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Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Sametinget att, i nära dialog med samebyarna, analy

sera hur samebyarnas interna organisation, beslutsfattande och regler för 

medlemskap bör utformas. 

Il 3 

Uppdraget ska redovisas senast den 21 november 2022 till Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet). 

Uppdraget 

Sametinget får i uppdrag att analysera samebyarnas organisation och föreslå 

hur den bör utformas i fråga om exempelvis ändamål, relationen mellan sty

relse, bystämma och enskilda medlemmar, medlemmars rösträtt samt same

byars och medlemmars rättigheter och skyldigheter. Sametinget ska även 

analysera hur rennäringslagens (1971:437) regler om medlemskap i samebyar 

förhåller sig till den rättighetsreglering som finns i regeringsformen och den 

europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen), samt hur befmtliga 

samebymedlemmar skulle påverkas av en förändring av medlemskapsreg

lerna. Relevanta follrrättsliga principer ska beaktas i analysen. 

Utifrån sina slutsatser ska Sametinget föreslå vad som bör gälla för medlem

skap i samebyar. Dessutom ska Sametinget analysera om och i så fall på villrn 

sätt en sameby bör kunna delas, fusioneras eller upphöra att existera, hur den 

då ska avvecklas och hur renskötselrätten i så fall påverkas inom byns 

område. Sametinget ska slutligen redogöra för konsekvenserna av sina för

slag. 
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fiske måste 9 § ändras. Det kan även finnas andra skäl för att tillåta sameby

arna att bedriva annan ekonomisk verksamhet än renskötsel. 

Vidare har bestämmelsen i 40 §om fördelningen av kostnader för rensköt

seln kritiserats för att vara otydlig i fråga om vilka kostnader som avses och 

hur dessa kostnader får fördelas mellan bymedlemmarna. Dessutom saknar 

rennäringslagen regler om hur en sameby kan upplösas, delas eller fusion

eras. Det bör utredas om sådana regler vore lämpliga, hur ett sådant regel

verk kan se ut och vad som händer med samebyns rättigheter och skyldig

heter vid upplösning, delning eller fusion. 

Regeringen har denna dag tillsatt en parlamentarisk kommitte med uppdrag 

att bland annat lämna ett förslag till ny renskötsellag som ska ersätta den 

nuvarande rennäringslagen. Som en del i det arbetet ska kommitten föreslå 

ny författningsreglering för samebyarnas organisation, beslutsfattande och 

regler för medlemskap. Detta är frågor som angår det samiska fofä:et. Samer

nas inflytande bör främjas när nya bestämmelser om dessa frågor tas fram. 

Det är lämpligt att den grundläggande analys och de konsekvensbeskriv

ningar som ska göras kommer från samiska företrädare. 

Sametinget är föi-valtningsmyndighet inom rennäringens område och är i sin 

folkvalda del att betrakta som företrädare för det samiska fofä:et. Sametinget 

bör därför ges uppdraget att analysera frågorna om samebyarnas organisat

ion. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med samebyarna, SSR och 

Koncessionssamebyarnas intresseförening. På detta sätt säkerställs att 

kunskap på området inte går förlorad, att relevanta förändrings behov identi

fieras och att de förslag som lämnas är väl förankrade i det samiska civila 

samhället. Det huvudsakliga syftet med uppdraget är att den parlamentariska 

kommitten ska få ett gott underlag inför sitt uppdrag att föreslå en ny 

renskötsellag som bland annat kommer att reglera de frågor som uppdraget 

gäller. 
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