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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs ifråga om sekretesslagen (1980:100) 2
dels att nuvarande 7 kap. 1 § skall betecknas 7 kap. 1 c §,
dels att 7 kap. 2, 3, 6, 9 och 36 §§, 12 kap. 1 §, 13 kap. 6 § samt 14 kap. 2,
3 och 10 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas nya paragrafer, 7 kap. 1, 1 a och 1 b §§, av
följande lydelse.

7 kap.
1 § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift som rör enskilds hälsa eller
sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde kommer att lida betydande
men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte för uppgift som förekommer i
sådant mål eller ärende som anges i 9 kap. 15 § eller för sådan uppgift som
avses i 9 kap. 16 § första stycket sista meningen och 9 kap. 17 § andra
stycket andra meningen. Sekretessen gäller inte heller för uppgift som tas in
i ett beslut.
Sekretessen enligt första stycket tillämpas inte, om någon annan sekretessbestämmelse som ger ett starkare skydd för uppgiften är tillämplig hos
myndigheten.
Om en uppgift som omfattas av sekretess enligt första stycket omfattas av
sekretess även enligt en annan paragraf i denna lag och uppgiften enligt en
bestämmelse i den paragrafen får lämnas till en annan myndighet eller till en
enskild, skall den bestämmelsen gälla.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
1 a § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den
enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, enskilds telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med den enskilde och för motsvarande uppgifter om anhöriga till den
enskilde, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon
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honom eller henne närstående kan komma att utsättas för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.
Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet eller tomträtt. Sekretessen gäller inte heller för uppgift i aktiebolagsregistret eller handelsregistret eller, i den utsträckning regeringen föreskriver det, i annat liknande register.
Sekretessen enligt första stycket tillämpas inte, om någon annan sekretessbestämmelse som ger ett starkare skydd för uppgiften är tillämplig hos
myndigheten.
Utan hinder av sekretessen får uppgift om en enskild lämnas till förvaltaren i den enskildes konkurs.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
1 b § Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om kopplingen mellan de
fingerade personuppgifter som en enskild har medgivande att använda enligt
lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter och den enskildes verkliga
personuppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
2 §3 Sekretessen enligt 1 c § gäller inte
1. beslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller
rättspsykiatrisk vård, om beslutet angår frihetsberövande åtgärd,
2. beslut enligt smittskyddslagen (2004:168), om beslutet angår frihetsberövande åtgärd,
3. beslut i ärende om ansvar eller behörighet för personal inom hälso- och
sjukvården,
4. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patientjournal.
Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal
inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter som avses i 1 c §,
om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne
närstående lider betydande men om uppgiften röjs.
3 § Sekretessen enligt 1 c § gäller också i förhållande till den vård- eller
behandlingsbehövande själv i fråga om uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen
är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne.
6 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården och annan verksamhet
som avses i 1 c § samt inom socialtjänsten för anmälan eller annan utsaga av
enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det
kan antas att fara uppkommer för att den som har gjort anmälan eller avgivit
utsagan eller någon honom eller henne närstående utsätts för våld eller annat
allvarligt men om uppgiften röjs.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.
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9 §4 Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal riksinternatskola
för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling
och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften
rör eller någon honom eller henne närstående lider men.
Sekretess gäller på samma område dels i skolans elevvårdande verksamhet i övrigt för uppgift om enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift
som hänför sig till ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av
elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast, om det kan antas att
den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider men
om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i elevvårdsärende eller i annat ärende som nu har nämnts.
Sekretess gäller på samma område i annat fall än som avses i första och
andra styckena för uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande
uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning
kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men
om uppgiften röjs.
Sekretess gäller inom utbildningsväsendet i övrigt för uppgift som hänför
sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller syofunktionär, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller
någon honom eller henne närstående lider men. Dessutom gäller inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, vuxenutbildningen för utvecklingsstörda, svenskundervisningen för invandrare (sfi)
och folkhögskolan sekretess i annan elevvårdande verksamhet för uppgift
om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften
rör eller någon honom eller henne närstående lider men om uppgiften röjs.
Sekretess gäller på samma område som avses i fjärde stycket i annat fall
än som avses där samt hos Verket för högskoleservice i verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter för uppgift om enskilds identitet,
adress och andra liknande uppgifter om enskilds personliga förhållanden,
om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.
Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon
närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.
Sekretess gäller i skolbarnsomsorgen för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon honom eller henne
närstående lider men. Sekretess gäller i samma verksamhet för annan uppgift
om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
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36 §5 Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden
som överklagats dit samt i Statens skolverks tillsynsverksamhet för uppgift
om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller
någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs. Sekretessen
gäller dock inte nämndens eller verkets beslut i ett ärende.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

12 kap.
1 §6 Erhåller domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet från
domstol eller annan myndighet uppgift som är sekretessbelagd där, gäller sekretessen också hos domstolen.
Första stycket tillämpas inte, om en sekretessbestämmelse till skydd för
samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande domstolen. Om uppgiften omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 eller 1 a § gäller
dock sekretessen enligt första stycket om den ger ett starkare skydd för uppgiften.
Erhåller domstol uppgift från ett sådant organ som avses i lagen
(2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ för att domstolen
skall pröva fråga om utlämnande av uppgiften, gäller sekretess för uppgiften
om inte domstolen finner att uppgiften skall lämnas ut enligt nämnda lag.

13 kap.
6 § Bestämmelserna i 1–5 §§ tillämpas inte, om en sekretessbestämmelse
till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Om uppgiften omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1 eller
1 a § skall dock bestämmelserna i 1–5 §§ tillämpas om de ger ett starkare
skydd för uppgiften.
Bestämmelserna i 1–5 §§ tillämpas inte om uppgiften upptas i beslut hos
den mottagande myndigheten.

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 förekommer, eller
3. tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer.
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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 eller uppgift i form av fotografisk bild av enskild lämnas till en
myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning 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 ingripa 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 c–6 och 34 §§,
8 kap. 8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7 §, 8 § första eller
andra stycket eller 9 § gäller vad som föreskrivs i fjärde stycket endast såvitt
angår misstanke om
1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
2. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse
i två år eller
3. försök till brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse
i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig
sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168),
om inte annat följer av sjätte – åttonde styckena.
Sekretess enligt 7 kap. 1 c §, 4 § eller 34 § hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott
1. enligt 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller
2. som avses i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
mot någon som inte har fyllt arton år lämnas till åklagarmyndighet eller
polismyndighet.
Sekretess enligt 7 kap. 4 § första stycket eller andra stycket första meningen hindrar vidare inte att uppgift, som angår misstanke om
1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel eller
3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker enligt alkohollagen (1994:1738),
till den som inte fyllt arton år, lämnas till åklagarmyndighet eller polismyndighet.
Sekretess som avses i sjunde stycket hindrar vidare inte att uppgift som
behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till polismyndighet när
någon som kan antas vara under arton år påträffas av personal inom socialtjänsten under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och
allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling. Detsamma gäller om den
unge påträffas när han eller hon begår brott.
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Sekretess enligt 7 kap. 1 c § och 4 § första och tredje styckena hindrar inte
att uppgift om enskild, som inte fyllt arton år eller som fortgående missbrukar 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 nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Detsamma gäller i fråga om lämnande av uppgift om gravid kvinna eller närstående till henne, om det behövs för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet.
3 §8 Utöver vad som följer av 1 och 2 §§ får sekretessbelagd uppgift lämnas 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 c–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).
10 §9 Myndighet får uppställa förbehåll, som inskränker enskild mottagares rätt att lämna uppgift vidare eller utnyttja uppgift, också när
1. myndigheten enligt 5 § lämnar sekretessbelagd uppgift till part, ställföreträdare, ombud eller biträde,
2. myndigheten med stöd av 7 § första stycket lämnar uppgift till någon
som inte är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 1 kap. 6 §,
3. myndigheten med stöd av 7 kap. 1 a §, 9 kap. 1 § femte stycket tredje
meningen, 9 kap. 2 § fjärde stycket, 9 kap. 17 § åttonde stycket eller 9 kap.
19 § fjärde stycket lämnar uppgift till konkursförvaltare.
Förbehåll enligt första stycket 1 får inte innebära förbud mot att utnyttja
uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna muntlig upplysning till
part, ställföreträdare, ombud eller biträde.
Har förbehåll uppställts enligt första stycket 2, skall i fråga om förbehållet
gälla vad som föreskrivs i 7 § tredje och fjärde styckena angående förbud att
lämna ut eller utnyttja uppgift.
Ett förbehåll enligt första stycket 3 får inte innebära ett förbud att utnyttja
uppgiften om den behövs för att förvaltaren skall kunna fullgöra de skyldigheter som åvilar honom eller henne i anledning av konkursen.
Förordnande av regeringen eller riksdagen för särskilt fall om undantag
från sekretess för uppgift får förenas med villkor att förbehåll som anges i
första stycket skall uppställas vid utlämnande av uppgiften.
Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
8

6

9

Senaste lydelse 1999:301.
Senaste lydelse 2004:631.
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006

