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

 
Länsstyrelsen Västernorrland yttrar sig härmed över  DS 2017:43 om 
konsultation i frågor som rör det samiska folket. Yttrandet inleds med 
övergripande synpunkter. Därefter lämnas synpunkter på bedömningar och 
förslag utifrån promemorians disposition. 
 
Övergripande synpunkter 
 
Länsstyrelsen ställer sig positiva till promemorians förslag att öka samers 
delaktighet och inflytande. Länsstyrelsen bedömer att promemorians förslag 
är balanserat och har föregåtts av en process där de samiska 
representanterna varit delaktiga på ett tillfredsställande sätt.  
 
Förslaget om en ny lag stärker det samiska inflytandet i frågor som berör 
dem och från länsstyrelsens perspektiv får inte förslaget några större 
negativa konsekvenser 
 
Västernorrlands län har inte Rennäringsdelegationer då de 8 samebyar som 
finns i länet endast har vinterbeten i länet. Samråd, avstämningar och 
dialoger inom exempelvis rovdjursfrågor, tillståndsfrågor, utredningar, 
förvaltningsområden och inventeringar sker redan inom befintliga lagrum 
och förordningar varpå inga större konsekvenser av en ny lag kan förutspås.  
 
1. Författningsförslag   
 
1.1 Förslag till lag om konsultation i frågor som rör det samiska 

folket 
Länsstyrelsen noterar att två av länets kommuner har ansökt att bli samiskt 
förvaltningsområde. En lag om konsultation underlättar troligt arbetet med 
förvaltningsområden för länsstyrelsen. 
 
1.2 Förslag till lag om ändring i lag en (2009:724) om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  
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3. En konsultationsordning i frågor som rör det samiska 
folket   
 
3.1 En ny lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket  
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget och välkomnar bestämmelser om en 
utökad samrådsskyldighet och instämmer i promemorians ställningstagande 
om att en ny lag är den mest lämpliga lösningen. 
 
3.2 Allmänt om en utvidgad samrådsskyldighet 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  
 
3.3 Vilka ska ha en konsultationsskyldighet?  
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  
 
3.4 Med vilka företrädare för det samiska folket ska konsultation 
ske?  
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget och noterar i enlighet med promemorian 
att det kan finnas olika åsikter och ståndpunkter inom Sametinget, emellan 
samebyar eller andra samiska organisationer varför processer kan ta längre 
tid och behovet av flera konsultationer i samma ärende behöver ske vilket ger 
längre handläggningstider för länsstyrelsen. 
 
3.5 Konsultationens omfattning  
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  
 
3.6 Undantag från konsultationsplikten 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  
 
3.7  Annat än samiskt deltagande vid konsultation  
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  
 
4. Konsultationsförfarandet   
 
4.1 En reglering av konsultationsförfarandet  
Länsstyrelsen  instämmer i promemorians bedömning och har inga 
synpunkter.  
 
4.2  Inledande förberedelser   
Länsstyrelsen noterar att det finns risk för en ökad belastning på Sameting 
och samebyar som redan i dag har en stor mängd samråd per år och lämnar 
generella standardsvar i flertalet ärenden. Samråd och konsultationer bygger 
på att det blir specifika svar för varje enskilt ärende. Länsstyrelsen 
instämmer dock i promemorians förslag för konsultationsförfarande och 
betonar i enlighet med promemorian vikten av en förstärkning hos 
Sametinget för att hantera konsultationer och samråd på bästa sätt. 
 
4.3 Genomförande och avslut  
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  
 
4.4 Redovisning av konsultationen  
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  
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4.5 Beslut i strid med samernas ståndpunkt 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  
 
4.6 Frågor om överklagande och rättsverkan vid bristande 
konsultation 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  
 
 4.7 Begränsningar av lagens tillämpning 
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget.  
 
4.8 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
Länsstyrelsen tillstyrker förslag om ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser. 

 

5 Konsekvenser av konsultationsordningen 
I denna sektion av promemorian kommenteras de delar där konsekvenser 
kan finnas för länsstyrelsen. I de övriga förslagen eller bedömningarna har 
länsstyrelsen inga synpunkter. 
 
5.1.3 Följder för myndigheter 
Samråd, avstämningar och dialoger inom exempelvis rovdjursfrågor, 
tillståndsfrågor, utredningar, förvaltningsområden och inventeringar sker 
redan inom befintliga lagrum och förordningar varpå den nya lagen inte 
antas innebära några egentliga konsekvenser gällande ekonomi. Dock finns 
risk för längre handläggningstider för ärendehantering som länsstyrelsen 
tidigare tagit upp under punkt 4.2 
 
 
Detta yttrande har beslutats av länsråd Ylva Aller, efter föredragning av 
integrationsutvecklare Anneli von Wachenfeldt. Medverkat i handläggningen 
har också enhetschef Daniel Gustafsson och länsjurist Ulrica Åsberg,  

 

Ylva Aller Anneli von Wachenfeldt 
Länsråd Integrationsutvecklare 
Länsstyrelsen Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland 
 
 
Kopia: ku.remissvar@regeringskansliet.se 
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