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Abstract 

This thesis examines the conditions for participation in the decision making process of a 

possible mine establishment in Storuman municipality in the north of Sweden. This is done 

through a case study where the main actors are the mining company Nickel Mountain AB, the 

municipality Storuman and the Sami village Vapsten. As a theoretical framework Cecilia 

Eriksson’s division of democratic theories is used as a starting point. Methods as described in 

deliberative democratic theory, such as discussion by effected community members, are seen 

as a method within the participatory democratic tradition, not a theory of its own. To describe 

what happens where in the process in Storuman a model of analysis created by Hans Wiklund 

is used. The model divides different parts of the political system and the public into arenas 

where democratic deliberation and political actions can take place; the parliamentary 

complex, the administrative complex and the public sphere. Criteria for this democratic 

deliberation and participation are then applied to the deliberation and actions; generality, 

autonomy, power neutrality and ideal role-taking. The method used is qualitative textual 

analysis.  

 

The main question of this thesis is: Does the political decision making process around the 

establishment of a mine give any room for participatory democracy with deliberative 

elements? In order to answer this main question the following three questions are also asked: 

1. Within which arenas were the three actors given the possibility to communicate? 

2. What forms of participation exist within the decision making process? 

3. Does the participation meet Wiklund’s criteria for democratic deliberation? 

The thesis concludes that the political decision making process surrounding a possible mine 

establishment gives little room for participatory democracy with deliberative elements. There 

are few ways of affecting the decision making process and important interests at stake; 

valuable minerals, minority rights for Sami people, job opportunities and regional growth. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion: Ämnesval, problem och syfte 

I alla samhällen finns och kommer alltid att finnas människor och grupper med viljor som 

strider mer eller mindre mot varandra. Men ibland kan olika intressen krocka totalt. 

Storumans kommun är en liten kommun i Västerbottens län med drygt 6000 invånare
1
. Här 

finns planer för en nickelgruva som kan ge kommunen många välbehövda arbetstillfällen och 

ökade skatteintäkter. Men i området i och runt Rönnbäcken, där man funnit nickel, ligger 

precis där en av kommunens samebyar, Vapsten, har betesmarker för sina renar. Platsen är 

också den smalaste punkten på dessa marker vid höst- och vårflytten av renarna som inte 

kommer ha någonstans att ta vägen om gruvan byggs där. Samebyn ser det som en omöjlighet 

att samexistera med gruvan. Men både markerna för mineralfyndigheterna och området som 

används för rennäringen anses vara riksintressen värda att skydda. Frågan om vilket intresse 

som prioriteras ligger just nu på regeringens bord, då Högsta förvaltningsdomstolen 

konstaterat att riksintressena för rennäring och gruvnäring är oförenliga.
2
 Storumans kommun 

med kommunstyrelsens ordförande i spetsen tycks ha tagit ställning för gruvan och gick våren 

2012 ut med ett pressmeddelande
3
 och ett informationsmagasin

4
 om de positiva effekterna av 

gruvnäringen som kommer att gynna kommunen; arbetstillfällen, inflyttning, ökad turism och 

investering i kommunens infrastruktur. Samebyn känner sig överkörd av de lokala politikerna. 

Intressekonflikten som beskrivs ovan är ett viktigt och aktuellt ämne. Det rör sig om 

riksintressen, något som regleras av Miljöbalken. Ett område med riksintresse är i lagen 

skyddat mot ingrepp som kan skada natur- eller kulturmiljön, bevakas av Länsstyrelserna och 

bör alltså alltid vägas mot ingrepp i naturen vid fysisk planering.
5
 Det har även väckts frågor 

om hur gruvverksamheten kommer påverka närmiljön med utsläpp och ingrepp och hur dessa 

står i jämförelse med hur länge gruvdriften kommer att vara. Gruvbolaget som är 

initiativtagare till gruvetableringen och som stått för prospekteringen, Nickel Mountain AB, 

skriver på sin hemsida att man planerar för en drifttid på cirka 20 år.
6
  

Hållbar utveckling är en prioriterad fråga på den politiska agendan och består av tre 

dimensioner; den ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionen, som tillsammans och 

                                                           
1
 Fakta om kommunen,  (2012-11-07). http://www.storuman.se/templates/Page.aspx?id=465

2
 Slaget om Storuman, 2012, http://www.fokus.se/2012/09/slaget-om-storuman/ (2012-11-06). 

3
 Investering för 36 miljarder och 2200 nya arbetstillfällen, 

http://www.storuman.se/templates/Page_2col.aspx?id=2940 (2012-11-07). 
4
 TJUGO20 – Investeringar och framtid i Storumans kommun 2012-2020, 

http://www.storuman.se/upload/Blanketter%20PDF/SUAB/Tjugo20_low.pdf (2012-11-07). 
5
 Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden, 

http://www.boverket.se/Planera/Nationell-planering/Riksintressen/ (2012-12-13). 
6
 Frågor & svar - Samhällsfrågor, http://www.nickelmountain.se/swe/fragor-svar/ (2012-11-26). 

http://www.storuman.se/templates/Page.aspx?id=465
http://www.fokus.se/2012/09/slaget-om-storuman/
http://www.storuman.se/templates/Page_2col.aspx?id=2940
http://www.storuman.se/upload/Blanketter%20PDF/SUAB/Tjugo20_low.pdf
http://www.boverket.se/Planera/Nationell-planering/Riksintressen/
http://www.nickelmountain.se/swe/fragor-svar/
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ömsesidigt ska stödja varandra. Regeringen citerar Brundtland-kommissionen på sin webbsida 

när de skriver att hållbar utveckling är ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.
7
 Samtidigt 

finns en tydlig vilja från statens sida att satsa på norra Sveriges naturresurser. Både Sverige 

och hela EU-regionens tillväxt ökar om man satsar på dessa resurser och det skapar även 

tillväxt lokalt genom ytterligare arbetstillfällen i orterna där naturresurserna finns i närheten. 

Regeringen, genom bland annat näringsminister Annie Lööf, skriver i en debattartikel i 

Dagens Industri att tio av tretton idag aktiva gruvor finns i Norrbotten och Västerbotten samt 

att ”övre Norrland utgör Europas ledande gruvdistrikt”.
8
 2008 gavs Länsstyrelserna i 

Västerbotten och Norrbotten i uppdrag av dåvarande näringsminister Maud Olofsson att göra 

en studie om vilka naturresurser som finns i norra Sverige och hur de kan bidra till hållbar 

tillväxt och konkurrenskraft
9
. Denna studie finns att hämta på Länsstyrelsen Västerbottens 

hemsida och i sin sammanfattning skriver Länsstyrelsen att Sveriges export av skog och 

mineraler på marknaden är beroende av de naturresurser som finns i övre Norrland och att 

dessa naturresurser ligger som grund till hållbar tillväxt i EU och Sverige i det långa loppet
10

.   

Hållbar utveckling, regional tillväxt och riksintressen tycks kollidera i detta fall och 

detta gör att gruvetableringen i Storuman blir intressant att studera. Hur har processen gått till, 

vilka intressen har varit representerade i den? En av Sveriges minoriteter och 

urspungsbefolkningen samerna känner sig överkörda. Hur har deras intresse behandlats när 

det kommer till den fysiska planeringen av gruvan, har de fått komma till tals? 

Tidigare har rennäringen ställts mot riksintressen för vindkraft och i de fallen har 

vindkraften fått företräde. Det är alltså första gången rennäringen ställs mot gruvnäringen.
11

 

Det som kommer att ligga i fokus för den här uppsatsen är dock ej jämförelser med tidigare 

fall. Syftet är istället att undersöka hur tre centrala aktörer i Storumans kommun (samebyn 

Vapsten, Storumans kommun och gruvbolaget Nickel Mountain AB) blir hörda i processen, 

var utrymme för kommunikation finns, hur denna sker samt om detta deltagande uppfyller 

kriterier i uppsatsens valda analysmodell. Denna presenteras närmare efter genomgång av 

forskningsläge och teori nedan. Även forskningsfrågorna specificeras efter denna genomgång. 

                                                           
7
 Hållbar utveckling, http://www.regeringen.se/sb/d/1591 (2012-11-26). 

8
 Sverige - dagens och morgondagens ledande gruvnation i Europa, http://regeringen.se/sb/d/15664/a/198377 

(2012-11-27). 
9
 Studie av naturresurser i Norrbotten och Västerbotten, http://regeringen.se/sb/d/9958/a/96659 (2012-11-27). 

10
Analys av Norrbottniska och Västerbottniska Naturresursers betydelse för hållbar tillväxt, 

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/2008/naturresurser-i-

norr.pdf (2012-11-27). 
11

 Slaget om Storuman, 2012. (2012-11-06). 

http://www.regeringen.se/sb/d/1591
http://regeringen.se/sb/d/15664/a/198377
http://regeringen.se/sb/d/9958/a/96659
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/2008/naturresurser-i-norr.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/2008/naturresurser-i-norr.pdf
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1.2 Forskningsläge - planering och deltagande 

Denna genomgång av forskningsläget behandlar främst forskning kring planering och 

deltagande, då denna uppsats kommer att fokusera på planeringsprocessen: hur man kommer 

fram till besluten och hur intressekonflikten i Storuman behandlats. I stora drag behandlas i 

här rationalitetsbegreppet vid planering, kommunikativ planering och deliberativ 

demokratiteori, kritiken av denna samt maktaspekter inom planeringsprocessen. 

I ett av sina inledande kapitel i boken Policyprocessen diskuterar Michael Hill olika 

metoder för att analysera policyprocessen. Några utav dessa har inspirerats av ekonomiska 

tankegångar, där begrepp som konkurrens och marknadssituationer appliceras på politiska 

beslutsprocesser. Med detta menas att aktörer och beslutsfattare agerar utifrån det som ligger i 

deras eget intresse, att de agerar rationellt.
12

 I sin bok, Planeringens grunder – En översikt, 

beskriver Jan Nyström rationalitetsbegreppet och använder detta som en utgångspunkt för 

vidare diskussion, om hur man sett på hur planering kan gå till i planeringens historia.
13

 Enligt 

denna rationella modell börjar varje beslutsprocess med att formulera ett mål, utreda 

handlingsalternativen och ser vad konsekvenserna kan bli. Sedan väljer man ett alternativ och 

utformar en plan för genomförandet. Slutligen genomförs planen och sedan ses det över hur 

det gick.
14

 Modellen var främst ett ideal för hur man tidigare tänkte sig att planeringen och 

utförandet av den skulle gå till. Verkligheten är dock mer komplicerad än så. Den rationella 

planeringsmodellen har fått mycket kritik för att den inte ser till det som händer runt 

policyprocessen och de följder som kan komma av beslut. Ett förslag på hur man undviker 

dessa problem kommer från John Friedmann.
15

 Hans förslag är att man måste ta hänsyn till 

något som han kallar social rationalitet när politiska beslut tas. Detta begrepp grundar sig på 

att alla individer är del av sociala grupper som inom sig kan antas ha kollektiva intressen.
16

 

Det måste alltså alltid tas hänsyn till hur beslut påverkar olika grupper av människor i 

samhället.  

Inom planeringsforskningen ser det nu ut att gå mer och mer från ett rationellt 

planeringsideal, mot ett mer kommunikativt ideal där fokus ligger på, som i ett deliberativt 

demokratiteoriskt ideal, fokuserar på vikten av samtal med och deltagande av berörda parter. 

På så sätt menas att en öppnare planeringsprocess och ökat deltagande uppnås.
17

 I denna 

                                                           
12

 Hill, Michael, 2005, Policyprocessen. Malmö: Liber AB, s. 64. 
13

 Nyström, Jan, 2003, Planeringens grunder. En översikt. Lund: Studentlitteratur, s. 80. 
14

 Ibid, s. 81. 
15

 Ibid, s. 83. 
16

 Ibid, s. 84-85. 
17

 Soneryd, Linda, 2004, “Miljökonflikter och deliberation” i Premfors, Rune & Roth, Klas, 2004, Deliberativ 

demokrati, Lund, Studentlitteratur AB, s. 150-151. 
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litteratur inom området ”planering” representeras den kommunikativa trenden av olika synsätt 

på hantering och motverkan av intressekonflikter vid planeringsprocesser. Genom att 

inkludera olika intressegrupper i förberedelsen av politiska beslut, i samråd till exempel, eller 

i processen som leder fram till förslag, menas att konflikter kan motverkas, alternativt 

dämpas, och i det långa loppet leda till en mer deltagande och demokratisk process med bättre 

förankrade beslut.  

Det finns flera forskare som menar att kommunikationen mellan medborgare och de 

folkvalda är särskilt viktig och många av dessa utgår ifrån Jürgen Habermas teori om 

”communicative action”
18

. Habermas menar att hans teori innebär att planering är att ”tala, 

argumentera och rikta uppmärksamheten mot interaktiva sociala processer”.
19

 Det är alltså 

viktigt att öppna upp för diskussion och debatt, att inkludera olika grupper i samhällsdebatten 

och processer för att komma fram till så bra beslut som möjligt. Habermas och hans 

efterföljare förespråkar aspekter av deliberativ demokratiteori. Rune Premfors och Klas Roth 

skriver i sin bok Deliberativ demokrati att deliberativa demokratiteoretiker visserligen utgör 

en stor grupp av forskare/teoretiker med olika tankar, men att det bland dessa ändå finns en 

gemensam kärna. Denna kärna utgörs bland annat av föreställningen att förutsättningarna för 

samexistens måste nås genom öppen diskussion mellan jämlika medborgare och att man bäst 

når fram till legitimitet och rationalitet i ett offentligt beslut genom samtal.
20

 

Patsy Healey utgår från detta när hon skriver att det är genom öppen diskussion mellan 

olika grupper som man kan komma fram till sanningar och lösningar vi inte trodde vi kunde 

uppnå på egen hand.
21

 Hon menar att om man utgår från ett gemensamt problem, till exempel 

att parter med olika åsikter i en fråga båda är oroliga för miljömässiga förändringar i regionen 

de bor i, så kan man lära sig mer om varandra, hur den andra parten tänker och tänka till om 

hur man själv står i förhållande till detta.
22

 Hon tar bland annat upp ett exempel från London 

där myndigheterna lade vikt vid att konsultera grupper av invånare inför utformandet av en 

policy om hållbar utveckling. Dock blev inte de boendes input särskilt stor när det kom till 

själva utformandet i slutändan, men parterna hade en bättre förståelse för varandra i 

slutskedet.
23

 

                                                           
18

 Harris, Neil, 2002 “Collaborative Planning: From Theoretical Foundations to Practice Forms” i Allmendinger, 

Philip & Tewdwr-Jones, Mark (red.), 2002, Planning Futures – New Directions for Planning Theory. London 

and New York, Routledge, s. 25. 
19

 Nyström, 2003, s. 89. 
20

 Premfors, Rune & Roth, Klas (red), 2004, Deliberativ demokrati, Lund, Studentlitteratur AB. s. 12. 
21

 Healey, Patsy, 1997, Collaborative Planning, Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 53. 
22

 Ibid, s. 33. 
23

 Ibid, s. 331. 
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En svensk forskare som skrivit om vikten av kommunikation och dialog vid 

planeringsprocessen är Rolf Lidskog. I två av sina artiklar diskuterar han konflikter vid 

lokaliseringsplanering för bland annat farligt avfall. Den ena artikeln; From Conflict to 

Communication? Public Participation and Critical Communication as a Solution to Siting 

Conflicts in Planning for Hazardous Waste, diskuterar demokratiska perspektiv och vilka 

politiska följder dessa kan få
24

 och den andra, Siting conflicts – democratic perspectives and 

political implications, diskuterar allmänhetens deltagande och kommunikation som en lösning 

på de konflikter som kan uppstå när det ska bestämmas var farligt avfall ska slutförvaras
25

. 

Sistnämnda fallstudie handlar om farligt avfall som ska placeras i ett område för förvaring på 

oviss tid, ett ingrepp i naturen som många motsätter sig och som även krockar med andra 

intressen i regionen. Lidskog erbjuder förslag till lösningar på den konflikt som uppstår. Han 

menar att det behövs en dialog mellan de olika intressena samt genom att man hittar nya sätt 

till demokratiskt deltagande och representation än endast politiska partier på det lokala planet, 

för attpå  så sätt kunna diskutera svåra frågor om framtiden.
26

 Men, i förlängningen menar han 

dock att:  

 

In many cases there is a genuine conflict of values concerning a siting, calling finally for a 

political solution not based on consensus. Through dialogue, however, the actors can acquire 

knowledge of what it is they differ about - it should be possible, that is, to clear up 

misunderstanding and reach agreement as to the nature of the disagreement. From this 

perspective it is important that the actors involved in the process – not least the authority or 

developer - really seek a genuine dialogue, i.e. mutual influence and communication of 

knowledge. 
27

 

 

Här blir det dock klart att även om en dialog förs kan man inte alltid nå beslut som baseras på 

konsensus, något som bland annat förutsätts av Habermas. Även om man diskuterar frågan 

och förstår varandras ståndpunkt kommer man inte överrens. Dock blir det förhoppningsvis 

klart för samtliga inblandade var de olika parterna står och man öppnar upp för dialog även i 

framtiden. 

Mycket av den kritik av deliberativ demokratiteori och kommunikativ planering som 

finns menar att dessa har ett alldeles för teoretiskt och normativt förhållningssätt till 

verkligheten. Det är en kritik som bland annat Bent Flyvbjerg kommer med. Han menar att 

den kommunikativa teorin som härstammar från Habermas hämmar förståelsen för hur man 

                                                           
24

 Lidskog, Rolf, 1997, “From Conflict to Communication? Public Participation and Critical Communication as a 

Solution to Siting Conflicts in Planning for Hazardous Waste”, Planning Practice & Research, 12:3, s. 239-249. 
25

 Lidskog, Rolf, 2005, “Siting conflicts – democratic perspectives and political implications”, Journal of Risk 

Research, 8:3, s. 187-206. 
26

 Lidskog, 1997, s. 201-202. 
27

 Ibid, s. 240. 
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kan se att makt faktiskt har en viktig roll i planeringsprocessen. Istället utgår han från Michel 

Foucault och menar att maktbegreppet är viktigt att beakta när man ser på planering. För man 

in det i kontexten kan man lättare se vad som händer i den ”verkliga världen”. Den 

kommunikativa planeringsteorin, enligt Flyvbjerg, missar detta och blir svår att använda sig 

av för att spegla verkligheten.
28

 I sin egen studie om ett ombyggnadsprojekt i staden Aalborg i 

Danmark ser han hur maktaspekten spelar en stor roll i planeringsprocessen. Folkvalda 

församlingar hade visserligen inflytande och bestämde i stor del över vad som hände i 

projektet, men starka aktörer, som bland annat Aalbergs handelskammare, hade ett stort 

inflytande på processen.
29

 Flyvbjerg menar vidare att konflikt kan vara något bra och inte 

något som nödvändigtvis behöver dämpas. Desto mer demokratiskt ett samhälle är, desto mer 

konflikt kan det tillåta.
30

 Därför kan det vara bra att konflikter uppstår, för det visar på att det 

finns en mångfald i samhället 

I kapitlet ”Kritiken av deliberativ demokrati”
 
skriver Jouni Reinikainen och Magnus 

Reitberger om kritik mot den deliberativa demokratiteorin i stort. En av de kritiska 

teoretikerna som redovisas för i detta kapitel är Joseph Schumpeter. Han menar att 

medborgares förmågor och intresse för att engagera sig i samhällsfrågor överskattas och att 

politiken helt bör skötas av experter. Reinikainen & Reitberger tar även upp vikten av att 

beakta maktskillnader mellan grupper som deltar i deliberation och menar att motsättningarna 

mellan minoriteter och majoriteter kan öka istället för att minska genom detta arbetssätt.
31

 

Lynn M. Sanders är inne på samma spår med sin artikel Against Deliberation, i vilken hon 

skriver om jurysystemet i USA. Hon menar att även om det är meningen att medborgarna som 

sitter i samma jury ska interagera som varandras jämlikar och presentera sina argument på 

lika villkor, så blir det inte jämlikt och rättvist, då asymmetri i makt finns bland 

jurymedlemmarna. Det kommer alltid vara några som är bättre på att framföra synpunkter än 

andra och att de som inte är lika bra på detta kommer från redan underrepresenterade grupper 

i samhället, så som kvinnor och minoriteter.
32

 Trots att proceduren för juryns arbete uppfyller 

deliberativa kriterier är alla gruppens medlemmar inte där på lika villkor och några får mer 

inflytande, mer makt, över processen än andra. Ojämnheter i maktinnehav är en viktig aspekt 

att ha med sig när man ska studera interaktion mellan olika parter. 

                                                           
28

 Flyvbjerg, Bent & Richardson, Tim, 2002, "Planning and Foucault: In Search of the Dark Side of Planning 

Theory" in Allmendinger, Philip & Mark Tewdwr-Jones (red.), 2002, Planning Futures: New Directions for 

Planning Theory, London & New York, Routledge, s. 44-45. 
29

 Flyvbjerg, Bent, 2001, Making Social Science Matter, Camebridge, University Press, s. 154. 
30

 Flyvbjerg & Richardsson, 2002, s. 62. 
31

 Reinikainen, Jouni & Reitberger, Magnus, 2004, ”Kritiken av deliberativ demokrati” i Premfors, Rune & 

Roth, Klas (red), 2004, Deliberativ demokrati, Lund, Studentlitteratur AB, s.280-281 & s. 292. 
32

 Sanders, Lynn, 1997, Against Deliberation, i Political Theory, 25:3, s. 348-349.  

http://flyvbjerg.plan.aau.dk/DarkSide2.pdf
http://flyvbjerg.plan.aau.dk/DarkSide2.pdf
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1.3 Teori och analysbegrepp 

Deliberativ demokratiteori har många förespråkare och kritiker, vilket innebär att begreppet är 

ytterst brett. För att hitta ett bättre fokus i den här uppsatsen bör en teori eller perspektiv 

väljas. Jag har därför valt att använda mig av den uppdelning av olika demokratiteorier som 

Cecilia Eriksson gör i sin avhandling ”Det borde vara att folket bestämmer” En studie av 

ungdomars föreställningar om demokrati. Enligt hennes uppdelning blir deliberativ demokrati 

inte en egen demokratiteori i sig, utan mer en form inom den deltagandeteoretiska traditionen, 

en metod som kan tillämpas vid olika tillfällen. Denna metod kan användas i olika typer av 

institutioner.
33

 Uppdelningen redovisas nedan: 

 Eriksson menar att om olika synsätten om organisation av folkstyre delas upp 

framträder en skala med två ändpunkter. Den ena kallar hon valdemokrati och den andra 

deltagardemokrati. Den förstnämnda delen, valdemokratin, går främst ut på att medborgarnas 

deltagande i politiken i stor del går ut på att rösta i val. Medborgarna väljer sina ledare och 

låter dem ta hand om styret av samhället. En representant för detta synsätt är Joseph 

Schumpeter, som även nämnts tidigare i forskningsöversikten. Jämlikhet från det här 

perspektivet ses på det sätt att alla har rätt att rösta och att delta i val, då den genomsnittlige 

medborgaren varken kan anses ha intresse, tillräckligt bra omdöme eller vara rationell nog att 

sätta sig in i politiken och delta i beslutsfattandet. Genom att medborgarna istället väljer sina 

ledare kan de också ställa dem till svars för beslut de tagit. Eriksson skriver att de som 

förespråkar valdemokrati idag menar att det borde finnas fler länkar mellan de valda och de 

som väljer, så att det ska gå att påverka även mellan valen. Samtidigt finns risken att de 

medborgare som då har tillgång till mer kunskap och resurser kan påverka mellan valen och 

detta blir orättvist. Ett sätt att undgå detta är om de valda politikerna får ha hela ansvaret 

istället, utan påverkan mellan valen.
34

  

 Deltagardemokratin, å andra sidan, har det motsatta idealet. Här har det demokratiska 

deltagandet ett värde i sig, det borde finnas på så många områden i samhället som möjligt då 

det både utvecklar de medborgare som deltar till bättre samhällsmedborgare och leder till 

bättre beslut. En representant för detta perspektiv, skriver Eriksson, är Carole Pateman. 

Motsatt vad förespråkare av valdemokrati anser, menar Pateman att själva deltagandet 

motverkar ojämlikhet i samhället, då alla får chansen att påverka. När alla har chans att 

påverka motverkas maktmissbruk och besluten blir mer legitima om fler medborgare får vara 

                                                           
33

 Eriksson, Cecilia, 2006, ”Det borde vara att folket bestämmer”- En studie av ungdomars föreställningar om 

demokrati, Örebro, Universitetsbiblioteket, Örebro Studies in Political Science 16, s. 74. 
34
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med och säga sitt. Medan Schumpeter pekar på människors inneboende karaktär som orsaken 

till att de inte vill eller orkar engagera sig, menar Pateman att det är de faktiska förhållandena, 

så som tillgång till resurser, som gör att människor är oengagerade, inte deras karaktär. 

Eriksson skriver vidare att de som förespråkar deltagardemokrati idag ofta efterlyser 

möjligheter till folkomröstningar på folkets initiativ och olika varianter av brukarstyrelser. 

Fler möjligheter till ett sådant deltagande skulle kunna användas som ett komplement till den 

representativa demokratin, menar författaren.
35

 

 Viktigt att påpeka efter denna genomgång är att inom indelningen finns ett flertal 

varianter och att de är endast uppdelade grovt såhär för att visa på skillnaderna mellan 

modellerna. Efter redovisningen av de två ”ytterligheterna” av demokratiteorier går Eriksson 

vidare och diskuterar deliberativ demokrati, eller diskursdemokrati som det också kallas. Som 

redovisat i forskningsöversikten tidigare, härstammar tankegångarna inom deliberation från 

Jürgen Habermas och hans ideal om kommunikativ rationalitet, varpå gemensamma beslut 

kan tas. Habermas ideal, skriver Eriksson, utgår från att deltagare uttrycker sig begripligt och 

att man strävar efter inbördes förståelse. Grundtanken är att medborgare, som jämlikar, genom 

diskussion och argumentation ska nå konsensus. För att kunna göra det måste man respektera 

varandra, påtryckningar som manipulation och hot får inte förekomma. Det finns dock 

svårigheter med deliberation; riktig jämlikhet finns kanske inte, då maktpositioner och andra 

ställningar i samhället påverkar. Människor kanske inte är intresserade av att sätta sig ner och 

samtala för att nå respekt eller ens nå konsensus, det kanske inte ens är möjligt att nå dit.
36

 

 Det är alltså deliberativa inslag i den svenska representativa demokratin och i 

beslutsprocessen kring en eventuell gruvetablering i Storuman som kommer att vara 

utgångspunkt för denna studie. Jag kommer då utgå ifrån Erikssons teoretiska uppdelning, 

vilket innebär att deliberation inte betraktas som en helhetsteori som går att applicera rakt av 

på verkligheten. Jag ser det mer som en form inom den deltagandeteoretiska traditionen, en 

metod som kan tillämpas i olika situationer, där gemensamma frågor måste hanteras. Denna 

metod sätter fokus på samtalet och deltagandet. Deliberativa metoder kring fysisk planering, 

som denna uppsats handlar om kan vara sådant som samråd, brukarpaneler, öppna 

sammanträden i kommunfullmäktige med frågestund eller medborgarförslag med mera. 

Avsikten är att undersöka vilka deliberativa inslag som finns i processen omkring 

gruvplanerna i Storuman, hur har intressen blivit hörda och har de blivit hörda? 

                                                           
35
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1.3.1 Analysmodell av Wiklund 

För att analysera beslutsprocessen i min fallstudie har jag valt att använda mig av Hans 

Wiklunds analysmodell som han själv använt i sin studie kring ett infrastrukturprojekt. Den 

valda analysmodellen kommer fungera som ett instrument att på ett strukturerat sätt gå 

igenom och studera fallet Storuman. I sin studie gör Wiklund en rekonstruktion av 

beslutsprocessen kring ett projekt om en sjökabelläggning och analyserar sedan processen ur 

ett deliberativt demokratiskt perspektiv för att se hur olika aktörer samarbetar och motarbetar 

varandra, hur detta påverkar processen och hur utfallet slutligen blev. Wiklund konstruerar sin 

analysmodell efter Jürgen Habermas diskursiva tolkning av deliberativ demokrati, där han 

menar att man kan urskilja ett ”antal arenor för politisk handling samt en ideal demokratisk 

procedur kring vilka analyser av komplexa beslutsprocesser kan struktureras”.
37

  

Wiklund skriver att Habermas utgår från ett ideal om samhället som har två delar: 

livsvärld och system. Demokratiskt styre, menar Habermas, innebär att en arbetsfördelning 

sker mellan dessa två delar; där ”livsvärldens offentliga sfär har till uppgift att identifiera 

gemensamma angelägenheter samt att kritiskt granska och verka som en motkraft till den 

politiska makten medan det politiska systemet har till uppgift att fatta och verkställa beslut”. 

För att göra det hela mer begripligt ställer Wiklund upp en tabell där livsvärlden representeras 

av den offentliga sfären och det politiska systemet delas upp i ett parlamentariskt och ett 

administrativt komplex. Sfären och de två komplexen är vidare uppdelade i två delar var, en 

nationell och en lokal del. Det parlamentariska komplexet består av riksdagen på nationell 

nivå och kommunfullmäktige och kommunala nämnder på den lokala nivån. Det 

administrativa komplexet delas upp i statlig respektive kommunal administration. Den 

offentliga sfären delas upp i nationell och lokal offentlig sfär.
38

 Se tabellen nedan. 

Tabell 1. Arenor för demokratisk deliberation
39

 

Det parlamentariska komplexet Det administrativa komplexet Den offentliga sfären 

Riksdagen Statlig administration Nationell offentlig sfär 

Kommunfullmäktige  

och kommunala nämnder 
Kommunal administration Lokal offentlig sfär 

 

                                                           
37

 Wiklund, Hans, 2004, Deliberation och beslutsfattande i ett infrastrukturprojekt, i Premfors, Rune & Roth, 
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38
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Vidare använder sig Wiklund av fyra kriterier för något som han benämner kritisk standard, 

”gentemot vilken politisk praktik kan analyseras med avseende på (deliberativ) demokratisk 

kvalitet”. Jag har valt att kalla den kritiska standarden för kriterier för deliberation i denna 

uppsats. Kriterierna har han format utifrån tre regler Habermas kopplar till nivåer av 

kommunikation och de tre kriterierna formar sen en grund för den analys han gör av den 

demokratiska proceduren.
40

 Wiklund gör om kriterierna för demokratisk deliberation till fyra 

och dessa är: 

1. Generalitet 

Dialogen ska vara öppen för alla vars intressen påverkas av det som ska regleras. Alla 

berörda aktörer eller representanter för deras intressen ska vara inkluderade i 

beslutsprocessen. 

2. Autonomi  

Alla deltagare i diskursen är garanterade rätten att kunna ta ställning för eller mot 

uppställda giltighetsanspråk. De som deltar ska ges samma rättigheter och möjligheter 

att framföra och ifrågasätta argument och motargument. 

3. Maktneutralitet 

För att besluten ska kunna bli rationella och legitima måste situationen vara fri från 

asymmetrier av administrativ, ekonomisk och social makt som kan störa. Med 

administrativ makt menas formell organisation och hur den regleras, ekonomisk makt 

ligger i vilka finansiella resurser man har och social makt på kulturellt kapital. 

4. Idealt rolltagande 

Deltagare i samtalet måste ha en attityd av ömsesidighet och opartiskhet. 

Ömsesidigheten innebär att man som deltagare uppriktigt försöker se på de 

gemensamma problemen ur den andres perspektiv också samt försöker förhålla sig 

opartisk.
41

 

Denna mall kommer att användas för att se dels hur den beslutsprocessen gått till, men också 

för att studera om de deliberativa inslag som nyttjas i beslutsprocessen kring gruvetableringen 

möter kriterierna som utgör den kritiska standarden enligt Wiklund. 

 

 

                                                           
40
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1.4  Syfte, huvudfråga och delfrågor 

Denna uppsats syfte är att undersöka förutsättningarna för ett jämlikt deltagande från aktörer 

med olika intressen i en beslutsprocess om gruvetablering i Storumans kommun. 

Undersökningen görs genom en fallstudie av Storuman där de centrala aktörer som undersöks 

är gruvbolaget Nickel Mountain AB, Storumans kommun och Vapsten sameby. För att 

genomföra detta har jag formulerat följande frågor: 

Huvudfråga:  

Ger den politiska beslutsprocessen vid gruvetablering utrymme för deltagandedemokrati med 

deliberativa inslag?  

Delfrågor:  

- Inom vilka arenor gavs utrymme för de tre aktörerna att kommunicera? 

- Vilka former för deltagande i beslutsprocessen fanns för de tre aktörerna? 

- Uppfyller deltagandet Wiklunds fyra kriterier för deliberation? 

1.5 Metodiskt tillvägagångssätt, avgränsningar och material 

Den här uppsatsen bygger på en fallstudie av Storumans kommun och arbetet kring en 

eventuell framtida gruvetablering i området Rönnbäcksnäset, framöver refererat till som 

Rönnbäcken. En svaghet med användandet av en fallstudie är bristen på generaliserbarhet. 

Det blir svårt när man väljer ut ett fall som är eget i sin utformning, att se om man komma 

fram till generaliserbara resultat.
42

 Detta kommer finnas med i bakhuvudet när uppsatsen är 

färdigskriven och resultat och slutsatser ska redovisas.  

För att motivera valet av just denna studie behöver jag kunna svara på två frågor; vad är 

det ett fall av som jag undersöker och varför har jag valt att studera just detta?
43

 Det är ett fall 

av intressekonflikt i en kommun i norra Sverige. Intressekonflikter uppstår i fler kommuner 

än Storuman, mellan samer och andra intressen eller andra grupper i samhället. Eftersom det 

är första gången samernas rennäring prövas mot gruvnäringen finns det inte några helt 

jämbördiga fall att jämföra med. Dock har rennäringen stått i motsättning till etablering av 

bland annat vindkraft, vilket också handlar om en intressekonflikt rörande markanvändning. 

Man kan också dra vissa paralleller till andra intressekonflikter och hur dessa hanteras, för att 

se hur intressen släpps in, till exempel vid byggandet av vindkraftsparker eller etablerandet av 

en större industri i ett mindre samhälle.  

                                                           
42
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Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod. I Metodpraktikan av Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud beskrivs kvalitativ metod som att ”ta fram det väsentliga innehållet 

genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari den ingår.”
44

 Den 

kvalitativa metoden textanalys används för att analysera skriftligt material från och om 

studiens tre centrala aktörer; Storumans kommun, gruvbolaget Nickel Mountain AB och 

samebyn Vapsten. Det skriftliga materialet består av rapporter, beslut, informationsmaterial 

med mera. Detta har inneburit bland annat minnesanteckningar från kommunfullmäktiges 

sammanträden, redogörelser för vilka samrådsmöten som genomförts från gruvbolagets 

hemsida och en tidsskrift om gruvetableringens förmodande effekter utgiven av kommunen. 

Skriftligt material från Länsstyrelsen i Västerbottens län har också använts; exempelvis en 

rapport om Vapstens samebys markanvändning och rennäring samt en rapport om betydelsen 

av naturresurser i Norrbotten och Västerbotten för hållbar tillväxt. Utöver dessa skriftliga 

material har artiklar från lokala tidningar som Västerbottens-Kuriren och nationella medier 

som nyhetsprogram i Sveriges Television och Sveriges Radio också använts.  

Uppsatsen är en aktörscentrerad studie, där det är viktigt att se vem som säger vad
45

, då 

mina forskningsfrågor fokuserar på processen och hur olika intressen kommer till tals. I det 

ovan beskrivna materialet har jag letat särskilt efter information om deltagande och 

kommunikation mellan de tre valda aktörerna, eller saknaden av just detta, vilka möten som 

nämns och vilka möjligheter för deltagande som har erbjudits. 

Genom att använda material från de olika aktörerna bör god validitet uppnås, vilket 

innebär att uppsatsen verkligen undersöker det som sägs att det ska göra i början.
46

 Många av 

uppsatsens källor samt annat relevant material är hämtade från Internet, då det har varit det 

främsta sättet att hitta aktuella och uppdaterade dokument och material från berörda 

myndigheter. Materialet är hämtat från de berörda myndigheternas egna hemsidor. Övrigt 

skriftligt material är tidningsartiklar, radio- och tvinslag samt relevant statsvetenskaplig 

litteratur kring planering, demokratiteori, deltagande och metod. 

För att komplettera genomgången av textmaterial har jag valt att genomföra 

samtalsintervjuer via telefon med representanter från två av de inblandade aktörerna; 

Storumans kommun och Vapstens sameby. Ambitionen var till en början att intervjua även en 

representant från bolaget Nickel Mountain AB, men då det tog lång tid innan jag fick ett svar 

från dem, fick jag gå vidare utan denna intervju på grund av den snäva tidsram uppsatsarbetet 

                                                           
44
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innebär. På bolagets hemsida fann jag dock vad jag ansåg vara ett tillräckligt stort material för 

att få med bolagets syn och aktivitet kring planeringen för Rönnbäcksgruvan i uppsatsen. 

Materialet innehöll information med bland annat minnesanteckningar från olika samråds- och 

informationsmöten de hållit, presentationer om bolaget samt ansökningshandlingar. Från 

kommunens sida har jag intervjuat Tomas Mörtsell som är kommunalstyrelsens ordförande i 

Storumans kommun, då han har en central roll i kommunen samt i ett flertal artiklar utpekats 

som en drivande kraft kring och insatt i etableringen. Från samebyn har jag talat med Lars 

Anders Ågren, ordförande för samebyn Vapsten. Frågor som ställts i intervjuerna hittas i 

intervjuguiden i bilaga 1 längst bak i denna uppsats. Samtliga frågor har inte ställts vid båda 

intervjuerna, utan har funnits med som ett frågebatteri. 

Jag har även valt att göra två informantintervjuer för att ge uppsatsen en bakgrund till 

hur beslutsprocessen går till. Dessa två intervjuer har jag gjort med Ylva Ågren, 

miljöskyddshandläggare på Länsstyrelsen i Västerbottens län, som varit involverad i delar av 

tillståndsprocessen för gruvan i Rönnbäcken, och Sonja Eliasson, chef för Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden på Storumans kommun. Frågor som ställts till dessa två 

intervjupersoner finns även de med i bilaga 1. 

Anledningen till att jag valt att inkludera även intervjuer är att det kan ge möjlighet att 

få andra svar på mina frågor än jag väntat mig först. Då har jag även möjlighet att följa upp 

svaren med följdfrågor och få ut mer information än genom endast ett skriftligt material.
47

 

Samtalsintervjuerna bidrar till att ge en bild av vad som hänt i mitt fall och ger en röst till de 

olika inblandade aktörerna. Dessutom kan ytterligare information komma med i intervjuerna, 

som inte framgår i de dokument jag studerat tidigare. Samtliga intervjuer har gjorts via 

telefon, har spelats in, transkriberats och sedan lästs igenom flera gånger. Intervjupersonerna 

har informerats om att intervjuerna kommer att ingå i ett uppsatsarbete i statskunskap och 

tillfrågats om det varit okej att samtalet spelats in och gett sitt medgivande till detta.  

Som en teoretisk utgångspunkt utgår jag ifrån Cecilia Erikssons uppdelning av 

demokratiteori, där deliberativ demokrati inte är en demokratiteori i egentlig mening, utan 

mer en form inom den deltagandeteoretiska traditionen. Fokus hamnar då på de deliberativa 

metoderna, alltså hur olika grupper inkluderas i processen. Till detta kommer jag använda mig 

av Wiklunds analysmodell med indelning i arenor för demokratisk deliberation och politiskt 

handlande samt kriterier för vad en deliberativ demokratisk process måste uppfylla. Dessa 
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kriterier tar ett vitt grepp, men fyller ändå en funktion som analysmodell för en empirisk 

studie. 

1.6 Disposition och kapitelindelning 

Den empiriska delen av denna uppsats börjar med en redogörelse för fallstudien, om 

Storuman som kommun, presentation av samebyn, rennäring och företaget, samt en bakgrund 

till var processen ligger nu. Detta ges i kapitel 2 för att ge en grund att stå på inför kommande 

kapitel där de olika delfrågorna hanteras. I kapitel 3 redogörs inom vilka arenor som 

processen utspelats, hur frågan hanterades inom dessa arenor samt hur kriterierna för den 

kritiska standarden uppfylls. Kapitel 4 handlar om vilka former för deltagande i 

beslutsprocessen som fanns för de tre huvudaktörerna gruvbolaget, kommunen och samebyn. 

Fämst innebär detta deltagande samråds- och informationsmöten. Slutligen kommer resultat, 

slutsatser och övriga reflektioner i kapitel 5. 

2. Bakgrund gruvetablering i Storumans kommun  

2.1 Storumans kommun 

Storumans kommun ligger i Västerbottens län, har runt 6000 invånare och centralorten är 

Storuman. Ett kommunkontor ligger där, men det finns också ett mindre i Tärnaby.
48

 

Kommunen är 75 kvadratmil stor och sträcker sig från gränsen till Norge i öster i 25 mil 

västerut till Umeälvens dalgång.
49

  

Kommunen är en av Sveriges största till ytan och är glest befolkad. De största orterna i 

området är Storuman-Stensele och Tärnaby-Hemavan. Sedan 1980 har invånarantalet i 

kommunen minskat med ca 2200 personer.
50

. Att befolkningen minskat innebär mindre 

skatteintäkter till kommunen och gör det också svårt för arbetsgivare inom näringslivet och 

det offentliga att kunna rekrytera kompetent personal. Flera nya stora investeringar har dock 

påbörjats i kommunen och dessa ses positivt på för att få till en högre sysselsättning, bättre 

ekonomi och en utveckling av kommunen.
51
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Karta över Storumans kommun.
52

 

 

2.2 Rennäring och Vapstens sameby 

En sameby är inte endast en indelning i ett geografiskt område, utan även en administrativ och 

ekonomisk sammanslutning. En sameby består av flera rennäringsföretag i olika storlekar där 

olika familjemedlemmar ingår, samt är en juridisk person som kan föra sin egen talan inför till 

exempel en domstol. Renskötsel som företagen bedriver får bedrivas på statlig, kommunal 

och enskild mark enligt Rennäringslagen, som ger samer rätt att bland annat använda mark 

och vatten till underhåll av sina renar. Rennäringslagen reglerar vem som har rätt att använda 

marken, men rätten till detta kommer egentligen från början från något som kallas ”urminnes 

hävd”, en ursprunglig samisk rättighet som finns skyddad i grundlagen. Samebyarna har både 

åretruntmarker och vinterbetesmarker.
53

 Rennäringens viktigaste områden fick 1987 ställning 

som riksintressen. Idag finns bestämmelserna i Miljöbalken. Områden som är av riksintresse 

för rennäringen ska ”skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

rennäringens bedrivande”.
54

 Rönnbäcken, där Nickel Mountain AB vill öppna gruva för 

brytning av nickel, är klassat som riksintresse för rennäringen och en gruva där skulle göra att 
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renarna inte skulle kunna passera mellan betesmarker
55

 vilket gör bedrivandet av rennäring 

där svårt enligt samebyn. 

När Nickel Mountain AB gjorde en rennäringsstudie 2009 utgjorde Vapstens samebyn 

medlemsantal 20-25 personer och år 2008 hade den strax under 8000 renar.
56

 Länsstyrelsen i 

Västerbottens län är de som bestämmer max antal renar. Vapstens sameby består av 8 

registrerade renskötselföretag och samebyns område utgör 9725 kvadratkilometer. I 

Storumans kommun har samebyn sina åretruntmarker, men vinterbetesmarkerna finns även i 

nio andra kommuner, bland andra Vilhelmina, Lycksele och Umeå.
57

 Nedan finns en 

översiktskarta över samebyar i Västerbottens län. Vapstens sameby är den i mitten markerat 

med heldraget svartstreck. Här syns hur stora områden samebyn finns på. 

Karta samebyar i Västerbottens län
58

 

 

2.3 Nickel Mountain AB 

Nickel Mountain AB ägs av Nickel Mountain Resources AB som i sin tur är ett dotterbolag 

till IGE Resources AB. IGE Resources AB har huvudsakligen sin verksamhet i Afrika, där 

man bland annat arbetar med diamantbrytning i Sydafrika och Kongo-Kinshasa. Bolagets 

                                                           
55

Riksintressen inom Vapstens sameby, http://www.sametinget.se/9428, (2012-12-18) och Slaget om Storuman 

(2012-11-06). 
56

 Bedömning av konsekvenser för rennäring, 2009,  

http://www.nickelmountain.se/swe/wp-content/uploads/2010/newfiles/Bilaga-3-

R%C3%B6nnb%C3%A4cken_renn%C3%A4ring-och-sociala-aspekter-slutgiltig-100212.pdf (2013-01-08). 
57

 Vapsten, http://www.sametinget.se/8784 (2013-01-03). 
58

 Vapstens sameby - En beskrivning, s. 1. 

http://www.sametinget.se/9428
http://www.nickelmountain.se/swe/wp-content/uploads/2010/newfiles/Bilaga-3-R%C3%B6nnb%C3%A4cken_renn%C3%A4ring-och-sociala-aspekter-slutgiltig-100212.pdf
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största aktieägare är det kanadensiska bolaget Waterton Global Value. På sin hemsida skriver 

Nickel Mountain AB att deras mål är att ta upp och producera ungefär 25 000 ton nickel per 

år för att sälja detta på den internationella marknaden. Deras långsiktiga mål är att bli ledande 

nickelproducent på både den nordiska marknaden och andra globala regioner.
59

 Gruvbolaget 

fick sitt första undersökningstillstånd 2005 och har sedan dess arbetat med undersökningar 

kring bland annat Rönnbäcksnäset och närliggande områden.
60

 På sin hemsida presenterar 

Nickel Mountain nio personer ur ”teamet”;  Fredric Bratt, VD, Per Broman, ansvarig för 

miljö, hälsa och säkerhet, Lars Carnerud, teknik- och miljöchef  samt två lokala representanter 

från och i Tärnaby.
61

 

2.4 Att starta en gruva 

För att kunna starta en gruva måste man först ta reda på var det kan finnas mineralfyndigheter. 

Det bolag som vill undersöka och sedan bryta mineraler från marken i Sverige måste söka 

tillstånd till detta. Detta gör man hos Bergsstaten, som är beslutsorgan som handlägger och 

beslutar i ärenden som rör prospektering och utvinning av mineraler
62

 och finns inom 

Sveriges Geologiska Undersökning, som är expertmyndighet för berg-, jord- och 

grundvattenfrågor och sorterar in under Näringsdepartementet
63

. Får man ett 

undersökningstillstånd gäller detta i tre år och kan förlängas om det finns särskilda villkor, till 

maximalt 15 år. Det är också viktigt att undersökningsarbetet inte bryter mot 

naturvårdsföreskrifter eller andra regler som gäller i området, som exempelvis om ett område 

finns med i en detaljplan med utpekade skyddade intressen. När man ansöker om ett 

undersökningstillstånd meddelar Bergsstaten detta till berörda markägare och till 

Länsstyrelsen. Efter att man undersökt marken för mineralfyndigheter och hittat vad man 

anser är tillräckligt mycket mineraler kan en bearbetningskoncession ansökas om. Blir den 

ansökan beviljad gäller den normalt i 25 år.
64

 När företaget ansöker om 

bearbetningskoncession måste man även göra en miljökonsekvensbeskrivning som ska 

granskas av både Länsstyrelsen och av den kommun ansökan gäller för. Bergsstaten prövar 

ansökan tillsammans med Länsstyrelsen och kommer man inte överens om 

markanvändningen dem emellan beslutar regeringen om ansökan för bearbetningskoncession 

                                                           
59

 About Nickel Mountain, www.nickelmountain.se  (2012-12-23), Tjugo20, s. 19 och Assets and Operations, 

http://www.ige.se/pages/assets_and_operations.aspx (2013-01-08). 
60

 Historia, http://www.nickelmountain.se/swe/ronnbacken/historia/ (2013-01-08). 
61

 Vårt team, http://www.nickelmountain.se/swe/om-oss/vart-team/ (2013-01-08). 
62

 För kommuner och myndigheter, http://bergsstaten.se (2012-12-17). 
63

 Så styrs SGU, http://www.sgu.se/sgu/sv/om_sgu/sa-styrs-sgu/index.html, (2012-12-17). 
64

 Bra att veta för företag och prospektörer, http://www.bergsstaten.se, (2012-12-17). 

http://www.nickelmountain.se/
http://www.ige.se/pages/assets_and_operations.aspx
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http://www.nickelmountain.se/swe/om-oss/vart-team/
http://bergsstaten.se/
http://www.sgu.se/sgu/sv/om_sgu/sa-styrs-sgu/index.html
http://www.bergsstaten.se/


18 

 

ska bli beviljad eller ej. För att kunna starta gruvan måste också Miljödomstolen ge 

klartecken, efter att man prövat vilken inverkan på miljön gruvverksamheten kommer få. Det 

är också Miljödomstolen som bestämmer närmare villkor för gruvverksamheten, exempelvis 

vilka bullernivåer som är acceptabla. Det är sedan oftast Länsstyrelsen och kommunens miljö-

och hälsoskyddsnämnd som ser till att villkoren följs. Den mark gruvföretaget behöver för sin 

drift köper den normalt sett av markägare eller ingår avtal kring användningen med dessa och 

detta görs vid en särskild förrättning av Bergmästaren. De byggnader verksamheten sen 

behöver för sin verksamhet måste byggas i enlighet med bestämmelser i Plan- och bygglagen 

och den aktuella kommunens egna planer.
65

 

Gruvverksamhet och mineralutvinning i Sverige regleras alltså av flera regelverk och 

passerar ett antal myndigheter innan själva verksamheten kan komma igång. Bergsstaten listar 

sju myndighetsprövningar (som beskrivits till viss del ovan) och vilka myndigheter som 

sköter prövningar som måste till innan gruvan får starta och dessa är: 

1. Undersökningstillstånd söks och beviljas eller avslås av Bergmästaren på Bergsstaten. 

2. Undersökningsarbetet får inte ske i strid med skydd av miljö eller andra allmänna 

intressen, detta kontrolleras av bland annat Länsstyrelsen. 

3. Undersökningsarbetet måste ha en arbetsplan och får endast ske i enlighet med denna – 

markägarna har rätt att komma med invändningar mot denna arbetsplan. 

4. Bearbetningskoncessionen (med miljökonsekvensbeskrivning och prövning av 

Miljöbalken) prövas av Bergmästaren i samråd med Länsstyrelsen. Regeringen beslutar 

om oenighet uppstår eller vid särskild betydelsefulla ärenden ur allmän synpunkt. 

5. Gruvbolaget söker tillstånd att bedriva gruvdrift enligt 9 kapitlet i Miljöbalken som 

prövas av Miljödomstolen. 

6. Bygglov med mera ges enligt Plan- och bygglagen och prövas av kommunen
66

 

 

Gruvplanerna i Rönnbäcken befinner sig just nu på punkt nummer fyra som nämnts ovan, 

ansökan om bearbetningskoncession. Bolaget Nickel Mountain AB skriver på sin hemsida 

skriver att man fått beviljade bearbetningskoncessioner för fyndigheter i två områden i 

Rönnbäcken. En ansökan om bearbetningskoncession för en tredje fyndighet skickades in i 

slutet av december 2011. Bolagets fokuserar nu på arbetet med att bli prövade i 

Miljödomstolen. Ansökan förväntas vara klar för inlämning till domstolen tidigast mitten av 
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 Bra att veta för markägare, http://bergsstaten.se (2012-12-17). 
66

 Regelsystemet från undersökning till gruva, http://www.bergsstaten.se (2012-12-18). 

http://bergsstaten.se/
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2013. Får bolaget tillstånd att börja gruvdriften bedöms dess verksamhet acceptabel ur 

miljösynpunkt.
67

  

 Vapsten sameby överklagade Bergsstatens beslut att godkänna 

bearbetningskoncessionen för det första av områdena i Rönnbäcken redan i december 2007, 

då samebyn ansåg att deras renskötselrätt kommer att inskränkas kraftigt och att de båda 

verksamheterna inte kan förekomma i samma område. Överklagandet, som gick till 

regeringen (Näringsdepartementet), avslogs. I april 2010 överklagade Vapsten avslaget, men 

Regeringsrätten avgjorde då att regeringens beslut skulle stå fast. Vapstens sameby 

överklagade även nästa beslut från Bergmästaren om beslut om bearbetningskoncessioner i 

ytterligare ett område i Rönnbäcken. Regeringen gav avslag på överklagandet i oktober 2010, 

men detta beslut blev senare ogiltigförklarat i Högsta Förvaltningsdomstolen i maj 2012, då 

domstolen menar att de båda riksintressena är svårförenliga och regeringen inte har gjort 

tillräckligt stor avvägning för att kunna ge gruvnäringen företrädesrätt i området.
68

 Både 

företaget och samebyn skulle inkomma med sina synpunkter senast i september 2012 och 

efter detta väntas regeringen komma med ett nytt beslut.
69

 När denna uppsats skrivs i 

december 2012 har detta beslut ännu inte tagits
70

 och den här uppsatsen kommer därför 

studera skedet fram tills detta. 

 

3. Arenor och hantering 

3.1 Det parlamentariska komplexet 

På nationell nivå inom det parlamentariska komplexet finns riksdagen. Riksdagens roll i detta 

fall är att ansvara för lagstiftning. I och med att tillståndsprocessen sker genom statliga 

myndigheter som visats ovan, är inte riksdagen inblandad själva i beslutsprocessen om ett 

enskilt ärende. Avslag eller bifall på gruvbolagets olika ansökan görs av statliga myndigheten 

Bergsstaten (och regeringen i vissa fall). Innan dess håller gruvbolaget samråd med 

Länsstyrelsen och i viss mån med berörda intressen som samebyn och kommunen.
71
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Tillståndsprocess, http://www.nickelmountain.se/swe/ronnbacken/tillstandsprocess/, 2012-12-17. 
68

 Regeringsrättensdom, 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2010/April/1680-

08.pdf (2012-12-17) och Högsta förvaltningsdomstolens dom, 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2012/Maj/443-

11.pdf (2012-12-17). 
69

 Nickelgruva i Tärnaby, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=5283877 (2012-12-

18). 
70

 Intervju Lars Anders Ågren, ordförande, Vapstens sameby, 2012-12-21. 
71

 Informations och samrådsmöten, 2011, http://www.nickelmountain.se/swe/wp-

content/uploads/2010/newfiles/Bilaga-2-Samrad_F.pdf (2012-12-19). 
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På lokal nivå inom det parlamentariska komplexet finns kommunfullmäktige. Efter en 

genomgång av protokoll från Storumans kommunfullmäktiges sammanträden mellan 2009 

och 2012 har det inte tagits några offentliga beslut kring gruvplanerna vid Rönnbäcken. Då 

planerna ändå nämns är det då beslut från Bergsstaten och skrivelser från Länsstyrelsen 

nämns i mötesprotokoll för kännedom, men i övrigt nämns ej gruvplanerna i protokollen.
72

 Ett 

undantag finns dock i ett protokoll från 27 september 2011, då ett medborgarförslag som 

inkommit behandlas av kommunfullmäktige. Medborgarförslaget handlar om att man borde 

bygga en järnväg från Storuman till Mo i Rana i Norge, då det skulle ge bättre möjligheter för 

export av de tillgångar som hittats ibland annat Rönnbäcken. Kommunfullmäktige beslutade 

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för handläggning och beslut kring detta. 

Kommunfullmäktige beslutar också att påbörja en utredning kring möjligheter för järnväg 

mellan Storuman och Mo i Rana samt att kommunen ska ta kontakt med 

infrastrukturministern.
73

 Medborgarförslaget visar på att ett visst intresse finns hos Storumans 

kommunmedborgare. 

Övriga inslag av deltagande i kommunfullmäktige är allmänhetens frågestund.  Efter en 

genomgång av protokollen hittas inga anteckningar om någon som ställt frågor kring 

gruvplanerna. Däremot förekommer interpellationer från kommunfullmäktigeledamöter 

regelbundet. Den 11 november 2011 ställdes en interpellation från ett oppositionsråd där 

frågan handlar om vad Tomas Mörtsell, tillsammans med sina partivänner och allianskollegor, 

menar med att ”det blir en utmaning att utifrån de investeringar som planeras bygga ett 

jämställt samhälle”. Frågan syftade till en artikel i tidskriften Tjugo20
 
som gick ut till alla 

hushåll i Storumans kommun under 2012.
74

 Eftersom interpellationer endast kan ställass av 

ledamöter i kommunfullmäktige kan Vapstens sameby inte ställa frågor till 

kommunfullmäktige genom dessa. Däremot skulle de möjligtvis kunnat ta kontakt med 

ledamöter i kommunfullmäktige för att framföra åsikter och frågor kring gruvetableringen, 

vilket inte gjorts. Samebyn har dock inte heller använt sig av allmänhetens frågestund. Detta 

kan bero på att man från deras sida inte ser att kommunfullmäktige är den instans som kan 

påverka processen. 

I intervjun med kommunstyrelsens ordförande Tomas Mörtsell menar han att 

kommunens arbete i denna fråga är att vara neutrala. Han menar att många frågar om de är i 
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 Samtliga mötesprotokoll från Storumans kommunfullmäktige finns här: 

http://www.storuman.se/templates/Page.aspx?id=493 (2012-12-19). 
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 Protokoll Kommunfullmäktige 2011-09-27,  

http://www.storuman.se/upload/Protokoll/kf/KF110927.pdf, (2012-12-27). 
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 Protokoll Kommunfullmäktige, 2011-11-27, 
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något slags partnerskap med gruvbolaget, men att så inte är fallet och att man från 

kommunens sida lyssnar på både positiva och negativa åsikter kring denna eventuella 

gruvetablering. Han menar vidare att det kommunen är bra på och dessutom har monopol på 

är fysisk planering. Tillståndsprocessen kring själva gruvan kan de inte påverka, förutom att 

de självklart är i kontakt med gruvbolagets ledning och är med på olika informationsmöten 

och samråd. Däremot, lägger han sedan till, måste bolaget till viss del lyssna på kommunen i 

och med att området man vill använda för gruvdrift ligger inom kommunens gränser. Dock, 

fortsätter Mörtsell, kommer kommunen bli ytterligare involverade när processen kommer till 

bolagets ansökan om start hos Miljödomstolen och sedan när bolaget ska börja konstruera 

byggnader.
75

  

Mörtsell fortsätter berätta om kommunens arbete och säger att en annan av hans och 

hans kommunkollegors uppgifter i processen är att bygga ett nätverk för att ta fram 

förutsättningar för människor att bo i kommunen. I detta nätverk finns exempelvis 

Näringsdepartementet och en del av direktoraten i EU som arbetar med sysselsättning, med 

Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbottens län. Även samtal med Trafikverket har 

inletts för att arbeta fram en plan för hur infrastrukturfrågor ska hanteras om gruvplanerna blir 

verklighet. Med på samtalen med myndigheterna ovan är medlemmar av kommunstyrelsen, 

kommunalråd och tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.
76

  

Kommunstyrelsen, där Mörtsell sitter som ordförande, har tagit beslut att bland annat 

söka projektmedel från Tillväxtverket för att kunna planera för en eventuell gruvetablering 

med fysisk planering, så som infrastruktur och bostäder. Kommunstyrelsen och dess 

arbetsutskotts sammanträden är aldrig offentliga
77

, däremot är protokollen därifrån det. I ett 

mötesprotokoll från 13 mars 2012 finner man beslutet att skicka in ansökan om projektmedel 

för utvecklingsarbete i kommunen till Tillväxtverket
78

. I maj 2012 fastställde 

kommunfullmäktige ett lokalt tillväxtprogram för 2011-2014. I detta skriver kommunen hur 

den ska verka för tillväxt inom olika områden i kommunens gränser, bland annat för 

rennäringen. Där nämns i ett eget kapitel hur samebyarna i kommunen påpekat att vikten av 

att de olika myndigheterna verkligen sätter in sig i frågor som har med rennäring att göra för 

att näringen ska kunna utvecklas. Som en av åtgärderna från kommunens sida står att 
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 Intervju med Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande, 2012-12-21. 
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kommunen ska jobba för att rennäringens förutsättningar ska vara bra och att tillväxt ska ske 

även inom det området.
79

 

Det är alltså kommunstyrelsen som hittills varit drivande i frågan på det här stadiet. I 

intervjun med kommunstyrelsens ordförande framkommer det att kommunen är medveten om 

hur samebyn ställer sig till en eventuell gruvetablering i Rönnbäcken. Dock visar dess 

agerande tydligt på ett engagemang som inte prioriterar samebyns intressen, även om de 

nämns i det lokala tillväxtprogrammet. Medvetenheten om att motstånd finns har till synes 

inte haft någon större inverkan på kommunstyrelsens inställning. 

Att det i det här stadiet är kommunstyrelsen som arbetar med dessa frågor innebär att 

den kommunala nämnden som vanligen beslutar i frågor kring fysisk planering, miljö samt 

bygglovsfrågor, i Storuman kallad miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, ej varit involverad 

eller tagit några formella beslut. Däremot har förvaltningen under denna nämnd, arbetat med 

planering och deltagit i möten och informationer
80

, som framgår i stycket om det 

administrativa komplexet. 

 

Kriterier för demokratisk deliberation 

Av Wiklunds kriterier generalitet, autonomi, maktneutralitet och idealt rolltagande är 

generalitet mest aktuellt i denna arena. Generalitet innebär att dialogen ska vara öppen för alla 

som påverkas av ett beslut. Kriteriet uppfylls till viss del då möjlighet till deltagande i 

kommunfullmäktige finns genom öppna möten med allmänhetens frågestund och 

interpellationer från kommunfullmäktigeledamöter. Dock är det få som tar den möjligheten 

och bland de som gör det finns inte Vapsten sameby eller Nickel Mountain AB.  

 Eftersom kommunstyrelsen och dess arbetsutskotts möten inte är öppna för allmänheten 

och det är i dessa instanser beslut kring satsningar på fysisk planering och ansökningar om 

projektmedel relaterade till gruvetableringen utformas, innebär detta att generalitet inte 

uppnås här. Inga andra än kommunstyrelsens medlemmar kan ta del av de beslut som tas och 

de diskussioner som förs i de stängda mötena. Det enda som är ”öppet” är protokollen, som 

ligger på kommunens hemsida och går att läsa i efterhand. 

 Kriterierna autonomi och idealt rolltagande hanterar själva deltagandet och eftersom det 

inte funnits möjlighet till detta blir de svåra att applicera. Däremot kan man i det här 

sammanhanget diskutera kriteriet maktneutralitet. När kommunstyrelsen i Storuman ser 
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vikten i att nätverka för att skapa förutsättningar för en gruvetablering har Vapstens sameby 

sannolikt mycket mindre möjlighet att göra samma sak. Kommunstyrelsen, i egenskap av 

kommunens högsta verkställande organ, har mycket större administrativ makt och därmed 

också ett större kontaktnät. 

 

3.2 Det administrativa komplexet  

Statlig administration  

Den statliga administrationen som varit involverad i eller kring beslutsprocessen om 

gruvetableringen i Rönnbäcken är dels Länsstyrelsen i Västerbottens län, dels Bergsstaten, 

regeringen genom Näringsdepartementet och även andra myndigheter har blivit kontaktade av 

bland annat kommunen för att samtala kring hur man kan planera runt en gruvetablering.  

Länsstyrelsens uppgift i den här processen är främst att se till att gruvbolaget följer 

Miljöbalken och Minerallagen när det ska utforma olika tillstånds- och 

bearbetningsansökningar, i processen som leder fram till en gruvetablering. Länsstyrelsen 

utövar också en tillsyn; ser till att gruvbolaget följer de riktlinjer som finns och ger förslag till 

åtgärder. Ibland hjälper myndigheten även till med förslag på kontakter inför och utformning 

av miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen är en särskild utpekad samrådspart som 

pekas ut i lagstiftningen. Länsstyrelsen Västerbotten har främst varit med i samråd kring 

bearbetningskoncessionen, men också kring den kommande ansökan för Miljöbalkstillståndet 

och granskar främst frågor om avfall och efterbehandling av gruvor.
81

 När bolaget skickar sin 

ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten går ärendet alltid på remiss till 

Länsstyrelsen där det är en naturvårdshandläggare som bevakar ärendet. Det är inte förrän 

efter Miljödomstolens beslut om tillstånd för gruvstart som ärendet går på remiss inom 

Länsstyrelsen till bland annat rennäringshandläggare och kulturmiljöhandläggare.
82

  

Inom Länsstyrelsen Västerbotten finns också en Rennäringsdelegation, som har en 

rådgivande funktion i Länsstyrelsens arbete med frågor kring rennäringen. Delegationen 

arbetar främst med informationsutbyten för att gynna en hållbar rennäring på lång sikt. 

Delegationen träffas normalt tre gånger per år och består av landshövdingen som ordförande 

och totalt sju ledamöter; varav minst tre som är aktiva rennäringsutövare, övriga är politiska 

representanter från landstinget. Från Vapstens sameby finns en representant, Inger Ann 
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Omma.
83

 Ingenstans har det dock gått att hitta protokoll från dessa möten och de nämns 

varken av representanter från samebyn eller Länsstyrelsen vid samtalsintervjuerna vid frågor 

om samråd och samarbete mellan aktörerna i beslutsprocessen kring gruvetableringen. Av 

döma av detta tycks gruvplanerna inte ha diskuterats på dessa möten. 

Inom den statliga administrationen finns också Bergsstaten, vilken är den myndighet 

som godkänner eller avslår ansökningar från bolag som vill bryta mineraler ur marken, som 

har nämnts tidigare i den här uppsatsen. Bergsstaten är beslutande myndighet och deltar inte i 

övrigt i processen utöver meddelandet av tillstånd eller ej. Vapstens sameby har dock 

överklagat ett antal av myndighetens beslut, varav ett just nu ligger på regeringens bord. Alla 

som berörs av beslutet har rätt att överklaga. Efter att den tredje ansökan om 

bearbetningskoncession som Nickel Mountain AB blev beviljad fick Bergstaten in 11 

överklaganden och skrivelser, där en Vapstens sameby var en av de överklagande.
84

 

 

Kommunal administration 

I Storumans kommun heter den kommunala nämnden i det administrativa komplexet Miljö- 

och samhällsbyggnadsnämnden, vilket är den förvaltning som handlägger och utreder frågor 

kring bland annat planering och bygglov. Sonja Eliasson är Miljö- och samhällsbyggnadschef 

i Storumans kommun och har varit involverad i arbetet med miljö- och planeringsfrågor kring 

gruvplanerna i Rönnbäcken sedan februari 2012. I vår intervju säger hon att de flesta 

prövningar kring gruvan sker av Länsstyrelsen och att kommunen inte kan påverka processen 

nämnvärt. Däremot har representanter från förvaltningen varit med på informationsmöten med 

gruvbolaget, men att det är främst kommunledningen som deltar. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med planeringsfrågor och syftet med dessa möten har 

varit att planera förebyggande ifall en gruva eventuellt skulle bli av. Eliasson säger att de 

exempelvist har varit i Mo i Rana i Norge, för att prata med politiker där om möjliga vägar för 

transport av mineralerna om gruvan kommer igång. De har även gjort studiebesök vid 

Rönnbäcken tillsammans med Regionförbundet Västerbotten för att diskutera bland annat 

infrastruktur. Tjänstemän från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har även träffat 

Näringsdepartementet för att ”få med dem på banan”. Eliasson menar att kommunens främsta 

arbete är att planera för att det ska finnas fysiska förutsättningar för en eventuell 

gruvetablering. Det måste till exempel finnas bostäder så att människor som arbetar på gruvan 
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har någonstans att bo, att det finns skolor där de gruvanställdas barn kan gå, barnomsorg och 

att det finns vägar. Representanter från Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har också varit 

till Trafikverket i Luleå för att diskutera möjligheter för att satsa på vägbyggen. Mycket av 

den fysiska planeringen kring gruvetableringen i Rönnbäcken verkar röra sig kring just vägar. 

Enligt de planer som finns nu kommer vägen man vill transportera den brutna mineralen på gå 

rakt igenom Tärnaby och Hemavan samhälle, vilket skulle störa den turismnäring som finns 

där och är väldigt viktig för kommunen. Därför blir utveckling av infrastrukturen extra 

viktig.
85

 Inget tyder på att de möten andra kontakter myndigheterna emellan varit öppna för 

andra parter så som samebyn eller gruvbolaget. 

Storumans kommun ligger inom det samiska förvaltningsområdet, vilket bland annat 

innebär att kommunmedlemmar har rätt att använda det samiska språket i kontakt med lokala 

myndigheter.
86

 Inom kommunen finns en tjänsteman som är anställd för att arbeta med frågor 

som rör det samiska förvaltningsområdet, som i stor utsträckning handlar om språkliga och 

kulturella frågor och i mindre mån hanterar frågor kring rennäring. Just rennäringen, säger 

kommunstyrelsens ordförande, Mörtsell, har kommunen en egen informell struktur för, där 

kommunen och samebyn träffas minst en gång om året. Det som händer vid dessa träffar är 

utbyte av ömsesidig information, representanter från samebyar berättar hur det går för 

rennäringen och vilka problem som kan ha uppstått. En fråga som hanteras i dessa möten är 

exempelvis den om skotertrafik, var skoterleder kan tillåtas eller ej med hänsyn till 

rennäringen.
87

 Mörtsell nämner dock inget om Vapsten sameby kommit till tals om 

gruvetableringen vid dessa möten. Detta skulle annars vara ett tillfälle att framföra sina 

synpunkter och försöka påverka kommunen, då kommunrepresentanterna i sin tur träffar 

gruvbolaget vid andra tillfällen. 

 

Kriterier för demokratisk deliberation 

Länsstyrelsens främsta uppgift är att vara samrådspart åt gruvbolaget, men också att agera 

remissinstans åt Bergsstaten vid ansökansförfarandet. I detta arbete finns inga samrådsmöten 

med andra än gruvbolaget Nickel Mountain AB och Länsstyrelsen Västerbotten. Kriteriet 

generalitet uppnås därför inte. Autonomikriteriet bör uppfyllas då de som deltar har möjlighet 

att uttrycka synpunkter. Maktneutralitet uppnås inte då gruvbolaget är beroende av 

Länsstyrelsen som samrådspartner då det regleras i lagtext och har mindre administrativ makt 
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än myndigheten. Gruvbolaget har sannolikt större ekonomisk makt än Länsstyrelsen som är 

en skattefinansierad myndighet. Länsstyrelsen har socialt maktövertag då man finns på plats i 

området sedan tidigare och bolaget är en intressent som kommer utifrån för att bryta av de 

mineralresurser som finns där. Länsstyrelsen har mer kunskap kring området. 

 Inom Rennäringsdelegationen bör god generalitet uppnås, då samebyarna måste ha en 

representant med i gruppen och det som diskuteras där rör rennäring. Inom delegationen 

uppnås autonomi, då gruppen finns till för informationsutbyte och samtliga i gruppen bör vara 

fria att säga det man tycker. Kriteriet maktneutralitet uppnås dock inte, då landshövdingen och 

de politiska representanterna måste anses ha större administrativ makt, tillgång till en formell 

organisation som regleras av staten. Samebyn har mindre resurser både administrativt och 

ekonomiskt. Det är dock svårt att veta, som med övriga kriterier inom 

Rennäringsdelegationen på grund av brist på protokoll och annan information om vad som 

avhandlas i gruppen, om kriteriet idealt rolltagande uppfylls. Men eftersom delegationen finns 

inom Länsstyrelsen verkar ambitionen i alla fall finnas där till att se och lösa gemensamma 

problem och utbyta information. 

 Inom Bergsstaten finns inga former för deltagande eller samtal, förutom möjligheten att 

överklaga dess beslut. Kriteriet autonomi kan ändå anses aktuellt, då alla som berörs har 

möjlighet att ta ställning emot besluten genom att överklaga det. I förhållandet sameby och 

Bergsstaten finns dock ingen maktneutralitet då Bergsstaten i egenskap av statlig myndighet 

har både större administrativ och ekonomisk makt. Att överklaga ett beslut kan också kräva 

viss juridisk kunskap, även om en myndighet alltid är skyldig att meddela hur man ska gå 

tillväga för att överklaga. Vapstens sameby har en representant som arbetar särskilt med 

processandet, Inger Ann Omma, vilket kommer att framgå längre fram i den här uppsatsen. 

Vapstens enda representant mot en hel myndighetsorganisation är dock långt från jämnlikt. 

 Inom den kommunala administrationen i Storumans kommun har många möten hållits 

med andra myndigheter och organisationer för att kunna göra den fysiska planering som enligt 

kommunen krävs av dem. Mötena har hållits mellan bland annat Trafikverket och 

Näringsdepartementet internt, vilket innebär att kriteriet generalitet inte uppfyllts. Kriteriet 

maktneutralitet uppfylls inte heller då kommunen i möten med bland annat 

Näringsdepartementet är underlägsen i administrativ makt. 

 Den informella strukturen som möjliggör träffar mellan Storumans kommun och 

Vapstens sameby. Här verkar kriterierna generalitet och autonomi uppfyllas, då strukturen 

möjliggör att representanter för rennäring får möjlighet att lyfta frågor eller problemområden 

kring just detta med kommunen. Asymmetrier i makt finns dock här, i administrativ och 
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ekonomisk makt. Idealt rolltagande ser inte heller ut att uppfyllas, då strukturen inte är 

formell och man endast ses en gång om året. Strukturen är till för att utbyta information, men 

om samebyn lyft sina farhågor kring gruvetableringen i detta sammanhang så verkar 

kommunen inte ha tagit detta till sig, i varje fall så som det ser ut utåt. Då har inte kommunen 

en ömsesidig attityd. Eftersom inga protokoll finns att hitta från dessa möten är det svårt att 

säga säkert, men under de intervjuer som gjorts för den här uppsatsen, är det lätt att få 

intrycket av att kommunen inte kan ha varit opartisk i möten med samebyn, då man mer eller 

mindre endast framhäver de positiva konsekvenserna av gruvan för kommunen. 

 

3.3 Den offentliga sfären 

Planerna för en gruvetablering i Rönnbäck har uppmärksammats även utanför det formella 

politiska systemet och dess administration. Det har uppmärksammats framförallt i lokal media 

som tidningar och radio i Västerbottens län, men även nationellt genom tidningsartiklar, radio 

och nyhetsinslag på TV. Förutom skildringar i media har även andra aktörer involverat sig. 

Lokalt finns nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck i Björkvattsdalen, Tärnaby, framöver kallat 

Stoppa gruvan i Rönnbäck. Motstånd mot en gruvetablering i Storumans kommun finns på 

fler håll än detta, då elva parter överklagade Nickel Mountain ABs bearbetningstillstånd för 

ett tredje område vid Rönnbäcken.
88

 

 

Nationell offentlig sfär 

Gruvplanerna i Rönnbäcken i Storumans kommun har uppmärksammats i nationella medier 

så som Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio och nyhetsmagasinet Fokus för att nämna 

några. I huvudsak handlar artiklarna och inslagen om hur de två riksintressena för gruvnäring 

och rennäring krockar med varandra, vilka de eventuella konsekvenserna om gruvan kommer 

igång kommer att bli, arbetstillfällen och oro för utsläpp från den aktiva gruvan. I de flesta fall 

representeras Vapstens sameby av Inger Ann Omma, som är utbildad jurist och varit 

involverad i processandet och överklagandena av Bergsstatens och regeringens beslut om 

Nickel Mountain ABs bearbetningskoncessioner. Inger Ann Omma representerar även andra 

samebyar som går igenom liknande processer. Samebyns ordförande Lars Anders Ågren 

medverkar i vissa fall. Till stor del handlar artiklarna om hur situationen är en svår fråga, visar 
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på problemen och till störst del får motståndarsidan komma till tals.
89

 I några av 

medieinslagen kommer även gruvbolaget Nickel Mountain AB till tals, där bolaget poängterar 

att deras utgångspunkt är att gruvan och rennäringen ska kunna samexistera, samtidigt som de 

inte kan säga exakt hur det kommer se ut när gruvan väl kommer igång.
90

 Media har spelat en 

viktig roll i det här fallet, men fokuserar ofta på själva konflikten mellan två läger som 

uppmålas, de som vill ha gruvan; kommunen och gruvbolaget, och de som inte vill ha den till 

kommunen; samebyn och nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck. Om det finns de i kommunen 

som står någonstans emellan dessa två nämns de i sådant fal inte. 

I nyhetsmagasinet Fokus artikel ”Slaget om Storuman” beskriver kommunalrådet 

Tomas Mörtsell det arbete han hållit på med sen han tillträdde sin post 2010. För att hjälpa till 

med att förbereda för en eventuell gruvetablering i Rönnbäcken och se till att exploateringen 

verkligen ska leda till inflyttning i kommunen har han arbetat på sitt nätverk på flera olika 

instanser och nivåer. Han har, med andra representanter från kommunstyrelsen och tjänstemän 

från kommunens förvaltning, gjort resor till Bryssel, Stockholm och Umeå, för att ”få med 

sig” så många instanser som möjligt
91

 När vi talas vid på telefon beskriver Mörtsell detta som 

något nödvändigt. Har man inte förberett med planering när gruvan får klartecken för start är 

det mycket som ska göras i ordning på kort tid, något man då inte kommer att hinna med.
92

 

Samma möjligheter för nätverkande finns inte från samebyns sida och den är inte heller en 

part kommunen nämner som viktig nätverkspartner. Vapstens sameby har inte varit på någon 

gemensam resa till Bryssel eller Stockholm med kommunen, dock har kommunen rest till 

Stockholm för att möta gruvbolaget, vilket framkommer i nästa kapitel. 

 

Lokal offentlig sfär 

På lokal nivå finns främst tidnings-och debattartiklar i lokala tidningar i Västerbottens län, 

främst Västerbottens-Kuriren och Folkbladet rapporterar hur processen fortgår. I särskilt 

fokus hamnar samebyn och nätverket Stoppa gruvan i Rönnbäck, som uppges ha ungefär 600 

medlemmar på Facebook. Nätverkets grundare och talesperson, Marie Persson, säger att 

motståndet till gruvetableringen beror på mer än bara en sak. Det handlar om att dess 

medlemmar är oroliga för bland annat miljökonsekvenser, hur naturen kommer påverkas och i 
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och med detta människors livsmiljö. Upprördhet finns också över att samernas möjligheter att 

använda området kommer försvinna om gruvan etableras, och möjligheten att använda sig av 

markerna är i sig grundläggande för hela deras existens. ”Det är den folkrättsliga biten och 

dagens odemokratiska prospekteringsprocess som driver mig vidare” säger Marie Persson i 

en artikel i Västerbottens Kuriren.
93

 Nätverket har även fått stöd från politiskt håll då 

Miljöpartiet i Västerbottens län gått ut och meddelat att de står på deras sida.
94

 I Storumans 

kommun finns dock ej partiet representerat i kommunfullmäktige eller nämnd med folkvald 

representant.
95

 

I intervjun med Lars Anders Ågren, ordförande för Vapstens sameby, framkommer att 

gruvplanerna inte är de enda planerna för exploatering som förekommer på samebyns 

områden. Det finns bland annat planer för att bygga en vindkraftspark med ca 700 

vindkraftverk i en annan del av samebyns betesområde. Andra gruvplaner har funnits och 

finns även förutom Rönnbäcken och det är mycket arbete med att hålla sig uppdaterad, läsa på 

och gå på diverse möten kring detta, menar Ågren.
96

  

Vapstens sameby och Stoppa gruvan i Rönnbäck har varit i kontakt. I oktober mottog 

man gemensamt en budkavle i Tärnaby från ett annat nätverk, Inga gruvor i Jokkmokk, som 

fått den från Ojnareskogen på Gotland, där gruvbolag också ville bryta mineraler ur marken. 

Det visar att frågan inte endast är en lokal fråga, utan att engagemang finns även på andra 

ställen.
97

 

Under rubriken lokal offentlig arena kan man även inkludera publikationer som utgått 

från Storumans kommun. I intervjun med Tomas Mörtsell framkommer att kommunen 

tillsammans med Region Västerbotten låtit konsultföretaget ÅF Infraplan ta fram en analys på 

hur framtida investeringar som bland annat Rönnbäcksgruvan kan komma att påverka 

kommunen och regionen.
98

 Rapporten med denna analys finns att hämta på Storumans 

kommuns hemsida och innehåller en översikt på kommande möjliga exploateringar med tre 

möjliga framtidsscenarion; scenario hög, låg och mellan, samt beskriver vilka olika åtgärder 

som kan komma att behöva genomföras i vart av de tre framtidsfallen.
99

 Om de exploateringar 

och investeringar som planeras blir av så uppskattar kommunen att den kommer öka med 
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ungefär 50% i befolkning. Det är inte bara människor som kommer till kommunen för att 

arbeta i gruvan, utan sysselsättningen kommer öka även i områden runt detta, som sjukvård, 

omsorg, transport med mera. Utifrån ovan nämnda rapport har kommunen låtit tillverka en 

”populärversion”, ett informationsmaterial i form av en tidning, Tjugo20, som gått ut till 

samtliga hushåll i Storumans kommun. I denna tidning presenteras etableringsplanerna inom 

gruvnäring, vindkraft och turismnäring och hur kommunen arbetar med frågan. Till störst del 

diskuteras vilka positiva möjligheter dessa investeringar skulle kunna innebära för 

kommunen, men även ett motsatt perspektiv presenteras i en kort text, där nätverket Stoppa 

gruvan i Rönnbäck och dess argument presenteras. Samebyn Vapsten nämns vid ett tillfälle i 

en text kring en annan redan existerande gruva i Storuman.
100

 

Nickel Mountain AB skriver på sin hemsida, som finns på både engelska och svenska, 

att deras mål är att ta upp och producera ungefär 25 000 ton nickel per år för att sälja detta på 

den internationella marknaden. Deras långsiktiga mål är att bli ledande nickelproducent på 

både den nordiska marknaden och andra globala regioner. 101
 Som del i sitt arbete att nå dit går 

gruvan ut med olika informationer till allmänheten, bland annat i det lokala ”Bladet” vid två 

tillfällen under 2010. Man har även genomfört ett antal samråd med olika parter
102

 som 

kommer att beskrivas mer i detalj i nästa kapitel. Gruvbolaget medverkar också i ett par 

artiklar i Västerbottens-Kuriren där man svarar på frågor som uppkommit bland allmänheten. 

Ett exempel är frågor kring asbest och läckage av detta vid en eventuell gruvstart i 

Rönnbäcken som uppkommit. Fredric Bratt, VD för Nickel Mountain AB, svarar och 

förtydligar i en artikel i Västerbottens-Kuriren.
103

 Han har även skrivit debattartiklar i samma 

tidning, varav en i december 2012, där han poängerar att mineralutvinning är ett 

samhällsintresse, att bolaget självklart kommer genomgå en noggrann granskning innan de får 

komma igång, samt att gruvan kommer innebära arbetstillfällen och tillväxt i regionen och det 

är bra.
104

 Fredric Bratt är gruvbolagets främsta ansikte utåt och det tycks som om 

debattartiklar som den nämnd ovan skrivs mycket för att övertyga dem som tvivlar på 

bolagets intentioner och de positiva effekter gruvans etablering Nickel Mountain AB menar 

kommer innebära. 
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Kriterier för demokratisk deliberation 

Inom både den nationella och lokala sfären kommer samtliga aktörer till tals; Vapstens 

sameby, Nickel Mountain AB och Storumans kommun. Kriteriet generalitet ser dock inte ut 

att uppfyllas. Dialogen är ofta indirekt då samtliga aktörer inte alla deltar gemensamt i samma 

sammanhang och har inte möjlighet att lyssna till varandra. Autonomikriteriet uppfylls, då 

alla som deltar får möjlighet att uttrycka sin åsikt.  

Kriteriet maktneutralitet är svåruppfyllt. Vapstens sameby använder sig av media som 

ett sätt att nå ut och orsaken till detta kan vara begränsade resurser. Storumans kommun 

använder sig inte av nationella eller lokala medier i stor utsträckning, men har både 

administrativa och ekonomiska resurser som inte samebyn har. Kommunen har administrativ 

makt över samebyn då den har en hel förvaltning som sysslar med utredning och 

handläggning av ärenden, samt ekonomiska resurser som gör det möjligt att skapa en egen 

tidsskrift som sedan når alla hushåll i kommunen. Genom sin position i kommunen har även 

kommunstyrelsen mycket större möjlighet att nå ut nationellt till bland annat statliga 

myndigheter och även internationellt ut i EU. Vapstens sameby består av en handfull familjer 

som driver rennäringsföretag och har inte samma förutsättningar att nätverka nationellt. 

Nickel Mountain AB större ekonomisk makt än samebyn i egenskap av att de är ett utländskt 

ägt aktiebolag. Kriteriet idealt rolltagande kan inte heller anses uppfyllt, då samtliga parter ser 

till sina egna intressen, varje part är partisk. Däremot kan attityder av ömsesidighet visas 

delvis, då gruvbolaget i nationella medier menar att man vill samexistera med samebyn i 

området Rönnbäcken, även om man är osäker på hur formerna för detta kommer se ut. 

 

3.4 Sammanfattning  

De arenor som varit inblandade i processen är alltså, inom det parlamentariska komplexet, i 

väldigt liten utsträckning, Storumans kommunfullmäktige och Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden. Kommunstyrelsen är den lokala instans som arbetat mest aktivt 

med förberedelser inför en eventuell gruvetablering. Inom det administrativa komplexet finns 

både statlig och kommunal administration. Den statliga administrationen står för 

handläggande av tillståndsansökan genom Bergsstaten och genom Länsstyrelsen Västerbotten 

finns samrådspartnerskap för gruvbolaget som granskar att miljö- och minerallagar följs. 

Länsstyrelsen är även remissinstans för Bergsstaten. Den kommunala administrationen utgörs 

av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som arbetar med fysisk planering och har deltagit i 

viss utsträckning på informationsmöten med gruvbolaget och med andra myndigheter som till 

exempel Trafikverket och Näringsdepartementet.  
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Inom den offentliga sfären finns både nationell och lokal nivå, där förekommer artiklar 

som behandlar hur de två riksintressena krockar, men också oro för miljökonsekvenser och 

hur samernas rennäring ska kunna finnas kvar i området fortsättningsvis efter en 

gruvetablering. Motståndssidan får oftast större utrymme i den offentliga sfären, genom media 

för att berätta om sin sida. Kommunen har gett ut en egen tidsskrift om nya investeringar i 

kommunen och gruvbolaget svarar på undringar kring miljöfrågor och framförhåller deras syn 

att man ska kunna samexistera i media. Till detta kommer artiklar Nickel Mountain AB 

skrivit och samråd som genomfört. Det ser ut som den offentliga sfären är det område där de 

tre aktörerna i fallstudien är mest aktiva. 

 

4. Former för deltagande i beslutsprocessen 

Den mest framträdande formen för deltagande i denna beslutsprocess är samrådsmöten. 

Nickel Mountain AB har hållit i samråds- och informationsmöten och framhåller på sin 

hemsida hur viktigt bolaget tycker att det är att man når ut till så många av kommunens 

medborgare som möjligt.
105

 Enligt Ylva Ågren på Länsstyrelsen i Västerbottens län som 

arbetar som miljöskyddshandläggare, är Länsstyrelsen den enda obligatoriska utpekade 

samarbetsparten i tillståndsprocessen, enligt Minerallagen. Dock har gruvbolaget haft samråd 

med både kommunen och samebyn vid olika tillfällen, samt information med andra berörda 

som markägare och övriga intresserade i de närbelägna samhällena i Tärnaby och Hemavan i 

Storumans kommun. Dessutom har Nickel Mountain AB träffat samebyn för utbyte av 

information för att kunna utforma delar av miljökonsekvensbeskrivningarna som behövs inför 

de olika ansökningarna för både undersökning och bearbetningskoncession.
106

  

4.1 Genomförda samråd och informationsmöten 

Det första dokumenterade samrådsmötet genomfördes den 16 april 2008 med Storumans 

kommun på kommunkontoret i Storuman. Med på mötet var tre kommunstyrelseledamöter, 

kommunchefen samt en miljöinspektör. Från IGE Nordic, som äger Nickel Mountain AB, 

fanns två representanter från ledningen. På mötet presenterar bolaget sig själv och sina 

gruvprojektsplaner i kommunen, i första hand i Rönnbäcken och en diskussion förs om 

verksamheten kan vara möjlig på platsen. Mötet avslutas med att ömsesidigt uttrycka sina 

behov av informationsutbyten och att det är viktigt att ha fortsatt kontakt med varandra. 
107
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 Gruvbolaget, genom IGE Nordic, träffade Vapstens sameby första gången under 2008 i 

möten som en del i arbetet kring utformandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 

skulle ingå i bolagets ansökan om bearbetningskoncession till Bergsstaten. MKBn skulle 

inkludera en analys av konsekvenser för rennäring.  Mötena leddes av en representant från 

konsultföretaget Hifab som på uppdrag av gruvbolaget skulle göra analysen och skriva en 

rapport kring detta. Sex träffar genomfördes, varav två under 2008; 23-24 juni och 4-5 

november. Resterande fyra möten tog plats under 2009; 2-3 och 4 juni, 10 och 11 oktober. 

Med på tre av sex möten var representanter från IGE Nordic. Vid två tillfällen reste gruppen 

tillsammans till Rönnbäcken. Vid ett tillfälle presenterade samebyns behov och hur de 

använder sig av området. På övriga möten gick man igenom olika utkast av rapporten och 

IGE presenterade hur deras arbete med nickelprojektet fortlöpte. Arbetet med denna 

konsekvensrapport redovisas mer ingående i nästa kapitel.
108

 

Nästa samrådsmöte med Storumans kommun, den 25 september 2008, även det på 

kommunkontoret i Storuman. Med på mötet finns tre representanter från kommunen; två 

ledamöter från kommunstyrelsen och kommunchefen samt tre representanter från Nickel 

Mountain AB. Det är gruvbolaget som initierat mötet för att informera hur gruvprojektet i 

Rönnbäcken fortgått. Kommunen informerade om deras tidigare erfarenheter kring 

gruvetableringar på andra ställen i kommunen och de sju strategiska nyckelområden som 

ingår i kommunens prioriterade verksamhet, där några av områdena är turism, areella näringar 

som rennäring, gruvdrift och energiproduktion. Förutsättningar som måste komma till för att 

gruvan ska kunna fungera diskuterades; bland annat ett bättre fungerande vägnät, utbildning, 

fler bostäder och hur informationsarbetet om det projektet skulle gå till. Gruvbolaget berättar 

att de tagit initiativ till en dialog med Vapstens sameby och att en rennäringsstudie ska 

genomföras, med bland annat en begränsad analys av sociala aspekter. Kommunen föreslår 

lokaler för informationsmöten med allmänheten i bland annat Tärnaby och att 

annonsereringen om informationsmötena i det lokala informationsbladet ”Bladet”.
109

 

Den 5 december 2008 möter Nickel Mountain AB Länsstyrelsen i Västerbottens län för 

ett samrådsmöte. Anledningen till detta är att en MKB inför bolagets bearbetningsansökan för 

Rönnbäcken ska göras. Fem representanter från Länsstyrelsen; två handläggare och tre 

avdelningschefer är på plats och fyra representanter från Nickel Mountain AB är där; bolagets 

VD, en avdelningschef, en trainee och en konsult. Bolaget informerar om sig själva och 

nickelgruveprojektet i Rönnbäcken med bland annat en tidplan för projektet. Man 
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presenterade också sitt förslag på uppläggning av MKB och Länsstyrelsen var nöjd med det. I 

anteckningarna från mötet säger sig Länsstyrelsen ha en positiv inställning till företagets 

planer på en kommande verksamhet i Rönnbäcken och pekar särskilt ut att gruvsektorn är 

strategiskt viktig för sysselsättningen och ekonomin i Norrlands inland.
110

 

Redan den 15 december 2009 hålls nästa samrådsmöte med Länsstyrelsen i 

Västerbottens län för att fortsätt arbeta med den MKB som påbörjats för Rönnbäcken. Från 

Länsstyrelsens sida är tre representanter där, Länsstyrelsens naturvårdsdirektör, en 

avdelningschef (Miljöavdelningen) och ett ställföreträdande länsråd. Från Nickel Mountain 

ABs sida är fyra representanter närvarande, samma personer som det föregående mötet. 

Gruvbolaget går igenom hur processen med den pågående MKBn går. De berättar också hur 

ett arbete med Vapstens sameby kommer gå till för att kartlägga hur gruvverksamheten kan 

komma att påverka rennäringen. Vidare förklarar bolaget att informationsmöten med 

samebyn, kommunen, närboende, markboende och allmänhet är planerade till januari 2010. 

Länsstyrelsen uttrycker sig positivt kring gruvbolagets planer då det kommer skapa 

sysselsättning i inlandet.
111

 

Nästa möte hålls 19 januari 2010 med markägare och handlar om Nickel Mountain ABs 

ansökan om bearbetningskoncession. Till mötet var 76 berörda markägare, permanentboende 

och fritidsboende i området runt Rönnbäcken inbjudna och mötet skedde i Tärnamo. 18 av de 

inbjudna markägarna och en boende i Tärnamo närvarade på mötet. Sju representanter från 

IGE Nordic, Nickel Mountain ABs ägare, deltog på mötet, samt personal från bolagets 

borrningsarbete. Bolaget presenterade projektet och efter det var det frågestund och sedan 

diskussion i mindre grupper. Frågor som kom upp handlade om miljöpåverkan, alternativa 

lokaliseringar av anläggningar, arbetstillfällen och om det fanns information på svenska på 

internet. Nickel Mountain AB beskriver informationsmötet som uppskattat.
112

 

Den 20 januari 2010 genomfördes nästa informationsmöte, denna gång för allmänheten 

och mötet höll hus i Tärnaby. Ett 50-tal inbjudna deltagare var på plats. Sex representanter 

från Nickel Mountain AB var på plats. Bolaget presenterade sig och nickelgruveprojektet som 

det vill starta i Rönnbäcken och efter det hölls en frågestund. Frågor som kom upp var vilken 

miljöpåverkan gruvan kunde innebära för området, om boende på orten kan få jobben och var 

de som bor i området nu kommer ta vägen.
113
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Den 26 januari 2010 var det dags för nästa informationsmöte med Storumans kommun. 

Detta möte skedde på IGE Nordics kontor i Stockholm. På plats från kommunen var fem 

personer; två från kommunstyrelsen, kommunens koncernchef, ordföranden i Storumans 

Utvecklings AB och en kanslichef. Från gruvbolaget var fyra representanter närvarande. 

Bolaget gav en uppdatering av Rönnbäckens nickelgruveprojekt och presenterade en tidplan 

för projektet och poängterade att detta kan bli ett av Sveriges största gruvprojekt då den 

beräknade investeringen låg på ca 5,6 miljarder kronor och preliminär start planerades till 

2014. Kommunen framförde att gruvetableringen i Rönnbäcken skulle innebära betydligt 

ekonomisk boost för området om det blev av. Nickel Mountain AB beskrev sitt arbete med 

miljökonsekvensbeskrivningen och kommunen redovisade det socioekonomiska utlåtandet 

man låtit göra i samband med detta. Länsstyrelsen skulle göra ett yttrande över detta innan 

denna kunde skickas till bolaget. Nickel Mountain AB berättade vidare om sina senaste 

informations- och samrådsaktiviteter och sa att de hade gått bra. Kommunen betonade att det 

var viktigt att det fanns information som riktar sig till alla och att det verkar ha gått bra 

hittills. Kommunen ställde också frågor kring vad bolaget trodde skulle behövas i form av 

arbetskraft, vilken utbildning denna skulle behöva och när bolaget trodde brytningen kunde 

börja. Mötet avslutades med överenskommelsen om att det var viktigt med fortsatt dialog med 

varandra.
114

 

Nästa dokumenterade möte som går att hitta på Nickel Mountains hemsida är ifrån den 

22 juni 2010 i Umeå. Mötet är mellan gruvbolaget och Länsstyrelsen Västerbotten. Från 

gruvbolagets sida närvarar fem personer, varav en är bolagets VD och en miljöchef. Från 

Länsstyrelsen närvarar fyra personer, varav en av dem är ny som miljöhandläggare. På mötet 

diskuteras om en eventuell utökning av området för bearbetningskoncession med en ny 

ansökan. Länsstyrelsen nämnde att delar av området som Sveriges Geologiska Undersökning 

(SGU) föreslagit som riksintresse för mineralutvinning tidigare varit föreslaget att bli 

naturreservat, men att frågan är nu vilande och att man från Länsstyrelsens sida vill att 

gruvprojektets intresse ska tillgodogöras i första hand. Vidare diskuterades hur samrådet 

fortsatt ska se ut inför en miljöbalksansökan och parterna kom överrens om att ha flera 

samrådstillfällen, varav det första planerades till augusti 2010 och att Storumans kommun 

också borde vara med där.
115

 

Nästa officiella möte mellan Vapstens sameby och gruvbolaget tar plats i Tärnaby 5-6 

oktober 2010. Från Nickel Mountain AB är 16 representanter på plats. Från Vapstens sameby 
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är nio representanter närvarande. Först presenterades samtliga deltagare och sedan 

programmet för de två dagar man skulle träffas för att utbyta information som skulle ge 

ömsesidig förståelse för varandras verksamhet. Vapstens ordförande gick igenom hur ett 

renskötselår går till och samernas villkor som har påverkats mer och mer sedan 1930-talet 

med konkurrerande markanvändningar. Han berättade att samebyn har 6-7000 renar och gav 

en översikt i hur renarna vandrar och vad som styr detta. Efter detta gav Nickel Mountains AB 

information om gruvprojektet och samebyn poängterade hur viktigt det är att de kan få ta del 

av en detaljerad tidplan för vad som planeras inför tillståndsprocessen, exempelvis när 

MKBerna går på remiss. Den andra dagen åkte man tillsammans till området Nickel Mountain 

AB vill bygga sin gruva i och Vapsten beskrev hur deras verksamhet ser ut i det området.
116

 

Efter detta samråd har två samrådsmöten mellan Länsstyrelsen och gruvbolaget skett, 

det ena den 9 december 2010 med ett informations-och samrådsmöte, det andra den 8 

september 2011med ett informationsmöte. På dessa möten diskuterades främst villkor för 

bolagets ansökan till Miljödomstolen, men också frågor som till exempel förväntade 

arbetstillfällen som beräknas komma att finnas både direkt och indirekt och hur detta kommer 

att slå i kommunen. Länsstyrelsen efterlyste en beskrivning av hur gruvans etablering väntas 

påverka existerande turistnäring och den framtida. Nickel Mountain AB ska ta fram en 

socioekonomisk analys inför sin ansökan till Miljödomstolen och då kommer detta 

inkluderas.
117

 Enligt Ylva Ågren på Länsstyrelsen i Västerbotten har fler kontakter mellan 

dem och gruvbolaget skett sedan dess, men inga officiella möten.
118

 

Nästa möte med allmänheten var inte organiserat av gruvbolaget självt, utan av 

Vänsterpartiet. Mötet hölls i Tärnaby i april 2011, handlade om gruvplanerna och var öppet 

för samtliga berörda.
119

 Västerbottens-Kuriren rapporterade om mötet och det var enligt 

artikeln välbesökt. De som var mer negativt inställda till gruvplanerna var de som deltog i 

debatten mest. En kritik som framkom på mötet var att det i Rönnbäcken finns bra 

fiskevattenområden som kommer att förstöras om gruvan blir av. Nätverket Stoppa gruvan i 

Rönnbäck var med på mötet och framförde kritik om hur bland annat samisk historia kommer 

att skadas och presenterade ett förslag om att bygga ett samiskt kulturcentrum på den platsen 

gruvan planeras byggas idag. Nickel Mountan AB var representerat på mötet genom VD 

Fredric Bratt som poängterade att det finns stränga miljökrav som de självklart skulle följa 
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och att gruvetableringen skulle ge mycket sysselsättning i området. Även lokala politiker som 

var med på mötet var positivt inställda till gruvetableringen.
120

 

Nästa informationsmöte organiserat av gruvbolaget tog plats på församlingshemmet i 

Tärnaby 18 juni 2012. Till mötet finns en 50 sidor lång presentation om gruvbolaget, dess 

planerade arbete och de positiva effekter gruvetableringen kommer att föra med sig.
121

 Vilka 

frågor som uppkommit eller vilka som deltog på mötet där man använde presentationen 

framgår inte. 

 

Kriterier för demokratisk deliberation 

Kriteriet generalitet uppnås ej i dessa samråds- och informationsmöten, då samtliga möten 

sker mellan Nickel Mountain AB och ofta en annan part. Mötena dokumenteras med 

minnesanteckningar, men ingen annan möjlighet att delta finns för andra parter än den 

inbjudna till mötet, exempelvis Länsstyrelsen.  

Mötena präglas av autonomi då de som faktiskt är på mötet får uttrycka sina 

ståndpunkter och argument. Dock tycks det tveksamt om mötena lever upp till idealen om ett 

deliberativt samtal, då det är uppenbart att Vapstens sameby inte vill att gruvan blir av och 

Nickel Mountain AB förutsätter att den kommer bli det.  

Maktneutralitet uppnås till viss del mellan Nickel Mountain AB och Storumans 

kommun, då man på de flesta möten är lika många representanter från båda parter, samt på 

motsvarande poster från respektive område; kommunchef respektive VD.  Kommunen har ett 

visst maktövertag i det sociala kapitalet genom bättre områdeskännedom och så vidare. 

I mötena mellan Nickel Mountain AB och Vapstens sameby finns en tydlig asymmetri i 

administrativ och ekonomisk makt. Bolaget har större resurser både administrativt och 

ekonomiskt, en stor organisation som samebyn inte kan mäta sig med. Samebyn måste dock 

konsulteras så de har rätt enligt lag att nyttja marken i området. 

Idealt rolltagande uppnås delvis i vissa fall, särskilt mellan kommunen och gruvbolaget, 

då båda ger intrycket att vilja etablera gruvan. Man talar om förutsättningar för kommunen 

och bolaget för att etableringen ska fungera, där en attityd av ömsesidighet kan skönjas. Dock 

är ingen av parterna opartiska, då man ser till den egna organisationen främst och vad som är 
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viktigast där. Inga möten har heller hållits officiellt mellan Storumans kommun och Vapstens 

sameby, varför inga av kriterierna kan uppfyllas där. 

 

4.2 Miljökonsekvensbeskrivning 

När ett så pass stort projekt som att etablera en gruva ska genomföras måste alltid en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) göras. En MKB är inte bara en rapport som ingår som 

del i olika ansökaningshandlingar, utan är också en process och fungerar som beslutsunderlag. 

Det finns regler för hur en MKB ska gå till och se ut och de finns både i svensk och europeisk 

lagtext. ”Enligt god MKB-sed är processen öppen för berörda parter att diskutera relevanta 

teman. Fler aktörer antas bidra till bättre beslutsunderlag.”  I en MKB är det alltså miljön 

som diskuteras och är föremål för samtal.
122

 Dock valde Nickel Mountain AB att även göra en 

analys av vilka konsekvenser gruvetableringen kommer att få på rennäringen. 

 

4.2.1 Bedömning av konsekvenser för rennäring 

Inför sin ansökan om bearbetningskoncession i Rönnbäcken anlitade Nickel Mountain AB ett 

konsultföretag, Hifab, för att göra ”Bedömning av konsekvenser för rennäring samt en 

begränsad analys av sociala konsekvenser för Vapsten sameby”.
123

 Rapporten publicerades i 

november 2009. För att göra denna konsekvensanalys träffades Hifab och Vapsten sameby 

totalt sex gånger, två gånger under 2008 och fyra gånger under 2009, som beskrivits tidigare 

kapitel. Ibland var även representanter från IGE Nordic (för Nickel Mountain ABs räkning) 

med. 
124

 Det framkommer i rapporten med bedömningar av konsekvenser för Vapsten sameby 

att deras grundläggande inställning är att de inte tycker att gruvan är önskvärd, vilket beror på 

att området bolaget vill etablera sig i, Rönnbäcken, ligger i samebyns åretruntmarker och 

dessutom utgör en flaskhals under flytten av renar. På samebyns område finns redan andra 

intrång och projekt som gör att rennäringen redan befinner sig i en besvärlig situation. Blir 

gruvan av anser samebyn därför att de inte kommer att kunna använda området alls. Dessutom 

tycker Vapsten att det är osäkert hur de effekter som kommer av gruvan kommer att bestå 

efter gruvdriften och hur naturen ska kunna återställas efteråt. Även om samebyn har de här 

reservationerna inför en eventuell gruvstart i området, skriver Hifab att processen ändå under 

det tidiga skedet präglats av en öppen dialog och var praktiskt inriktat eftersom åtgärder och 

alternativ behandlades. Hifab kommer fram till att gruvbolaget anser att rennäringen i 
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 Soneryd, Linda, 2004, s. 145-146. 
123

 Bedömning av konsekvenser för rennäring. 
124

 Ibid, bilaga 4. 
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samebyn ska kunna fortsätta även när gruvan är igång. De negativa effekter som uppstår för 

samebyn borde gå att förebygga och om det inte är möjligt, kompenseras för. De 

förebyggande åtgärder som föreslås bör komma igång så tidigt som möjligt efter att gruvan 

fått sitt miljötillstånd och i god tid innan gruvan sätter igång sin produktion. En viktig 

utgångspunkt, skriver Hifab i rapporten, är att all personal som arbetar med gruvprojektet 

sätter sig in i hur samebyn använder sig av området runt Rönnbäcken och hur gruvdriften 

kommer att påverka detta. Hifab konstaterar också att det är viktigt att samebyn på ett likartat 

sätt försöker förstå hur gruvan fungerar. Det är till exempel angeläget att samebyn får tillgång 

till information om farliga transporter, när man ska spränga och mycket mera.
125

 

 I telefonintervjun med ordföranden för Vapsten sameby Lars Anders Ågren säger han 

att visst, de har varit på möten och pratat om sin rennäring och hur denna bedrivs för att 

gruvföretaget ska ha kunskap om detta. Han säger att samebyn fått intrycket av att 

gruvbolaget gör detta mest för att det ser bra ut. Det är viktigt med samråd, utbyte av 

information och förståelse från båda sidor, vilket han håller han med om. Men gruvbolaget 

utgår från att de ska komma igång med sin verksamhet och Vapstens samebyns utgångspunkt 

är att man inte vill att gruvan ska det. Så båda parter förstår visserligen varandra, men vill helt 

motsatta saker. Han menar också att även om kommunen menar att den ska vara en neutral 

partner, så är den inte det, utan arbetar framförallt för att gruvan ska bli av. 

Informationsmaterial som kommit ut till kommunmedlemmar känns vinklat. Känslan av 

trötthet inför hela processen dominerar, säger han och berättar att det finns fler 

exploateringsprojekt planerade i samebyns område, vilket gör att det blir mycket arbete med 

att läsa MKBer, delta på möten med mera. 
126

 

 

Kriterier för demokratisk deliberation  

Som beskrivits tidigare tar Nickel Mountain AB del av samebyns synpunkter för att ta reda på 

hur samebyn använder sig av området i Rönnbäcken. Kriteriet generalitet uppnås då man från 

samebyns sida får vara med och ta del av gruvplanerna. Autonomikriteriet uppfylls då 

samebyn får uttrycka sina argument och motargument. Maktneutralitetskriteriet uppfylls dock 

inte, då samebyn har uppenbart är underlägsna i administrativ och ekonomisk maktsynpunkt. 
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4.3 Sammanfattning  

Processen för gruvetablering är lång och formell. Grupper och intressen bjuds in till samråd- 

och informationsmöten på gruvbolagets initiativ, för att informera om hur planerna fortskrier 

och att skriva konsekvensbeskrivningar och viktigast i processen verkar vara 

miljökonsekvenserna. Förutom att komma på informationsmöten kan berörda parter överklaga 

beslut från Bergsstaten. Kommunen konsulteras inför undersökningstillstånd, men har inte så 

mycket att säga till om vad gäller själva beslutet om drift. Kommunledningen ser 

gruvetableringen, om den blir av, som något positivt då det skulle innebära en utveckling av 

kommunen istället för avveckling som man gått emot, med lägre kommuninvånartal för varje 

år. Länsstyrelsen anges som en självklar samrådspart och ser till störst del till att gruvföretaget 

följer gällande miljö- och utsläppsreglerande och ger råd i hur informationsprocessen kan se 

ut.  

5. Slutsatser  

5.1 Resultat 

Av de tre arenorna; parlamentariska- och administrativa komplexet och den offentliga sfären 

gavs störst utrymme till kommunikation i den offentliga sfären. Det är här samtliga samråds- 

och informationsmöten hålls, opinion försöks bildas genom tidningsartiklar, debattinlägg och 

medverkan i radio och TV. Inom det parlamentariska komplexet ges inte mycket möjlighet till 

kommunikation då större delen av beslut som rör en eventuell gruvetablering sker bakom 

stängda dörrar på kommunstyrelsens möten. Inom det administrativa komplexet finns inte 

heller många tillfällen till kommunikation, förutom de möten som tjänstemän från 

förvaltningen och kommunstyrelsen deltar på med berörda myndigheter. Tydligast blir att 

Vapstens sameby inte ges samma möjlighet att bli inkluderade i processen som övriga aktörer 

i denna fallstudie; gruvbolaget Nickel Mountain AB och Storumans kommun. 

Möjligheter till deltagande i beslutsprocessen har funnits genom främst samrådsmöten 

och- informationsmöten, indirekt kommunikation genom media, informell rennäringsgrupp i 

kommunen och Länsstyrelsens rennäringsdelegation. 

De fyra kriterier för demokratisk deliberation som Wiklund ställer upp uppfylls olika vid 

olika tillfällen. I den offentliga sfären verkar de flesta komma till tals, men inte på möten då 

det är endast delar av aktörerna som deltar. Inom den parlamentariska och administrativa 

sfären uppfylls inte generalitetskriteriet, då alla som kan tänkas beröras av gruvetableringen 

inte kan ta del de möten som sker där, som Vapstens sameby.  
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Autonomikriteriet uppfylls vid samråds- och informationsmöten där parter får framföra 

sina åsikter. Möjlighet till deltagande inom exempelvis kommunfullmäktige genom 

medborgarförslag och frågestunder har funnits, men av de två aktörerna som inte befinner sig 

inom denna sfär har man inte använt sig av denna möjlighet. Sedan är det osäkert om alla de 

åsikter som kommer fram sedan kommer att påverka i slutändan. Det finns aktörer som inte 

vill att gruvan blir av, men som det ser ut nu kommer gruvan ändå bli av. Regeringens beslut i 

det överklagade beslutet från Bergsstaten kommer vara avgörande i det här fallet. 

Maktneutralitet är ett svårt kriterium att uppnå. I denna fallstudie har fokus legat på tre 

aktörer som samtliga har olika förutsättningar administrativt, ekonomiskt och socialt. 

Självklart påverkar det och asymmetri uppstår oundvikligen. Både gruvbolaget Nickel 

Mountain AB och Storumans kommun har både större ekonomisk och administrativ makt än 

vad Vapstens ameby har. 

Ett visst mått av idealt rolltagande har uppnåtts generellt. Ömsesidigheten uttrycker sig 

i att aktörer vill förstå varandra och de möten som skett har fungerat som informationsutbyte. 

Gruvbolaget skriver att de vill kunna hitta förutsättningar för samexistens med samebyn, men 

är hittills osäkra på hur detta kan göras. Opartiskhet är tveksamt om det uppfyllts. Kommunen 

uttrycker att de från deras sida ska vara en neutral part i processen, men samtidigt agerar de på 

ett sätt som ger intryck att de arbetar för en gruvetablering. Frågan är om de i den här 

processen har något annat val. Blir gruvan av står kommunen oförberedd. 

 

5.2 Slutsatser och avslutande diskussion 

Huvudfrågan i den här uppsatsen har varit; ger den politiska beslutsprocessen vid 

gruvetablering utrymme för deltagandedemokrati med deliberativa inslag? Svaret på den 

frågan kan inte bli ja eller nej, utan endast delvis. 

Parter bjuds in till samråd, så att gruvbolaget kan informera om sin verksamhet samt 

skriva konsekvensbeskrivningar som ett led i gruvbolagets arbete med olika ansökningar, från 

tillståndsansökan till miljöprövning av Miljödomstolen som slutligen beslutar om bolaget 

uppfyller de miljörättsliga kraven för gruvverksamhet. Kommunen ser gruvetableringen, om 

den blir av, som något positivt då den ser det som en möjlig ökning av kommunmedlemmar 

och därmed ökade skatteintäkter. Med fler skatteintäkter kommer större möjligheter till 

utveckling av ett område som länge gått mer mot avveckling. Förslaget från gruvbolaget står 

mot ett nollalternativ, då situationen förblir som den är nu och kommunen ser egentligen 

ingen annan möjlighet. Vapstens sameby använder sig främst av media för att framföra sina 

argument. De deliberativa inslagen i den representativa lokala demokratin, så som 
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frågestunder och möjligheten att lägga medborgarförslag i kommunfullmäktige har de inte 

använt sig av. Men i verkligheten finns inte många deliberativa inslag i processen och därmed 

inte heller mycket till möjlighet att påverka beslut. Det är lagrum och statliga myndigheter 

som Bergsstaten som avgör om gruvbolag får tillstånd att undersöka mark för mineraler och 

sedan bearbeta dessa eller inte. För att överklaga dessa beslut är nästa instans regeringen. Det 

kräver stort engagemang och resurser både ekonomiskt och administrativt som är ojämnt 

fördelat mellan de tre valda huvudaktörerna i denna fallstudie; gruvbolaget Nickel Mountain 

AB, Storumans kommun och samebyn Vapsten. Det finns alltså inslag av deltagande som är 

bra (exempelvis i det administrativa komplexet) via möjligheter till yttranden, överklaganden 

med mera, men att det deliberativa inslaget är svagt.  

 

5.3 Vidare forskning, uppsatsens begränsning och behov av nya undersökningar 

Uppsatsen är begränsad på det sätt att den endast studerar hur processen fortgått till fram till 

dags datum. Ett alternativt tillvägagångssätt hade möjligen varit att undersöka en 

beslutsprocess i ett fall som redan är avslutat eller i sitt slutskede. Processen kring en gruvstart 

i Storumans kommun är fortfarande i startgroparna, trots att den pågått i några år. Ingen 

egentlig gruvverksamhet har startats. Bolaget har provborrat och fått godkänt 

bearbetningskoncession för delar av det område de vill använda sig av. En tanke som slagit 

mig under uppsatsarbetets gång är om jag söker efter deliberativa inslag i en process som i sin 

natur är så pass reglerad att detta inte tillåts. Detta har visat sig vara ett intryck som varit 

felaktigt, då man vid närmare blick ser att det finns en hel del möjlighet till kommunikation 

och diskussion i och vid sidan av den formella beslutsprocessen.  

Eftersom det handlar om riksintressen, som båda ska vägas ordentligt mot eventuella 

ingrepp i mark och natur, är det ändå intressant att undersöka detta. Jag fann också, när jag 

inför arbetet med denna uppsats letade artiklar och litteratur, att det var svårt att finna material 

som handlade om just deltagande i den här typen av processer, gruvetableringar. Den litteratur 

som fanns handlade istället om deltagande i beslutsprocesser kring slutförvaring av 

miljöfarligt avfall, flygplatsetableringar eller byggandet av vindkraftsparker. Med detta vill 

jag illustrera att denna uppsats gör ett bidrag inom området.  Innan arbetet med denna uppsats 

påbörjades visste jag mycket  lite om hur processer som dessa går till. Det är inte heller något 

som tas upp ofta i nationell media och läser man inte exempelvis lokala tidningar från norra 

Sverige regelbundet är det svårt att följa det som händer. Denna uppsats belyser därför en 

problematik som inte alltid kommer upp på agendan. 
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5.4 Personliga reflektioner 

Beslutsprocessen kring gruvetablering sköts till större delen av statliga myndigheter som 

Bergstaten i samråd med Länsstyrelsen. Inför ansökningar av olika slag måste ett bolag som 

är intresserade av att starta en gruva endast samråda med Länsstyrelsen, inga andra 

samrådspartners anges som obligatoriska i lagrummen. Detta skriver Nickel Mountain AB ut i 

samrådsanteckningar och MKBer, att de faktiskt inte måste vara i dialog med samebyn, men 

att de varit det ändå. Man vill visa sig välvillig och tar med deras synpunkter, men i 

verkligheten kommer de inte att ge mycket inverkan. Bolaget vill fortfarande öppna gruvan, 

oavsett vad andra alternativa intressen vill. Gruvbolaget säger att de vill hitta former för 

samexistens, medan samebyn ser detta som omöjligt. Kommunen ska vara neutral i frågan och 

säger att de förberedelser de ändå gör och kommer att göra är ett måste för att vara förberedda 

om gruvan blir av. Samebyn tolkar detta som att de står på gruvbolagets sida, vilket jag inte 

anser så konstigt. Det är lätt att få det intrycket genom den tidskrift kommunen låtit framställa 

och skicka ut till kommunens alla hushåll, hur kommunstyrelsens ordförande berättar hur han 

personligen nätverkat både internationellt och nationellt för att bereda vägen för denna 

gruvetablering. 

I Norrbottens län har Länsstyrelsen gått så långt att när ett gruvbolag ansöker om 

provbrytning och grustäkt måste berörd sameby ge ett skriftligt. Detta gäller inför 

miljöprövningen, det tredje steget i gruvetableringsprocessen.
127

 Detta ger samebyn mer 

inflytande i processen. I Västerbottens län finns ingen sådan regel eller förslag, vilket gör att 

samebyn inte har mycket medel att stoppa gruvbrytningen på. Det man kan göra, förutom att 

processa mot olika beslut från Bergsstaten, är att framföra sina åsikter i samråd till bolaget, 

uttala sig i media för att bilda opinion och nå ut till allmänheten. Det är svårt att påverka när 

man har begränsade resurser till det och särskilt när andra prioriterade intressen konkurrerar, 

som exempelvis arbetstillfällen, export och tillväxt. Vid informationssökning om gruvnäring 

blir det tydligt att det finns stora ekonomiska intressen och en aktiv lobbyverksamhet för 

gruvsektorn. Staten ger lätt tillstånd till att undersöka och ta upp mineraler ur svensk mark i 

jämförelse med andra länder. Det som tas ur marken av utländska företag säljs på den 

internationella marknaden och frågan är hur mycket av vinsten gruvan gör kommer till 

området gruvan ligger i.  

Programmet Kaliber i P1 gjorde under 2012 undersökande reportage om gruvnäringen i 

Sverige, dess inflytande och gruvornas konsekvenser, även efter färdig gruvbrytning. Där 
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framgår att gruvan så långt fram i tiden som 100 år efter nedläggning kan orsaka 

miljökatastrofer. Sverige är ett billigt land för gruvbolag att bryta mineraler och metaller i då 

gruvdriften inte betalar så höga skatter. Dessutom finns en minerallag som möjliggör 

utländska gruvbolags verksamheter i landet. Bolagen kan exempelvis ta del av ett offentligt 

borrkärneearkiv, så att de själva slipper stora initiala utgifter för undersökningar och 

borrningar. I samma artikel skriver Kaliber om urfolks rättigheter vid gruvdrift i andra länder 

och tar upp hur det ser ut i Kanada. Där måste företag som utvinner mineraler betala en del av 

vinsterna direkt till urfolken i det område de bryter i. Något sådant system finns inte i 

Sverige.
128

 Frågan är om detta skulle göra någon skillnad i Storuman.  

Frågan om gruvdrift kopplas lätt ihop med frågan om ett hållbart samhälle. I det 

samhälle vi lever i nu använder vi oss av bland annat teknisk utrustning och material som 

innehåller metaller. Så länge vi är använder oss av och är beroende av sådant kommer också 

gruvnäringen och den inverkan på naturresurser och de som bor i närheten att finnas. Med 

gruvorna kommer arbetstillfällen och därmed tillväxt. Som anställd får man ut en lön som kan 

spenderas på exempelvis teknisk utrustning, som exempelvis en ny dator och sen rullar allt på 

och är svårt att ändra på. Detta visar på att frågor kring gruvetableringar är viktiga i 

förhållande till hållbar utveckling än vad det ser ut vid en första anblick och detta har jag 

insett ytterligare under uppsatsarbetets gång. 

Som författare av denna uppsats har det ibland varit lätt att ta någon av aktörernas parti. 

Därför fick jag tänka en extra gång ibland när texten skrevs. Samebyn är uppenbart i 

underläge i den här processen, men är också en skyddad minoritet enligt lagen. Det är därför 

inte för inte som beslutet i ärendet om gruvan i Rönnbäcken hamnat hos regeringen. Det är 

statliga myndigheter som tar beslut kring vad som tillåts lokalt och en grundlig övervägning 

krävs. Vilket beslut det än blir i slutändan, om gruvnäringen eller rennäringen ska få företräde 

i området, kommer det bli avgörande i många människors liv. Det kommer även bli 

tongivande i framtida liknande fall, vad Svenska staten prioriterar. Det ska bli intressant att se 

hur det här fallet utvecklas framöver. 
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Bilaga 1. 

Intervjuguide  

- Planerna för gruvetableringen i Rönnbäck – hur är ni involverade i dem? 

- Hur jobbar ni med planerna inför en eventuell gruvetablering i Rönnbäck? 

- Har något kring gruvplanerna tagits upp i kommunfullmäktige/ kommunstyrelsen? 

- Står kommunstyrelsen positiv till gruvan? 

- Har en dialog förts med företaget? Hur? 

- Vilka mer intressen är med i processen? 

- Har Vapstens sameby varit i kontakt med er på något sätt?  

- Har ni varit med på samrådsmöten och vad hände på dessa?  

- Vilka var med på de mötena?  

- Har Storuman s.k. öppna fullmäktigesammanträden där väljare kan komma med 

medborgarsförslag eller vara delaktiga på annat sätt? 

- Har kommunen andra öppna sammanträden? 

- Resor till bland annat Bryssel och Stockholm – varför? Vad har gjorts där? 

- Har ni fört en dialog med företaget/samebyn? Hur? 

- Har kommunen varit i kontakt med er på något sätt eller har ni tagit kontakt med dem? 

- Har ni varit med på samrådsmöten och vad hände på dessa?  

- Hur annars försöker ni påverka beslutet kring gruvetableringen? 

- Jag har läst i artiklar och hört på radio kring överklagandet av en av 

bearbetningskoncessionerna och att företaget och samebyn skulle inkomma med 

synpunkter till regeringen så att de kan ta ett nytt beslut. Har det kommit ett nytt beslut 

eller var står ärendet idag? 

 


