ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:8
§§ 74 - 88
Válgalávdegoddi/Valnämnden
Čoahkkinbeaivemearri
Sammanträdesdatum

Julevu/Luleå

2021-11-09--10

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:8
2021-11-09--10

Báiki ja áigi /Plats och tid

Quality hotel, Julevu/Luleå
2021-11-09; kl 09.00 – 16.10
2021-11-10; kl 08.00 – 12.15

Mearrideaddjit/Beslutande

Jennie Granberg, ságadoalli/ordförande
Ulla Alvarsson
Marianne Gråik, §§ 74-78, 81.1-81.3, 83.2-4, 83.7, 85, 86
Paulus Kuoljok
Louise Skerk
Per Mikael Utsi
Sten Wälitalo

Iežá oasseváldit/
Övriga deltagande

Fredrik Österling, kanslichef §§ 81, 83, 85, 86
Margaretha Palmblom, verksjurist §§ 47-78, 81.1-81.3.
Marie Enoksson, kommunikatör, §§ 81.4-5, 83.6
Siri Persson, čálli/sekreterare

Paragrafát /Paragrafer

74 - 88

Dárkkisteaddji/ Utses att justera

Paulus Kuoljok, Ulla Alvarsson

Vuollaičallosat/ čálli
Underskrifter sekreterare

………………………………………………….
Siri Persson

Justerarens signatur

varra ságadoalli
vice ordförande

………………………………………………….
Jennie Granberg

dárkkisteaddji
justerare

…………………………………………………
Ulla Alvarsson

dárkkisteaddji
justerare

…………………………………………………
Paulus Kuoljok
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Dárkkástus lea dieđihuvvon almmuhantávvalis.
Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Orgána/Organ

Válgalávdegoddi/ Valnämnden

Čoahkkinbeaivemearri/ Sammanträdesdatum

2021-11-09--10

Ilmmuhanbeaivi/Datum för anslags uppsättande

…………………………..

Beavdegirjji vurkensadji/
Förvaringsplats för protokollet/

Sámedikki hálddahus, Giron/
Sametingets kansli, Kiruna/

Vuolláičála/Underskrift

…………………………..

Justerarens signatur
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Öppnande
Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

§ 75

Föredragningslista, justerare
Valnämnden beslutar
att

godkänna föredragningslistan enligt nedan och bilaga,
Utgår:
§ 87 Ev övriga ärenden

att

fastställa föredragningslistan enligt nedan:
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81

Öppnande
Föredragningslista och justerare
Val av vice ordförande i valnämnden
Introduktionsutbildning för förtroendevalda i Sametinget
Information om Sametingsvalet i sametingslagen
Utvärdering av valnämndens arbete 2017-2021
Utvärdering av valadministrationen 2021
1. Utredning om förbättrade möjligheter att rösta vid Sametingsvalet
2. Samordning av sametingsval i Sverige, Norge och Finland
3. Databas för Sametingsvalet
4. Beskrivning av Sametinget i valnämndens valinformation
5. Informationsbroschyr om sametingsvalet, rösträtt och anmälan
§ 82 Verksamhetsplan för valnämnden 2021- 2025
§ 83 Inför Sametingsvalet 2025
1. Valkalender
2. Sammanträdesplan 2022-2025
3. Valorter
4. Röstmottagare, ordförande och vice ordförande
5. Utbildning för röstmottagare
6. Informationsinsatser – kommunikationsplan
7. Öppnande av Sametinget 2025
§ 84 Ekonomi
1. Budgetuppföljning per 31 oktober
2. Budget för valnämnden 2022
3. Budgetunderlag 2023-2025
Justerarens signatur
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§ 75

Föredragningslista, justerare – forts.
§ 85
§ 86
§ 87
§ 88
att

§ 76

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:8
2021-11-09--10

Anmälningar till sameröstlängden
Begäran om utträde ur sameröstlängden
Ev övriga ärenden
Avslutning

utse Ulla Alvarsson och Paulus Kuoljok till justerare.

Val av vice ordförande i valnämnden
Valnämnden beslutar
att

§ 77

utse Pauls Kuoljok till vice ordförande i valnämnden.

Introduktionsutbildning för förtroendevalda vid Sametinget
Föredragande: Margaretha Palmblom

Valnämnden beslutar
att

§ 78

lägga informationen till handlingarna

Information om sametingsvalet i sametingslagen
Dokument
- Sametingslag (1992:1433)
Föredragande: Margaretha Palmblom

Valnämnden beslutar
att

Justerarens signatur

lägga informationen till handlingarna.
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Utvärdering av valnämndens arbete 2017-2021
Dokument
- Valnämndens utvärdering 2017-2021
Föredragande: Jennie Granberg

Förslag från utvärdering av valnämndens arbete 2017-2021 till nuvarande valnämnd;

-

Ändringar i sametingslagen;

Följa upp ärendet
-

Databas för sametingsvalet
Fortsätta bereda ärendet

-

Väljarundersökning
arbeta för att Sametinget erhåller budgetmedel för att genomföra regelbundna
väljarundersökningar i samband med val till Sametinget.

-

Anmälan till sameröstlängden
utarbeta ett förslag till förordning för valnämndens arbete och hanteringen av
nyanmälningar.

-

Ungdomsrådets insatser
förslag på t ex filmer i förväg godkänns innan publicering.

-

Vallokaler och röstmottagare
ha ett möte strax innan med ordföranden och vice ordföranden eller samtliga
röstmottagare innan valdagen för att förtydliga ytterligare vad som gäller på valdagen
och i vallokal.
rekommendera att inte alla eller flertalet röstmottagare i samma vallokal är från
samma familj för att undvika misstroende om valpåverkan

-

Valprogram
rekommendera en tydligare information till partierna gällande utformande av
valprogram

Justerarens signatur
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Utvärdering av valnämndens arbete 2017-2021 – forts.

-

Ev misshälligheter vid Sametingetsvalet 2021
ha ett möte strax innan med ordföranden och vice ordföranden eller samtliga
röstmottagare innan valdagen för att förtydliga ytterligare vad som gäller på valdagen
och i vallokal.
rekommendera att inte alla eller flertalet röstmottagare i samma vallokal är från
samma familj för att undvika misstroende om valpåverkan

-

Rösträkning
De rösträknare som anlitas under rösträkningen bör vara samiska representanter.
_________________

Valnämnden beslutar
att

§ 80

lägga informationen till handlingarna.

Utvärdering av valadministrationen 2021
Dokument
- Länsstyrelsen Norrbotten, Protokoll 2021-05-23—26. Sammanräkning av val till Sametinget
den 16 maj 2021.
- Minnesanteckningar 2021-07-05

Valnämnden beslutar
att

Justerarens signatur

lägga informationen till handlingarna.
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden

§ 81.1

Utredning om förbättrade möjligheter att rösta vid Sametingsval
Dokument
- Valnämndens protokoll 2017-06-15--16, §§ 9- 10
- Valnämndens protokoll 2017-08-27, - 28, § 9
- Valnämndens protokoll 2017-10-24, §§ 12, 15
- Valnämndens protokoll 2018-03-19--21, § 6
- Valnämndens protokoll 2018-05-22, § 17
- Valnämndens protokoll 2018-08-29—30, § 24
- Valnämndens protokoll 2018-09-19—20, § 36
- Valnämndens protokoll 2018-09-28, § 42
- Styrelseprotokoll 2018-10-09—12, § 168
- Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget slutrevidering 180928
- Plenumsprotokoll 2018-11-11—14, § 51
- Styrelseprotokoll 2018-12-12—14, § 219

Vallagen som trätt i kraft 2015 men som tas i bruk först vid valen 2018 innebär bl a att
reglerna för mandatfördelningen ändras i syfte att få ett mer riksproportionellt valresultat.
Första divisionen sänks från 1,4 till 1.2.
Valnämnden beslutade den 24 oktober 2017, § 12 att ändra divisionsfaktorn från 1,4 till 1,2,
att arbeta vidare med och utreda alternativ för enklare röstningsförfarande:
1. samordning av sametingsvalet med riksdags-, kommunal- och landstingsvalet,
2. förtidsröstningsmöjligheter/ambulerande röstmottagning,
3. möjlighet att förenkla brevröstningsförfarandet,
jämföra med valförfarandet för sametingen i Norge och Finland, och att ge stöd för
Valmyndighetens förslag att regelverk för lagring av röstlängd/personuppgifter,
att arbeta vidare med åtgärder för att kandidatförklaringar lämnas i tid, att meddela
styrelsen att valnämnden avser utreda och bereda ovan nämnda frågor om nya regler för
sametingsvalet och att bereda ärendet för behandling av plenum i maj 2018.
Styrelsen har på förslag av valnämnden den 20-21 december 2017, § 207 beslutat att
tillskriva Kulturdepartementet och tillstyrka hemställan från Valmyndigheten om
ändringar i regelverk för lagring av röstlängd/personuppgifter.
_____________
Valnämnden beslutade den 19--21 mars 2018, § 6 att uppdra åt ordföranden att ansvara för
att utredningen om förbättrade möjligheter att rösta vid sametingsvalen slutförs och
föreläggs nämnden i god tid före Sametingets plenum den 13-15 november 2018, att föreslå
att Samiskt parlamentariskt råd tillsätter en utredning om samordning av sametingsvalen i
Finland, Norge, och Sverige, och att nämnden vid nästa möte beslutar om inhämtande av
information om sametingens valnämnders roll och arbete i Finland och Norge.

Justerarens signatur
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – forts.

§ 81.1

Utredning om förbättrade möjligheter att rösta vid Sametingsval – forts.
Valnämnden beslutade den 22 maj 2018, § 17 att uppdra åt ordföranden att ansvara för att
utredningen slutförs och förelägga nämnden ett förslag som kan behandlas i god tid före
Sametingets plenum den 13-15 november 2018, och att ledamöterna ansvarar för att
sametingspartiernas synpunkter inhämtas och redovisas vid nästa möte.
Valnämnden har vid sammanträde den 29-30 augusti 2018, § 24, tagit del av ordförandes
utkast till promemoria, pekat på behov av revideringar och tillägg och beslutat uppdra till
ordföranden och kansliet bereda ärendet vidare.
Valnämnden har vid sammanträde den 19-20 september 2018, § 36, tagit del av ordförandes
förslag till revidering av promemoria och beslutat ta ställning till slutrevideringar vid ett
senare möte.
Ordförande lägger fram förslag till slutrevideringar i promemoria om ändringar i
bestämmelser om val till Sametinget:

att ansvaret för röstmottagning, rösträkning och mandatfördelning överförs från
länsstyrelsen och återställs till Sametinget,

att Sametingets valnämnd prövar ärenden om upptagande i sameröstlängden,

att valnämnden får göra ändring om den finner att en person orättmätigt strukits ur
röstlängden eller orättmätigt tagits upp,

att den som anser att den preliminära sameröstlängden är felaktig får skriftligen
begära ändring av längden hos Sametingets valnämnd,

att den som anmält sig, begärt ändring eller strukits från längden ska genast
underrättas om valnämndens beslut och ska kunna begära ändring av beslutet senast tre
veckor efter att beslutet delgivits,

att väljare ska, i tillägg till vallokals- och brevröstning, före eller under valdagen få
rösta i röstningslokaler eller med hjälp av ambulerande röstmottagare,

att förtidsröstmottagningen påbörjas tidigast den artonde dagen före valdagen,

att ambulerande röstmottagare ska finnas för väljare som inte själva kan ta sig till en
vallokal eller ett röstmottagningsställe eller för väljare som kan betjänas av PostNord AB:s
lantbrevbärare,

att valnämnden ska löpande före valdagen kontrollera brevröstningsförsändelserna,
snarast sända ett duplettröstkort/duplettytterkuvert till de väljare vars kuvert inte
uppfyller kraven och meddela att röstningen får göras om,

att valnämnden ska granska och räkna de avgivna rösterna, fördela mandaten i
Sametinget, redovisa resultatet av valet samt utfärda bevis till valda ledamöter och
ersättare,

att endast grupp, parti och liknande sammanslutning som har fått minst fyra procent
av rösterna berättigas delta i fördelningen av mandaten,

att jämförelsetalet vid mandatfördelning är, så länge gruppen, partiet eller
sammanslutningen ännu inte tilldelats något mandat, röstetalet delat med 1,2, och

Justerarens signatur
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden

§ 81.1

Utredning om förbättrade möjligheter att rösta vid Sametingsval


att anslaget 3:1 Sametinget ökas tillfälligt med 4 000 000 kronor under 2021 för att
genomföra val till Sametinget.

Valnämnden beslutade den 28 september 2018, § 42
att

överlämna promemoria om ändringar i bestämmelser om val till Sametinget till
styrelsen,

att

föreslå styrelsen att med eget yttrande överlämna promemorian till plenum,

att

föreslå plenum att uppdra åt styrelsen att avge en hemställan till regeringen med
promemorian som grund,

att

föreslå styrelsen att avge en hemställan till regeringen före utgången av år 2018.

Paragrafen justeras omedelbart
Mari-Louise Boman reserverar sig mot förslaget vad gäller 4 %- spärren vid mandatfördelningen, kapitel 11.

_____________
Styrelsen beslutar
att

överlämna promemorian till plenum.

Styrelsen föreslår Sametinget besluta
att

uppdra åt styrelsen att avge en hemställan till regeringen med promemorian som
grund, med förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433) rörande
bestämmelser som reglerar förfarandet vid valet till Sametinget.

Paragrafen justeras omedelbart

__________________
Sametinget beslutade den 13 – 16 november 2018, § 51
att

uppdra åt styrelsen att avge en hemställan till regeringen med promemorian som
grund, med förslag till ändringar i sametingslagen (1992:1433) rörande
bestämmelser som reglerar förfarandet vid valet till Sametinget,

att

i hemställan be regeringen särskilt

Justerarens signatur
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – forts.

§ 81.1

Utredning om förbättrade möjligheter att rösta vid Sametingsval – forts.


analysera effekterna av en procentspärr vid fördelningen av mandat i
Sametinget i likhet med mandatfördelningen till riksdag, landstings- och
kommunfullmäktige,



överväga inrättande av ett gemensamt nordiskt samiskt valprövnings- och
valövervakningsorgan.

___________
Styrelsen beslutade den 12 -14 december 2018, § 192
att

uppdra till kansliet med konsultation med valnämndens ordförande utforma
hemställan utifrån Sametingets beslut den 13-15 november 2018 och med
promemorian som grund,

att

uppdra till styrelseordföranden underteckna hemställan.
_____________-

Information om pågående ärende.
Valnämnden beslutar
att

Justerarens signatur

lägga informationen till handlingarna.
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – forts.

§ 81.2

Samordning av sametingsvalen

./.
./.

Dokument
- SPRs 17/2020 – Samordning av Sametingsvalen
SPR rådsprotokoll sak 03/2018
- SPR styrelseprotokoll 2018-06-28, sak 45
- Arbetsgruppen för samordning Sametingsval 2019-08-29
- Förslag gemensam valdag 2019-08-29
- Översikt samtliga val i Norden 2019-2035
- SPR styrelseprotokoll 2019-08-29—30, sak 31
- Styrelseprotokoll 2020-01-27, § 18
- Plenumsprotokoll 2020-02-18—20, § 10
- Plenumsprotokoll 2020-11-24—26, § 27

Sametinget beslutade den 20 -22 februari 2020, § 10, att bordlägga ärendet.
__________________
Samiskt parlamentariskt råd beslutade vid rådsmötet den 15 maj 2018, sak 03/2018, att
samiskt parlamentariskt råd tillsätter en utredning om samordning av Sametingsvalen i
Finland, Norge och Sverige och att seminarium om/i ämnet arrangeras hösten 2018. SPR:s
styrelse beslutade bl a den 28 juni 2019, sak 45, att tillsätta en arbetsgrupp bestående av
tre ledamöter från resp. sametings valnämnder. I arbetsgruppen ingår Per Mikael Utsi,
Piera Heaika Muotka och Antti Aikio. Arbetsgruppen redovisade på SPR:s styrelsemöte
den 30 augusti 2019 sitt förslag:
Gemensam valdag med början 2028:
 att gemensam valdag ska vara den sista söndagen i september,
 att val till sametingen ska förrättas vart fjärde år med början 2028 (valår),
 att 2023-års val till sametinget i Finland gäller för fem kalenderår,
 att 2025-års val till sametingen i Norge och Sverige gäller för tre kalenderår, och
 att lagändringar träder i kraft den 1 januari 2023.
Överprövningsorgan för sametingsval:
 att sametingen i Finland, Norge och Sverige tillsätter gemensamt för varje valår i
sänder en överprövningsnämnd för sametingsvalet som är självständig och oberoende
i sin verksamhet,
 att vallängdskriteriet i den finska sametingslagen att vara ”efterkommande till en sådan
person som har antecknats som en fjäll-, skogs- eller fiskelapp i jordeböckerna eller uppbördsoch mantalslängderna” stryks, och att valnämnden kan avföra en person ur vallängden,
om han eller hon inte längre uppfyller vallängdskriterierna.

Justerarens signatur
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – forts.

§ 81.2

Samordning av sametingsvalen – forts.
SPR:s styrelse beslutade den 28 – 29 augusti 2019, sak 31, att respektive sameting bereder
ärendet internt, att SPR:s styrelse bevakar ärendet och fortsätter bereda ärendet och att om
möjligt behandla ärendet på parlamentarikerkonferensen 2020.
_____________
SPR:s styrelse beslutade den 24 januari 2020 att detta blir ett tema på parlamentarikerkonferensen den 13-14 augusti 2020.

Styrelsen föreslog den 21 januari 2020, § 27 Sametinget besluta
att

uppdra till Samiskt parlamentariskt råd föreslå författnings- och organiseringsändringar för att så snart möjligt samordna sametingsvalen i Finland, Norge
och Sverige,

att

uppdra till Samiskt parlamentariskt råd föreslå inrättande av ett gemensamt
överprövningsorgan för sametingsvalen,

att

föreslå Samiskt parlamentariskt råd att ta upp ärendet vid
sameparlamentarikerkonferensen 2020,

att

slutligen ta ställning i ärendet när Samiskt parlamentariskt råd lägger fram
konkreta förslag.

Paragrafen justeras omedelbart
__________________

Sametinget beslutade den 24 – 27 november 2020, § 27
att

uppdra till Samiskt parlamentariskt råd föreslå författnings- och organiseringsändringar för att så snart möjligt samordna sametingsvalen i Finland, Norge
och Sverige,

att

uppdra till Samiskt parlamentariskt råd föreslå inrättande av ett gemensamt
överprövningsorgan för sametingsvalen,

att

föreslå Samiskt parlamentariskt råd att ta upp ärendet vid
sameparlamentarikerkonferensen,

Justerarens signatur
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – forts.

§ 81.2

Samordning av sametingsvalen – forts.
att

slutligen ta ställning i ärendet när Samiskt parlamentariskt råd lägger fram
konkreta förslag,

att

det, innan beslut tas av Sametinget i Sverige, skall finnas ett väl grundat
beslutsunderlag samt en konsekvensbeskrivning om vad en gemensam valdag
skulle innebära för samer i Sverige och Sametinget i Sverige.
_____________

Vid SPR:s rådsmöte den 25 januari 2021 informerades att Sametinget I Finland beslutat
att understöda en gemensam valdag.
I SPR:s handlingsplan för perioden 25 januari 2021 – till nästa mote beslutades att
Ärendet ska prioriteras särskilt och enligt 2.4
 SPR anbefalte at sametingene behandler saken internt. Sametinget i Sverige og Sametinget
i Finland har behandlet saken, fortsatt gjenstår at sametinget i Norge behandler den.
 SPR arbeider videre med saken og om mulig legger frem saken for
sameparlamentarikerkonferansen .
________________
Planerad parlamentarikerkonferens 12-14 januari 2022 i Ánar.

Valnämnden beslutar
att

Justerarens signatur

lägga informationen till handlingarna.
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – forts.

§ 81.3

Databas för sametingsvalet

./.

Dokument
Valnämndens protokoll 2018-05-22, § 16
Valnämndens 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 på
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. Folkbokföringsdatabasen
1 § I folkbokföringsverksamheten skall det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används
gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4 § angivna ändamålen (folkbokföringsdatabas).
Innehåll
2 § I databasen får uppgifter behandlas om
1. personer som är eller har varit folkbokförda här i landet,
2. personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481), och
3. personer som har tilldelats samordningsnummer.
Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen 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. födelsehemort,
5. födelseort,
6. adress,
7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild rubrik,
8. medborgarskap,
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – forts.

§ 81.3

Databas för sametingsvalet
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 sametingsvalet 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.

9. civilstånd,
10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,
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 (2005:837),
15. gravsättning,
16. personnummer som personen har tilldelats i ett annat nordiskt land, och
17. uppehållsrätt för en person som är folkbokförd.
I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 §
i den upphävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är sådana som avses i 1 kap. 6 §.
I ärenden om tilldelning av personnummer 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 samordningsnummer får även anges
uppgift om att det råder osäkerhet om personens identitet. Lag (2018:689).
4 § I databasen får uppgifter behandlas om yrkanden, grunder och beslut 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 får behandlas i databasen
enligt första stycket.
5 § En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 6 §.
En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är nödvändiga för ärendets
handläggning.
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – forts.

§ 81.3

Databas för sametingsvalet – forts.
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.
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.
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-infrastruktur 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 beslutade den 10-11 december 2019, § 31 att
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,
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – forts.

§ 81.3

Databas för sametingsvalet – forts.

att

och göra en kostnadsberäkning och upphandling, och
uppdra till kansliet vid behov föreslå ändringar i instruktionen för Sametinget
eller i annan 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 har anmält sig.
____________

Den 12 maj 2020 bedömer 0rdföranden att en databas inte kan tas i bruk inför fastställandet
av en preliminär sameröstlängd inför sametingsvalet 2021.
Ordföranden föreslår att ledamöterna inte har tillgång till ett digitalt personregister, utan
bara en digitalt läsbar dokumentsamling av nyanmälningar med bilagor till
sameröstlängden 2021.
Följande generella restriktioner gäller f.n. med anledning av rådande covid-19 pandemi:
 Sametingets ordförande har mycket starkt avrått samtliga Sametingets politiker att delta
på fysiska möten,
 regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga
tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 deltagare,
 för alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten
riskbedömning enligt gällande anvisningar före genomförandet för att utvärdera
eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder,
 digitala möten så som Skype-möten eller webbseminarier bör generellt övervägas som
alternativ,
 vid alla evenemang bör arrangören vara extra noga med att personer med symptom inte
deltar och
 att bra möjligheter till en god handhygien ska finnas.
____________
Valnämnden beslutade den 12 maj 2020, §
att

låta kansliet utreda de författningsmässiga möjligheterna för ledamöterna att
handha en digitalt läsbar dokumentsamling av nyanmälningar med bilagor till
sameröstlängden 2021, och

att

vid behov söka undantag från Sametingets starka avrådan från att delta på
fysiska möten för att kunna handlägga nyanmälningar med bilagor till
sameröstlängden 2021.
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§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – forts.

§ 81.3

Databas för sametingsvalet – forts.

Valnämnden beslutar

§ 81.4

att

uppdra till kansliet fortsatt uppdrag enligt tidigare beslut; 10-11 december 2019
samt 12 maj 2020,

att

redovisning lämnas vid nästa sammanträde.

Beskrivningen av Sametinget i valnämndens valinformation
Dokument
- Kommunikationsplan 2019-12-10-11
- Infobroschyr-beskrivningen av Sametinget PM 2020-02-05
- Valnämndens protokoll 2020-02-05, § 3

Förslag till beskrivning av Sametinget i valnämndens valinformation.
Valnämnden beslutade den 5 februari 2020, § 3
att

bordlägga ärendet.

Valnämnden beslutar
att

Justerarens signatur
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19 ( 25)

SÁMEDIGGI/SAMETINGET
Válgalávdegoddi/
Valnämnden

ČOAHKKINBEAVDEGIRJI 2021:8
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021:8
2021-11-09--10

§ 81

Uppföljning av tidigare beslutade ärenden – forts.

§ 81.5

Informationsbroschyr om sametingsvalet, rösträtt och anmälan

Dokument
- Kommunikationsplan 2019-12-10--11
- Förslag - Informationsbroschyr-om Sametingsvalet, rösträtt och anmälan PM 2020-02-05
- Valnämndens protokoll 2020-02-05, § 4

Utkast till informationsbroschyr om sametingsvalet, rösträtt och anmälan enligt nämndens
tidplan i kommunikationsplan inför sametingsvalet 2021
Valnämnden beslutade den 5 februari 2020, § 3
att

bordlägga ärendet.

Valnämnden beslutar
att

§ 82

avsluta ärendet.

Verksamhetsplan för valnämnden 2021-2025
Valnämndens främsta uppgift är att ansvara för Sametingets uppgifter vid val
till Sametinget som i det mesta är reglerat i Sametingsvalen. Valnämnden ansvarar
också för öppnandet av varje nytt Sameting i den mån Sametingsordningen eller
Sametinget inte föreskriver annat.
Valnämnden beslutar

att
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§ 83

Inför Sametingsvalet 2025

§ 83.1

Valkalender

./.

Dokument
- valkalender

Förslag till valkalender inför Sametingsvalet 2025 presenteras.
Valnämnden beslutar
./.

att

fastställa valkalender enligt bilaga.

§ 83.2

Sammanträdesplan 2022 - 2025

./.

Dokument
- förslag preliminär sammanträdesplan 2022-2025

Förslag till preliminär sammanträdesplan 2022 - 2025 presenteras.
Valnämnden beslutar
../

§ 83.3

att

fastställa preliminär sammanträdesplan 2022-2025 enligt bilaga,

att

uppdra till ordföranden besluta om sammanträdesorter.

Valorter
Dokument
- Röstande i vallokaler 16 maj 2021

Vallokaler för Sametingsvalet 2021 fanns på 24 orter från Karesuando i norr till Göteborg
i söder.
Diskussion inför Sametingsvalet 2025.
Valnämnden beslutar
att
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§ 83

Inför Sametingsvalet 2025 - forts.

§ 83.4

Röstmottagare, ordförande och vice ordförande
Dokument
- Valnämndens sammanträdesprotokoll 2014:1, § 7.4

Ordförande och vice ordföranden förbereder och avslutar arbetet i respektive vallokal
inför Sametingsvalet.
Varje vallokal ska ha en ordförande och en vice ordförande samt fyra röstmottagare under
valdagen.
Diskussion inför sametingsvalet 2025
Valnämnden beslutar

§ 83.5

att

uppdra till kansliet utreda och bereda vad gäller arvoden för röstmottagare,

att

besluta i ärendet hösten 2023.

Utbildning för röstmottagare
Ordförande och vice ordförande erbjuds utbildning inför Sametingsvalets valdag.
Inför 2025 – samtliga röstmottagare? Reserver?
Utbildning har genomförts de senaste två gångerna via videoutbildning, år 2021 på grund
av corona-pandemin
Diskussion om former för framtida utbildning.
Valnämnden beslutar
att
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§ 83

Inför Sametingsvalet 2025 - forts.

§ 83.6

Informationsinsatser - kommunikationsplan
Dokument
- Kommunikationsplan inför Sametingsvalet 2021, beslutad xxx

Diskussion om informationsinsatser m m inför Sametingsvalet 2025.
Valnämnden beslutar
att

§ 83.7

bereda ärendet vidare.

Öppnande av Sametinget 2025
Dokument
- Arbetsordning för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012

I enlighet med Arbetsordningen för Sametingets styrelse och nämnder är
Valnämndens främsta uppgift att ansvara för Sametingsvalet.
Valnämnden ansvarar också för öppnande av varje nytt Sameting i den mån
Sametingsordningen eller Sametinget inte föreskriver något annat.
______________
Nästa Sametingsval äger rum den 18 maj 2023 och
öppnanden av ny mandatperiod har ägt rum åren 1993, 1997, 2009 i Kiruna,
år 2005 och 2017 i Östersund, år 2001 i Arvidsjaur, år 2013 i Jokkmokk och år 2021 i
Lycksele.
Valnämnden beslutar
att
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§ 84

Ekonomi

§ 84.1

Budgetuppföljning per 31 oktober 2021
Föredragande: Siri Persson

Information om aktuellt budgetutfall per 31 oktober 2021

Valnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

§ 84.2

Budget 2022

./.

Dokument
- Valnämndens protokoll 2021-05-25—26, § 50.1
- Förslag till Budget 2022

Valnämnden beslutade den 25 -26 maj 2021, § 50.1
./.

att

föreslå nya Valnämnden förslag till Budget 2022 enligt bilaga.
_________________

Valnämnden beslutar
att

§ 84.3

hos styrelsen äska medel för budgetåret 2022 enligt reviderat förslag.

Budgetunderlag 2023 - 2025
Dokument
- Förslag

Valnämnden beslutar
att

inlämna preliminär budgetunderlag för 2023-2025 med reservation att reviderade
budgetsäskanden kan inlämnas,

att

uppmärksamma styrelsen på att kostnader för inrättande av databas- för arbete
med anmälningar till sameröstlängden- kommer kompletteras till budgetäskanden
2023—2025,

att

uppdra till kansliet uppdatera budgetäskandena 2023-2035 när uppgifter om
kostnader ,för inrättande av andra databaser/handläggarsystem som installerats
på Sametinget, inhämtats.
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Anmälningar till sameröstlängd
Dokument
- Valnämndens protokoll 2020-10-26—28, § 53.2
- Riktlinjer för upprättande av sameröstlängd
Diskussion inför Sametingsvalet 2025.
Valnämnden beslutar
att

bereda ärendet vidare.

§ 86

Begäran om utträde ur sameröstlängden

§ 86.1

Begäran från Johan Dittrich Hallberg
Dokument
- Begäran från Johan Dittrich Hallberg 2021-06-17, 2021-09-07, dnr 11.3.2-2021-1181

Johan Dittrich Hallberg begär utträde ur sameröstlängden.
____________________

Valnämnden beslutar
att

§ 87

besluta om utträde i samband med fastställande av preliminär röstlängd
senast den 15 november 2024.

Ev övriga ärenden

Ärendet utgår, se § 74.

§ 88

Avslutande
Ordföranden tackar samtliga och avslutar sammanträdet.
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