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Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-02-10 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Ella Nyström samt justitieråden  

Per Classon och Stefan Johansson 

 

Institutet för mänskliga rättigheter 

 

Enligt en lagrådsremiss den 28 januari 2021 har regeringen 

(Arbetsmarknadsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets  

yttrande över förslag till  

 

1. lag om Institutet för mänskliga rättigheter,  

2. lag om ändring i lagen (1994:260) om offentlig anställning,  

3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet  

Helena Levin. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande. 
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Förslaget till lag om Institutet för mänskliga rättigheter  

 

7 § första stycket 

 

I bestämmelsen föreskrivs att styrelsen ska bestå av sju ledamöter 

och direktören. Styrelsen ska utse ordförande och vice ordförande 

bland ledamöterna. Avsikten är dock att direktören inte får utses till 

någon av dessa befattningar. Eftersom direktören även är en 

ledamot av styrelsen bör det tydligt framgå av bestämmelsen att 

direktören inte kan utses till ordförande eller vice ordförande. 

Lagrådet förordar därför att första stycket omformuleras enligt 

följande.   

  

Styrelsen består av direktören och sju andra ledamöter. De andra 
ledamöterna utses av regeringen för en tid om fem år. Styrelsen utser en 
ordförande och en vice ordförande bland de ledamöter som utses av 
regeringen.   
 

 
Förslaget till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 

 

33 kap. 4 a §  

 

I paragrafen anges att sekretess gäller i verksamhet enligt lagen  

om Institutet för mänskliga rättigheter för uppgift om en enskilds 

personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 

denne lider men.  

 

Sekretessens styrka bestäms normalt med hjälp av ett skaderekvisit. 

När det gäller sekretess till skydd för uppgifter om enskilds 

förhållanden används i regel begreppen ”skada” eller ”men”. Med 

begreppet ”skada” avses ekonomisk skada som vållas av röjandet av 

uppgift om ekonomiskt förhållande, medan begreppet ”men” avser 



 

 

3 

olägenhet av icke-ekonomisk eller ekonomisk art som vållas av 

röjandet av uppgift om personligt förhållande. (Se prop. 1979/80:2 

Del A s. 455 f. och s. 493.) 

 

Eftersom förslaget innebär att det ska råda sekretess också för 

enskilds ekonomiska förhållanden ska även begreppet ”skada”  

ingå i skaderekvisitet. 

 

Övrigt lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran. 

 

 

 

 

 


