Samediggi
Samedigge
Samiediggie
Saemiedigkie

COAHKKINBEAVDEGIRJI 2019:3

..

SAMMANTRADESPROTOKOLL 2019:3

§§ 26 - 36
V algalavdegoddi/Valnämnden
Coahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum
Stockhoalbma/Stockholm
2019-12-10--11

SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-12-10--11

Baiki ja aigi /Plats och tid

Hotel C, Stockholm
2019-12-10; kl 08.30 -18.00
2019-12-11; kl 08.30 - 13.00

Mearrideaddjit/Beslutande

Per Mikael Utsi, ordförande/sagadoalli
Mari-Louise Boman
Jennie Granberg
Peter Holmqvist
Jan Persson
Hanna Sofie Utsi

Ieza oassevaldit/

Siri Persson, sekreterare/calli

Övriga deltagande
Anja Fjellgren Walkeapää, ungdomsrådets ordförande§ 29.2
Elle Eriksson, ungdomsrådet§ 29.2
Eva Svonni, Sametingets administration § 29 .2

Paragrafat /Paragrafer

26 -36

Darkkisteaddji/ Utses att justera

Underskrifter

sekreterare
calli

~
ordförande
sagadoalli

justerare
darkkisteaddji

Justera rens signatur
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Per Mikael Utsi
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SAMETINGET

V algalavdegoddi/
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-12-10--11

Darkkastus lea diedihuvvon almmulwntavvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Organa/Organ

ValnämndenNalgalavdegoddi

Coahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2019-12-10--11

Ilmmuhanbeaivi/Datum för anslags uppsättande
Beavdegi1jji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet/

Samedikki halddahus, Giron/

Vuollaicala/Underskrift

Justerarens signatur
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SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnämnden

§ 26

2019-12-10--11

Öppnande
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.

§ 27

Föredragningslista, justerare
Valnämnden beslutar
att

godkänna föredragningslistan med nedan ändringar;
Utgår:
§ 33 Begäran om utträde ur sameröstlängden
§ 34 Ev övrigt

~

att

fastställa föredragningslistan enligt bilaga, och

att

utse Jan Persson till justerare.

ens signatur

~
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SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-12-10--11

§ 28

Inför Sametingsvalet 2021

§ 28.1

Möte med Valmyndigheten

-

Dokument
Valmyndigheten, samverkan, e-korrespondens 2019-10-09--11-24 med bilagor
Databas för sametingsvalet 2021 PM 181108
Valmyndighetens hemställan om ändringar i författningar 2017-11-07
Hemställan om ändringar i sametingslagen, dnr 1.2.6-2018-1614
Mötesprotokoll uppstartsmöte 20160616
Föredragande: Siri Persson och Per Mikael Utsi

Valmyndigheten har den 24 september 2019 begärt att få träffa Sametinget på strategisk
nivå och diskutera valet, samverkan och vad eventuellt kan utvecklas, bl.a. aktuellt hos
Sametinget och på Valmyndigheten, samarbete i framtiden kring sametingsval och frågor
om samverkan kring nationella val. Valmyndigheten hoppas på en ny regelbunden
mötesform.
Ärenden (ärendebeskrivning enligt bilagda dokument):
1. Valsedlarnas utformning
2. Översättningar av bevis till ledamöter och ersättare
3. Databas för sametingsvalet
4. Tillgång till korrekta digitala folkbokföringsuppgifter
5. Hemställan om ändringar i författningar för sametingsvalet, information
6. Samverkan

Valnämnden beslutar
att

i samrådet med valmyndigheten och länsstyrelsen Norrbotten framföra att;
beträffande valsedelns information på samiska hänvisa till informationstext i
bilagda valhandlingar och på anslag i vallokalen,
bevis till ledamöter och ersättare utfärda bevis på det språkalternativ ledamoten
eller ersättaren önskar,

att

inhämta valmyndighetens synpunkter om behovet av en databas för
sametingsvalet enligt nämndens skiss,

att

inhämta valmyndighetens synpunkter på möjligheten att regelbudet ha tillgång till
korrekta digitala folkbokföringsuppgifter (personnummer, namn och adress) för
de personer som ska/vill upptas i sameröstlängden, och

att

ställa sig positiv till regelbundna möten med valmyndigheten.

Justerarens signatur

~ ~
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SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnärnnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-12-10--11

§ 28

Inför Sametingsvalet 2021 - forts.

§ 28.2

Valförrättare, ordförande och vice ordförande

./.
./.

-

Dokument
Valnämndens protokoll 2014:1, § 7.4
Valnämndens protokoll 2016-03-14-15, § 4.1
Valnämndens protokoll 2017-10-26--27, § 9.4
Valnämndens protokoll 2019-03-19-21, § 7.1-2
Valnämndens protokoll 2019-09-23-24, § 15.1
Lathund inför sametingsvalet 2021
Valorter och-förrättare 2021

Valnämnden beslutade den 14-15 mars 2016, § 4.1 utse ordförande och vice ordförande till
vallokalerna för sametingsvalet 2017. Valnämnden redovisade 26-27 oktober 2017, § 9.4 att
ordförande och vice ordföranden förbereder och avslutar arbetet i respektive vallokal inför
Sametingsvalet och att varje vallokal ska ha en ordförande och en vice ordförande samt
fyra valförrättare under valdagen. Valnämnden konstaterade vidare att valnärnndens
beslut 2014-03-18--19, § 7.4 om valförrättarnas uppgifter och arvoden fortfarande gäller.
Valnämnden beslutade den 19-21 mars 2019, § 7.2 om vallokaler för sametingsvalet 2021
och att uppdra till ledamöter föreslå ordförande och vice ordförande samt vallokal och att
lämna rapport vid nästa sammanh·äde:
Per Mikael Utsi
Arjeplog
Luleå
Sorsele
Elisabeth Kråik
Strömsund
Östersund
Funäsdalen
Sundsvall
Lars-Anders Baer
Pajala
Vilhelmina
Göteborg

Jennie Granberg
Arvidsjaur
Malå
Skellefteå
Piteå
Hanna-Sofie Utsi
Gällivare
Jokkmokk
Örnsköldsvik

Mari-Louise Bornan
Tärnaby
Umeå
Lycksele
Stockholm
Sten Wälitalo:
Karesuando
Övre Soppero
Kiruna

Valnämndens ledamöter lämnade rapport den 23-24 september 2019, § 15.1 och beslutade
behandla ärendet vid nästa sammanträde.

Valnämnden beslutar
att
behandla ärendet vid nästa sammanträde.

Justerarens signatur
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SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnämnden

§ 29

Kommunikationsplan

§ 29.1

Kommunikationsplan inför sametingsvalet 2021, fastställande

./.

Dokument
- Valnämndens protokoll 2017-10-24, § 9.6
- Valnämndens protokoll 2018-03-19 - 21, § 5
- Valnämndens protokoll 2018-08-29-30, § 26
- Valnämndens protokoll 2019-03-19-21, § 6
- Valnämndens protokoll 2019-09-23-24, § 17
- Kommunikationsplan inför sametingsvalet 2021
Föredragande: Marie Enoksson, Siri Persson och Per Mikael Utsi

Valnämnden beslutade den 19-21 mars 2018, § 5 att uppdra åt kansliet att föreslå en
uppdaterad och reviderad kommunikationsplan 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 och beslutade den 19-21 mars 2019, § 6 att återremittera ärendet.
Valnämnden beslutade 23-24 september 2019, § 17 att revidera föreslagen
kommunikationsplan inför sametingsvalet 2021, att utarbeta en tidsplan på aktiviteter till
nästa sammanträde och att behandla ärendet vid nästa sammanträde.

Ordförande lägger fram reviderat förslag till kommunikationsplan.

Valnämnden beslutar

./.

att

fastställa kommunikationsplan inför sametingsvalet 2021.

Justerarens signatur
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SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnänmden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-12-10--11

§ 29

Kommunikationsplan - forts.

§ 29.2

Samarbete med ungdomsrådet inför sametingsvalet 2021

-

Dokument
Valnämndens protokoll 2016-11-07 -08, § 4.1
Valnämndens protokoll 2019-03-19-21, § 7.3
Valnämndens protokoll 2019-09-23-24, § 15.2
Gymnasieskolor i sameområdets kommuner 2019
Föredragande: Siri Persson och Per Mikael Utsi

Ungdomsrådet beslutade den 22-23 oktober 2016 att informera valnämnden om intresse för
fortsatt samarbete med nämnden inför sametingsvalet 2017 och föreslog följande
aktiviteter:
• valkompass - undersökning
• valdebatt angående ungdomsfrågor i samband med Jokkmokks marknad
• uppmaning till partier använda sociala medier,
• valfilm med uppmaning att rösta i sametingsvalet och
• sms-utskick till röstberättigade ungdomar upp till 30 år att rösta i sametingsvalet.
Valnämnden beslutade den 7-8 november 2016, § 4.1 att tilldela ungdomsrådet 67 992
kronor till aktiviteter inför sametingsvalet 2017, att uppmana rådet att tänka över värdet av
att producera valfilm och att uppmana rådet återkomma till valnämnden om eventuellt
ytterligare aktiviteter.
Valnämnden beslutade den 19-21 mars 2019, § 7.3 att inbjuda det nyvalda ungdomsrådet
till överläggningar om samarbete inför sametingsvalet 2021.
Valnämnden beslutade den 23-24 september 2019, § 15.2 att överlägga med det nyvalda
w1gdomsrådet om samarbete inför sametingsvalet 2021 i samband med nästa sammanträde
och att uppdra till ordförande besluta om datum för möte med ungdomsrådet.

Valnämnden överlägger med Ungdomsrådet.
Valnämnden beslutar

att

etablera samarbetet med ungdomsrådet i enlighet med valnämndens
fastställda kommunikationsplan,

att

konstatera att ungdomsrådet åtagit sig utföra uppgifter i och med
genomförda sammanträdet valnämnd-ungdomsråd den 11 december 2019.

Justerarens signatur

~ ~

8 ( 16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-12-10--11

SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnämnden

§ 30

Ekonomi

§ 30.1

Budgetuppföljning 2019
Dokument
- Valnämndens protokoll 2018-08-29-30, § 22.2
Styrelseprotokoll 2019-04-09-11, § 37.1
Valnämndens protokoll 2019-03-19-21, § 3.1
Budget valnämnd 2019 samt äskande inför 2020, förslag
Styrelseprotokoll 2019-06-11--13, § 93.1
Valnämndens protokoll 2019-09-23-24, § 18.1
Budgetuppföljning per 2019-10-31
Föredragande: Siri Persson och Per Mikael Utsi

Valnämnden äskade inför budgetåret 2019 om 577 315 kronor.

Styrelsen beslutade den 9-11 april 2019 fastställa valnämndens budget för 2019 till 380 000
kronor och beslutade den 11-13 juni 2019, § 93.1 att bifalla valnämndens tilläggsäskande på
98 644 kronor till helårsbudget på 478 644 kronor.
Utfallet t.o.m. 31 oktober 2019 är 324 000 kronor, 68 %.

Valnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.
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§ 30

Ekonomi - forts.

§ 30.2

Budget 2020

./.

Dokument
- Valnämndens protokoll 2019-03-19-21, § 3.2
- Valnämndens protokoll 2019-09-23-24, § 18.2
- Ordförandemöte 191218
- Budget valnämnd 2020, förslag
Föredragande: Siri Persson och Per Mikael Utsi

Senast året före valåret 2021 bör Sametinget avsätta extra resurser för information om
möjligheterna att anmäla sig till sameröstlängden.
Valnämnden beslutade den 19-21 mars 2019, § 3.2 att föreslå preliminär budget 2020 för
valnämnden.
Valnämnden beslutade den 23-24 september 2019, § 18.2 att revidera förslag till budget
2020 för valnämnden enligt bilaga.
Styrelsen har bjudit in nämndernas ordföranden till möte den 18 december 2019 för att bl.a.
diskutera budgetberedning för budgetåret 2020 och mål och riktlinjer.

Valnämnden beslutar
att

Justerarens signatur

~ ~

uppdra åt ordförande att vid Sametingets budgetberedning lägga fram budget
2020 för valnämnden enligt bilaga.
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2019-12-10--11

§ 30

Ekonomi - forts.

§ 30.3

Budget 2021

./.

Dokument
- Valnämndens protokoll 2018-08-29-30, § 22.3
- Sametingets protokoll 2019-02-19-21, § 9
- Budget valnämnd 2021, förslag
Föredragande: Siri Persson

Valnämnden beslutade den 29-30 augusti 2018, § 22.3 föreslå att i budgetunderlaget för 20202022 beräkna att anslaget 3:1 Sametinget ökas tillfälligt med 4 000 000 kronor under 2021 för att
genomföra val till Sametinget och redovisade
• att vah1ämnden arbetar med förslag till ändrade bestämmelser för val till Sametinget,
• att anslaget 3:1 Sametinget ökade tillfälligt med 3 000 000 kronor under 2017 för att
genomföra val till Sametinget, och
• att Sametinget ger i årsredovisningen för 2017 en kostnadsöversikt.

Särredovisning av kostnader avseende
Sametingsvalet 2017
Personal
Lokaler
Resor
Annonser m.m.
Köpta tjänster
Övriga ver ksamhetskostnader
Utbetalda bidrag och ersättningar
Totalt

Belopp
(tkr)
873,8
52,7
167,7
107,2
573,5
128,4
1 200,0
3103,3

Vah1ämnden beräknade att anslaget 3:1 Sametinget behöver ökas tillfälligt med 4 000 000
kronor under 2021 för att genomföra val till Sametinget. Bräkningen utgår från samma
omfath1ing av verksamheten som vid 2017 års val. Den verksamhetsökning som sker om
förslaget genomförs är främst att förtidsröshungslokaler med personal på 25 - 30 orter ska
vara tillgängliga under arton dagar före valdagen. Kostnadsökningens storlek är beroende
av hur förtidsröstningsservicen anordnas och upphandlas.
Sametinget beslutade den 19-21 februari 2019, § 9 att anta budgetunderlag för 2020-2022. I
budgetunderlagets bilaga 7 återges valnämndens förslag.

Valnäm.nden beslutar

./.

att

föreslå budget för 2021 enligt bilaga.
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2019-12-10--11

§ 31

Databas för sametingsvalet 2021

./.

Dokument
Valnämndens protokoll 2018-05-22, § 16
Valnänmdens protokoll 2018-08-29 - 30, § 23
Valnämndens protokoll 2018-09-19-20, § 35
Valnämndens protokoll 2018-11-15, § 45
Valnämndens protokoll 2019-03-19 - 21, § 5
Valnämndens protokoll 2019-09-23 - 24, § 19
Databas för sametingsvalet 2021 PM 181108
Rapport
Föredragande: Per Mikael Utsi

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 p å
personer i röstlängden.
I folkbokföringsdatabasen 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. 1
1
Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
2 kap. Folkbokfori11gsdatabase11
1 § I folkbokföringsverksamheten skall d et finna s en samling p ersonuppgi fter som med hjälp av automatiserad behandling använd s
gemensamt i verksamheten för d e i 1 kap. 4 § angivna ändamålen (folkbokföringsdatabas).
bme/Jå/1
2 § I databasen får uppgifter behand las om
1. personer som är eller ha r varit folkbokförda här i landet,
2. personer som har tilldelats p ersonnummer enligt 18 b § folkb okföringslagen (1991 :481), och
3. p ersoner som har tilldelats san10rdningsnummer.
Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för h andläggningen av ett ärende. Lag (2009:274).
3 § För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behandlas i databasen:
1. person- eller samordningsnummer,
2. namn,
3. födelsetid,
4. födel sehemort,
5. födelseort,
6. adress,
7. folkbokföringsfa stighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under sä rskild rubrik,
8. medborgarskap,
9. civilstånd,
10. make, barn, föräld rar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkb okföringen,

~

-ens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-12-10--11

Databas för sametingsvalet 2021 - forts.
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 sametingsvalet
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.
En preliminär databas för sametingsv~let presenterades vid nämndens 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. Sijti Jargnes hemsida har ett register över sydsamiska släkten.
Valnämnden noterar att kanslichefen via e-post den 3 maj 2018 meddelat valnämndens
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.

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
12. inflyttning från utlandet,
13. avregistrering enligt 19-22 §§ folkbokföringslagen (1991:481),
14. anmälan enligt 5 kap . 2 § vallagen (2005:8;!7), .
15. gravsättning,
16. persormummer som personen har tilldelats i ett a1mat nordiskt land, och
17. uppehållsrätt för en person som är folkbokförd.
I databasen får uppgifter behandlas som d en 30 juni 1991 enlig t särskilda bestämmelser var antecknade i såd an personakt som avses i 16 §
i den upphävda folkbokföringskw1görelsen (1967:495), oavsett om uppgi fterna är sådana som avses i 1 kap . 6 §.

I ärenden om tilldelning av perso1mummer enligt 18 b § folkbokföringslagen eller samordningsnummer får även anges grunden för
tilldelningen och de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden om tilldelning av samordningsnunm1er får även anges
uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet. Lag (2018:689).
4 § I d atabasen får uppgifter behandlas om yrkanden, grunder och beslut i ett ärende sa mt andra uppgifter som behövs för
handläggningen av ett ärende.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om vilka uppgi fter som får behandlas i database n
enligt första stycket.
5 § En handling som ha r kommit in i ett ärende får behandlas i d atabasen och få r innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 6 §.
En handlin g som upprättats i ett ärende få r behandlas i databasen och får innehålla såd an a uppgifter om d e är nödvändiga för ärendets
handläggning.

Justerarens signatur
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V algalavdegoddi/
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§ 31

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-12-10--11

Databas för sametingsvalet 2021 - forts.
Ordförande har samrått med kansliet och berörda konsulter om inrättande av en skyddad
central digital databas hos Sametinget. Databasen bör kmma vara läsbar för nämnden
genom inloggning via internet och redigerbar för särskilt behöriga.
Valnämnden beslutade den 22 maj 2018, § 16, den 29 - 30 augusti 2018, § 23, den 19-20
september, § 35 och den 15 november 2018, § 45 att bereda ärendet ytterligare, bl.a.
säkerställa att IT-system, IT-infrash·uktur och de fysiska tillgångarna möter upp till de krav
en säkerhetsklassificering av informationen ger, göra en kostnadsberäkning och
upphandling. Valnämnden beslutade den 19-21 mars 2019, § 5 och den 23-24 september
2018, § 19 att låta kansliet utreda ärendet vidare och vid nästa möte förelägga nämnden ett
förslag till inrättande av en databas för sametingsvalet.
Valnämnden beslutade också den 23-24 september 2018, § 19 att undersöka motsvarande
hantering av databaser och röstlängder för sameröstlängderna i Finland och Norge.

Kansliet lämnar en skriftlig rapport.
I 1 kap 7 § första stycket lagen (2001:83) om behandling av personuppgifter i verksamhet
med val och folkomröstningar stadgas att personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s
dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och personuppgifter som avses i artikel
10 i förordningen får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är
nödvändiga för handläggningen av det. Bestämmelsen kommenteras i förarbetena, prop
2000/01:33, i den allmänna motiveringen kapitel 11.2. I databasen skall få behandlas
uppgifter om beslut, yrkande och grunder i ett ärende samt andra uppgifter som behövs för
handläggningen av ett ärende. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som sålunda får behandlas i databasen. Känsliga
personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser m.m. skall få behandlas i databasen
endast som en del av en elektronisk handling.

Valnämnden beslutar
att

uppdra till kansliet till nästa möte förelägga nämnden ett förslag till inrättande
av en databas för sametingsvalet, bl.a. säkerställa att IT-system, IT-infrastruktur
och de fysiska tillgångarna möter upp till de krav en säkerhetsklassificering av
informationen ger, och göra en kostnadsberäkning och upphandling, och

att

uppdra till kansliet vid behov föreslå ändringar i instruktionen för Sametinget
eller i aiman lämplig förordning att följande uppgifter får behandlas i databasen:
personnummer, namn, adress och födelsehemort om personer som har varit
upptagna röstlängden och om i anmälan uppgivna personer som har samband
med den som ha.i· ai1mält sig.

Justerarens signatur

~ ~
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SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnämnden

§ 32

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-12-10--11

Anmälningar till sameröstlängden 2021
Dokument
- Valnämndens protokoll 2018-03-19-21, § 8
- Valnämndens protokoll 2018-11-15, § 47
- Valnämndens protokoll 2019-03-19-21, § 4
- Valnämndens protokoll 2019-09-23-24, § 20
- T.o.m. oktober 2019 inkomna anmälningar
- Folkräkningar, https://sok.riksarkivet.se/folkrakningar
- Indiko, kyrkböcker på nätet, https:ijwww.umu.se/enheten-for-demografi-ochaldrandeforskning/sokverktyg/indiko/
- http://sijtijamge.no/sorsamiske-slekter-vasterbotten-helgeland/
- Sveriges dödbok 1860-2016, Sveriges släktforskarförbund
- Förteckning över Sveriges lappar 1909-1911, Åjtte
Föredragande: Siri Persson och Per Mikael Utsi

Valnämnden beslutade den 19 - 21 mars 2018, § 8 och den 15 november 2018, § 47 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.
Valnämnden beslutade den 19 - 21 mars 2019, § 4 och den 23-24 september 2019, § 20 att
uppdra åt ordföranden att till nästa sammanträde ansvara för fortsatt beredning av
inkomna anmälningar.
Ca 400 nyanmälningar har kommit in t.o.rn. oktober 2019.
Ordföranden har i tillgängliga och öppna folkbokföringsregister försökt dokumentera upp
till c.a. 100 år bakåt i tiden att de i anmälningarna uppgivna personerna funnits registrerade
i folkbokföringar och att det är sannolikt att de har haft samiska som språk i hemmet.
Framtagna dokument redovisas som bilagor till anmälningarna.

Valnämnden beslutar
att

§ 33

uppdra åt ordförande att ansvara för fortsatt beredning av anmälningar till nästa
sammanträde.

Begäran om utträde ur sameröstlängden

Ärendet utgår, se § 26.

Justerarens signatur

~ ~
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SAMETINGET
V algalavdegoddi/
Valnämnden

§ 34

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2019:3
2019-12-10--11

Ev övriga ärenden

Ärendet utgår, se § 26.

§ 35

Nästa sammanträde
Valnämnden beslutar
att

§ 36

nästa sammanträde äger rum den 30 - 31 mars 2020 i Jokkmokk,

Avslutande
Ordföranden avslutar sarnmanh·ädet.
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SÅMEDIGGI
SAMETINGET
V algalavdegoddi/

2019-12-10--11

Valnämnden

FÖREDRAGNINGSLISTA 10-11 DECEMBER 2019
§ 26

Öppnande

§ 27

Föredragnmgslista och justerare

§ 28

Inför Sametingsvalet 2021
1.
Möte med Valrnyndigheten
1. Valsedlarnas utformning
2. Översättnmgar av bevis till ledamöter och ersättare
3. Databas för sametingsvalet
4. Tillgång till korrekta digitala folkbokföringsuppgifter
5. Hemställan om ändringar i författningar för sametingsvalet
6. Samverkan
2.
Valförrättare, ordförande och vice ordförande, beslut

§ 29

Kornrnunikationsplan
1. Fastställande av kornrnunikationsplan
2. Samarbete med ungdomsrådet inför sametingsvalet 2021

bilaga

Ekonomi
1. Budgetuppföljnmg 2019
2. Budget 2020, förslag
3. Budget 2021, förslag

bilaga
bilaga

§ 31

Databas för sametingsvalet 2021, rapport

bilaga

§ 32

Anrnälnmgar till sameröstlängden 2021

§ 33

Begäran om utträde ur sameröstlängden

§ 34

Ev. övriga ärenden

§ 35

Nästa sammanträde

§ 36

Avslutande

§ 30

KOMMUNIKATIONSPLAN INFÖR SAMETINGSVALET 2021 1
1. Bakgrund
Sametinget
består av 31 ledamöter, utsedda genom val och ska verka för en levande samisk kultur och ta
initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur.
Sametingsvalet
äger rum den tredje söndagen i maj vart fjärde år. Senast den 15 april 2021 får väljarna
röstkort och kan börja brevrösta fram till söndagen den 16 maj 2021, då man också kan rösta i
vallokal.
Sametingets valnämnd vill öka antalet anmälda i sameröstlängden, uppmärksamma valet
och motivera till ökat valdeltagandet (som steg från 54 % till 58 % i valet 2017).

jValår
j1993
11997
12001
j2oos
12009
12013
!2017

Valdeltagande
jAntal i röstlängden
72%
5 390
I
63 %
5 991
I
65 %
6694
I
63 %
7 180
I
59%
7 812
I
54%
8 322
I
58 %
8 766
I

Rösträtt
har den som är upptagen i sameröstlängden. Kraven är
- att hon/han anser sig vara same och gör sannolikt
- att hon/han själv, någon av föräldrarna eller far- eller morföräldrar har/har haft samiska
som språk i hemmet, eller
- att hon/han har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.
Hon/han ska ha fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och vara svensk medborgare eller
ha varit folkbokförd i Sverige de tre senaste åren.

Röstlängd
upprättas inför varje val. Nya anmälningar tas emot fram till den 20 oktober 2020. Efter
eventuella överklagningar som prövas av länsstyrelsen i Norrbotten ska valnämnden senast
den 1 mars 2021 fastställa röstlängden.
Kandidater till och mandat i Sametinget

1

Upprättad av Marie Enoksson 2018-08-14 och reviderad av Per Mikael Utsi 2019-09-10 och 2019-12-10

ska anmälas senast den 15 mars 2021 av grupper/partier som redan har mandat eller nya
grupper/partier på minst 50 personer. En vecka efter valet granskas och räknas rösterna och
de 31 mandaten i Sametinget fördelas efter gruppernas/partiernas röstande!.

2. Nulägesanalys
Röstlängden inför valet 2017 bestod av 8 766 personer. Detta skulle motsvara en befolkning
på 11 400 om unga icke-röstberättigade utgör c.a. 23 %. Antalet registrerade har ökat varje
gång men når inte upp till tidigare gjorda befolkningsstudier att det skulle kunna finnas mer
än 20 000 samer i Sverige (SOU 1975:100).

lvalår

I 1993
I 1997

! 2001
I 2oos
J

I Antal registrerade I
5 390 1
I
5 991 I
I
6124 1
I

Kvinnor
2 947 1
3 296

3 044

7 180 1

3 541

3 639

7812 1

3 895

3 917

8 322 1

4 170

4 152

8 766 1

4 455

4 311

I
I

2009

I 2013

I
I

12017

-

Män
3 428

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. 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 "näbbsko". 2017 fick de som värvade någon välja premie: mössa, termos eller scubaryggsäck.

Totalt antal
nyanmälda

lvalår:

I 2001

I

1061

2oos

I
I

825
1100

I

856

I

900

J

I 2009

I 2013
I 2017

3. Väljarnas geografiska fördelning 2017
Andel väljare i sameområdet

Röstlängden 2017
Totalt i sameområdet
Andel i sameområdet

8 749
6 774
77 %

Väljare i sameområdets kommuner

Kiruna
Jokkmokk
Gällivare
Umeå
Storuman
Luleå
Vilhelmina
Arvidsjaur
Arjeplog
Sorsele
Boden
Skellefteå
Lycksele
Östersund
Piteå
Åre
Härjedalen
Malå
Sundsvall
Pajala
Strömsund
Örnsköldsvik
Vännäs
Krokom
Dorotea
Älvsbyn
Kalix
Vindeln
Norsjö
Överkalix
Berg
Robertsfors
Övertorneå
Härnösand
Älvdalen
Åsele
Sollefteå
Nordmaling
Kramfors

1438
677
530
440
397
287

265
260
256
200
194
179
165
164
151
132

'Q~~

Kommuner I sameområdet~
Valjare
)
-

1- 100

,

101 -200

i)!~'

L J 201 - 300

,.___[),,~~

LJ301 - 400
401 - 500

~¼'~
~J

L J 501 -600

t'

D

12

~

-

601 - 700

-

701 -~~:·i ~ _ \

.·

l

·~

-:åp
-_ :jf.r
.·. 0-il~,
••

.,I

137

C

F
I

115
103

94
83
78

62
51
43
42
40
35
33
32
29
29
26
23
21
19
14
13
13
12

12

Timrå
Bjurholm
Haparanda
Ånge
Tierp
Ragunda
Älvkarleby
Bräcke

7
6
4

3
3
3
2

1

Förvaltningsområdet för samiska
Särskilda rättigheter gäller i förvalh1ingskommunerna för samiska.
Väljare
. . 1.100
101 - 200

c:J 201 -300
[==1 301-400
[==1 401 - 500
501 - 600

1111 601 - 700
. . 701-1500

'

och Stockholms stad

Väljare i övriga Sveriges län
.

Län i övriga Sverige
Väljare
-

14-100

•

101 -200

-~

201- 300

L J 301 - 400
L J 401-500
L J 501-600
-

601-700

-

701-1500

·:~~ .

J~.~

Väl· are i län och länder
Norrbotten
Västerbotten
Stockholm
Jämtland
Västra Götaland
Västernorrland
Uppsala
Dalarna
Skåne
Gävleborg
Södermanland
Västmanland
Öster ötland

4 007
1966
691
565
220
212
136
114
110
90
73
62
57

Örebro
Värmland
Kalmar
Jönköping
Halland
Kronoberg
Gotland
Blekinge

44
43
40
40
26
22
22
15

Norge
Finland
Övriga länder

137
12
45

4. Röstlängden och valdeltagandet
Alla samer är inte registrerade i röstlängden
Registrering i sameröstlängden kräver en aktiv insats från den enskilde:
• den enskilde måste i god tid före ett sametingsval själv känna till att anmälan ska lämnas,
• anmälningsblanketter, på papper eller digitalt, måste införskaffas, fyllas i och sändas till
Sametinget, och
• den enskilde måste lämna specificerade personuppgifter som krävs för att föras in i
röstlängden.
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.
Valnämndens roll är att hjälpa den enskilde genom att
• sprida information om att ett sametingsval är förestående och att den som inte tidigare
deltagit i sametingsval måste anmäla sig inom fastsatt tid,
• på olika sätt tillhandahålla anmälningsblanketter, och
• tydligt klargöra vilka personuppgifter som måste lämnas för att bli berättigad att föras in i
röstlängden.
Valdeltagandet har minskat
Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och
föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Valnämnden utgår från att de som anmäler sig,
deltar i valet och kan kandidera till Sametinget vill ta en aktiv del i denna strävan.
Valdeltagandet bör i stort spegla detta intresse, men det kan finnas andra skäl till att alla inte
röstar.
Ett skäl till lågt valdeltagande kan vara att röstning i huvudsak görs genom brevröstning
utan stöd från röstmottagare. Detta förfarande är krångligt och kan vara ett hinder. Att
ungefär 5 % av brevrösterna underkänns kan vara ett tecken på det.
Ett upptagande i sameröstlängden kan uppfattas som ett erkännande av en samisk identitet,
tillhörighet och samhörighet, som omedelbart inte behöver leda till ett aktivt deltagande i
Sametingets verksamhet.
I en vetenskaplig studie2 av sametingsvalet 2013 redovisas och diskuteras faktorer som
påverkar valdeltagandet:
• socioekonomiska resurser (kön, ålder, utbildning m.m.) hade inte någon större
betydelse,
• kunskap i samiska och social integration i det samiska samhället hade stor betydelse,

2

Sametingsval - väljare, partier och media -- av Stefan Dahlberg, Anna-Maria Fjellström, Andreas Gottardis, Marie
Knobloch, Sören Holmberg, Patrik Lantto, Tommy Möller, Ragnhild Nilsson, Jo Saglie, Emma K. Sj0enden Vestli, Eli
Skogerb0, Richard Svensson, 2016

•
•

motivation, d.v.s. intresse för samepolitik hade betydelse och
förtroende för Sametinget och dess status i samhället hade också betydelse.

5. Målgrupper
Anmälan, under 2020
• Åldersgruppen född från maj 1999 till maj 2003, primär målgrupp
• Övriga unga vuxna (fyllda 18 år)
Basinformation, under hösten 2020 och vintern 2021
• Åldersgruppen född från maj 1999 till maj 2003, primär målgrupp
• Övriga unga vuxna (fyllda 18 år)
• Vuxna
• Samiska organisationer
Valdeltagande, under två månad före sametingsvalet i maj 2021
• Unga vuxna (fyllda 18 år) - primär målgrupp
• Redan upptagna i röstlängden
• Vuxna
• Samiska organisationer

6. Budskap
Att som same få välja Din företrädare
till exempel i öppna val, är en förutsättning för demokrati. När Du röstar i Sametinget väljer
Du det parti och personer som Du tycker bäst företräder Dina åsikter som same i samhället.
I regeringsformen, som är en av de svenska grundlagarna, står att all offentlig makt utgår
från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare. Till riksdagens uppgifter hör att
besluta om lagar och om statsbudgeten. Regeringen styr riket och myndigheter fullgör
offentliga förvaltningsuppgifter. Samiska folkets och andra minoriteters möjligheter att
behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska, enligt regeringsformen, främjas.
Sametinget ska inför riksdag, regering, kommuner, myndigheter och andra ta initiativ till
verksamheter och föreslå åtgärder som främjar samisk kultur.
Att som same få ha egna företrädare som beslutar
i interna viktiga samiska angelägenheter. Sametinget är förvaltningsmyndighet för samisk
kultur, språk, utbildning och rennäring ska verka för en levande samisk kultur och ta
initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Du väljer Dina
egna företrädare att förvalta statens stöd och göra insatser för att utveckla vårt levnadssätt.
Att som same hävda Din urfolksrätt
för att ha möjlighet att behålla och utveckla Din egen kultur.
FN:s deklaration om urfolkens rättigheter antogs år 2007. Deklarationen fastslår individuella
och kollektiva rättigheter för urfolk samt deras rätt till kultur, identitet, språk, anställning,

hälsa och utbildning. Den understryker folkens rätt att behålla och stärka sina egna
institutioner, kulturer och traditioner. Den förbjuder vidare diskriminering av urfolk, samt
främjar deras delaktighet i alla frågor som berör dem och deras rätt att bevara sin identitet
och säkra sina egna visioner om ekonomisk och social utveckling.
Att anmäla sig till sameröstlängden före den 20 oktober 2020
måste Du om Du inte är upptagen i sameröstlängden och planerar att rösta i nästkommande
sametingsval den 16 maj 2021. Du ska på blankett intyga att Du anser Dig vara same, lämna
efterfrågade personuppgifter och lämna information om Dig själv, föräldrarna och far- och
morföräldrarna, som gör det sannolikt att någon av dessa har/har haft samiska som språk i
hemmet.

Det är viktigt att Du gör sannolikt att Du uppfyller språkkraven genom att på blanketten
lämnar fullständiga efterfrågade uppgifter om Dig själv, åtminstone en förälder och en fareller morförälder.
Namn, adress och personnummer på de personer som har rösträtt publiceras i röstlängden.
Andra lämnade uppgifter om dig och andra personer och uppgifter om personer med en
skyddad identitet publiceras inte. Röstlängden är en offentlig handling som kan lämnas ut
på begäran.
Att rösta i sametingsvalet under tiden 15 april -16 maj 2021
kan Du göra med brev eller i vallokal söndagen den 16 maj 2021.
Du får alla valsedlar, ett röstkort i form av ett ytterkuvert samt ett valkuvert och ett
omslagskuvert senast den 15 april 2021. Dessutom får Du informationsmaterial från de
grupper/partier som deltar i sametingsvalet. När Du fått materialet är det är viktigt att Du
förbereder Dig och planerar när och hur Du ska rösta.
Om Du brevröstar måste du ha hjälp av två vittnen. Du ska göra i ordning Din röst genom
att själv stoppa in en valsedel i valkuvertet och klistra igen det. Sedan kan du ta hjälp av
vittnena att stoppa in valkuvertet i röstkort/ytterkuvertet, klistra igen, underteckna och
slutligen sätta allt i omslagskuvertet, klistra igen och posta det.
Du har alltid möjlighet att, för säkerhets skull, gå till en vallokal söndagen den 16 maj 2021
och få hjälp med att lämna Din röst.

7. Informationsmaterial
•
•
•
•
•
•
•

Sametingets hemsida med basinformation
Elektronisk anmälningsblankett på hemsidan (med mobilt Bank-ID) som
komplement till blanketten på papper
Digitala broschyrer, som ska kunna skrivas ut från hemsidan
Affischer, digitala och på papper
Gåvor
Mässtält
Annonser

•

Pressmeddelanden

8. Kanaler
En mix av olika kanaler ger bäst resultat. Vi når olika människor på olika ställen och på olika sätt.
Offensiv strategi (aktiva handlingar), all digital information på samiska och svenska
• Närvaro vid samiska evenemang, marknader, mässor, landsmöten, konferenser och
liknande
• Kampanj på sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat och Spotify
• Facebook-kampanj för att värva nya anmälningar till röstlängden, koppling till
facebook-sida och hemsida (samordning med Ungdomsrådet?)
• Annonser i Nuorat om anmälan och röstning,
• Annons i Samefolket - endast valinformation och vallokaler, även på samiska
• Annonser i lokala annonsblad
• TV-reklam: Anslagstavlan- så enkel som möjligt, ej prioriterat
• Digitala utskick av broschyrer till sameföreningar, samebyar och organisationer
• Digitala utskick av broschyrer till minoritetsspråkhandläggama på
förvaltningskommunema och till alla kommuner
• Pressmeddelanden till TT, riks- och regionala medier
Defensiv strategi (målgrupperna letar efter informationen):
• Sametingets hemsida med basinformation
• Elektronisk anmälningsblankett på hemsidan
• Broschyrer på hemsidan

9. Tidplan
Tid
2019
Januari - december
11 december
2020
1 februari
1 februari
6-9 februari

Material

Kanal

Anmälningsblankett är klar
Samråd

Papper och digitalt
Ungdomsrådet

Broschyr om anmälan klara
Affischer, flyers och tält
klara
Anmälningsblanketter och
broschyrer

Papper och digitalt

2-8 mars

Anmälningsblanketter och
broschyrer

12-14 mars

Anmälningsblanketter och
broschyrer

Vårvinter

Anmälningsblanketter och

Jokkmokks marknad,
valnämndens och
ungdomsrådets närvaro
Samiska veckan i Umeå,
valnämndens och
ungdomsrådets närvaro
Lopme N aestie, Ljusnedal,
valnämndens och
ungdomsrådets närvaro
Same-SM: ungdomsrådets

16maj
16 maj - 10 juni
26-29 maj

Vår
Midsommar
Juli

14-16 augusti
28-29 augusti

Augusti
September

broschyrer
Sametingsval om ett år

närvaro
Affischer, broschyrer och
pressmeddelande
Gymnasieskolor,
ungdomsrådets närvaro
Sametingets plenum,
Stockholm, valnämndens och
ungdomsrådets närvaro
Saminuorra: ungdomsrådets
närvaro
Ankarede, valnämndens och
ungdomsrådets närvaro
Dansklacken, Karesuando,,
valnämndens och
ungdomsrådets närvaro
Same-SM, Jokkmokk
ungdomsrådets närvaro
Storstämningshelg,
Arvidsjaur, valnämndens och
ungdomsrådets närvaro

Anmälningsblanketter och
broschyrer
Anmälningsblanketter och
broschyrer
Anmälningsblanketter och
broschyrer
Anmälningsblanketter och
broschyrer
Anmälningsblanketter och
broschyrer
Anmälningsblanketter och
broschyrer
Anmälningsblanketter och
broschyrer
Sociala medier och annonser
klara
Anmälningsblanketter och
broschyrer

Mikaeli, Arjeplog,
valnämndens och
ungdomsrådets närvaro
TV, anslagstavIan
Facebook-kampanj
Annonser

September
September
September

Film

September

Broschyrer

Digitala utskick till
sameföreningar,samebyar
och organisationer

September

Broschyrer

Digitala utskick till
minoritetsspråkhandläggarna
och kommunerna

10.Budget
Beräknade kostnader

Aktivitet
Resor och deltagande vid evenemang, inkl. ev.
övernattning
Facebook-kampanj

Delkostn Budget

300 000

TV-reklam Anslagstavlan, inklusive enkel produktion
Radio reklam
Ungdomsrådet
Grafisk profil (för FB, annonser o affischer) - vi kan
använda samma som 2017
Annonsering i magasin (Nuorat, Samefolket)
Annonsering i annonsblad
Översättningar till samiska
Tryck av affischer, informationsblad
Distribution av val-kit med bussgods, Bussbox 5 kg a
125 kr till 50 mottagare
Premier
SUMMA:

100 000

200 000
50 000

200 000
850 000

SÅMEDIGGI
SAMETINGET

2019-09-23--24, 2019-12-10

Valgalåvdegotti
BUDGETFÖRSLAG 2020

Justering av budget 2019-09
134 300

Arvode - årsarvode ordföranden

1)

135270

inkbb 2020 66800

Möteskostnad, 1 möte
30 000

Resor
1 800/dag+ SOC
Arvoden 7x2 dgr x
Traktamenten 7x3dgr x240
Hotell, 7x3x1 700

23 800

Konferenspaket (lokal, em- o fmkaffe,

35 000

34 020
11 025

Ny 5040
133 800
267 600

Ytterligare 2 möten
Ev telemöten
Arvoden 7 x 900 + soc.avg.

2)

8 500

133 845

S:a efter att justerat traktamentet

267690

Just pga traktamente

8 500

Aktiviteter (för att få anmälningar)

300 000

3)

300 000

Aktiviteter hjälp av ungdomsråd

100 000

4)

100 000

regionalt + rikspress

200 000
50 000

Annonser

samisk

200 000

Kampanj material

200 000
50 000
5)

200 000

Kolla mht Kommunikationsplanen?
Summa:

1394200

traktamente är på 240kr/dag 2020

1395305

~

~
c::;:J
•

('->

1)
Enligt styrelsebeslut 2017-09-13--14 har ordföranden 1,5 inkomstbasbelopp
lnkbb för år 2020 : 66 800 x 1,5x 1,35 (soc avg)= 135270 kr

2)

3)
4)
5)

Behandla inkomna anmälningar, besluta om orter för granskning av prel röstlängd
( i samråd med valmyndigheten),rev av blanketter odyl
ev beslut om "valfilm" till SVT anslagstavlan, i övrigt uppkomna ärenden,
Om riksdagen beslutar enl hemställan till ändringar i valet tillkommer arbete
Databas för Sametingsvalet - kan finansieras med extra anslag 2019
2 dgr 2-23 akt för att behandla inkomna anmälningar som ska ha inkommit
till Sametinget den 20 oktober. Kompletteringar skickas - kort svarstid
2 dgr 10 el 11 november för att behandla de sista kompletteringarna,
fastställa den preliminära röstlängden, avslagsbeslut
Uppsökande verksamhet valn ledamöter o ungdomsråd, film, brevutskick
Hjälp av ungdomsrådet med uppsökande verksamhe vid samiska mötesplataer
Premier, give aways

SÅMEDIGGI

2019-12-10--11

SAMETINGET
Valnämnden

FÖRSLAG BUDGET FÖR 2021
140 130 kr 1)

Arvode - årsarvode ordföranden
Sammanträden 3 st fysiska möten
3 dagar
resor
arvoden 7x3 dgr x 2430
ev resedagsarvoden 4 x 2430
traktamenten 7x3 dgr x 240
hotellrum 7 x 1800
konferenspaket (konflokal, fm-,emkaf
ytterligare 2 möte

2)

36 000
34020 (1800 X 1,35)
9720
5 040
12 600
7 000

104 380

Telefonmöte 1 möte
arvoden 7 x 1215
telekostnad
ytterligare 3 st telefonmöten 3 x10005

8 505 (900 X 1,35)
1 500

öppnande i Likksjuo,slutmöte för mandatperioden, valnämndens ledamöter
resor
30000
arvoden 7x4 dgr x 2430
68040
traktamenten 7x4 dgr x 240
6720
konferenspaket
12964
28 000
hotellrum 7x4 dgr x 1000

104 380 kr
208 760 kr

10 005 kr
30 015 kr

145 724 kr 3)
1 200 000 kr 4)
600 000 kr

Valstöd
Samordning; tryck av partiprogram etc, distribution till röstberättigade

20 000 kr 5)

Svarskuvert med svarsporto
Aktiviteter för att få samer att rösta i Sametingsvalet

200 000 kr 6)

Annonser

100 000 kr 7)
100 000 kr

regionalt + rikspress
samisk

8)

Utbildning för valförrättare april 2021
Fysiskt möte
Tex i Arvidsjaur 08.30 -15.00
konferenslokal
konferenspaket (fmkaffe, lunch, emkaffe)
Logi, antag 55 x 795
hyrbil, bensin, km-ersättning
flyg
arvoden
traktamenten

8
10
43
30
30
233
26

Utbildning för valförrättare tillfälle för de s Videoutbildning
hyra av videokonferenlokal
reseutlägg till närmaste videolokal
Logi- /resekostnader

000
500
725
000
000
280
250

381 755 kr
8)

32 000
30 000
30 000

92 000 kr

9)

Valdagen den 16 maj
arvode för ordf+ vice ordf+ övr valförrättare
traktamente
reseersättning(km, ers , bussbiljetter etc)
särskilt arvode ordf+ vice ord
vallokaler
övrigt

972 000
75 744
50 000
233 280
60 000
15000

1406024 kr
150 000 kr 10)

översättningar

5 200 kr 11)

Röstsammanräkningen

37 000 kr 12)

Representant hos Lst i Bd-län vid röstsammanräkningen samt
överläggningar med Lst i BO-län och Valmyndigheten

200 000 kr 13)

Aktiviteter i samband med öppnande i Likssjuo

S:a

5 130 993 kr

1) Anta att inkomstbasbeloppet ökas med 2400 som mellan 2019-2020
Enligt styrelsebeslut 2017-09-13--14 har ordföranden 1,5 inkomstbasbelopp
lnkbb för år 2021 : 69 200 x 1,5x 1,35 (soc avg)= 140130

2) Telmöte i januri 2021 för att yttra sig över överklagade beslut
Möte alt Telmöte efter 15 februari - före 1 mars för att fastställa slutlig sameröstlängd samt
andra ärenden inför Sametingsvalet
Telmöte i samband med valmyndighetens beslut om registrerade partier
och valstöd i mars 2021
Gemensamt möte med presidiet för planering av öppnande 2021, delta i valdebatter, uppsökande verksamhet
3) Sametingets öppnande i augusti 2021; 1 september (plenum 30- 31 augusti)
4) Valstöd som delas lika till deltagande sametingspartier i sametingsvalet 2021, hälften utbetalas till redan
registrerade partier i jan 2021 och resterande i mars. Nya partier får dock vänta till mars.
Enl plenumsbeslut 201302; erhåller nytt parti 25 000, redan registrerade partier delar lika på summan
5) För att få så många som möjligt att rösta i Sametingsvalet underlättar
svarskuvert med svarsporto
6) Förslag;Annonsering, påminnelseutskick, arr för partier etc för att rösta i Sametingsvalet
kommer att diskutera vidare i Valnämnden efter att informationsstrategin beslutats
7) En sista blänkare om att rösta i sametingsvalet i norrlandstidningarn samt ev riksmedia
och samisk media
8) Utbildning av vallokalernas ordföranden och viceordföranden inför Sametingsvalet
Utökat antal vallokaler från 17 - 24 st. 24 vallokaler x 2 (ordf o vice ordf)nödvändig och viktigt!
Fysiskt möte april 2020 för samtliga ordföranden och vice ordföranden
Videoutbildning anordnas/erbjuds i april 2020 för de som inte har möjlighet delta på fysiska mötet
samt om någon för eget intresse vill repetera
9) Ordförande, vice ordförande och övriga fyra medarbetar erhåller 1800 kr/person på
valdagen
Ordförande och vice ordförande erhåller ytterligare två dagsarvoden; förfrågan till valförrättare, telutlägg
pga förberedelser, intern utbildning m m för de övriga fyra medarbetarna, samt utvärdering av valarbetet
Ingen ersättning utgår från de att ordf o vice ordf utsetts (2020)). Erhåller avodet när valet är över
Övrigt - inköp avkaffe o kaffebrödalt annan kaffearr vid vallokaler, införskaffande av papper, pennor.
Portoutlägg m m
10) översättning av material till nord-, lule-, pite- ume-, och sydsamiska
11 Observatör under slutliga sammanräkningen av avlämnade röster till
Sametingsvalet 24-26 maj 2021
12 En representant från Sametinget deltar vid Lst i BO-läns möte den 15 februari
eller närmaste vardag därnäst när offentligt möte äger rum ang överklagningar
till sameröstlängden samt vid slutliga sammanräkningen av sametingsvalsröster
överläggningar med Lst i BO-län och Valmyndigheten inför Sametingsvalet 2021
13) Kulturella arrangemang etc i samband med öppnande av ny mandatperiod 2021

PM
Datum

Sametingets beteckning

2019-12-05
Peter Engström, verksjurist

Dnr

Såmcdiggi
Såmcdiggc
Såmicdiggic
Sacmicdigkic

Valnämnden

Frågan om "uppgifter om andra personer"

I 2 kap 16 § första stycket lagen (2001:83) om behandling av personuppgifter i verksamhet
med val och folkomröstningar stadgas: I databasen får uppgifter behandlas om personer som
1. har tagits upp i sameröstlängden, eller
2. är kandidater till Sametinget.
Enligt 2 kap 16 § andra stycket får uppgifter om andra personer än dem som anges i paragrafens
första stycke behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende. Denna
bestämmelse gäller särskilt för innehållet i databasen för sametingsvalet. Motsvarande
bestämmelse gäller också vad avser val- och folkomröstningsdatabasen, se 2 kap 2 § andra
stycket.
Bestämmelsen (avseende val- och folkomröstningsdatabasen) kommenteras i förarbetena,
prop 2000/01:33, så väl i den allmänna motiveringen (s 150) som i författningskommentaren
(s 210). I den senare anförs att utöver de personer som är röstberättigade och kandidater kan
bl a partiernas ombud behöva behandlas i databasen eftersom kandidater bara kan anmälas
av det ombud som partiet anmält till Riksskatteverket eller av den som ombudet i sin tur gett
fullmakt. I den allmänna motiveringen anförs att det av administrativa skäl är viktigt att det
finns uppgifter tillgängliga om de personer som arbetar med genomförandet av ett val t ex
valnämndernas ordförande och sekreterare.
Förklaringen till de ändringar som genomfördes inför 2005 års sametingsval återfinns i prop
2003/04:86. I författningskommentaren (se s 36) till 2 kap 16- 22 §§ anges endast att
bestämmelserna motsvarar i huvudsak bestämmelserna i 2 kap 2-11 §§ (alltså vad som
gäller för val- och folkomröstningsdatabasen). Inte heller i den allmänna motiveringen anges
något skäl för varför bestämmelsen i 2 kap 2 § andra stycket överfördes ordagrant till 2 kap
16 § andra stycket.
En databas för sametingsvalet får, enligt 2 kap 17 § och vad avser de personer som upptagits
i röstlängden, endast innehålla uppgifter om personnummer, namn och adress.
Adress

Telefon

Sametinget
Box90
981 22 KIRUNA

0980-780 30

E-post
kansli@sametinget.se

Telefax

Hemsida

0980-780 31

www.sametinget.se

2 (2)

Sametingets valnämnd har framhållit att det skulle förenkla handläggningen vid
beredningen av nya ansökningar till röstlängden om det i databasen även behandlas
personuppgifter om andra personer (släktforskningsuppgifter mm). Av redogörelsen ovan
framgår att lagstiftaren med "uppgifter om andra personer" inte avsett sådana uppgifter.

Frågan om databas i förhållande till ett systemstöd för beredning av ansökningar till
sameröstlängden

I underlaget till§ 28.1.3 (det står§ 28.1.4 som filnamn i utskicket) vid valnämndens möte den
10-12 december 2019 framgår att valnämnden ser framför sig att nya anmälningshandlingar,
arkiverade ansökningshandlingar och andra handlingar kan länkas till databasen.
Vilka personers personuppgifter som för närvarande får behandlas i databasen för
sametingsvalet framgår av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
och folkomröstningar. Eftersom det i databasen inte får behandlas uppgifter om andra
personer än röstberättigade och kandidater (med undantag av personuppgifter kopplade till
vissa administrativa uppgifter i valet, se ovan) finns det en uppenbar risk att en
databasbehandling av sådana personuppgifter inte överensstämmer lagen.
Ett systemstöd för beredning av ansökningar till sameröstlängden bör kunna skapas på ett
sådant sätt att de begränsande reglerna som gäller för databasen inte aktualiseras. Det borde
kunna uppnås genom att inte tillföra systemstödet funktionen av en databas. De
grundläggande reglerna om personuppgiftsskydd måste förstås fortfarande efterlevas. Har
t ex personuppgifterna inte erhållits från den registrerade, ska den personuppgiftsansvarige
förse den registrerade med viss information om registreringen. Det nyss nämnda kan ses i
relation till de bl a de släktutredningar som valnämnden tidigare länkat till från sitt eget
dokument och som innehåller/kan innehålla personuppgifter om andra personer som
fortfarande är i livet. Det bör utredas vidare när systemstödet utvecklas om sådana uppgifter
kan vara registrerade under den tid beredningen av ett visst ansökningsärende pågår och,
om så är fallet, om uppgifterna t ex måste raderas efter att röstlängden vunnit laga kraft.
Att skilja mellan databasen å ena sidan och systemstödet å andra sidan skulle kunna bidra
till en bättre förståelse i den fortsatta beredningen av ärendet.

