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Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

Utkom från trycket
den

utfärdad den 8 juni 2006.
Regeringen föreskriver att 1 a och 1 c §§ sekretessförordningen
(1980:657)1 skall ha följande lydelse.
1 a §2 Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande
myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer,
personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift
i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om
närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan
att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider
men:
Regeringskansliet, såvitt avser personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av domstols
beslut om utvisning på grund av brott,
domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,
Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid domstolar, hyresnämnder och arrendenämnder,
Justitiekanslern,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, polismyndigheterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens myndigheter,
Kustbevakningen,
Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten,
Försäkringskassan,
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,
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Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna samt Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen,
myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal
parkeringsövervakning m.m.,
Djurskyddsmyndigheten,
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,
Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som avser ianspåktagande
av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort.
1 c §3 Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100)
gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med:
Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den
13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den
9 november 1993,
The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas
förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den
19 juli 1994,
Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den
16 maj 1995,
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring
den 23 augusti 1995,
De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den
21 september 1995,
Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas
förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per
den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,
Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,
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Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den
12 september 1998,
Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i
Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,
Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,
Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december
1999,
Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark,
Memorandum of Understanding den 6 april 2000,
Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,
centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,
Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni
2001,
centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,
Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,
Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars
2004,
Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni
2004,
New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i
juni 2005,
Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,
Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum
of Understanding i april 2006.
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Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller
dock i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos kronofogdemyndigheterna.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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