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Regeringskansliet, Justitiedepartementet

Yttrande över Säkerhet och 
tillgänglighet vid val (SOU 2021:96)

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat förslagen huvudsakligen utifrån 
myndighetens uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter 
skyddas i samband med behandling av personuppgifter.

IMY konstaterar att det inom ramen för det fortsatta beredningsarbetet behöver göras 
en analys av de behandlingar av personuppgifter som kan komma att följa av 
förslagen. Till exempel behöver det utredas vilka personuppgifter1 som kommer att 
behandlas och vilken, eller vilka, aktörer som är personuppgiftsansvariga2. Vidare 
behöver även det rättsliga stödet för behandlingarna som följer av förslagen utredas. 
Det behöver också göras en analys av de integritetsrisker som kan komma att 
aktualiseras och bedömningar av förslagens förenlighet med dataskyddsregleringen. 
Utifrån rådande underlag går det inte att bedöma förslagens inverkan på den enskildes 
personliga integritet och IMY kan därför inte tillstyrka förslagen.

IMY bifogar myndighetens vägledning för integritetsanalys som syftar till att underlätta 
arbetet med att analysera konsekvenserna för den personliga integriteten vid 
personuppgiftsbehandling (integritetsanalys) när förslag till författningar tas fram. Även 
om dokumentet utarbetades innan dataskyddsförordningen började tillämpas kan det 
vara till stöd i det fortsatta beredningsarbetet.

IMY vill särskilt påpeka att när ändringar görs i kompletterande reglering till 
dataskyddsförordningen är det särskilt viktigt att det rättsliga stödet utreds. Av den 
föreslagna lydelsen i 2 a § förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i 
verksamhet med val anges att personuppgifter ur val- och folkomröstningsdatabasen 
får lämnas ut till en enskild på medium för automatiserad behandling för 
tillhandhållande av röstkort enligt 5 kap. 8 § vallagen (2005:837) och dubblettröstkort 
enligt 5 kap. 10 § samma lag. Utredningen har dock inte utrett ändamålet med och 
rättsliga grunden för utlämnandet av personuppgifter.

Detta yttrande har beslutats av den tillförordnade enhetschefen Linn Sandmark efter 
föredragning av juristen Linda Hamidi.

Linn Sandmark, 2022-03-22   (Det här är en elektronisk signatur) 

1 Exempelvis känsliga personuppgifter enligt artikel 9.1 i dataskyddsförordningen eller personuppgifter om 
lagöverträdelser enligt artikel 10 i dataskyddsförordningen.
2 Artikel 4.7 i dataskyddsförordningen.
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