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Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

Utkom från trycket
den 1 mars 2005

utfärdad den 17 februari 2005.
Regeringen föreskriver att 3 och 5 § sekretessförordningen (1980:657)1
samt bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.
3 §2 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 tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.
Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

1. Socialberedningen
(S 1980:07)

undersökningar rörande sekretessen gäller endast
missbrukare
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Mervärdesskattesatsut- ekonomiska undersökredningen (Fi 2002:11) ningar om hushållens
inkomster och utgifter
Kriminalvårdskommit- undersökningar rörande sekretessen gäller
tén (Ju 2002:13)
straffverkställighet
dast uppgifter om
skildas personliga
hållanden
Rattfylleriutredningen undersökningar
av sekretessen gäller
(Ju 2003:12)
straffmätning och på- dast uppgifter om
följdsval i rattfyllerimål skildas personliga
samt av verkställighet hållanden
av rattfylleridomar
Sociala barn- och ung- undersökningar
om sekretessen gäller
domsvårdskommittén
barn- och ungdomsvård dast uppgifter om
(S 2003:6)
skildas personliga
hållanden
1
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Förordningen omtryckt 1998:1333.
Senaste lydelse 2004:1011.
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17. Statens folkhälsoin- undersökningar
om
stitut
folkhälsan och dess bestämningsfaktorer
18. Konsumentverket

undersökningar av pro- sekretessen gäller enduktrelaterade olycks- dast uppgifter om enfall
skildas personliga förhållanden

5 §3 Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100).
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Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar som inte behöver registreras

arbetslöshetskassorna

handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning

Arbetsmiljöverket

handlingar som skall ingå i informationssystemet om arbetsskador

Fiskeriverket

statistiskt primärmaterial och handlingar
som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen

Försäkringskassan

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

Försvarsmakten

patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal

Institutet för tillväxtpolitiska
studier

statistiskt primärmaterial

Kommerskollegium

ansökningar och andra handlingar i licensärenden avseende export och import 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
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Senaste lydelse 2004:1011.

landstingskommunala myndig- bevis om högkostnadsskydd för patientavheter och kommunala myndig- gifter i öppen hälso- och sjukvård
heter i kommuner som inte
ingår i ett landsting
Läkemedelsverket

statistiskt primärmaterial

länsarbetsnämnderna

handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande

Migrationsverket

av verket rekvirerade personbevis, utdrag
ur belastningsregistret och misstankeregistret samt kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning

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

Riksbanken

statistiskt primärmaterial

Rikspolisstyrelsen

handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, kriminalunderrättelseregister, DNA-register, fingeravtrycksregister, signalementsregister och
andra register angående brott, handlingar
som utgör underlag för sådan särskild undersökning som avses i 14–16 §§ polisdatalagen (1998:622), framställningar om fingeravtrycksundersökning samt statistiskt primärmaterial
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sjukhus och andra inrättningar patientjournaler, läkarvårdskvitton samt
för vård av patienter
samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök
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Skatteverket

deklarationer, kontrolluppgifter och andra
handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på att lämna handlingar för dessa ändamål eller handlingar
som avser beräkning, jämkning eller återbetalning av skatt eller handlingar som ingår i
informationssystemet om transporter av
sprit och cigaretter

Smittskyddsinstitutet

remisser avseende patientprov

socialnämnderna och de nämn- handlingar som hör till enskildas personakder som svarar för verksamhet ter
enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialstyrelsen

statistiskt primärmaterial och anmälningar
till donationsregistret

Statens arbetsgivarverk

förslag till kollektivavtal

Statens institutionsstyrelse

handlingar som hör till personakter som har
upprättats för enskilda

Statens jordbruksverk

statistiskt primärmaterial

Statistiska centralbyrån

statistiskt primärmaterial

Totalförsvarets pliktverk

patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

Tullverket

handlingar som angår klarering av varor
och transportmedel, handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från
transportföretag samt handlingar som ingår
i informationssystemet om transporter av
sprit och cigaretter

åklagarmyndigheterna

utdrag ur folkbokföringsdatabasen, utdrag
ur belastningsregistret, misstankeregistret
och andra register som förs med stöd av polisdatalagen (1998:622), utdrag ur vägtrafikregistret samt rekvisitioner av sådana utdrag

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.
På regeringens vägnar
JENS ORBACK
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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Bilga4
Verksamheten består i
122. utredning och planering som
handhas av Banverket i fråga om tilldelning av infrastrukturkapacitet
enligt järnvägslagen (2004:519) eller
enligt motsvarande äldre bestämmelser
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Senaste lydelse 2004:1208.
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Särskilda begränsningar i sekretessen
sekretessen gäller endast enligt 2 §
första stycket 1
sekretessen gäller inte beslut i ärenden
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