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Remiss - promemorian Konsultation i frågor som rör det samiska 
folket (Ds 2017:43)  
 
Storumans kommun har i remiss daterad 2017-09-21 inbjudits att lämna 
synpunkter på rubricerat betänkande.  
 
Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun sedan 2010 och 
genomför regelbundet (4 gånger/år) samrådsmöten med företrädare för 
samebyarna, sameföreningar och samiska organisationer. 
 
Storumans kommun är i grunden positivt inställd till utredningens över-
gripande målsättning, ”att främja det samiska folkets inflytande över sina 
angelägenheter”. Vi har dock flera invändningar mot utredningens för-
slag och anser att den föreslagna konsultationsplikten för kommuner 
gentemot Sametinget snarare riskerar att bli kontraproduktiv. Våra hu-
vudsakliga invändningar är följande: 
 
- Gränsdragningen för vilka ärenden som ”kan få särskild betydelse för 

samerna” riskerar att bli godtycklig och ge utrymme för många över-
klaganden innan praxis fastställts. Sametingslagens portalparagraf 
anger området till frågor om samisk kultur som främsta uppgift. Är 
det detta som gäller även här? Avses fler områden eller endast kultur? 
Vem har mandatet att fastställa om ett ärende är av särskild bety-
delse? 

 
- En otydlig breddning av begreppet kan i praktiken lika gärna leda till 

ett försvagat inflytande, eller formaliatvister om det har samråtts i rätt 
typ av ärenden eller inte. I annan lagstiftning, t.ex. PBL och MB, 
anges i vilken typ av ärenden och när i beredningskedjan som samråd 
ska ske, och vilka som är parter. 

 
- Vi instämmer inte heller i utredningens slutsatser om att förslagen 

”inte skulle skapa något extraarbete för kommunerna eftersom kom-
munerna redan har lokala samrådsgrupper” eller att ”inte påverkar det 
kommunala självstyret”. Tvärtom skulle detta innebära mycket extra-
arbete, parallella samrådsprocesser och därmed också risk för paral-
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lella överklagandeprocesser. Ingreppet i det kommunala självstyret 
blir också sannolikt betydande. 
 

- Vi vill också starkt påpeka att utredningen drar stora växlar på den 
konsultationsordning som är i bruk i Norge. Faktum är dock att där 
gäller konsultationsplikten endast statliga myndigheter och verksam-
heter. Den norska modellen är därför snarare ett argument mot att in-
föra kommunal konsultationsplikt gentemot Sametinget. Vi anser att 
lokala frågor bör samrådas lokalt och nationella frågor nationellt. 
Subsidiaritetsprincipen bör gälla. 

 
Storumans kommun har fått ta del av förslag till remissvar från Sveriges 
kommuner och landsting, och instämmer i slutsatserna i SKL:s skrivelse: 
 
- En särskild konsultationsordning för frågor som rör det samiska fol-

ket bör införas för regeringen, departement och andra statliga myn-
digheter och verksamheter. 

- Frågan om kommuner, landsting och regioner ska omfattas i den sär-
skilda konsultationsordningen behöver utredas vidare. 

- De kommuner, landsting och regioner som berörs måste vara med och 
utforma nya rutiner för konsultation med Sametinget om ny lagstift-
ning införs.  

- Förslagets påverkan på det kommunala självstyret måste utredas yt-
terligare i enlighet med proportionalitetsprincipen.  

- Kommuner, landsting och regioner ska ersättas för de kostnader som 
uppstår i samband med den eventuella nya lagstiftningen. 

 
 
 
 
Tomas Mörtsell 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Beslutande instans: Kommunstyrelsen 2017-11-14, § 163 
Handläggare/föredragande: Utredare Alexander Jonsson 
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