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

Ärendet 
Trafikverket har tagit del av promemorian som innehåller förslag till lag om konsultation i frågor som rör det 
samiska folket. Lagen innebär att bl.a. statliga förvaltningsmyndigheter blir skyldiga att, utöver samråd enligt 
annan författning, åläggs en skyldighet att genomföra konsultation med i första hand Sametinget vid handläggning 
av ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. 

Trafikverket är positivt till förslaget, som innebär att samerna kommer in tidigare i ärendehandläggningen och 
därmed får bättre insyn i processen och ett större inflytande över frågor som särskilt berör dem.  

Yttrande 
Trafikverket har inga synpunkter på betänkandet. Det bör dock noteras att lagens begränsning till att gälla 
ärendehandläggning påverkar konsultationsskyldighetens omfattning. 

Handläggning 
I detta ärende har generaldirektören Lena Erixon beslutat. Verksjuristen Sven Johansson har varit föredragande. 
Samråd har skett med verksamhetsområde Planering, genom Britt-Marie Majbäck. I den slutliga handläggningen 
har också chefsjuristen Charlotta Lindmark deltagit. 

 

Lena Erixon 
Generaldirektör 
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