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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

 

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)

 

2

 

dels

 

 att 1 kap. 11 § och 7 kap. 33 § skall upphöra att gälla,

 

dels

 

 att 1 kap. 8 §, 7 kap. 15 §, 9 kap. 1 §, 13 kap. 4 §, 14 kap. 2 och 3 §§,
16 kap. 1 § samt bilagan skall ha följande lydelse.

 

1 kap.

 

8 §

 

3

 

    

 

Vid tillämpningen av denna lag skall med myndighet jämställas riks-
dagen och beslutande kommunal församling.

Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av hand-
lingar hos en myndighet skall i tillämpliga delar gälla också handlingar hos
de organ som anges i bilagan till denna lag, i den mån handlingarna hör till
den verksamhet som nämns där. De i bilagan angivna organen skall vid till-
lämpningen av denna lag jämställas med myndighet.

Ett enskilt organ som med stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av
allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring förvarar
sådana handlingar skall vid tillämpningen av denna lag jämställas med myn-
dighet såvitt avser befattningen med dessa handlingar. Detsamma gäller
Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar såvitt avser befattningen med
allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om över-
lämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess or-
ganisatoriska delar för förvaring, m.m.

 

7 kap.

 

15 §

 

4

 

    

 

Sekretess gäller
1. i verksamhet som avser folkbokföringen eller annan liknande registre-

ring av befolkningen och, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i an-
nan verksamhet som avser registrering av betydande del av befolkningen,

2. i verksamhet som avser förande av eller uttag ur sjömansregistret,
för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anled-
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Lagen omtryckt 1992:1474.
Senaste lydelse av 1 kap. 11 § 1997:299.
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ning kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider men om
uppgiften röjs.

Har en uppgift, för vilken sekretess gäller enligt första stycket 1, lämnats
till en kommunal myndighet enligt särskild uppgiftsskyldighet om skolplik-
tiga barn, gäller sekretessen också hos myndigheten. Sekretess gäller dock
inte om uppgiften tas upp i beslut hos myndigheten.

Sekretess gäller i ärende om fingerade personuppgifter för uppgift om en-
skilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas
utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

 

9 kap.

 

1 §

 

5

 

    

 

Sekretess gäller i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av
skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för be-
stämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden. Motsvarande sekretess gäller i myndighets verksamhet som
avser förande av eller uttag ur register som avses i skatteregisterlagen
(1980:343) för uppgift som har tillförts sådant register och hos kommun el-
ler landsting för uppgift som lämnats dit i ett ärende om förhandsbesked i
skatte- eller taxeringsfråga. Uppgift hos Tullverket får dock lämnas ut, om
det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller
men. För uppgift i mål hos domstol gäller sekretessen endast om det kan an-
tas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma gäl-
ler uppgift som med anledning av överklagande hos domstol registreras hos
annan myndighet enligt 15 kap. 2 § första stycket 3 eller 4. Har uppgift i mål
hos domstol erhållits från annan myndighet och är den sekretessbelagd där,
gäller dock denna sekretess hos domstolen, om uppgiften saknar betydelse i
målet.

Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och, med undantag för
arvsskatt och gåvoskatt, annan direkt skatt samt omsättningsskatt, tull och
annan indirekt skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift, prisreglerings-
avgift och liknande avgift, avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till re-
gistrerat trossamfund samt skattetillägg och förseningsavgift. Med verksam-
het som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser be-
stämmande av pensionsgrundande inkomst.

Sekretessen gäller inte beslut, varigenom skatt eller pensionsgrundande
inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs, såvida
inte beslutet meddelas i ärende om

1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,
2. medgivande att skattepliktig intäkt enligt reglerna om statlig inkomst-

skatt inte skall anses uppkomma vid avyttring av aktier i fåmansföretag,
3. beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige när be-

slutet har fattats av Forskarskattenämnden.
Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till enskild enligt vad som

föreskrivs i lag om förfarande vid beskattning, om skatteregister eller i lagen
(1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m. Vidare får utan hin-
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der av sekretessen uppgift i en revisionspromemoria lämnas till förvaltare i
den reviderades konkurs.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäl-
ler dock sekretessen i högst sjuttio år.

 

13 kap.

 

4 §

 

6

 

    

 

Erhåller arkivmyndighet för arkivering från någon annan myndighet
uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos arkiv-
myndigheten.

Erhåller ett enskilt organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket tredje me-
ningen för förvaring en handling som härrör från en myndighet och som
innehåller en uppgift som är sekretessbelagd hos myndigheten, gäller sekre-
tessen också hos det enskilda organet.

Erhåller Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för för-
varing en allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av all-
männa handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska
delar för förvaring, m.m. som innehåller en uppgift som är sekretessbelagd,
skall sekretessen fortsätta att gälla.

 

14 kap.

 

2 §

 

7

 

    

 

Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall än som avses i 1 § lämnas
till myndighet, om uppgiften behövs där för

1. förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller skiljande
från anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten
mot någon rörande hans deltagande i verksamheten vid den myndighet där
uppgiften förekommer,

2. omprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet där uppgiften före-
kommer, eller

3. tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekom-
mer.

Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller skriftligt yttrande
av sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver förundersökning i
brottmål.

Sekretess hindrar inte att uppgift om enskilds adress, telefonnummer och
arbetsplats lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för delgiv-
ning enligt delgivningslagen (1970:428). Uppgift hos myndighet som driver
televerksamhet om enskilds telefonnummer får dock, om den enskilde hos
myndigheten begärt att abonnemanget skall hållas hemligt och uppgiften
omfattas av sekretess enligt 9 kap. 8 § tredje stycket, lämnas ut endast om
den myndighet som begär uppgiften finner att det kan antas att den som söks
för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl.

Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott lämnas till
åklagarmyndighet, polismyndighet eller annan myndighet som har att in-
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gripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas
föranleda annan påföljd än böter.

För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1–6 och 34 §§, 8 kap.
8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7 §, 8 § första eller andra
stycket eller 9 § andra stycket gäller vad som föreskrivs i fjärde stycket en-
dast såvitt angår misstanke om brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare
straff än fängelse i två år. Dock hindrar sekretess enligt 7 kap. 1, 4 eller 34 §
inte att uppgift som angår misstanke om brott enligt 3, 4 eller 6 kap.
brottsbalken mot någon som inte har fyllt arton år lämnas till åklagarmyn-
dighet eller polismyndighet.

Tredje och fjärde styckena gäller inte uppgift som omfattas av sekretess
enligt 9 kap. 9 § första stycket.

Sekretess enligt 7 kap. 1 § och 4 § första och tredje styckena hindrar inte
att uppgift om enskild, som inte fyllt arton år eller som fortgående missbru-
kar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller närstående till
denne lämnas från myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten
till annan sådan myndighet, om det behövs för att den enskilde skall få nöd-
vändig vård, behandling eller annat stöd. Detsamma gäller i fråga om läm-
nande av uppgift om gravid kvinna eller närstående till henne, om det be-
hövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.

 

3 §

 

8

 

    

 

Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift läm-
nas till myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas
har företräde framför det intresse som sekretessen skall skydda.

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 7 kap. 1–6 och 34 §§,
8 kap. 8 § första stycket och 9 och 15 §§ samt 9 kap. 4 och 7 §§, 8 § första
och andra styckena och 9 §. Inte heller gäller första stycket, om utlämnandet
strider mot lag eller förordning eller föreskrift som har meddelats med stöd
av personuppgiftslagen (1998:204).

 

16 kap.

 

1 §

 

9

 

    

 

Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall
är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 samt 5 § 1
och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 §
första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt åsido-
sättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första
stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket
och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är

 

de där tystnadsplikten följer av
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Bilaga
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I enlighet med vad som anges i 1 kap. 8 § skall vad som föreskrivs i tryck-
frihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämp-
liga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i
den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksam-
heten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk för-
fattningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten
har uppdragits åt organet.

 

Organ Verksamhet

Svenska institutet i Rom statligt stöd i form av stipendier

Svenska kyrkan och dess verksamhet  som  bedrivs  enligt  be-
organisatoriska delar gravningslagen (1990:1144) samt

fördelning och användning av den
statliga ersättning som Svenska kyr-
kan erhåller enligt 4 kap. 16 § lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m.

Svenska språknämnden prövning av anställnings- och ar-
betsvillkor och andra frågor som rör
statligt reglerad anställning hos

 

nämnden (SFS 1992:318)

 

1. Denna lag träder i kraft, i fråga om 9 kap. 1 § den 1 oktober 1999, i
fråga om bestämmelsen i bilagan om fördelning och användning av den stat-
liga ersättning som Svenska kyrkan erhåller enligt 4 kap. 16 § lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m. den 1 januari 2002, och i övrigt den
1 januari 2000.

2. Äldre bestämmelser om sekretess gäller fortfarande i fråga om uppgif-
ter som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS
 Henrik Jermsten
 (Justitiedepartementet)
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