
                                 

        TGA-Området  98141 Kiruna                Tel., web, ”styrelsen”    .                            Org.nr. 897300-5617.         Bankgiro 5238-1886 

Ordf. +46 72 722 96 90                        V.ordf. +46 70 340 46 82                           Web; http://   

Sekr. +46 70-570 64 58                       Kassör +46 70 277 98 80                           E-mail:   

 
 
 
 

Regeringen upphävde återigen kommunbeslut i Kiruna Kommun!!  
 

 
Mitt i påskledigheter beslutade Regeringen via beslut i Miljödepartementet 2019-04-18 att upphäva beslut taget 
i Kiruna Kommun. Kommunbesluten att skoterförbud skulle inträda 2019-04-23 med undantag för färdsel på 
markerade leder och etablerade omarkerade färdstråk upphävdes alltså efter överklagan av 
renskötselföretagarna i Gabna, Laevas och Könkämää, vilka benämner sig själva som ”Samebyar”. 
   
Kommentarer av medlemmar i VSFF om detta är ju att det är ganska så fantastiskt att kulturfolket i MP 

jobbar fram ett beslut mitt i påskledigheter för många häruppe där många redan 18 april är ute i dessa 

områden och är då ej alls uppkopplade till FB (FaceBook) på fjället eller i dalgångar.... Påskledigheten är 

”helig” för fjällturerna särskilt i Norrbotten sedan årtionden då många även tar ut extra semesterdagar!!  

 

Men noteras kan dock att de s.k. "Gula Lederna", alltså de färdstråk som bl.a. VSFF jobbat fram i sin nya 

skoterledkarta, börjar slå igenom både i kommun- & regeringsbeslut...  

 

Att sedan ändra kommunens datum, till samma datum som Miljödepartementet beslutar, det känns ju helt 

märkligt… Man borde ju ha lämnat påskhelgen ifred så att kunggörelser ska hinna gå ut!  Anser Regeringen  

att det är FB, alltså FaceBook, som är allmänt vedertaget som regeringens informationskanal till svenska 

folket????  Och tror man att alla kommuner ska ha helgresurser att marknadsföra departements, dvs. MP:s, 

märkliga beslut??  

 

Conclusion; Även om MP styr Miljödepartementet så är det S som står bakom dessa beslut då det faktiskt ÄR 

Regeringen som beslutar!  Vad ska komma härnäst i ex.vis frågan om ev. ratificering av konventionen ILO 

169, även där verkar det som MP mäktigt styr åt ett håll, kanske nu med stöd av S, C & L???  
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