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Svar på remiss Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det 
samiska folket 

I promemorian Ds 2017:43 föreslås en ny lag om konsultation i frågor som rör det 
samiska folket att träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget innebär en skyldighet för bland 
annat förvaltningsmyndigheter att i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna 
konsultera Sametinget innan beslut fattas, och även annan samisk organisation eller 
sameby om ärendet kan få särskild betydelse för dessa. Statens historiska museer 
(SHMM) har tagit del av promemorian och lämnar sina synpunkter nedan.  

SHMM har läst promemorian med särskilt fokus på hur den föreslagna lagen skulle 
påverka SHMM:s verksamhetsområde. För SHMM är samiskt inflytande i frågor som 
särskilt rör samer önskvärt och betydelsefullt och SHMM välkomnar därmed en ny lag 
om konsultation. SHMM välkomnar även det föreslagna konsultationsförfarandet och den 
föreslagna konsultationsordningen där den primära konsultationsparten utgörs av det av 
samer folkvalda Sametinget som företrädare för samerna. 

SHMM vill utöver promemorians innehåll framhålla betydelsen av immateriella och 
materiella kulturarv för samer som urfolk. Till meningen på sid. 43, ”Även frågor om 
språk och utbildning kan ha särskild betydelse för samernas del”, vill SHMM därmed 
tillägga att även frågor rörande forskning, kulturarv och minnesinstitutioners samlingar 
kan ha särskild betydelse för samernas del. SHMM ser därför möjlighet att konsultera 
företrädare för samer i fler angelägenheter än vad promemorian ger exempel på. I frågor 
som rör SHMM:s verksamheter kan, utöver Sametinget, även till exempel Ájtte – svenskt 
fjäll- och samemuseum eller lokala sameföreningar vara relevanta konsultationsparter 
med särskilda kunskaper och perspektiv att väga in i beslut. SHMM vill därför framhålla 
betydelsen av lagförslagets möjlighet att konsultera andra organisationer utöver 
Sametinget.  

 
Beslut i detta ärende har fattats av överintendent Maria Jansén efter föredragning av  
1:e antikvarie Lotta Fernstål och forskare Jonas M. Nordin. I den slutliga handläggningen 
har även avdelningschef Kent Andersson deltagit. 
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