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§ 147 Dnr 2019-000312  

Yttrande över lagrådsremiss - En konsultationsordning 
i frågor som rör det samiska folket 

 

Beslut 

Lycksele kommun lämnar följande yttrande: 

3.7 Behovet av en reglering om konsultation 

Lycksele kommun ställer sig positiv till promemorians bedömning och 

välkomnar insatser för att stärka det samiska folkets inflytande och 

självbestämmande i frågor som berör samer. 

 

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

folket 

Lycksele kommun ställer sig positiv till förslaget att en ny lag bör införas om 

konsultation.  Men det föreligger en del oklarheter om 

konsultationsförfarandet säkerställer att samerna på ett tillräckligt sätt kan 

delta och ha inflytande i beslutsprocesser i frågor som berör dem.  

 

4.2 Konsultationsordningens syfte och förhållande till befintliga samråd 

Lycksele kommun anser 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). 

 

4.4 Vilka samiska företrädare ska konsulteras och vilka ärenden ska 

omfattas? 

I promemorian föreslås det att en sameby ska konsulteras om ärendet kan få 

särskild betydelse för samebyn och om det finns skäl för det. Lycksele 

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

är frågor som rör dem.  Det bör även förtydligas vad begreppet ”särskild 

betydelse” innebär, otydligheten skapar osäkerhet för bägge parterna i vilka 

ärenden det ska innefatta. Kommunen anser därmed att det behövs tydliga 

direktiv i vilka ärenden som omfattas av konsultationsordningen och vem 

som avgör om ärendet är av särskild betydelse för det samiska folket, 
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samebyar eller samiska organisationer. Det kan inte tas för givet att 

myndigheter, regioner och kommuner innehar generell kunskap om samiska 

frågor och därmed kan avgöra om ärenden har särskild betydelse för samer. 

 

9.4.2 Ekonomiska konsekvenser för kommuner och landsting.  

Lycksele kommun förmodar att konsultationsskyldigheten kommer att 

medföra ökade kostnader för kommunerna. Kommunen anser att 

ekonomiska resurser måste säkerställas till kommunerna men även till 

samebyarna och samiska organisationer för att möjliggöra demokratiska 

konsultationer.  

Lycksele kommun ingår i det samiska förvaltningsområdet och erhåller 

årligen ett begränsat statsbidrag för de merkostnader som uppstår i och med 

implementeringen av Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

(2009:724). Kommunen anser att dessa medel inte ska gå till kostnader som 

uppstår i samband med konsultationer. 

 

9.5.2 Samebyar och samiska organisationer 

För att ge samebyar och samiska organisationer förutsättningar att delta i 

konsultationer på lika villkor som de konsultationsskyldiga myndigheterna 

krävs att ekonomiska resurser säkerställs.  

 

 

Ärendebeskrivning 

Kulturdepartementet har för yttrande översänt ett utkast till lagrådsremiss 

”En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket”.  

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att en lag om konsultation i frågor som 

rör det samiska folket antas. 

 

 

Beslutet skickas till 

Minoritetsamordnare 

Samiska rådet 

Kulturdepartementet 

 


