Förslag frågor till ”Politikerdebatten 22 maj” i Kiruna;
Utdrag ur mail 2 maj 2018, VSFF:s förslag på frågor;

1. Hur ser Ditt parti på att Sametinget nu har föreslagit att s.k. ”Tillfälliga Regleringsområden” även
fortsättningsvis ska hanteras med beslut i Länsstyrelsen och inte i kommunerna?
2. OM dessa beslut ändå kommer att fattas i kommuner, kommer Ditt parti att verka för ett
samrådsförfarande med en grupp ur föreningar-organisationer? (Vilket alltså ej skett under
mandatperioden då kommunen ansett sig bara ha skyldighet att samråda med Länsstyrelsen!!)
3. Hur ser Ditt parti på det uppsagda tidigare samrådsorganet ”Kommunen-Samerna”?
4. Hur betraktar Ditt parti de Förbudsområden som har beslutats i år av Länsstyrelsen? (Det gäller
beslut för områden ansökta av företaget LRAB, samebyarna Laevas1, Könkämää, Gabna1 & 2,
Laevas2 samt privatansökan Morell…..)
5. Hur ser Ditt parti på det faktum att nuvarande Regering har meddelat utredande om ändrad
terrängkörningslagstiftning (terrängkörningsförbud) med en utredning som ska vara klar nov.
2019? (Uppdraget är presenterat i Regeringsbrev undertecknat av PO Vikberg, tjänsteman på
Naturvårdsverket och en av författarna till Naturvårdsverkets utredning ”Storslagen Fjällmiljö”…)
6. Hur ser Ditt parti på det faktum att Nationella Snöskoterrådet sorterar under Naturvårdsverket (från
att tidigare ha sorterat under Trafikverket), att Fjällsäkerhetsrådet samt därmed även de lokala
Fjällsäkerhetskomittérna även sorterar under Naturvårdsverket?
7. Hur ser Ditt parti på det faktumet att terrängFORDON sorterar under Miljödepartementet då alla
andra FORDON sorterar under Näringsdepartementet & Trafikutskottet?? (Miljödeoartementet har
ett MYCKET nära samarbete med Naturvårdsverket, idag styrs f.ö. Miljödepartementet av MP…)
8. Denna kommun står ju inför stora omdaningar, bl.a. har Föreningslivet bekymmer med lokaler. Har
Ditt parti ngn vision om ex.vis en samlad Motorgård? (Ex.vis har förelegat en plan på en
”Skoterterminal” på TGA Industriområde med närhet till den kommunala skoterleden men ändå
avskiljt från den direkta centrumbebyggelsen)
9. Hur ser Ditt parti på en allmän ”ledavgift” för underhåll av skoterleder? (Ex.vis en registeravgift ur
vilket kan ansökas medel för de kommuner eller organisationer som har ett huvudmannaskap och
nyttjanderättsavtal….)

Not.; INGA av dessa frågor presenterades vid ”Politiker-debatten”…
Motivet var tidsskäl men det var fritt att bryta ut vissa frågor då detta var frågeförslag…
(VSFF & Kvenlands dock ej heller medarrangörer….)
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VSFF påverkar! VSFF motverkar förbud!! VSFF överklagar förbud! VSFF verkar för ”Lika Rättigheter & Skyldigheter
för Alla Medborgare!” Stöd Föreningslivet, Bli Medlem!!!

