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Yttrande - Utkast till lagrådsremiss ”En konsultationsordning i frågor som 

rör det samiska folket” 

Dnr Ku2019/01308/RS 

 

Arvidsjaurs kommun har varit samisk förvaltningskommun sedan reformen 

infördes 2010 och arbetat med frågorna om det samiska språket utifrån gällande 

lagstiftning. Kommunen är befolkningsmässigt liten men geografiskt sett stor till 

sin yta vilket innebär vissa utmaningar med tillgång till kommunal service och 

inrättningar. Befolkningen bor till stor del i tätorten och består av en stor del äldre. 

Geografiskt sett är kommunen i umesamiskt område och språket är en mycket 

hotat varieté i nuläget med väldigt få talare. I kommunen talas även flera andra 

varietéer av samiska främst genom inflyttning av samer från andra delar av landet 

och genom ingifte. Alla dessa har genom nuvarande lagstiftning samma rätt till 

barnomsorg, äldreomsorg, modersmålsundervisning och offentlig service på sitt 

eget språk. Inom kommunen bedrivs renskötsel i 4 samebyar med Åretrunt marker 

och ytterligare 3 samebyar har sina renflyttningsleder som passerar genom 

kommunen. Det finns även en omfattande militär verksamhet i kommunen genom 

Arméns jägarbataljon. Detta innebär att det finns flera områden som klassas som 

riksintresse. 

 

Arvidsjaurs kommun har synpunkter på vissa av förslagen som finns i  

utredningen: 

- Förslaget kan påverka kommunen både ekonomiskt och personellt. 

Förutom kommunen kommer även samebyarna att påverkas. 

- Arvidsjaurs kommuns synpunkter redovisas vid kommentarerna till de rubriker 

kommunen valt lyfta: 

 

3.7 Behovet av en reglering om konsultation. 

Kommentar: Arvidsjaurs kommun ställer sig positiv till promemorians 

bedömning. 
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4.1 En ny lag bör införas om konsultation i frågor som rör det samiska folket.  

Kommentar: Arvidsjaurs kommun anser att konsekvenserna och kostnaderna för 

kommunerna inte är tillräckligt utredda och belysta i promemorian.  

 

4.3 Vilka ska ha konsultationsskyldighet?  

Kommentar: Kommunen anser att det ska finnas en tydligare avgränsning för vilka 

förfarande på lokal och regional nivå som berörs av konsultationskravet och att det 

bör utredas tillsammans med berörda kommuner. Vi ser att det kan bli aktuellt vid 

beslut enligt plan- och bygglagen eller i skolfrågor och då är det viktigt at veta vilka 

frågor som inte omfattas. 

 

4.4 Vilka samiska företrädare ska konsulteras och vilka ärenden ska omfattas? 

Kommentar: I promemorian föreslås det att en sameby ska konsulteras om ärendet 

kan få särskild betydelse för samebyn och om det finns skäl för det. Arvidsjaurs 

kommun anser att samebyn ska vara de som konsulteras i första hand när det är 

frågor som rör dem. Även uttrycket särskild betydelse är otydligt och skapar 

osäkerhet för bägge parterna i vilka ärenden det ska genomföras? Det behövs en 

tydlig handledning i vilka ärenden konsultation ska ske. Det finns även en osäkerhet 

vem som avgör när ett ärende har särskild betydelse och det kan skapa onödiga 

konflikter lokalt. 

 

9.4.2 Ekonomiska konsekvenser för kommuner och landsting.  

Kommentar: Förslaget kommer att påverka kommunerna ekonomiskt och 

kommunen bör därför ersättas ekonomiskt för de kostnader som uppstår. Det 

kommer innebära en förlängd beslutsprocess och mer tid behövs för handläggning.  

 

9.5.2 Samebyar och samiska organisationer 

Kommentar: Redan nu är det svårt att hitta tidpunkter som fungerar för alla parter. 

På grund av den hårda arbetsbelastning renskötarna har i samebyarna, kommer det att 

bli svårt för samebyarna att delta i konsultationer både ekonomiskt och personellt. 

 

 

För Arvidsjaurs kommun 

 

 

 

Sara Lundberg 

Kommunstyrelsens ordförande 
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