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Betänkandet (SOU 2021:57) ”Om folkbokföring,
samordningsnummer och identi tetsnummer ”
(Fi 2021/ 02516)
TU – M edi er i Sveri ge (Ti dningsutgivarna) har getts till fäll e att yttra si g
över rubri cerat betänkande och får an för a föl jande. TU begränsar si tt
yttr ande till för sl agen om sekretess i avsni tten 9.13 och 16.10.4.

Sammanfatt ning
I betänkandet föreslås fl era nya paragrafer i offentli ghets- och
sekretesslagen (22 kap 1a – 1c §§ och 6 §). TU kan ha förståel se för det
sekretessbehov som finns, men avstyrker för sl agen och för ordar att
bestämmelserna i 22 kap 1a – 1c §§ utformas med ett rakt skader ekvi si t
och att den kvali fi cerade tystnadsplikten enli gt 22 kap. 6 § inte ska
om fatta 1c § och ha för eträde framför meddelarfriheten.

22 kap. 1a – 1b §§)
I betänkandet föreslås att sekr etess ska gäll a i ärende om till delning av s
k samordningsnummer till per soner som om fattas av lagen om
mottagande av asylsökande m fl för uppgift som har lämnats av
Mi grati onsverket om en enskilds personli ga förhållanden (1a §).
Det för eslås vidar e att sekr etess ska gälla för uppgift om grunden för
till delning av ett samordningsnummer (1b §).
I bägge fallen för eslås sekr etessen gälla med ett omvänt skaderekvi si t, d v
s med en pr esumti on för sekretess.
Ett omvänt skaderekvi si t innebär, enli gt TU: s er farenhet, i pr aktiken
oftast en absolut sekr etess och att någon reell sekretessprövning inte
kommer att ske. Det måste där för tillgripas med stor för siktighet.
Enligt TU:s mening kan ett behov av sekretesskydd finnas i bägge dessa
fall, men det bör var a tillräckli gt att skaderekvi si tet är r akt, d v s att
sekretess ska gälla ”om det kan antas” att skada uppstår. TU noterar här,
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särskil t när det gäll er förslaget i 1b §), att utredningen själv anger att ”ett
stär kt sekr etesskydd inte nödvändigtvis behövs” (s 580).
TU tillstyrker dock för sl aget (1a §) om att den föreslagna sekr etessen inte
ska om fatta uppgi fter om namn, födel setid, kön och om
i denti tetsuppgifterna styrkts.

22 kap. 1c §) och 6 §
I betänkandet föreslås att absolut sekretess ska gälla för uppgi ft om en
enskilds per sonli ga eller ekonomi ska förhållanden i verksamhet som
avser förande av ell er uttag ur analys- och ur valsdatabasen enli gt l agen
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet.
TU noterar här, i likhet med utr edningen, att i
folkbokföringsverksamheten gäll er enli gt 22 kap. 1 § OSL sekretess
endast för uppgift om en enskilds personliga förhållanden ”om det av
särskil d anl edning” kan antas att den enskilde ell er någon närstående
li der men om uppgiften röjs.
Utr edningen anger dock i fråga om anal ys- och ur val sdatabasen (s 349)
att ” Även om var je enskild uppgift i sig inte är sär skilt integr itetskänslig
innebär emeller t id den samlade bild som vid en sambear betning kan fås
av uppgifter na ett bet ydande integr itet sintr ång.”
Även här har TU förståelse för att ett sekretessbehov kan finnas, men kan
inte dela bedömningen att det skull e moti vera en absolut sekr etess. TU
för ordar där för även här att bestämmelsen utformas med ett rakt
skaderekvisi t.
Av det ovan sagda föl jer att TU inte hell er anser att den kvali ficer ade
tystnadsplikten enli gt 22 kap. 6 § ska om fatta 1c § och ha företräde
fr am för meddelar friheten utan avstyrker förslaget.
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