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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400);

utfärdad den 15 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400) 

dels att 1 kap. 7 §, 10 kap. 10 § och rubriken till 42 kap. ska ha följande
lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 42 kap. 8 a–8 d §§,
samt närmast före 42 kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.
7 §2 Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekre-
tess som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser

– riksdagen och regeringen (41 kap.),
– Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritets-

skyddsnämnden, undersökningskommissioner, m.m. (42 kap.), samt
– domstolar m.m. (43 kap.).

10 kap.
10 § Sekretess hindrar inte att den som är knuten till en myndighet på det
sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket och som är misstänkt för brott eller
mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt förfarande har inletts,
lämnar uppgift till sitt ombud eller biträde i saken eller till någon annan en-
skild, om det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol eller i ett beslut i
ett sådant ärende lämnas till ett offentligt ombud enligt rättegångsbalken el-
ler till ett integritetsskyddsombud enligt lagen (2009:966) om Försvars-
underrättelsedomstol.

1 Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3.
2 Senaste lydelse 2009:613.
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42 kap. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- 
och integritetsskyddsnämnden och undersökningskommissioner, 
m.m. 

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

8 a § Sekretess gäller hos Statens inspektion för försvarsunderrättelseverk-
samheten i dess kontroll enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelse-
verksamhet endast i den utsträckning som följer av 8 b–d §§.

8 b § Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från en
enskild, gäller sekretess enligt 15 kap. endast om det kan antas att riket lider
betydande skada om uppgiften röjs.

Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från en enskild
och skulle en sekretessbestämmelse till skydd för enskilds personliga förhål-
landen ha varit tillämplig på uppgiften hos den myndighet som kontrollären-
det får anses avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften
även hos inspektionen.

8 c § Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från en ut-
ländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation och skulle en sekre-
tessbestämmelse ha varit tillämplig på uppgiften hos den myndighet som
kontrollärendet får anses avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på
uppgiften även hos inspektionen. 

8 d § Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § från en myndighet
en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på upp-
giften även hos inspektionen.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)


