydligt i vilka fall befintliga samråd kan ersätta konsultationen och otydligt 

vilka ärenden som omfattas. Ett reglerat förfarande medför en risk att kommuner, 
för att gardera sig mot överklagan på grund av processuell grund, remitterar alla 
ärenden till Sametinget för bedömning om konsultation erfordras. Det skulle 
medföra en avsevärd arbetsbörda för både kommun och Sameting. Att 
konsultationerna ska genomföras inom befintliga resurser vänder vi oss därför också 
emot – processerna riskerar att uppta mycket tid och driva icke försumbara 
kostnader hos kommunen. Även hos Sametinget och andra konsultationsinstanser 
borde frågan om resurser vara ett frågetecken när kommuner och regioner i hela 
Sápmi och dessutom staten inkommer med stora mängder av 
konsultationsförfrågningar. 

 
 Vi efterlyser därför en djupare konsekvensanalys och om ordningen införs även att 

det ökade resursbehovet tillgodoses. 
 
 Ståkke sameby har till kommunen framfört att de anser att nuvarande förslag bör 

ändras. Samebyn anser att det är Svenska samernas riksförbund SSR och 
samebyarna som ska konsulteras i alla frågor som rör renskötseln och samebyn. 
Samebyn motsätter sig att Sametinget ska vara den part som företräder renskötseln 
och samebyn och inneha rollen att avgöra när och i vilka frågor samebyn och andra 
ska konsulteras i frågor gällande renskötseln. Kommunen instämmer i att det i 
frågor gällande renskötseln och samebyn bedöms lämpligast att kommunen  på 
lokal nivå som i dag  i första hand kan vända sig för samråd direkt till berörd 
sameby som i sin tur har organisationer som SSR som stöd. Detta för tydlighet och 
inte onödigt förlänga processerna. Liksom i dag kan i vissa större plan och 
exploateringsfrågor som berör renskötseln även Sametinget konsulteras.  

   Forts. 
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 Slutligen noterar vi att undersökningstillstånd inte ska kräva konsultation, vilket vi 

uppfattar som synnerligen märkligt. Att samebyarna kommer in i ett tidigt skede i 
sådana frågor är en mycket viktig fråga för oss.  För att lokala intressen och 
förhållanden, som renskötsel och besöksnäring, ska uppmärksammas och beaktas i 
så tidigt skede som möjligt i prövningsprocessen har Arjeplogs kommun begärt att 
alltid ges möjlighet till yttrande i samband med Bergstatens prövning av 
undersökningstillstånd och Länsstyrelsens prövning av undersökningsarbeten, som 
provbrytningar, enligt miljöbalken 12 kap 6 §. 

 
 Beslutsunderlag 
 Tjänsteutlåtande utvecklingsstrateg Ingela Edholm Forsberg, 2017-11-01. 
 Remiss - Konsultation i frågor som rör det samiska folket. 
 Missiv till remiss - Konsultation i frågor som rör det samiska folket. 
 
 Beslutsexpediering 
 Kulturdepartementet. 
 Utvecklingsstrateg. 
 _____ 
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