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Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket 
 
Arvidsjaurs kommun har tagit del av de förslag som ges i promemorian Konsultation 
i frågor som rör det samiska folket. Det är viktigt att de nya bestämmelserna och 
lagstiftningen ligger i linje med annan lagstiftning, både befintlig lagstiftning och 
den som föreslås i utredningen Nästa steg? Förslag på en stärkt minoritetspolitik. 
Det är också viktigt att regeringen följer upp och utvärderar effekterna av 
lagstiftningen för att eventuellt kunna vidta åtgärder om behov finns. 
 
Samråd är inget nytt för kommunen, som ser det som ett av de viktigaste redskapen i 
arbetet att stärka de nationella minoriteternas språk och kulturer, diskutera frågor 
knutna till rennäringen och övriga näringar. Samråden är också ett sätt för 
kommunen att främja de nationella minoriteternas egenmakt, delaktighet och 
inflytande. Arvidsjaurs kommun har alltsedan Lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk trädde i kraft samrått med representanter för de nationella 
minoriteterna i frågor som rör dem och för att lyfta deras behov och önskemål. 
Kommunen har ett utökat samråd med samerna i kommunen, eftersom kommunen 
ingår i förvaltningsområdet för samiska. Det är viktigt att den föreslagna 
konsultationsordningen med Sametinget inte sker på bekostnad av de lokala 
samernas inflytande i frågor som främst rör dem. 
 
Arvidsjaurs kommun anser att förslaget till lagstiftning behöver förtydligas gällande i 
vilka fall konsultation ska göras eller inte göras. Som det nu är utformat kan det leda 
till dubbla samråd där först en verksamhetsutövare ska samråda med företrädare för 
samerna och sedan ska kommunen konsultera samerna i samma ärende. Det kan till 
exempel gälla samråd i vissa ärenden enligt miljöbalken. Dessa samråd ansvarar 
verksamhetsutövarna för, det vill säga de som vill utföra olika åtgärder. Det kan vara 
så att lagstiftarna anser att dessa dubbla samråd är befogade men det bör i så fall klart 
framgå av lagstiftningen, med en specificering av i vilka fall de dubbla samråden ska 
hållas. Arvidsjaurs kommun anser att förslagen inte får leda till ökad byråkratisering 
och ökad arbetsbelastning för företrädarna för samerna. 
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Lotta Åman 
Kommunstyrelsens ordförande 
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