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Allmänt 

Statens servicecenters anser att de föreslagna ändringarna i 3 kap 1 §, 10 kap. 
16 § och 39 kap. 3 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400) år bra. Vad 
gäller den sistnämnda paragrafen är Statens servicecenter dock av 
uppfattningen att författningstexten bör utformas delvis annorlunda ån vad som 
föreslagits. 

Vad gäller förslagen i övrigt har Statens servicecenter inga synpunkter att lämna. 

Promemorians avsnitt 7 
39 kap. 3 § offentlighets och sekretesslagen 

Statens servicecenter uppfattar förslaget till ändring i 39 kap. 3 § som mycket 
angeläget, både vad avser utvidgningen av den förstärkta sekretessen inom 
personaladministrativ verksamhet till alla myndigheter och den utökade 
sekretessen för fotografiska bilder på myndigheters personal. 

Vad gäller förslaget om sekretess för fotografiska bilder på personal uppfattar 
Statens servicecenter att avsikten är att sekretessen ska omfatta sådana bilder 
som en myndighet förvarar efter att ha införskaffat eller framställt dem för intern 
presentation. Enligt ordalydelsen i den föreslagna författningstexten gäller 
sekretessen dock enbart för bilder som används för intern presentation. Det är 
emellertid lika angeläget att skydda bilder som år eller har varit avsedda för 
intern presentation men som vid ett visst tillfälle inte används, eller inte längre 
används, för det ändamålet. Detta gäller exempelvis när en bild finns men den 
intema presentationen av personen ifråga ännu inte har påbörjats eller har 
upphört tillfälligt eller har upphört permanent varefter bilden kan vara arkiverad. 
Vidare år det inte ovanligt att en myndighet förvarar fotografier som snabbt kan 
användas för komplettering av nyhetsinformation på intranätet, t.ex. när någon 
fått en utmärkelse eller en ny roll. 

Då det år viktigt att bestämmelsen om sekretess för fotografiska bilder får en 
formulering som tydligt ger det enligt Statens Servicecenter önskvärda och som 
myndigheten uppfattat även det avsedda sekretesskyddet lämnas följande något 
förändrade förslag till den berörda delen av författningstexten: 
..fotografisk bild ........tjänstekort eller som är framställd eller införskaffad för att 
användas vid intern presentation av myndighetens personal samt.... 
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Detta ärende har avgjorts av generaldirektören Thomas Pålsson efter 
föredragning chefsjuristen Elisbet Ekman. 

Thomas Pålsson 
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