K ll 1980/81 : 4
Konstitutionsutskottets betänkande
1980/81: 4
om ändringar i sekretesslagen m. m. (prop. 1980/81:18)

I detta betiinkandc behandlas dels proposition 1980/81: 18 med förslag till
lag om iindring i sekretesslagen ( 1980: 100) m. m .. dels följdmotionerna
1980/81: 17 av Gunnar.Biörek i Värmdö (m), 1980/81 :48 av Joakim Ollen ( m)
och 1980/81 :49 av Lars Werner m. fl. (vpk).
1 propositionen hemställs att rikSdagen skall anta följande lagförslag.
I. lag om iindring i sekretesslagen ( 1980: 100).
2. lag om ändring i lagen· ( 19.ll: 152) n1ed vissa bestiimme Iser mot illojal

konkurrens,
3. lag om ändring i lagen (1936:56) om socialregister.
4. lag om iindring i lagen ( 1954:5~9) om nykterhetsvtird.
5. lag om ändring i lagen (1956:2) om socialhjiilp.
6. lag om ändring i barnavtmlslagen (1960:97).
7. lag om iindring i lagen ( 1965:94) om polisregister m. m ..
8. lag om ändring i lagen ( 1976:633) om kungörelse av lagar och andra
författningar,
9. lag om ändring i lagen ( 1979: 1118) om jiimstiilldhet mellan kvinnor och
män i arbetslivet.
10. lag om ändring i utliinningslagen (1980:376).
Motionerna innehi\ller följande yrkanden:
Motion 1980/81: 17 "att riksdagen mätte avsb den i proposition 1980/81: 18
föreslagna ändringen av 16 kap. I ~ i sekretesslagen".
Motion 1980/8 I :48 "att riksdagen m{1tte besluta att enskild skall ha rätt att
få tillgång till sädana uppgifter ur allmiint kriminalregister eller polisregister
som är sekretessbelagda med hänsyn till den enskildes egna intressen''.
Motion 1980/81 :49 "att riksdagen beslutar avsli1 proposition 1980!
81:18".

Propositionens huvudsakliga innehåll

Riksdagen har under värcn 1980 antagit en ny sekretesslag (prop.
1979/80:2. KU 1979/80:37. rskr 1979/80:179. SFS 1980:100). Den nya lagen
triider i kraft den 1 januari 1981. Den ersätter d<i dels nuvarande
bestämmelser om hemliga h;indlingar i lagen ( 1937:249) tim inskriinkningar i
riitten att utbckomma allmiinna handlingar ( 1937 f1rs sekretesslag). dels i
princip alla nu giillandc tystnadspliktsföreskrifter för offentliga funktioniirer.
I Riksdagt'11 /<1811/8/ . ./ sa111/. Xr ./
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OL'n nya lagstiftningen innebär alltsii en enhL'tlig reglering av handlingssekretess och tystnadsplikt i det allmiinnas verksamliet.
Den nya sekretesslagen medför en omfattande följdlagstiftning.Samtidigt
med den nya lagen har riksdagen beslutat följct:indringar i fyra lagar. hl. a.
riittegångsbalken ( RB) och förvaltningsprncesslagen ( 1971:291 ).
Följdiindringar i ett hundratal lagar har beslutats av riksdagen senare
under vf1ren 1980 (prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45. rskr 1979/80:269. SFS
1980:158-257). Huvuddelen av dessa följdiindringar inncbiir att hittillsvarande hestämmclscr om tystnadsplikt för offentliga funktioniirer upphör att
gi1lla den 1 januari l l18 l. FiireskriftL'r om tystnadsplikt som riktar sig hade till·
offentliga funktinniirer och till enskilda har iindrats så att de efter niimnda
dag kommer att avse endast enskilda. Andra lagiindringar innebär att. vissa
bestiimmelsL'r om förhandlingssekretess i andra lagar iin RB och förvaltningsprocesslagen upphiivs. eftersom de ersiitts av den nya regleringen.
I proposition 1979180:80 (s. 48) aviserade föredragande statsrådet ytterligare följdlagstiftning till den nya sekretesslagen. Det gällde dels ändringar i
sjiilva sekretesslagen, dels ändringar i andra lagar. Vissa av de fd1gor som
berördes i proposition 1979/80:80 tas upp i denna proposition. Samtidigt
behandlas ocksil n:'1gra fritgor som inte niimndcs i den propositionen. Bl. a.
rör det sig om en anpassning av bestämmelser i elen nya sekretesslagen till
nytillkommen lagstiftning. De nya bestiimmelserna föresl{ts triida i kraft
samtidigt med sekretesslagen.
Lagförslagen iir sf1dana att de enligt första meningen i 8 kap. 18 andra
stycket regeringsformen (omtryckt 1979:933) bör granskas av lagddet.
Lagddcts yttranck över de hiir framlagda förslagen har emellertid ansetts
sakna betydelse pi1 grund av lagstiftningsfragornas beskaffenhet och har
allts[1 underl{1tih med stöd av andra meningen i niimnda lagrum i
regeringsformen. Detta motiveras i propositionen med att de föreslagna
iindringarna i sekretess!agen viisentligen har karaktiiren av en anpassning av
bestiimmclserna i lagen till annan lagstiftning och att de ej heller berör de
delar av sekretesslagen. över vilka lagrädet företriidesvis hördes ( l och 12-15
kap.).

*

Motionerna

*

Motion 1980/81:17 - hetr. mecklclarfrihL't enligt 8 kap. 12 sekretesslagen
I motion 17 påtalas att den föreslagna sekretessen i 8 kap. 12
sekrL'tesslagen för enskildas intressen i samband med etiska kommitteers.
hediimning av biomedicinska forskningsprojekt intL' avses bryta mL'ddelarfriheten. Enligt motionen finns det risk för att denna inskriinkning i
sekretessen kan verka avhällamlL' i fr<iga om genomförande av utgivningen av
nya liikemedel. lnskriinkningcn i meddelarfriheten hör diirför enligt
motionen omfatta 8 kap. 12 ~ i dess helhet och inte bara paragrafens första
stycke.

*
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Den i propositionen föreslagna ändringen av 8 kap. 12 §sekretesslagen har
närmast tillkommit på grund av uttalanden som gjordes under riksdagsbehandlingen av propositionen med förslag till sekretesslag (1979/80:2).
Konstitutionsutskottet förutsatte nämligen i sitt av riksdagen godkända
betänkande, att frågan om sekretess för handlingar vid de s. k. etiska
kommittecrna skulle bli föremål för överväganden i samband med följdlagstiftning till sekretesslagen (KU 1979/80:37 s. 31).
I propositionen anförs följande beträffande det föreslagna sckretesskyddet:
Biomedicinska forskningsprojekt i Sverige som innefattar försök på
människor och som inte är avsedda att direkt gagna den enskilde individen,
granskas numera av en forskningsetisk kommitte. I biomedicinska forskningsprojekt inbegrips prövningar av icke registrerade läkemedel och
registrerade' läkemedel som prövas med nya indikationer. Forskningsetiska
kommitteer finns i dag vid samtliga medicinska fakulteter i landet.
Kommitteerna skall svara för den etiska granskningen av de forskningsprojekt som planeras eller pågår i resp. region.
Som underlag för granskningen skall projektledaren ge in en beskrivning
av forskningsprojektet till den forskningsetiska kommitten. I beskrivningen
skall anges bl. a. projektets mål, metodik och antal försökspersoner. Vidare
skall uppgifter lämnas som belyser projektet från etisk synpunkt, t. ex. vilka
risker för de enskilda som är förenade med projektet.
Den etiska ganskningen har i detta sammanhang sin främsta betydelse då
det är fråga om prövning av icke registrerade läkemedel eller av registrerade
läkemedel med nya indikationer. Det är uppenbart att en projektbeskrivning
som rör prövningen av ett läkemedel kan innehålla sådana uppgifter om en
enskilds affärs- eller driftförhållanden som bör vara sekretesskyddade. Vid
riksdagsbehandlingen av prop. 1979/80:2 förutsattes att frågan om sekretess
hos de etiska kommitteerna skulle övervägas i anslutning till den förordning
som enligt bemyndigande i 8 kap. 6 § sekretesslagen skulle utfärdas av
regeringen. Jag har emellertid kommit fram till alt den etiska granskningen
knappast kan anses som sådan tillsyn med avseende på näringslivet som avses
i sistnämnda bestämmelse. Eftersom inte heller någon annan sekretessbestämmelse i Jagen kan anses tillämplig på granskningsverksamheten, har det
här aktuella sekretessbehovet tillgodosetts genom ett nytt andra stycke i
förevarande paragraf.
Sekretessen enligt 8 kap. 12 § sekretesslagen i dess nuvarande lydelse
bryter meddelarfriheten. Enligt min mening bör sekretessen enligt det nya
andra stycket inte inskränka meddelarfriheten. Bestämmelsen i 16 kap. 1 §
har ändrats i överensstämmelse härmed.
Som framhållits i motionen bryter sekretessen för vissa uppgifter i 8 kap.
12 § sekretesslagen meddelarfriheten. Detta kommenteras i proposition
1979/80:2 s. 378 på följande sätt:
Meddelarfrihet råder f. n. i fråga om uppgifter i den verksamhet som
bedrivs av giftinformationscentralen vid Karolinska sjukhuset. I viss
anslutning till TK:s förslag föreslås i promemorian däremot att undantag görs
från meddelarfriheten. Promemorieförslaget har inte kommenterats under
remissbehandlingen.
1* Riksdagen 1980181. 4 sam/. Nr 4
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För min del anser jag att skälen här är starka att göra undantag fr{m
meddelarfriheten. Något framträdande insynsintrcsse kan inte anses föreligga. Det är uppenbarligen viktigt att giftinformationscentralen och liknande
myndigheter kan få de uppgifter som behövs för verksamheten. Deras
möjligheter härtill är större, om sekretesskyddet gäller också gentemot
massmedierna. Departementsförslaget överensstämmer därför med promemorieförslaget i denna del.
Vid riksdagsbehandlingen kommenterades inte 8 kap. 12 § särskilt.
Däremot uppehöll sig utskottet något vid meddelarfriheten i förhållande till
sekretesskyddet i 8 kap. 6 §. som ju likaledes tar sikte på enskilds
affärsförhållanden. Beträffande samtliga de specialstadgandcn som utskottet
tagit upp till diskussion utifrån meddelarfrihetssynpunkter ansåg utskottet
skäl kunna anföras såväl för massmediernas möjligheter till insyn som för
motsatt ståndpunkt. Utskottet fortsatte:
Som framgår av det föregående är utskottets grundläggande inställning, att
meddelarfriheten skall sträcka sig så långt det är möjligt. Utskottet ställer sig
därför inte främmande till att det kan finnas utrymme för en ytterligare
utvidgning av området för meddelarfriheten i förhållande till propositionens
förslag. Det kan emellertid inte heller bortses från risken att den
meddelarfrihet som föreslagits i propositionen i vissa fall kan sträcka sig för
långt i förhållande till i första hand den enskildes berättigade integritetskrav.
Yttandefrihetsutredningen har bl. a. i uppdrag att överväga om grundläggande regler angående innehållet i den särskilda lag som anger i vilka fall en
tystnadsplikt skall bryta meddelarfriheten bör tas in i TF eller i en ny
yttrandefrihetsgrundlag. Utredningen skall också undersöka möjligheterna
att införa samma lagregler på meddelarfrihetens område för utlämnande av
allmän hemlig handling som för brott mot tystnadsplikt. Utskottet förutsätter, att utredningen därvid kommer att göra en noggrann genomgång av de
enskilda sekretessbestämmelsernas förhållande till meddelarfriheten. Detta
bör ges regeringen till känna .
. Riksdagen följde utskottet, och det återgivna uttalandet resulterade
således i ett tillkännagivande till regeringen.
Motion 1980181 :48 - betr. enskilds rätt till utdrag ur kriminal- och
polisregister
I motionen 48 kritiseras det förhållandet, att den enskilde inte har rätt att
få del av uppgifter ur kriminal- och polisregister som rör honom själv. Det
framhålls att det för den enskilde måste uppfattas som en svår integritetskränkning att inte själv kunna kontrollera vilka uppgifter om honom som ett
sådant register innehåller. Han nekas därigenom möjligheten att korrigera
oriktiga uppgifter. Rätten för den enskilde att få del av myndigheternas
uppgifter om sig själv måste därför enligt motionen gälla generellt om det inte
finns mycket starka skäl som talar för en annan ordning.
Enligt 14 kap. 4 § sekretesslagen gäller sekretess till skydd för den enskilde
inte gentemot honom själv. Denna bestämmelse omfattar emellertid inte
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sekretessen i si1dan wrksamhet som avser förande av dkr uttag ur allm:int
kriminalregister elller polisregister för uppgifter s1im tillförh regi,tn:t ( 7 kap.
17

* sekretesslagen). Om utliimnande av s;ldana uppgiflt'r giillcr i stiilkt

föreskrifterna i lagen (1963: 197) om allmiint kriminaln.:gister och lagen
(1965:94) om polisregister m. m. Enligt ch:ssa bi1da lagar kan en registrerad
bara i undantagsfall fä del av uppgifter om sig sjiilv.
Frt1gan om en utvidgad rätt for den registrerade att fo ta del av
registeruppgifter om sig sjiilv diskuterades under förarbetena till sekretesslagen. Föredragande statsrådet uttaladL' diirvid (prop. llJ7lJ/S0:2 s. 214) att
det under följdlagstiftningsarbetet borde införas en föreskrift i registerlagarna av innebörd att den registrerade hade riitt att ta dC'I av registeruppgifter
om sig själv på ett sådant siitt att han inte skulle komma att fi'\rfoga iiver n<lgot
bevis om registrets inneh{tll. Fr<lgan löstes emellertid inte i prnpositinnen
med följcllagstiftning till sekretesslagen (prop. ILJ7 1l/Sll:8tl). vilket förklarades med att problemet behövde ytterligare utredning (prop. 1979/SO:Sll
·S.

48).
Enligt vad som anförs i den nu aktuella propositionen har fr:'tgan om den

registrerades insynsriitt i kriminal- och polisregister diskuterats i en
promemoria, som uppriittats inom justitiedepartementet (dnr 301-80). I
promemorian föreslogs iindringar i kriminal- och pnlisrL'gisterlagarna.
Förslagen gick ut p<i att den enskilde skulle ha riitt att ta del a\· sf1dana
uppgifter om sig sjiilv som hemlighölls av hiim;vn till den enskildes e!!na
intressen. Uppgifter som var hemliga av andra skiil skulle diiremot inte fri
göras tillgängliga för honom. ~ätten till insyn innebar dL1ck ink nf1gnn riitt
för elen enskilde att fi't nögot bevis om registreringsinnehillkt. Bakom denna
ståndpunkt låg farhi1gnr för att en möjlighet att fä registerutdrag skulle
komma att utnyttjas av arbetsgivare till att kriiva anstiillningssiikande p;'1
strafflöshetsintyg. Eftersom den enskilde inte skulle fo tillgilng till nt1got
registerutdrag, mi1ste han enligt promemoricfi.irslaget infinna sig pi1 L'll
polisstation för att pt1 stiillt:::t ta del av uppgifterna p{1 en hildskiirm eller
genom läsning av en utskrift.
Efter remiss avgavs yttranden över promemnrian av rikspolisstyrdsen.
datainspektionen och samarbetsorganet (Ju 1%8::'iLJ) för riitts,·iisendets
informationssystem (SARI). Av remissutfallet framgick att t'n lösning enligt
promemorians förslag var förenad med {1tskilliga praktiska och tekniska
problem. Bl. a. miiste dataterminaler finnas placerade pi\ s;'1dant siitt att
allmänheten p{1 liimplig plats i polisens lokaler kunLk !:isa biklskiirmstl'Xt
eller datorutskrift. Eftersom dessa lokaler f. n. inte var liimpade för det
iindamålet. maste de i stor utstriiekning byggas om. bl. a. för att den enskilde
skulle kunna ta del av uppgifter om sig sjiilv utan risk för insyn fr{1n andra
personer. Därtill kom att det var svi1rt att med n{1gon grad a\· siikerhL't
heriikna vilken personal och andra resurser som kunde kPmma att krih·as.
om reformen genomfönks.
Sedermera har en ny promemoria utarbetats innm justitiedeparkmentet.

6
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Enligt vad som inhi1mtats g{1r denna ut p;i att den enskilde utan inskriinkning
skall kunna fri del av siidana uppgifter i n:gistren om sig sjiilv som i da!! hitlls
hemliga av hänsyn till elen enskildes intressen. Den enskilde skall med andra
ord enligt förslaget antingen kunna fä elcl av uppgifterna genom utdrag av
registren eller, om han s:"t önskar. få upplysning om innehftllet i dessa. Med
hiinsyn till frågans grannlaga karaktär och till att förslaget innebiir en
viiscntlig förändring i förh{tllande till giillande regler anser man inom
justitiedepartementet att ocks{1 den nya promemorian bör

remi~sbehandlas.

Framför allt anser man väsentligt att synpunkter inhämtas fr{m de anstiilldas
fackliga sammanslutningar.

Afotion 1980181 :-19 - betr. avslag på propositionen
I motionen görs giillande. att propositionen innehf1ller en rad förslag och
uttalanden. som inte kan godtas bl. a. utifr[rn konstitutionella och formella
synpunkter. Bland annat framhi\lls som felaktigt att lagri1det inte har hörts
innan propositionen förelades riksdagen. Vidare riktas i motionen kritik
enligt följande:
1) Beträffande uttalandena i propositionen om den enskildes möjligheter
att erhillla uppgifter om sig själv ur kriminal- och polisrcgish:r bör riksdagen
uttala att denna avvikelse frtm offentlighetsprincipen snarast biir riittas
till.
2) Beträffande elen i propositionen pä s. 19-20 diskuterade utvidgningen
av besvärsriitten bör riksdagen uttala att en sådan utvidgning av besvärsriittcn inte skulle vara förenlig med offentlighetsprincipen.
3) fktriiffande statistiksekretessen hör riksdagen markera att den inte
stiillcr sig bakom uttalandena p[t s. 20-22 i propositionen st1 att dessa
uttalanden inte får karaktiircn av förarbeten och på sti siitt inverkar negativt
pi1 praxis.
4) Betriiffande de fr{1gor som sammanhänger med lagen ( 1931: 1.52) med
vissa bestämmelser om illojal konkurrens biir inga ändringar genomföras
eftersom de föreslagna iindringarna i 6 kap. l

~

sekretesslagen urholkar

offentlighetsprincipen. Fragan bör anstft till dess nägot förslag föreligger om
utformningen av 12

~

i lagen med vissa bestiimmelser om illojal konkur-

rens .

.5) Förslaget till ändring i 7 kap. 9 * sekretesslagen iir vilseledande
formulerat och kan leda till uppfattningen att bestiimmelsen saknar
skaderekvisit. Bestiimmelsen bör därför omformuleras.
6) I3etriiffanelc 8 kap. 2 ~sekretesslagen dider en liknande oklarhet. Enligt
propositionstextcn ( s. 2.5) giiller sekretessen endast egenföretagare. Lagförslaget gör däremot inte rnotsvaranck begriinsning. vilket kan tas till intiikt fiir
att sck retcssomdtdet ökat mer iin avsett.
7) Den föreslagna sekretesstiden för patent- och registreringsiirenden
enligt 8 kap. 9 *sekretesslagen hör inte genomföras med hänsyn till att .50 i1rs
sekretesstid för fiirctagshemligheter mt1ste anses alltför limg.
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8) Det är inte acceptabelt att utstri"icka sekrekssen på sätt som skett genom
iindringcn av 8 kap. 12 § sekretesslagen. Den etiska bedömningen av
biomedicinsk forskning är ett särskilt viktigt och intressant omräde fr{111
offentlighetssynpunkt. Syftet med elen föreslagna bestiimmelsen iir att
skydda affärshemligheter. Så allvarliga ting som försök p{1 miinniskor bör
emellertid knappast omfattas av annan sekretess iin den som iir motiverad för
att skydda personliga förhällanden och patienternas siikerhet.
De ovan ätergivna punkterna behandlas i propositionen till vilken hänvisas
(s. 18-27).

Utskottet

Propositionen innehåller dels vissa kompletterande eller iindrade bestämmelser i den sekretesslag, som riksdagen antog i v;'u'as och som skall träda i
kraft den l januari 1981. dels också några följdändringar i annan lagstiftning.
Samtliga lagändringar avses träda i kraft samtidigt som den nya sekretesslagen.
Propositionen har inte föregåtts av n{1gon lagrådsgranskning. vilket
kritiseras i motionen 49 (vpk). Utskottet godtar med hänsyn till innehMlet i
de föreliggande ändringsförslagen regeringens bedömning att lagrådets
yttrande far anses sakna betydelse på grund av lagstiftningsfrågornas
beskaffenhet.
Motionen 17 av Gunnar Biörck i Värmdö behandlar den föreslagna nya
sekretessbestiimmelsen i 8 kap. 12 ~ andra stycket sekretesslagen om
sekretess i myndighets verksamhet. besti1ende i en etisk bedömning av
biomedicinska forskningsprojekt. Motionen vänder sig emot förslaget om att
sekretessen här inte avses bryta meddelarfriheten.
Utskottet vill erinra om att behovet av en bestämmelse som gav
sekretesskydd <It sådan verksamhet som bedrivs av s. k. etiska kommitteer
togs upp till diskussion av utskottet vid !Jehandlingen av sekretesspropositionen (1979/80:2, KU 1979/80:37 s. 31 ). Den föreslagna bestämmelsen löser
enligt utskottets mening det problem som utskottet pekade på.
Beträffande den aktuella tystnadspliktens förh{1llandc till meddelarfriheten vill utskottet erinra om sina uttalanden vid behandlingen av sekretesslagen. Utskottet förutsatte då att yttrandefrihetsutredningen - i anslutning
till att den i enlighet med sina direktiv undersökte möjligheterna att införa
samma lagregler pä meddelarfrihetens område för utliimnande av allmän
handling som för brott mot tystnadsplikt - ocksit gjorde en noggrann
genomgång av de enskilda sekretessbestämmelsernas förhållande till meddelarfriheten. Detta uttalande, som riksdagen ställde sig bakom. fick formen
av ett tillkiinnagivande till regeringen.
Bakgrunden till detta tillkännagivande var i första hand de svåra
avvägningsproblcm som enligt utskottets mening förelåg i fråga om
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meddelarfriheten. Utskottet framhöll som sin grundHiggande instiillning att
meddelarfriheten skulle sträcka sig s{1 långt som möjligt och stiillde sig diirför
inte främmande till att meddelarfriheten kunde utvidgas ytterligare. Å andrn
sidan kunde man enligt utskottet inte heller bortse fdm att den meddelarfrihet som föreslagits i sekretesspropositionen i vissa fall kunde striicka sig för
långt i förhållande till i första hand den enskildes berättigade integritetskrav.
Med hänsyn till den genomgång som skall göras av yttrandefrihctsutredningen godtar utskottet propositionens förslag. Utskottet avstyrker således
motion 17.
Frägan om den enskildes rätt att fä del av utdrag ur kriminal- och
polisregister tas upp i motionerna 48 och 49.
Efter den promemoria i frågan som omnämns pä s. 18 i propositionen har
enligt vad utskottet erfarit en ny promemoria i iimnet utarbetats inom
justitiedepartementet. I promemorian föreslås att den enskilde utan
inskränkning skall kunna få del av sädana uppgifter i registren om sig sjiilv
som i dag hålls hemliga av hänsyn till den enskildes egna intressen. Den
enskilde skall med andra ord enligt förslaget antingen kunna få del a\'
uppgifterna genom utdrag av registren eller, om han så önskar. få upplysning
om innehållet i dessa. Med hänsyn till fdgans grannlaga karaktär och till att
förslaget innebär en väsentlig förändring i förh{11lande till gällande regler
anser m<ui inom justitiedepartementet att också den nya promemorian bör
remissbchandlas. Framför allt anser man det väsentligt att synpunkter
inhämtas från de anställdas fackliga sammanslutningar.
Utskottet ansluter sig till den i motionerna framförda uppfattningen att
den enskilde i princip bör ha rätt att fä uppgifter om sig själv även frim
kriminal- och polisregister. Detta föreslås ocksä i den senaste inom
justitiedepartementet utarbetade promemorian i iimnet. Utskottet instämmer emellertid i att frågan har den vikt att förslaget bör rcmissbehandlas
innan det föreläggs riksdagen. Utskottet är diirför inte berett att nu tillstyrka
motionsförslagen.
Beträffande de övriga i vpk-motionen upptagna frågorna kan utskottet
inte ansluta sig till den kritik som framförts i motionen. Utskottet godtar i
dessa delar propositionens förslag. Utskottet vill tillägga. att de resonemang
som förs i propositionen beträffande statistiksekretessen och besviirsreglerna
givetvis inte gör anspråk pt1 att rubriceras som förarbeten. eftersom de inte
leder fram till förslag till ändring av sekretesslagen. Det är givetvis ändti
viirdcfullt att man i ett rcgeringsförslag tar upp aktualiserade frågor till
diskussion. Beträffande statistiksekretessen är uttalandena i propositionen
resultatet av överväganden som riksdagen på utskottets förslag har begärt av
regeringen (KU 1979/80:37 s. 35).
Med det anförda avstyrker utskottet yrkandet i motionen 1980/81 :49 om
avslag pä propositionen.
Under utskottsbehandlingen har uppkommit fråga om ändring av utform-
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ningen av 7 kap. 2 § 1. där benämningarna psykiatrisk nämnd och centrala
psykiatriska nämnden införts under förutsättning av att vissa ändringar
gjordes i lagen ( 1966:293) om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall.
Förslag härom avslogs emellertid av riksdagen (prop. 1979/80:1. SoU
1979/80:44). De hittillsvarande benämningarna utskrivningsnämnd och
psykiatriska nämnden skall således kvarstå. Utskottet lägger i bil. 1 fram
förslag till ändring av 7 kap. 2 § i enlighet härmed.
Utskottet hemställer
1. beträffande 7 kap. 2 § sekretess/agen
att riksdagen med anledning av utskottets initiativ antar den
lydelse som framgår av bilaga 1,
2. beträffande meddelarfrihet
att riksdagen med bifall till proposition 1980/81: 18 och m~d
avslag på motion 1980/81:17 antar den lydelse av 16 kap. 1 § 3.
som föreslås i propositionen,
3. beträffande enskilds rätt till utdrag ur kriminal- och polisregister
att riksdagen avslår motion 1980/81:48,
4. beträffande yrkande om avslag på propositionen
att riksdagen med avslag på motion 1980/81:49 antar de 1
propositionen i övrigt framlagda lagförslagen.
Stockholm den 6 november 1980
På konstitutionsutskottets vägnar
BERTIL FISKESJÖ

Närvarande: Bertil Fiskesjö (c), Hilding Johansson (s), Olle Svensson (s),
Per Unckel (m), Yngve Nyquist (s), Sven-Erik Nordin (c), Wivi-Anne
Cederqvist (s), Kurt Ove Johansson (s), Bengt Kindbom (c), Daniel
Tarschys (fp), Kerstin Nilsson (s), Jan Prytz (m), Allan Ekström (m), Åke
Wictorsson (s) och Eric Hägelmark (fp).

KU 1980/81: 4

10

Bilaga 1

Förslag till
Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
.

.

Härigenom föreskrivs ah 7 kap. 2 § sekretesslagen '(1980:100) skail
nedan angiven lydelse.
·
.

Nuvarande lydelse

ha '

Av wsko,ttet föreslagen. lyde'tse
I

.

'

;

;

7 kap. 2 §
Sekretessen enligt 1 § gäller inte
1. beslut av psykiatrisk nämiui, · ·
beslutsnämnd för psykiskt utvecklingsstörda eller centrala psykiatriska nämnden,

ut

1. bes i av utskrivningsnämnd'
beslutsnämnd för psykiskt utveck~ ·
lingsstiirda eller psykiatriska nämnden,

2. annat beslut i ärende enligt lagstiftningen om viss psykiatrisk vård eller
omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, om beslutet angår frihetsberövande åtgärd,
3. beslut enligt lagstiftningen om smittskydd, om beslutet angår frihetsberövande åtgärd och avser annan sjukdom än venerisk,
4. anmälan och beslut i ärende om ansvar eller behörighet för personal
inom hälso- och sjukvården.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

