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Yttrande över Ds 2017:43 angående konsultation i frågor som rör det 
samiska folket  
(Ku2017/01905/DISK) 

 

 

Hovrätten tillstyrker utredningens förslag med följande påpekanden.  

Lagförslaget överlämnar många olika frågor till rättstillämpningen, frågor som 
ska avgöras av ett stort antal myndigheter och förvaltningar. Det är därför 
särskilt angeläget att tillämparna får en så god ledning som möjligt. När det gäller 
den föreslagna konsultationens omfattning i enskilda ärenden skulle ett utvecklat 
resonemang om lämplig tidpunkt för konsultation och rimligt antal 
konsultationer kunna underlätta förfarandet.  

Vidare bör frågan om lagförslagets förhållande till offentlighets- och 
sekretesslagens (2009:400) bestämmelser utredas närmare med utgångspunkt i de 
många skilda verksamheter som kan komma att bli föremål för konsultation. 

  

 

______________________________________________________________ 

 

Detta yttrande har beslutats av hovrättspresidenten Margareta Bergström, 
rådmannen Patrik Södergren och tf. hovrättsassessorn Hedda Wittbom Skog 
(föredragande). 

 

Margareta Bergström 
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