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Yttrande över kulturdepartementets utkast till lagrådsremiss gällande En 
konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket, ert dnr 
Ku2019/01308/RS 

 

Vi avstyrker förslaget i sin helhet. 

Förslaget utgör en genomgripande reform och ett helt nytt inslag i svensk offentlig 
förvaltning 
Förslaget utgör en genomgripande statlig reform som innefattar en ambitionshöjning i form av 

nya obligatoriska åtgärder i den kommunala förvaltningen. 

I redogörelsen för ärendet och själva motivet för en särskild lag betonas att 

konsultationsordningen är någonting annat än, och ska gälla utöver, dagens befintliga 

föreskrivna samråd och möjligheter till deltagande.  

Den kommunala finansieringsprincipen är inte beaktad 
Finansieringsprincipen omfattar statligt beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte 

på kommunal och regional verksamhet, och där staten inför nya åtgärder eller ändrar 

ambitionsnivå för obligatorisk befintlig verksamhet. Principens innebörd är att kommuner och 

landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera 

statliga beslut. Inga nya obligatoriska uppgifter eller förhöjda ambitionsnivåer från staten får 

införas utan medföljande finansiering till kommuner och landsting. Lagförslagets förhållande 

till den kommunala finansieringsprincipen är inte beaktad och utredd. Uppgifterna åläggs alla 

Sveriges kommuner, men det framstår som klart att de kostnadsökningar som förslaget 

innebär i praktiken kommer att ha sin tyngdpunkt i mellersta och norra Sverige 

Lagförslaget är oklart gällande vilka frågor i den kommunala vardagen som ska omfattas. Vår 

bedömning är att många av kommunens olika verksamheter kommer att påverkas. 

Konsekvenser för kommunens administration, handläggning och ekonomi inte är utredda. 

Uteblivna konsultationer, konsultationer som enligt den som anser sig vara 

konsultationsberättigad genomförts på ”fel sätt” eller resulterat i ”fel” anpassningar, kommer 

att kunna vara föremål för överklagandeprocesser. 

 

Härjedalens kommun anser också att det krävs ett tydliggörande hur kommunerna i praktiken 

förhåller sig till konsultationsordningens förhållande till den befintliga samrådsskyldigheten 

enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). 
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