Samediggi
Samedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2018:6
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:6
§§ 43 - 50

V algalavdegoddi/Valnämnden
Coahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
Skaj dde/Gåbddesavvun
Storforsen, Bredsel
2018-11-15

SAMETINGET
V algalåvdegoddi/
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:6
2018-11-15

Baiki ja aigi /Plats och tid

Hotell Storforsen, Skajdde, Gåbddesavvun/ Bredsel
2018-11-15; kl 09.00 -10.00

Mearrideaddj it/Beslutande

Per Mikael Utsi, ordförande/sagadoalli
Mari-Louise Boman
Jennie Granberg
Elisabeth Kråik
Jan Persson
Hanna Sofie Utsi
Sten Wälitalo

Ieza oassevaldit/
Övriga deltagande

Siri Persson, sekreterare/calli
Peter Engström, verksjurist
Malin Mäkelä, avdelningschef för administration och ekonomi
Inga-Maria Stoor, administratör

Paragrafat /Paragrafer

43 - 50

Dårkkisteaddji/ Utses att justera

Mari-Louise Boman

Underskrifter

Justerarens signatur

sekreterare
calli

~~~·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

ordförande
sagadoalli

Per Mikael Utsi

justerare
darkkisteaddji

K1:ari-Louise Boman
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SAMETINGET
Valgalåvdegoddi/
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:6
2018-11-15

Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.
Darkkastus lea dieaihuvvon almmuhantavvalis.
Organ/Organa

Va]nämnden/V algalavdegoddi

Sammanträdesdaturn I Coahkkinbeaivernearri

2018-11-15

Datum för anslags uppsättande I Ilmmuhanbeaivi

.~.~1.~ .-J.1.:.1.~ ........... .

Förvaringsplats för protokollet/
Beavdegirjji vurkensadji

Sametingets kansli, Kiruna/

5.9;k;.~al~dahus, Gfron

Underskrift I Vuollclicala

Justerarens signatur

~~
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SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnämnden

§ 43

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:6
2018-11-15

Öppnande
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 44

Föreclragningslista, justerare
Valnämnden beslutar
att

godkänna föredragningslistan med nedan ändringar:
Utgår:
§ 49

Ev övriga ärenden

att

fastställa föredragningslistan enligt bilaga,

att

utse Mari-Louise Boman till justerare.

Justerarens signatur

~ lN"'
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SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:6
2018-11-15

§ 45

Anmälningar till sameröstlängden, databas

./.

Dokument
Valnärnndens protokoll 2018-05-22, § 16
Databas för sametingsvalet 2021PM180425
Valnämndens protokoll 2018-08-29 - 30, § 23
Valnämndens protokoll 2018-09-19-20, § 35
PM 2018-11-07
Föredragande: Malin Mäkelä, Peter Engström, Per Mikael Utsi

Valnärnnden beslutade den 19 - 21mars2018, § 7 att uppdra åt kansliet att begära
komplettering av ofullständiga anmälningar, att uppdra åt ordföranden att ansvara för
beredning av beslut om införande av inkomna anmälningar i den preliminära röstlängden
för sametingsvalet 2021, och att uppdra åt ordföranden att arbeta vidare med en databas för
Sametingets röstlängd.
En preliminär databas för sametingsvalet presenterades vid nämn dens möte den 19 - 21
mars 2018. Digitaliserade arkiv över folkräkningar m.m. finns bl.a. sökbara hos Riksarkivet
och Umeå universitet. Sveriges släktforskarförbund ger ut bl.a. "Sveriges dödbok", en
databas över döda med namn, födelse- och döddatum, civilstånd med datum,
dödförsamling och adress. Ordföranden har i samband med Sametingets jubileumsplenum
i Östersund samrått med släktforskaren Kjell-Åke Lundström, bosatt i Stensele, om
möjligheter till konsultation. Han är en av de främsta inom samisk släktforskning i Sverige.
Han har ett omfattande digitalt släktarkiv med cirka 50 000 namn som berör samiska
släkten från Idre i söder till Gällivare i norr och en hel del från motsvarande sida i Norge.
Valnärnnden noterar att kanslichefen via e-post den 3 maj 2018 meddelat valnärnndens
ordförande att kansliet inom några veckor att - utifrån förslag till promemoria se närmare på bland annat hur förslaget harmonierar med den befintliga
registerlagstiftningen och dataskyddsdirektivet.
Ordförande har samrått med kansliet och berörda konsulter om inrättande av en skyddad
central digital databas hos Sametinget. Databasen bör kunna vara läsbar för nämnden
genom inloggning via internet och redigerbar för särskilt behöriga.
Valnärnnden beslutade den 22 maj 2018, § 16 att bereda ärendet vidare.
Valnärnnden beslutade den 29-30 augusti 2018, § 23 att bereda ärendet vidare.
Valnärnnden beslutade den 19-20 september,§ 35 att bereda ärendet ytterligare.

]usterarens signatur

~
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SAMETINGET
V algalåvdegoddi/
Valnämnden

§ 45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:6
2018-11-15

Anmälningar till sameröstlängden, databas - forts.
Lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och
folkomröstningar och GDPR (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av
den 27 april 2016) ska tillämpas. I databasen får uppgifter (personnummer, namn, adress
samt eventuell partibeteckning) behandlas om personer som har tagits upp i
sameröstlängden eller är kandidater till Sametinget. Uppgifter om andra personer får
behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Den centrala valmyndigheten,
Sametinget och länsstyrelsen använder en gemensam databas. Personuppgiftsansvaret är
delat på så sätt att Sametinget ansvarar för de uppgifter som det har att utföra (bl.a. beslut
och yrkande om samt grunder till upptagande i röstlängden). De andra myndigheterna har
dock direktåtkomst till personnummer, namn, adress och eventuell partibeteckning på
personer i röstlängden.
I folbokföringsdatabasen får dock fler uppgifter behandlas om personer som är eller har
varit folkbokförda, bl.a. födelsehemort, födelseort, civilstånd, make, barn, föräldrar,
vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom
folkbokföringen.
I samband med att databasen för sametingsvalet 2017 gallras och en utskrift av den på
papper arkiveras kan valnämnden upprätta en databas för sametingsvalet 2021:
1. Registrerade uppgifter om tidigare upptagna personer överförs till databasen för
sametingsvalet 2021.
2. Motsvarande uppgifter om nyanmälda personer förs in i databasen för sametin gsvalet
2021.
3. Till databasen kan personernas anmälningshandlingar länkas.
4. Till databasen kan också arkiverade anmälningshandlingar om efterfrågad och
uppgiven förälder eller far-/morförälder länkas.
5. Till databasen kan också länkas andra handlingar/uppgifter om sannolikheten att
personerna har eller har haft samiska som språk i hemmet.
Databasen används av valnämnden vid beslut om upptagande i sameröstlängden för 2021
för att ha tillgång till uppgifter/handlingar om anmälda personer eller efterfrågad och
uppgiven förälder eller far-/morförälder.
Enbart valnämndens ledamöter och tjänstgörande ersättare och personal ska ha tillgång till
databasen fram till dess att en preliminär sameröstlängd för sametingsvalet 2021
upprättats.

Avdelningschef Malin Mäkelä och verksjurist Peter Engström redogör för bestämmelser i
dataskyddsförordningen och lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i
verksamhet med val och folkomröstningar av betydelse för upprättande av databas för
anmälningar till sameröstlängden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:6
2018-11-15

SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnämnden

§ 45

Anmälningar till sameröstlängden, databas - forts.
Valnämnden beslutar
att

uppdra åt kansliet påbörja utreda inrättandet av en databas för sametingsvalet,
bl.a.
säkerställa att IT-systern, IT-infrastruktur och de fysiska tillgångarna
möter upp till de krav en säkerhetsklassificering av informationen ger,
och göra en kostnadsberäkning och upphandling, och

att

i övrigt utreda ärendet vidare.

§ 46

Kommunikationsplan - revidering

./.

Dokument
- Valnämndens protokoll 2017-10-24, § 9.6
- Valnämndens protokoll 2018-03-19 - 21, § 5
- Valnämndens protokoll 2018-08-29-30, § 26
- Kommunikationsplan 2018-09
Föredragande: Per Mikael Utsi

Valnärnnden beslutade den 19-21 mars 2018, § 5 att uppdra åt kansliet att föreslå en
uppdaterad och reviderad kornrnunikationsplan inför sametingsvalet 2021 och att
nämnden fastställer planen vid nästa möte.
Valnämnden beslutade den 29-20 augusti 2018, § 26 att uppdra till kansliet bereda
ärendet vidare.

Valnämnden beslutar
att

Justerarens signatur

~U\f

behandla ärendet vid nästa sammanträde i mars.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018:6
2018-11-15

SAMETINGET
V ålgalåvdegoddi/
Valnämnden

§ 47

Nyanmälningar
Dokument
- Valnämndens protokoll 2018-03-19-21, § 8

Valnämnden beslutade den 19 - 21mars2018, § 8 att uppdra åt kansliet att begära
komplettering av ofullständiga anmälningar, att uppdra åt ordföranden att ansvara för
beredning av beslut om införande av inkomna anmälningar i den preliminära röstlängden.
C.a. 280 nyanmälningar har kommit in t.o.m. september 2018, varav c.a. 100 har
kompletterats.

Valnämnden beslutar
att

§ 48

uppdra åt ordförande att ansvara för beredning av beslut inför nästa
sammanträde.

Ev övriga ärenden

Ärendet utgår, se § 44.

§ 49

Nästa sammanträde
Valnämnden beslutar
att

§ 50

nästa sammanträde äger rum den 19 - # mars i Stockholm.

Avslutande
Ordföranden avslutar sammanträdet.
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SÅMEDIGGI
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FÖREDRAGNINGSLISTA 15 NOVEMBER 2018

§ 43

Öppnande

§ 44

Föredragningslista och justerare

§ 45

Anmälningar till sameröstlängden, databas

bilaga

§ 46

Kommunikationsplan

bilaga

§ 47

Nyanmälning ar

§ 48

Ev övriga ärenden

§ 49

Nästa sammanträde

§ 50

Avslutande

Sametinget

PM

Malin Mäkelä, första rubriken

Peter Engström, andra - fjärde rubriken

2018-10-07

Databasen för sametingsvalet
Problemområden med utgångspunkt från dataskyddsförordningen
GDPRs grundläggande principer, som gäller för alla personuppgifter, är enkelt förklarat att
personuppgifterna som samlas är specifika och berättigande för syftet och dessa får inte
behandlas för andra syftet än det grundläggande. Sametinget har kravet på att
personuppgifterna är riktiga det vill säga korrekta samt att personuppgifterna raderas när
ändamålet för dessa inte längre behövs. GDPR påtalar personuppgifterna ska skyddas för att
säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dem.
Verksamhetsansvariga och systemägare ansvarar för säkerheten och ansvarar därmed vilket
skydd personuppgifterna ska ha. Vilket följer av frågeställningar som vem ska ansvara för
databasen? I ansvaret det förutom att ansvara för säkerheten att även rapportera incidenter
till datainspektionen samt myndigheten för samhällsskydd och beredskap, säkerställa att
lagstiftningen hålls gällande vem som får ta del av innehållet? Att enbart behörig kan ta del
av den.
Enligt GDPR varierar skyddsbehovet av personuppgifter beroende på typ och situation. Det
innebär att Sametinget behöver säkerställa att IT-system, den IT-infrastruktur och de fysiska
tillgångar, möter upp till de krav en säkerhetsklassificering av informationen ger. Efter detta
behöver en kostnadsberäkning av detta genomföras. Behöver låneram användas behöver
detta ansökas och beviljas av regeringen.

Ansvarsfördelningen mellan Valmyndigheten, Sametinget och
länsstyrelsen
Ansvarfördelningen regleras främst i 3 kap sametingslagen enligt nu gällande rätt.
Den ändring som infördes inför sametingsvalet 2005 innebär i korthet att Valmyndigheten
ansvarar för det förberedande arbetet och organisationen av röstningen, Länsstyrelsen i
Norrbottens län ansvarar för röstsammanräkningen och mandatfördelningen och
Sametingets valnärnnd ansvarar för att utse valförrättare, ordna vallokaler och upprätta
röstlängden innefattande bedömningen av vem som är att anse som same i sametingslagens
mening.
Databasen för sametingsvalets primära ändamål är bl a att framställa röstlängder och
röstkort. Valmyndigheten som ansvarar för det förberedande arbetet ansvarar också för det
datorstöd som förutsätts v id röstlängds- och röstkortsframställningen, valsedelshanteringen
och röstsammanräkningen (prop 2003/04:86 s 29 ff).

Noteringar
Vare sig sametingslagen eller lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
och folkomröstningar medger att någon annan myndighet än Valmyndigheten för
närvarande ansvarar för det förberedande arbetet och organiseringen av röstningen
(databasen för sametingsvalet).

Vad får en databas för röstlängden till sametingsvalet innehålla?
Vid behandling av personuppgifter i den centrala valmyndighetens, Sametingets och
länsstyrelsens verksamhet med val enligt sametingslagen gäller lagen (2001:183) om
behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar. Lagen blir
tillämplig om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i
eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för
sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.
Lagen gör skillnad mellan de som tagits upp i röstlängden (röstberättigade) och kandidater.
Enligt lagen får, vad avser röstberättigade, databasen behandla:
1. uppgift om den röstberättigades personnummer, namn och adress (2 kap 16 § 1 st punkten
1),
2. uppgifter om andra personer än röstberättigade om det behövs för handläggningen av ett
ärende (2 kap 16 § 2 st),
3. yrkanden, grunder och beslut i ett ärende (2 kap 19 § och 2 kap 5 §), och
4. handlingar som inkommit i ett ärende, även om handlingen innehåller känsliga
personuppgifter enligt art 9.1 och art 10 dataskyddsförordningen (2 kap 19 §, 2 kap 6 §och 1
kap 7 §), och sådan handlingar som upprättats av myndigheten om de är nödvändiga för
ärendets handläggning.

Noteringar
Sametingsdatabasen får endast innehålla uppgifter om personnummer, namn och adress för
de personer som har tagits upp i sarneröstlängden. Databasen kan inte innehålla uppgifter
om personer som inte är upptagna på röstlängden. För att kunna behandla en ny ansökan får
uppgift om andra personer än de som redan är upptagna i sarneröstlängden behandlas om
det behövs för handläggningen av ett ärende. Under handläggningen blir det därigenom
möjligt att registrera uppgift om personnummer, namn och adress för den som kommer att
bli upptagen i sameröstlängden. Lagen medger alltså inte att det i databasen behandlas
andra uppgifter än just personnummer, namn och adress för den som ska upptas eller redan
är upptagen i sameröstlängden. Eftersom det finns skäl att behandla personuppgifter såväl i
den preliminära röstlängden som i den slutliga, får med sameröstlängden anses förstås båda
stadierna av denna. Det innebär alltså att tex uppgifter om andra personer och
släktskapsuppgifter för den som ska upptas/är upptagen i sameröstlängden inte kan
behandlas i databasen för sametingsvalet.
Som framgår ovan får även yrkanden, grunder och beslut i ett ärende behandlas i databasen.
Några personuppgifter utöver vad som är tillåtet enligt 16 §kan dock inte behandlas m ed
stöd av denna bestämmelse. Det samma gäller för handlingar som inkommer eller upprättas
i ett ärende.

Vad får databasen användas till?
I den centrala valmyndighetens, Sametingets och länsstyrelsens verksamhet med val ska det
enligt nu gällande ordning finnas en samling personuppgifter (databas för sametingsvalet) som
med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för följande
nedan angivna ändamål. Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av information som
behövs för:
1. framställning av röstlängder och röstkort inför ett val,
2. framställning av valsedlar och sammanräkning av valresultatet, och
3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten (2 kap 15 §och 1 kap 4 §).
Uppgifter får också behandlas för att tillgodose samhällets behov av uppgifter i samband
med val.

Noteringar
Det får finnas en databas för sametingsvalet som används gemensamt av den centrala
valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelsen. Lagen medger inte att det vid n ågot tillfälle
finns flera eller olika databaser för sametingsvalet.
Personuppgifterna för röstberättigade i databasen behandlas för huvudändamålet att
framställa sameröstlängden. Sametinget är personuppgiftsansvarig myndighet för
upprättandet av röstlängden.

KOMMUNIKATIONSPLAN INFÖR SAMETINGSVALET 2021
Upprättad av: Sametingets informatör Marie Enoksson 2018-08-14, version 2 efter
valnämndens sammanträde 2018-08-30

1. Bakgrund
Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och
föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Sametingslagen definierar sedan 1992 vem som är
same genom självidentifikation och ett språkligt kriterium. Sametingsvalet äger rum den
tredje söndagen i maj vart fjärde år. Nästa val sker 2021.
Rätt att rösta har den som är upptagen i sameröstlängden. Inför varje val upprättas en
röstlängd. Nya anmälningar tas emot fram till den 20 oktober året före valet, i detta fall 2020.
Sametingets valnämnd vill öka antalet anmälda i sameröstlängden, uppmärksamma valet
och motivera till ökat valdeltagandet (som steg från 54 % till 58 % i valet 2017).
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2. Nulägesanalys
Röstlängden inför valet 2017 bestod av 8 766 personer. Antalet registrerade har ökat varje
gång men är inte särskilt högt om vi tror att det finns bortåt 40 000+ samer i Sverige .
• o

vaiar
.

Antal registrerade

Kvinnor

Män

1993
1997
2001
2005
2009
--··
2013
2017

5 390

-

-

5 991

2 947

3 044

6 724

3 296

3 428

7180

3 541

3 639

7 812

3 895

3 917

8 322

4 170

4 152

8 766

4 455

4 311

....

70-80 personer avlider varje år vilket innebär att röstlängden minskar med cirka 300 personer

mellan valen. För att registrera sig måste man vara 18 år, så det finns nya grupper av
ungdomar som behöver nås för att de aktivt ska registrera sig. Antalet nyanmälningar har
tidigare legat mellan 800 och 1100. Alla blir inte godkända. De tre senaste valen har brev
skrivits till upptagna i röstlängden och en premie utlovats för dem som värvar någon till
röstlängden. 2009 kunde man få ett USB-minne eller ett mobilsmycke i silver. 2013 var
premien ett USB-minne i form av en "lappsko". 2017 fick de som värvade någon välja
premie: mössa, termos eller scuba-ryggsäck.

Totalt an tal
nyanmälda

2001
2005
2009
2013
2017

1061
825
1100
856
900

Alla samer är inte registrerade i röstlängden
Dels kan det finnas ett motstånd mot att registrera sin etniska bakgrund, särskilt som
röstlängden är en offentlig handling som kan lämnas ut på papper mot en avgift. Dels finns
ett misstroende mot Sametinget. som på ett sätt är statens förlängda arm, och som de facto
inte har så mycket att säga till om (inget reellt självbestänunande). Att samerna blivit
erkända som ett folk i svensk grundlag sedan 2011 har ännu inte fått någon praktisk
betydelse. Vår historia kan vara ett hinder, att man skäms för att vara same. Det kan vara en
tröskel att hämta blanketter på internet eller ringa kansliet för att beställa den. En del tror att
barnen automatiskt blir med i röstlängden när de fyller 18 år. Alla känner inte till vilka
kriterier som finns för att bli upptagen - de vet inte om de är berättigade att anmäla sig eller
inte. Här finns ett behov av information, att bryta passivitet och väcka människors intresse
och vilja att ta reda på mer.
Valdeltagandet har minskat
Det kan bero på att man inte är politiskt intresserad utan anmäler sig till röstlängden av
andra skäl, till exempel för att bevaka framtida samiska rättigheter som kan knytas till ett
upptagande i sarnröstlängden. Man kanske anmäler sig för att göra det lättare för
efterkommande att bli upptagna som inte kan uppfylla språkkriteriet och inte för att själv
rösta. Att man väljer att inte rösta kan bero på att man inte får tillräcklig information om vad
respektive parti står för och inte vet vad/vem man ska rösta på. Partierna har liten budget för
valarbete. Ytterligare ett skäl kan vara att röstningsförfarandet är för krångligt. Att ungefär
5 % av brevrösterna underkänns vid rösträkningen på länsstyrelsen kan vara ett tecken på
det. Jämför siffran med riksdagsvalet 2018 då 0,9 % av rösterna underkändes. Vid röstning i
vallokal har reglerna i sametingsvalet inneburit att ID-handling måste uppvisas av den

röstande. Igenkännande av personen har inte godtagits. Från och med 2019 kommer
sametingslagen med största sannolikhet ändras så att skrivningarna motsvarar vallagen (se
www.sametinget.se/123245). Även förbudet för make eller barn att bevittna en brevröst tas
bort. Vittnet behöver endast ha fyllt 18 år.
Att inte rösta alls kan vara en missnöjesyttring för att Sametinget som myndighet inte
motsvarar personens förväntningar eller att man är besviken på samepolitikerna. Det finns
en diskrepans mellan Sametinget som statlig myndighet (som måste följa lagar och
regelverk) och Sametinget som folkvalt organ med folkvalda representanter som driver
politik och får tycka vad de vill. Ledamöterna kommer från olika bakgrunder och har olika
erfarenhet. 500 år av kolonisation och mer än 100 år av diskriminerande lagstiftning där
ägandet av renar definierade vem som var same, nomadskolor inrättades för vissa grupper
av samer, samt språkligt förtryck via skolväsendet, har skapat splittring. Sametinget är en
arena där samer med olika bakgrund och erfarenheter kan mötas och byta åsikter och
debatten blir stundtals hård. Företrädare för rennäringen (samebyarna) är oroliga för
framtiden och kämpar för att minska rovdjurstrycket och freda sina marker som är
förutsättningar för en livskraftig rennäring. Samer utanför samebyarna har ingen rätt alls
enligt nuvarande svensk lagstiftning, även om urfolksrätten utvecklats internationellt.

3. Målgrupper
•

Redan upptagna i röstlängden

•

Unga vuxna (fyllda 18 år)

•

Vuxna

•

Pensionärer

•

Sameföreningar och samiska organisationer

4. Budskap
Kort och gott är budskapen" Anmäl dig till röstlängden!" och "Det är viktigt att du röstar!".
Men hur säger vi det? Varför ska de göra det? Här kommer förslag på texter till annonser,
brev med mera:
•

Demokrati är ingen självklarhet. Anmäl dig till sameröstlängden!

•

För din skull. För dina barns skull. För folkets skull. Anmäl dig till sameröstlängden!

•

För en levande debatt. Rösta i sametingsvalet!

•

Vem bestämmer över din samiska framtid? Rösta i sametingsvalet!

5. Kanaler
En mix av olika kanaler ger bäst resultat. Vi når olika människor på olika ställen och på olika sätt.

Offensiv strategi (aktiva handlingar):
•

Uppdaterade anmälningsblanketter på fyra språk

•

Digital anmälningsblankett på hemsidan på fyra språk - identifikation med mobilt
Bank-ID

•

Närvaro vid samiska evenemang, inarknader, mässor, landsmöten, konferenser och

liknande
•

Blänkare och hand-outs, ska kunna skrivas ut från hemsidan

•

Annonser i Nuorat

•

Annonser i Samefolket

•

Annonser i lokala annonsblad

•

TV-reklam: Anslagstavlan - så enkel som möjligt

•

Kortfilmer för sociala medier (FB)

•

Instagram-kampanj: vackra naturbilder med budskap

•

Utskick ("Val-kit") m blanketter och broschyrer till sameföreningar, partier och
organisationer

•

Riktade mejl till samiska partier, organisationer, sameföreningar m.fl. med
kontaktuppgifter och erbjudanden om deltagande av valnämndens ledamöter vid
olika möten, gäller även våra egna konferenser

•

Broschyr om varför Sametinget finns, hur man anmäler sig till röstlängden och hur
valet går till (att ta med på olika event)

Defensiv strategi (målgrupperna letar efter informationen):
•

Sametingets hemsida

•

Sametingets Facebook-sida

•

Appen iSapmi

6. Tidplan
Kom-ihåg-lista:
Aktivitetsplan 2019-2021 - kan kontinuerligt revideras
Boka plats Jokkmokks marknad, Nolia osv. beroende på prioriteringar 2019-2021
Beställning av eventuella premier, give-aways, dekaler, kylskåpsmagneter, roll-ups,
banderoller 2019 och 2020
Överläggningar med ungdomsrådet 2019
Utse ansvariga för Instagram-kampanj 2020
Boka Facebook-kampanj - samordning, enhetlighet, proffsighet, synlighet 2020

Utskick till förvaltningskommuner, föreningar m.m. 2021
Boka plats SVT Anslagstavlan för myndighetsinformation i god tid innan valet 2020
Boka radioreklam 2021

7. Budget
Beräknade kostnader:
Aktivitet
Grafisk profil (för FB, annonser o affischer) - vi kan använda
sanuna som 2017

SEK
0

Översättningar till samiska

5 000

Roll-ups, hajfenor, logoband

8 000

Godis med reklam, exempel gräddkola 30 kgx170 kr

5 000

Tryck av affischer, informationsblad

3 000

Produktion av broschyr om valet inkl. tryck 2000 ex.

30 000

Premie alt. välkomstpresent, exempel 350 st x 200 kr

70 000

Annonsering i magasin (Nuorat, Samefolket)

30 000

Annonsering i annonsblad

30 000

Resor och deltagande vid evenemang,
inkl. ev. övernattning

50 000

Facebook-kampanj

10 000

TV-reklam Anslagstavlan, inklusive enkel produktion

5 000

Distribution av val-kit (paket)
5 kg a260 kr till 50 mottagare

14 000

Ungdomsrådet

30 000

Radio reklam

35 000

Totalt (uppdelat på tre år):

325 000

