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Yttrande över utkast till lagrådsremiss ”En 

konsultationsordning i frågor som rör det samiska 

folket”, Kulturdepartementet  

Sammanfattning 

Kulturdepartementet har för yttrande översänt ett utkast till 

lagrådsremiss ”En konsultationsordning i frågor som rör det samiska 

folket”.  

 

I remissen föreslås bland annat en lag om konsultation i frågor som rör 

det samiska folket. I denna lag formuleras ett antal förutsättningar för en 

konsultationsordning. 

 

Skellefteå kommun tillstyrker i stora delar de förslag som redovisas i 

utkastet till lagrådsremiss.  Skellefteå kommun har framförallt 

synpunkter på förslaget när det gäller vikten av att 

konsultationsordningen fungerar på ett för alla parter bra sätt, att en 

utvärdering av effekter mm görs, och att de olika lagar som finns på 

området nationella minoriteter matchar varandra. 

 

Skellefteå kommun har en inriktning mot att vara en bra plats som vill 

växa. Därför är det också viktigt att alla känner sig välkomna här och 

vill bo och verka här. Därför är det också naturligt att stödja förslag om 

en stärkt minoritetspolitik.  

 

Kommunens synpunkter utifrån de olika förslagen framgår nedan. 

 

Skellefteå kommuns synpunkter på förslagen i 

lagrådsremissen 

Allmänt 

 

Nedanstående yttrande fokuserar på de punkter och avsnitt där 

Skellefteå kommun har kommentarer och/eller synpunkter. I övrigt 
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tillstyrker Skellefteå kommun de förslag som redovisas i utkastet till 

lagrådsremiss. 

 

Skellefteå kommun konstaterar allmänt att utkastet till lagrådsremiss  

lyfter fram ett antal viktiga frågor. Det är positivt med en ökad tydlighet 

när det gäller frågor som har betydelse för samerna. 

 

Lag om konsultation 

 

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

som rör det samiska folket antas. 

 

Skellefteå kommun tillstyrker förslaget, och konstaterar samtidigt att 

det förstås är viktigt att de olika lagar som finns på området nationella 

minoriteter matchar varandra på ett bra sätt. 

 

Konsultationsordningens utformning 

 

I utkastet till lagrådsremiss föreslås att  den som är konsultationsskyldig 

bestämmer hur konsultationen ska utformas men att den samiska 

företrädarens önskemål ska tillgodoses så långt som möjligt. 

 

Skellefteå kommun tillstyrker förslaget men förutsätter att det bör ligga 

i alla parters intresse att få till stånd en så bra konsultationsordning som 

möjligt. Alla vinner i längden på att frågor kan hanteras på ett korrekt 

och rationellt sätt. 

 

Utvärdering av konsekvenser för kommuner mm 

 

Liksom i den tidigare utredningen görs i utkastet till lagrådsremiss en 

bedömning att de ekonomiska konsekvenserna av förslagen blir 

begränsade. I utkastet till lagrådsremiss framförs också att den nya 

lagen bör bli föremål för utvärdering några år efter att den har trätt i 

kraft.   

 

Skellefteå kommun anser att det är viktigt att en utvärdering görs. En 

aspekt av en sådan utvärdering bör då vara effekter för samiska folkets 

del men också för kommuner och andra aktörer.  
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Sammanfattande kommentarer 

 

Skellefteå kommun ser med intresse fram mot att delta i fortsatt 

utvecklingsarbete med de frågor som behandlas i utkastet till 

lagrådsremiss. 

 

SKELLEFTEÅ KOMMUN 

 

 

Lorents Burman 

Kommunstyrelsens ordförande 
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