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1

Regeringen föreskriver att 1 a och 5 §§ sekretessförordningen (1980:657)
skall ha följande lydelse.
2

1 a § 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,
skattemyndigheterna, tullmyndigheterna och kronofogdemyndigheterna,
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), såvitt avser hälso- och sjukvårdspersonal,
Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk och
rättspsykiatrisk verksamhet,
Statens institutionsstyrelse,
Statens invandrarverk 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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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
____________________________________________________________
allmänna försäkringskassorna

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

Arbetarskyddsstyrelsen

handlingar som skall ingå i informationssystemet om arbetsskador

Fiskeriverket

statistisk primärmaterial

Försvarsmakten

patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal

Kommerskollegium

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

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

Landstingskommunala myndigheter
och kommunala myndigheter i
kommuner som inte ingår i ett
landsting

bevis om högkostnadsskydd för
patientavgifter i öppen hälso- och
sjukvård

Livsmedelsekonomiska
nämnden

statistiskt primärmaterial

Läkemedelsverket

statistiskt primärmaterial

länsarbetsnämnderna

handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande





samarbets-

6HQDVWH O\GHOVH 

Riksbanken

statistiskt primärmaterial

Riksförsäkringsverket

handlingar i skadeärenden inom
yrkesskade- och avgiftsenhetens
arbetsområde, handlingar som rör
avgiftsområdet hos samma enhet
samt statistiskt primärmaterial

Rikspolisstyrelsen

handlingar som utgör underlag för
det allmänna kriminalregistret, polisregister eller andra register angående brott, framställningar om
fingeravtrycksundersökning
samt
statistiskt primärmaterial

Riksskatteverket

kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt

sjukhus och andra inrättningar för
vård av patienter

patientjournaler, läkarvårdskvitton
samt samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i
samband med patientbesök

skattemyndigheterna

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 preliminär skatt

Smittskyddsinstitutet

remisser avseende patientprov

socialnämnderna

handlingar som hör till enskildas
personakter

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 invandrarverk

av verket rekvirerade personbevis,
utdrag ur rikspolisregistret och
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Statens jordbruksverk

statistiskt primärmaterial

Statistiska centralbyrån

statistiskt primärmaterial

Totalförsvarets pliktverk

patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

Tullverket

handlingar som angår klarering av
varor och transportmedel samt
handlingar som innehåller bokningsuppgifter
inhämtade
från
transportföretag

Yrkesinspektionen

handlingar som skall ingå i informationssystemet om arbetsskador

åklagarmyndigheterna

personbevis, kriminal-, polis- och
körkortsregisterutdrag samt rekvisitioner av sådana handlingar; samordnings- och påminnelseavier

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
LAILA FREIVALDS
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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