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Yttrande över remiss, Konsultation i frågor som rör 
det samiska folket (Ds 2017:43) 
 
Landstinget Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på en 
departementspromemoria från Regeringskansliet ”Konsultation i frågor som rör 
det samiska folket (Ds 2017:43)”. Utredningen innehåller ett författningsförslag, 
bakgrund varför en lag om konsultation i frågor som rör det samiska folket bör 
instiftas, förslag till hur konsultationsordningen ska ske samt hur själva 
konsultationsförfarandet och skälen för bedömningen bör göras. 
Vidare tas det upp eventuella konsekvenser av förslaget för till exempel 
kommuner och myndigheter eller domstolar. 
 
Sammanfattning 
Landstinget Västernorrland har på grund av kort handläggningstid fokuserat på 
hur lagförslaget som kan träda i kraft 1 juli 2018 eventuellt kan påverka vårt 
landsting. Plikten att konsultera Sametinget inför vissa beslut rörande sjukvård 
eller kollektivtrafik kan påverka vårt arbete och kräva mer tid och resurser. Även 
framtagande av nya riktlinjer, policys kan ibland kräva konsultation med 
sameting, sameorganisationer eller samebyar beroende på styrdokumentens 
ärende och inriktning. Det finns en begränsning av lagens tillämpning. Lagen 
gäller inte när det råder höjd beredskap i Sverige. Lagen ska inte tillämpas på 
ärenden som har påbörjats innan lagen träder i kraft. 
 
3.6 Undantag från konsultationsplikten 
Det ska gå att göra undantag från konsultationsplikten om ärendet är av en sån 
brådskande grad att ett snabbt beslutstagande krävs. Denna punkt i utredningen 
anser Landstinget i Västernorrland är mycket viktig. Att man även ömsesidigt i 
samråd med Sametinget kommer överens om när det är onödigt att konsultera 
varandra. 
 
4.1 En reglering av konsultationsförfarandet 
Det är viktigt att undvika nationell detaljstyrning och ge frihet till varje 
landsting/region att i samråd med Sametinget ta fram en praxis för hantering av 
olika typer av ärenden är nödvändigt utgångsläge när det gäller 
konsultationsförfarandet. Att det finns regler för hur man kan avbryta 
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konsultationen om enighet inte kan nås. Om lagen träder i kraft 1 juli 2018 så 
måste Landstinget Västernorrland avsätta tid till att ta fram praxis utifrån 
nationella anvisningar. 
 
4.4 Redovisning av konsultationen 
Det är viktigt att anteckningar förs över varje konsultation och att det finns 
diarieförd dokumentation att konsultation har skett. Landstinget Västernorrland  
för anteckningar eller protokoll som offentliggörs efter justering under nuvarande 
samråd. 
 
5.1  Konsekvenser av konsultationsordningen 
Landstinget Västernorrland har inarbetade samråd ca 2 gånger per år där samiska 
företrädare från sameföreningar inbjuds. Om inte antalet möten ökar kommer inte 
heller kostnaden eller arbetsbördan att öka. Däremot kan arbetsformer behöva 
ändras och nya områden beaktas. 
 
5.1.6 Likabehandlingsprincipen enligt svensk rätt och EU-rätt 
Det är viktigt att veta att denna konsultationsplikt gentemot Sametinget inte 
begränsar andra nationaliteter. Samiska företrädare förhindrar inte regeringen eller 
förvaltningsmyndigheter att fatta beslut eller överklaga beslut. Även annan 
myndighet kan delta vid konsultation i ett ärende vid behov. 
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