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Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

Utkom från trycket
den 26 juni 2002

utfärdad den 30 maj 2002.
Regeringen föreskriver att 1 a, 3 och 5 §§ sekretessförordningen
(1980:657)1 samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.
1 a §2 Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande
myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer och
personnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men:
domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,
Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid domstolar, hyresnämnder och arrendenämnder,
Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens myndigheter,
Riksskatteverket, skattemyndigheterna, Tullverket och kronofogdemyndigheterna,
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna,
socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser personal som verkar inom socialtjänsten,
den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som
svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser hälso- och sjukvårdspersonal,
Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,
Socialstyrelsen,
Statens institutionsstyrelse,
Migrationsverket och Utlänningsnämnden,
Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna med arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut,
myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning,
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Statens jordbruksverk, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av djur för vetenskapliga
ändamål,
Smittskyddsinstitutet, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av djur för vetenskapliga
ändamål,
Livsmedelsverket, såvitt avser veterinärer, övrig personal i besiktningsveterinärorganisationen och personal i annan inspektionsverksamhet och i
verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden
avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel.
3 §3 Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket andra meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.
Myndigheter

Undersökning

1. Socialberedningen undersökningar rörande
(S 1980:07)
missbrukare

Särskilda begränsningar i
sekretessen
sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13. Regeringskansliet undersökningar i Justitiedepartementet om utvisning på grund av
brott (Ju2001:J)

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

14. Statens
strålskyddsinstitut

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar och studier i beredskaps- och
miljömålsarbetet

5 §4 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100).
Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som inte
behöver registreras

allmänna försäkringskassorna

handlingar i försäkringsärenden samt
samlingsräkningar med bilagor för tandvård, läkarvård eller annan sjukvård

arbetslöshetskassorna

handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning
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Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som inte
behöver registreras

Arbetsmiljöverket

handlingar som skall ingå i informationssystemet om arbetsskador
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Kommerskollegium

ansökningar och andra handlingar i licensärenden avseende import och export
av varor

kommunala myndigheter och
trafikhuvudmän

handlingar i ärenden om färdtjänst och
riksfärdtjänst

Kriminalvårdsverket

handlingar som utgör underlag till det
centrala kriminalvårdsregistret, registerbesked som utgör underlag till övervakarregistret, handlingar som hör till
personakter som upprättats för enskilda i
kriminalvårdsverksamhet samt transportbeställningar hos Transporttjänsten

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre bestämmelser gäller
dock i fråga om utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Överstyrelsen för civil beredskap.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretessen

__________________________________________
13. utredning, planering, tillsyn
och stöd som handhas av Krisberedskapsmyndigheten
__________________________________________
126. utredning av behovet av
narkotikaklassificering enligt
narkotikastrafflagen (1968:64) och
klassificering av varor enligt lagen
(1999:42) om förbud mot vissa
hälsofarliga varor
Sakregister till bilagan6
Siffrorna avser punkter i bilagan
__________________________________________
Hälso- och sjukvård
65
Hälsofarliga varor
126
Hälsoskydd
34
__________________________________________
Krigsmateriel
23
Krisberedskapsmyndigheten
13
Kulturtidskrifter
71
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Måttenheter
83
Narkotikaklassificering
126
Narkotikakontrollagen
40
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Regeringen
1
Regional utvecklingspolitik
82
Rennäringen
28
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ägarfrågor
10
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