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Yttrande över hemställan om ändring i förordningen (1958:272) om 
tjänstekort 

(Ju2019/02096/L4) 

Riksdagens ombudsmän har beretts tillfälle att yttra sig över hemställan om 

ändring i förordningen (1958:272) om tjänstekort. Jag vill med anledning av detta 

anföra följande. 

Min utgångspunkt är att det i offentlig verksamhet bör eftersträvas så stor öppenhet 

som möjligt. Jag har dock, på de skäl som redovisas i hemställan, förståelse för att 

det i vissa fall kan finnas behov av att begränsa personuppgifterna på tjänstekort 

för vissa tjänstemän. Jag har därför inget att invända mot förslaget att det ska vara 

möjligt att utfärda ett tjänstekort som inte innehåller innehavarens personnummer 

och fullständiga namn. Jag har dock noterat vad som i hemställan anges om att det 

under vissa förutsättningar kan räcka med förnamnet som initial i kombination med 

efternamnet (s. 24). En sådan tillämpning är enligt min mening inte förenlig med 

den föreslagna förordningstexten. 

Jag har inte heller något att invända mot förslaget att kunna utfärda särskilda 

tjänstekort till en utökad krets av anställda vid Polismyndigheten, men jag vill 

hänvisa till JO:s tidigare uttalanden (se s. 29 i hemställan och JO dnr 4266-1997) 

om att sådana kort bör förekomma endast i undantagsfall. 

I hemställan föreslås också en förändring av bemyndigandet att utfärda närmare 

föreskrifter om särskilda tjänstekort. De överväganden som redovisas i hemställan 

utgår från Polismyndighetens verksamhet, men det ska beaktas att bemyndigandet 

gäller alla myndigheter i vars verksamhet särskilda tjänstekort kan utfärdas. 

Behoven och konsekvenserna av den föreslagna förändringen för övriga 

myndigheter har inte tillräckligt belysts i hemställan. Till detta kommer att 

förslaget i hemställan går ut på att närmare föreskrifter ”får” meddelas. Mot 

bakgrund av regleringens undantagskaraktär bör det enligt min mening krävas att 

den utfärdande myndigheten ska meddela närmare föreskrifter om användningen 

av särskilda tjänstekort. 
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