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Regeringen föreskriver att 1 a, 1 c, 3 och 5 §§ sekretessförordningen
(1980:657)1 skall ha följande lydelse.
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,
Statens jordbruksverk, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av djur för vetenskapliga ändamål.
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1 c § Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100)
gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med:
Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Sedlabanki Islands i Island, avsiktsförklaring den 31 maj 1994,
Finansinspektionen i Finland, avsiktsförklaring den 31 maj 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 &
Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj
1995,
Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den
12 september 1998.
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

Särskilda
begränsningar i sekretessen

1. Socialberedningen
(S 1980:07)

undersökningar rörande sekretessen gäller enmissbrukare
dast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

undersökningar rörande sekretessen gäller enUtredningen
dast uppgifter om en(Ju 1986:C) för översyn långtidsdömda
skildas personliga förav reglerna för straffhållanden
verkställighet för långtidsdömda
undersökningar
om
Utredningen
(Fi 1986:06) för över- tillämpningen av betalsyn av lagen (1978:880) ningssäkringsinstitutet
om betalningssäkring
för skatter, tullar och
avgifter
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Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

Praxisutredningen
(Ku 1993:08)

undersökningar om praxis sekretessen gäller eni asylärenden
dast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)

utredningens undersök- sekretessen gäller enning om pedofili
dast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

Utredningen
(A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda
belastningsuppgifter om
i Sverige bosatta personer

undersökningar rörande
utländska
medborgare
som sökt sig till Sverige
och deras i Sverige bosatta s.k. anknytningspersoner

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden

1996 års Smittskydds- undersökningar om tillkommitté (S 1996:07)
lämpningen av smittskyddslagens
(1988:1472)
bestämmelser om tvångsåtgärder

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
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enkätundersökning
om
Kommissionen
(UD 1997:05) om ju- egendom av judiskt urdiska
tillgångar
i sprung som förts till
Sverige vid tiden för Sverige före och under
andra världskriget
andra världskriget
undersökningar om tillUtredningen
(S 1997:14) om sterili- lämpningen, och om
konsekvenserna av tillseringar
lämpningen för den enskilde, av 1934 och 1941
års steriliseringslagar

sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden
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Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar i sekretessen

Fastighetsbeskattnings- undersökningar om samkommittén (Fi 1998:06) bandet mellan priser för
bostadsrätter och egenskaper hos bostadsrättsföreningar
respektive
bostadsrätter
2. sjukvårdsinrättning- miljömedicinska, social- sekretessen gäller enar, utbildningsanstalter medicinska, psykiatriska dast uppgifter om enoch
forskningsinrätt- eller andra medicinska skildas personliga förningar
hållanden
studier
________________________________________
7. Riksrevisionsverket

kartläggning av omfattningen av fusk med förmåner och bidrag av
social karaktär
kartläggning av datorrelaterade brott och datormissbruk

8. Institutet för arbets- utvärdering av arbetsmarknadspolitisk utvär- marknadspolitiskt motiverade åtgärder och av
dering
arbetsmarknadens funktionssätt
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
________________________________________
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Arbetarskyddsstyrelsen

handlingar som skall ingå i informationssystemet om arbetsskador

Fiskeriverket

statistiskt primärmaterial, fiskeloggböcker, räkningsnotor, omlastningsoch landningsdeklarationer samt
handlingar med uppgifter om överskott av fisk

Myndigheter

Sekretessbelagda handlingar
inte behöver registreras

som
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Försvarsmakten

patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal
______________________________________

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1 a och 5 §§ den 15 januari
1999, och i övrigt den 1 januari 1999.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Helena Jäderblom
(Justitiedepartementet)
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