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Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

Utkom från trycket
den 10 september 2002

utfärdad den 29 augusti 2002.
Regeringen föreskriver att 1 a, 1 b, 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, Statens kriminaltekniska laboratorium, 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.
1 b §3 Sekretess gäller i följande verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
honom närstående lider men om uppgiften röjs. I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Verksamheten avser
1. lantmäterimyndigheternas och inskrivningsmyndigheternas informationssystem
2. kommunala fastighetsregister
3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister
4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
5. Statens löne- och pensionsverks pensionsregister
6. Vägverkets vägtrafikregister
7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal
8. röstlängdsregister
9. det centrala hundregistret
3 §4 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

Särskilda begränsningar
i sekretessen
1. Socialberedningen undersökningar rörande sekretessen gäller endast
(S 1980:07)
missbrukare
uppgifter om enskildas personliga förhållanden
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

Kommittén om tillsynen över polisen och
åklagarväsendet m.m.
(Ju 2000:15)

undersökningar hos polisen och åklagarväsendet om klagomål,
brottsanmälningar och
förundersökningar rörande anställda inom
polisen och åklagarväsendet

LVM-utredningen
(S 2002:04)

undersökningar om till- sekretessen gäller endast
lämpningen av lagen uppgifter om enskildas per(1988:870) om vård av sonliga förhållanden
missbrukare i vissa fall

SFS 2002:711

2. sjukvårdsinrättmiljömedicinska, soci- sekretessen gäller endast
ningar, utbildnings- almedicinska, psykia- uppgifter om enskildas
anstalter och forsk- triska eller andra medi- personliga förhållanden
ningsinrättningar
cinska studier
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5 §5 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
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Naturvårdsverket
provresultat som utgör underlag till
jägarexamensregistret och handlingar
som avser inbetalningar för jaktkort
polismyndigheterna

anteckningar om det löpande polisarbetet, sådana protokoll enligt 27 och
28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som
avser avvisanden, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden samt underrättelser från kriminalvården om permissioner

Premiepensionsmyndigheten

handlingar i försäkringsärenden enligt
lagen (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Denna förordning träder i kraft den 30 september 2002 i fråga om punkt
68 i bilagan och i övrigt den 1 oktober 2002. Äldre bestämmelser gäller dock
i fråga om prisreglering som utövats av Riksförsäkringsverket.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
Bilaga6
Verksamheten består i
Särskilda begränsningar i sekretessen
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
18. prisreglering och utredning hos
Läkemedelsförmånsnämnden enligt
lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
68. tillsyn
enligt
tobakslagen sekretessen gäller inte för uppgifter
(1993:581) eller enligt motsvarande som ingår i information som skall
äldre bestämmelser
spridas till konsumenter enligt 3 §
tobaksförordningen (2001:312)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Sakregister till bilagan7
Siffrorna avser punkter i bilagan
Läkemedel
18, 33, 39
Läkemedelsförmånsnämnden
18
Läkemedelslagen
39
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prisreglering, hos regeringen
1
Prisreglering och utredning, hos Läkemedelsförmånsnämnden
18
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets område
5
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Revisorsnämnden
114
Riksgäldskontoret
72
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ändringen innebär bl.a. att Riksförsäkringsverket utgår.
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