
YTTRANDE 2017-11-21 Diarienummer: Ku2017/01905/DISK 

Remiss Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket 

Koncessionssamebyarnas Intresseförening önskar att yttra sig angående regeringens Ds 2017:43; 

Konsultation i frågor som rör det samiska folket. 

Koncessionssamebyarnas Intresseförening vill bli accepterad som remissinstans liksom SSR, 
Renägarförbundet, Same Ätnam, Sáminuorra, Gaaltije, Samernas idrottsförbund, lokala 
sameföreningar och enskilda samebyar. Detta skall tydliggöras i skriften. 

Bakgrund 

Reglerna föreslås bli införda som en ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket. 
Konsultationsordningen föreslås gälla utöver annan samrådsskyldighet enligt gällande lagstiftning. 
Syftet är att främja och stärka det samiska folkets inflytande över dess egna angelägenheter i 
beslutsprocesser.  

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.  

Motiv 

I koncessionssamebyarna bedrivs renskötsel av samer och kan därför ses som det samiska folket. 
Renskötsel i detta område har skett före slutet av 1700-tal före uppkomst av lagar, lappmarksgräns 
och odlingsgräns. Vi hävdar att renskötseln sker med urminneshävd i detta område.  

Vi önskar att ha samma inflytande över samebyns angelägenheter i beslutsprocesser som fjäll- och 
skogssamebyar. 

Våra renar äter samma föda som i fjäll- och skogssamebyar och vi vill ha samma möjlighet att 
påverka deras betestillgång som övriga samebyar. I koncessionsområdet påverkar vi i större grad av 
exploatering än i t ex en fjällsameby som har mycket skyddat betesland i form av fjäll, fjällnära skog, 
nationalparker och naturreservat. 

Vi vill bli accepterad som en samisk organisation som skall konsulteras liksom SSR. SSR bedriver 
politik emot koncessionsrenskötsel vilket orsakar mycket problem för oss då de är väldigt etablerade 
som remissinstans mot myndigheter. Koncessionssamebyarna får inte ta del av anslag tilldelat den 
samiska befolkningen när den förmedlas till SSR även samordnade samråd, information, utbildningar 
mm som SSR anordnar inbjuds vi inte till även om de i högsta grad kan beröra oss. På deras hemsida 
påannonserar SSR att det finns endast 44 samebyar i Sverige när det egentligen finns 51 st. De har 
dock en koncessionssameby som medlem redan. Flera andra koncessionssamebyar har sökt 
medlemskap men fått avslag. Så att vi skulle bli del av SSR som organisation är ingen lösning. 

Att bara använda SSR som remissinstans för det samiska folket gör att alla samebyar/samer inte får 
sin röst hörd och kan leds till beslut som kan påverka oss väldigt negativt då. 



Vi önskar att ni uppmärksammar detta nu och förstår att detta orsakar oss problem för oss och får 
oss att känna oss diskriminerade och särbehandlade. Vi utgör samma minoritet, samerna och vill ha 
samma rättigheter. 

I de fall förslaget gällande konsultation i frågor som rör det samiska folket berör lagar och områden 
önskar vi en ändring så att även vi innefattas av samrådsplikten. 

Avseende punkt 5.1.5 Om SSR och andra organisationer som Sáminuorra, Same Ätnam och 
Renägarförbundet kommer att bli aktuella för ramanslag för att vara behjälplig samebyarna i 
samrådsprocesser och beredningar som rör renskötsel, rovdjur, skog, gruvor och andra frågor. 

Så skall även Koncessionssamebyarnas Intresseförening få ta del av medel för att kunna hjälpa våra 
samebyar i samma frågor. Även vi har en ökad arbetsbelastning då exploatering t ex vindkraft, 
torvtäkt och gruva sker i ökad omfattning även inom koncessionsområdet. Om resurser bara tillförs 
SSR kommer inte Koncessionssamebyarna, förutom Muonio sameby som idag är medlem av SSR, att 
få ta del av den hjälpen finansierad av staten. Alla måste få samma möjligheter/rättigheter. 

Det gäller även övriga medel som tilldelas för kultur, språk och utbildning. 
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