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Promemoria med utkast till lagrådsremiss Skydd för enskilds identitet i domar 
och beslut (Ju2011/4696/L6) 

 
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har granskat förslagen i promemorian 
främst med utgångspunkt från sin uppgift att ur ett rättssäkerhets- och 
integritetsskyddsperspektiv utöva tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet 
som på grund av sekretess är undandragen allmän insyn.  
 
Nämnden har med denna utgångspunkt inget att erinra mot förslagen i 
promemorian i den del de avser sekretess för enskilds identitet i domar och beslut.  
 
När det gäller den lagtekniska utformningen vill emellertid nämnden anföra 
följande. I promemorians kapitel 13 behandlas ändringar i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400), OSL, av närmast redaktionell karaktär, bl.a. avseende 
den sekretess som gäller för växeltelefonister. Förslaget innebär att den 
bestämmelse om sekretess för växeltelefonister som i dag finns i 40 kap. 
4 § OSL ska kompletteras med sex nya sekretessbestämmelserna i 15 – 20 kap. i 
syfte att klargöra att sekretessregleringen för personal i en myndighets 
telefonväxel ska skydda även allmänna intressen. Den valda tekniken att reglera 
sekretessen för växeltelefonister är enligt nämnden inte helt lyckad. De 
sammanlagt sju bestämmelserna om sekretess för växeltelefonister som ska gälla 
enligt förslaget är helt likalydande. De är generellt avfattade och är enligt sin 
ordalydelse tillämpliga inom hela det allmännas verksamhet. Då man läser 
paragraferna utan hänsyn tagen till kapitelrubrikerna får man det bestämda 
intrycket att de reglerar precis samma sak, nämligen sekretess för 
växeltelefonister hos alla myndigheter avseende alla slags uppgifter. Den 
föreslagna regleringen med sju likalydande paragrafer förefaller enligt nämndens 
bedömning vara en ”överreglering”. En annan lagteknisk lösning bör därför väljas 
för att reglera den aktuella sekretessen, t.ex. att den aktuella paragrafen förs in 
under en rubrik till skydd för såväl enskilda som allmänna intressen.  
 
Nämnden konstaterar slutligen att det arbete som utförs av växeltelefonister inte 
kan anses utgöra en del av myndighetens tillsynsverksamhet och att den absoluta 
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sekretess som gäller för växeltelefonister därför inte begränsas av de 
sekretessbestämmelser som gäller i sådan verksamhet (se 42 kap. 5–8 §§ OSL).  
 _____________________ 
 
Detta yttrande har beslutats av nämnden. I beslutet har ledamöterna Susanne 
Nylund ordförande, Birgitta Carlsson, Linnéa Darell, Susanne Eberstein, Gun 
Hellsvik, Berit Jóhannesson, Alf Karlsson, Eric Myrin och Björn Wahlquist 
deltagit. Föredragande har varit tf. kanslichefen Kerstin Bröms Lumpus. 
 
 
 
Susanne Nylund 
 
 
    
               Kerstin Bröms Lumpus 
 
 
 
 
 

  
 


