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Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

Utkom från trycket
den 14 juli 1998

utfärdad den 25 juni 1998.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 12 § sekretesslagen
(1980:100)2 skall ha följande lydelse.

7 kap.
12 §3 Sekretess gäller i ärende om utredning om totalförsvarspliktigas personliga förhållanden, i ärende om antagning av kvinnor till befattningar
inom totalförsvaret som kräver längre grundutbildning än 60 dagar samt i
ärende om inskrivning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga för uppgift
om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller
någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i ärende som angår antagning till utbildning vid Försvarsmakten,
skyldighet att tjänstgöra med totalförsvarsplikt samt uppskov med och avbrott i sådan tjänstgöring. Sekretessen gäller dock inte beslut i ärende som
avses i detta stycke.
Sekretess gäller inom personalvård med avseende på den som tjänstgör
med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos konsulent eller
annan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och
hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men.
Sekretess gäller inom verksamhet som avser utbildning för totalförsvarsändamål med avseende på den som tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.
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Prop. 1997/98:80, bet. 1997/98:FöU9, rskr. 1997/98:239.
Lagen omtryckt 1992:1474.
Senaste lydelse 1994:2069.
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Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998.
På regeringens vägnar
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