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SVAR Polismyndigheten 171031 Svar på underremiss 

Svar på underremiss gällande konsultation samiska folket 
 
Polisregion Nord har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Konsultation i 
frågor som rör det samiska folket (Ds 2017:43). 
 
Polisregion Nord anser att författningsförslaget är väl genomarbetad och har 
väl formulerade ställningstanden. Utredningen visar tydligt på skälen bakom 
konsultation och de krav som följer kopplat till lag samt andra internationella 
överenskommelser. 
 
Polisregion Nord bedömer inte att arbetsbelastningen på polismyndigheten 
kommer öka genom författningsförslaget. Däremot kan en väl fungerande kon-
sultation ge en större ömsesidig förståelse. Det är av vikt att konsultation blir 
ett naturligt inslag i verksamheten och att samtliga parter tar tillfället i akt att 
skapa samlade lägesbilder med förståelse för varandras uppdrag. 
 
Polisregion Nord skulle önska att det förtydligas i § 5 vad som anses vara skä-
lig tid, då någon närmare vägledning inte går att finna i dokumentationen. 
 
 
 
 
 
 
Agneta Säll Lindahl 
Kanslichef 
Polisregion Nord 
    Per Karlsson 
    Kanslichef 
    PO Norrbotten 
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