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utfärdad den 27 maj 2004.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
dels att 1 kap. 1 och 6 §§ samt 2 kap. 1 § och rubriken till 2 kap. skall ha
följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas tio nya paragrafer, 2 kap. 15–24 §§, samt
närmast före 2 kap. 1, 15, 16, 20, 22, 23 och 24 §§ nya rubriker av följande
lydelse.

1 kap.
1 §2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter
1. i den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet med
val och folkomröstningar enligt vallagen (1997:157), folkomröstningslagen
(1979:369) och lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar, samt
2. i den centrala valmyndighetens, Sametingets och länsstyrelsens verksamhet med val enligt sametingslagen (1992:1433),
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.
6 §3 Den centrala valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelserna är var
för sig personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som
respektive myndighet skall utföra.
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2 kap. Databaser
Val- och folkomröstningsdatabas
1 §4 I den centrala valmyndighetens och länsstyrelsernas verksamhet med
val och folkomröstningar enligt 1 kap. 1 § 1 skall det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4 och 5 §§ angivna ändamålen (val- och
folkomröstningsdatabas).
Databas för sametingsvalet
15 § I den centrala valmyndighetens, Sametingets och länsstyrelsens verksamhet med val enligt 1 kap. 1 § 2 skall det finnas en samling personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används gemensamt i verksamheten för de ändamål som anges i 1 kap. 4 och 5 §§ (databas för sametingsvalet).
Innehåll i databasen för sametingsvalet
16 § I databasen får uppgifter behandlas om personer som
1. har tagits upp i sameröstlängden, eller
2. är kandidater till Sametinget.
Uppgifter om andra personer än dem som anges i första stycket får behandlas om det behövs för handläggningen av ett ärende.
17 § Beträffande en person som avses i 16 § första stycket 1 får i databasen behandlas uppgifter om personnummer, namn och adress.
18 § Beträffande en person som avses i 16 § första stycket 2 får i databasen behandlas uppgifter om personnummer, namn, adress samt partibeteckning och övriga uppgifter som enligt 3 kap. 10 § sametingslagen
(1992:1433) skall finnas på valsedlar där personen är upptagen.
19 § Vad som sägs i 5–7 §§ om behandling av uppgifter i ett ärende, behandling av handlingar i ett ärende och utlämnande av uppgifter till enskilda
gäller även databasen för sametingsvalet.
Direktåtkomst till databasen för sametingsvalet
20 § Den centrala valmyndigheten, länsstyrelsen och Sametinget får ha
direktåtkomst till de uppgifter som avses i 17–19 §§.
21 § Vad som sägs i 9 § om en enskilds rätt till direktåtkomst gäller även
databasen för sametingsvalet.
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22 § Vad som sägs i 10 och 11 §§ om sökbegrepp gäller på motsvarande
sätt vid sökning i databasen för sametingsvalet.
Gallring i databasen för sametingsvalet
23 § Uppgifter som inte längre behövs för ändamålet med behandlingen av
personuppgifter i databasen skall gallras om inte något annat följer av andra
stycket.
Den slutliga sameröstlängden från varje sametingsval skall skrivas ut på
papper och bevaras. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva om ytterligare bevarande.
Avgifter för utlämnande av uppgifter ur databasen för sametingsvalet
24 § Den centrala valmyndigheten, Sametinget och länsstyrelsen får ta ut
avgifter för att lämna ut uppgifter ur databasen enligt de närmare föreskrifter
som meddelas av regeringen.
Rätten att ta ut avgifter får inte innebära inskränkning i rätten att ta del av
och mot fastställd avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt
tryckfrihetsförordningen.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.
På regeringens vägnar
PÄR NUDER
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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