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Remissvar avseende hemställan om ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort
Kustbevakningen har inga synpunkter på förslagen till ändringar av 4 § andra stycket 2
punkten och 6 punkten tjänstekortsförordningen (möjlighet för Säkerhetspolisen att utfärda
särskilt tjänstekort för anställda oavsett arbetsuppgift samt ett mer generellt utformat
förskriftsbemyndigande för de myndigheter som kan utfärda särskilda tjänstekort).
När det gäller de föreslagna ändringarna i 4 § första stycket tjänstekortsförordningen (ändring
från ”fullständiga namn” till ”namn” samt bortagandet av kravet på personnummer och
införandet av möjligheten att ”frivilligt” ange personnummer på ”vanliga” tjänstekort) har
Kustbevakningen följande synpunkter.
Personnummer
Kustbevakningen kan dela uppfattningen att det i ljuset av sekretesslagens och
sekretessförordningens skydd för personnummer gällande vissa offentliganställda ter sig
rimligt att inte ha ett krav på att personnummer ska anges på tjänstekort. I hemställan saknas
det dock närmare analys över hur ett genomgripande borttagande av personnummer på
tjänstekort skulle påverka möjligheterna för andra myndigheter än den utfärdande att
kontrollera tjänstekortet och innehavaren. Kustbevakningens anställda är exempelvis
krigsplacerade i Försvarsmaken och i händelse av höjd beredskap kan det bli aktuellt för vissa
anställda att tjänstgöra i Försvarsmakten. Ett tjänstekort som innehåller personnummer lär
t.ex. vara enklare att kontrollera i viss utsträckning för en myndighet ”på egen hand” utan
kontakt med den utfärdande myndigheten. I händelse av höjd beredskap kan det även tänkas
finnas svårigheter att få kontakt med en utfärdande myndighet. Det kan därför finnas behov av
ytterligare analys om huruvida det kan finnas ett behov av att ha något annat
identifikationsnummer än personnummer som skulle kunna vara myndighetsgemensamt. Vid
en sådan analys kunde det varit lämpligt att även Försvarsmakten deltog då den myndigheten
också är omnämnd i tjänstekortsförordningens bestämmelser om förskriftsbemyndigande.
Det kan även ytterligare övervägas vilka fördelar det finns med att utformningen av
tjänstekort är enhetlig, oavsett om det ska vara ett krav att personnummer ska anges eller om
det ska vara ”frivilligt”. Med nuvarande reglering innehåller samtliga ”vanliga” tjänstekort
samma information vilket gör att det finns en myndighetsövergripande enhetlighet. Ett
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överlämnande till varje enskild utfärdande myndighet att själv bestämma om personnummer
ska anges eller inte och vilka tjänstgöringsnummer eller motsvarande som istället kan anges
öppnar upp för ett stort antal variationer på hur tjänstekorten kan komma att se ut.
Namn
I hemställan anges att Polismyndigheten i föreskriftsform närmare kan reglera hur namnet kan
anges på tjänstekortet efter den nu aktuella föreslagna ändringen från ”fullständiga namn” till
”namn”. Kustbevakningen har tidigare tagit del av ett utkast till ny föreskrift avseende
tjänstekort från Polismyndigheten med bl.a. följande innehåll.
6 § Av 4 § förordningen (1958:272) om tjänstekort framgår att ett tjänstekort ska innehålla
uppgift om innehavarens namn. Med namn avses fullständigt namn eller tilltalsnamn och
efternamn om det inte finns särskilda skäl att ange namnet på annat sätt.
Allmänt råd
Särskilda skäl kan t.ex. vara att kortinnehavarens namn är ovanligt.
Mot bakgrund av att ”namn” även enligt ändringsförslaget i tjänstekortsförordning fortfarande
ska anges på tjänstekortet kan det ifrågasättas om en tjänsteman med ”ovanligt namn” skulle
kunna skrivas ut på något sätt så att det ”ovanliga” namnet inte framgår. I realiteten närmar
sig det ”vanliga” tjänstekortet då vad som gäller för särskilt tjänstekort och det kan även
tänkas att rekvisitet ”namn” i förslaget till ny tjänstekortsförordning inte anses uppfyllt om det
av tjänstekortet inte ens går att utläsa vad innehavaren faktiskt heter. Det blir snarare en
”pseudonym” än ett ”namn”. Härtill kommer att även kravet på namnteckning fortfarande ska
finnas kvar på ”vanliga” tjänstekort enligt ändringsförslaget i tjänstekortsförordning och det
kan knappast anses invändningsfritt att tjänstemän med ”ovanligt namn” men med normalt
läslig namnteckning skulle behöva skriva sin namnteckning ”oläslig” just på tjänstekortet för
att undvika att namnet ändå kan läsas ut.
Det kan i sammanhanget även lyftas fram att det enligt 21 § myndighetsförordningen alltid
ska framgå vem som har fattat ett beslut i ett ärende. Härtill finns t.ex. i 27 § polislagen och 2
kap. 7 § kustbevakningslagen specifika dokumentationskrav gällande vem som fattat beslut
om ingripanden mot enskilda samt vilka övriga tjänstemän som deltagit vid ingripandet. Det
kan knappast anses förenligt med dessa bestämmelser att ange ”namnen” i dokumentationen
på ett sätt som inte gör det möjligt att utläsa vad de aktuella tjänstemännen faktiskt heter. Ett
”skydd” för ”ovanliga” namn just på tjänstekorten blir därmed i vilket fall som helst relativt
ihåligt.1
Mot denna bakgrund anser Kustbevakningen att ”vanliga” tjänstekort även i fortsättningen bör
innehålla minst förnamn och efternamn, även gällande ”ovanliga” namn.
----------

Se t.ex. HFD 2015 ref. 57
En parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning. Dennes namn omfattas därför
inte av personaladministrativ sekretess.
1

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Therese Mattsson. I ärendets
handläggning har deltagit överdirektör Anders Kjaersgaard, handläggaren vid
metodutvecklingsavdelningen Anders Litzén, chefen för brottsutredningsenheten Ulrica
Carlsson och verksjuristen Peter Åkesson, föredragande.
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