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Konsultation i frågor som rör det samiska folket Ds 2017:43 
Diarienr. Ku2017/01905/DISK 

 
 
 

Kulturdepartementet översänder i skrivelse: Konsultation i frågor som rör det samiska folket 
Ds 2017:43 till Vilhelmina kommun för yttrande senast 2017-11-21. 
 
Vilhelmina kommun avger härmed följande synpunkter: 

Vilhelmina kommun avstyrker förslaget till lag om konsultation i frågor som rör det 
samiska folket Ds 2017:43 

Vilhelmina kommun arbetar med lokal förvaltning och kommunerna är redan idag skyldiga 
att samråda med urfolket samerna enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
(SFS 2009:724, 5§), plan- och bygglagen och miljöbalken. Om konsultation ska ske via 
Sametinget riskeras möjligheten att de lokala företrädarna får bidra med sina synpunkter och 
erfarenheter. Detta lagförslag innebär en återgång till Lappväsendet (Lappfogdesystemet) som 
avskaffades 1971. I den nya grundlagen som antogs 2010 fick samerna status som ett urfolk 
och följaktligen ska urfolksstatusen beaktas. Grundläggande i urfolksdeklarationen är rätten 
till självbestämmande, vilken fastslås artikel 3. Att skydda rätten för urfolk att själva få 
bestämma över sin politiska ställning och fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella 
utveckling.  

Vilhelmina kommun är positiv till att främja och stärka det samiska folkets inflytande och 
delaktighet i deras egna angelägenheter i beslutsprocesser. Förslaget måste omarbetas och 
synpunkter inhämtas från sakkunniga. Samebyar och Svenska Samernas Riksförbund (SSR) 
måste vara delaktiga då de ofta berörs av frågorna, i enlighet med urfolksdeklarationen.  

I förslaget saknas konsekvensutredning om konsultationsförfarandet, både för samebyar och 
kommuner. Förutom den ekonomiska konsekvensen måste även de sociala och kulturella 
konsekvenserna utredas. 
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Det finns ytterligare oklarheter kring förslaget: 

• Hur ska det praktiskt gå till? Vem avgör vilken organisation som ska konsulteras? I 
vilka frågor ska konsultation ske? Vem avgör om ärendet får särskild betydelse för en 
samisk organisation eller sameby? Misstolkning kan ske i vilka frågor som det ska 
konsulteras kring. 

• I förslaget hänvisas till Nordisk samekonvention, vilket är djupt olyckligt då denna ej 
är antagen.  

• Terminologin vad gäller orden konsultation, samråd, förhandling, överläggning och 
rådfrågning är ej konsekvent. Terminologin måste vara enhetlig.  

 

 

VILHELMINA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Mikael Österberg  Karl-Johan Ottosson 
Kommunstyrelsens ordförande Kommunchef 
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