Prop.· 1980/81: 18
Regeringens proposition
1980/81: 18
med förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100) m. m.;
beslutad den 11 september 1980.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll.
På regeringens vägnar
THORBJÖRN FÄLLDIN
CARL AXEL PETRI

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i den nya sekretesslag som träder i kraft
den 1 januari 1981. Huvudsakligen rör det sig om en anpassning av
sekretesslagen till nytillkommen lagstiftning. Vissa följdändringar i andra
lagar föreslås också. Lagändringarna avses träda i kraft samtidigt med den
nya sekretesslagen.
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Prop. 1980/81: 18
1 Förslag till
Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

Härigenom föreskrivs i fråga om sekretesslagen (1980:100)
dels att 6 kap. 1 §. 7 kap. 9 §. 8 kap. 2, 9och12 §§, 9 kap. 1, 9 och 20 §§. 16
kap. 1 § samt punkterna 1 och 3 övergångsbestämmelserna skall ha nedan
angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 21 §.av nedan angivna
lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

6 kap.
1§
Sekretess gäller i myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver
likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs.
Under motsvarande förutsättning gäller sekretess hos myndighet för uppgift
om affärs- eller driftförhållanden hos bolag, förening, samfällighet eller
stiftelse som driver affärsverksamhet och vari det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande.
Har uppgift, för vilken sekretess gäller enligt första stycket, lämnats till
annan myndighet, gäller sekretessen också där. Sekretessen gäller dock inte,
om uppgiften ingår i beslut av den mottagande myndigheten.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
För den vars anställning hos myndigheten har upphört gäller förbudet
enligt första stycket att röja eller
utnyttja uppgift endast i den utsträckning som följer av 3 § andra stycket
lagen (1931:152) med vissa bestämmelser om illojal konkurrens.

7 kap.
9§
Sekretess gäller inom det obligatoriska skolväsendet och i gymnasieskolan
för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och
för uppgift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller kurator,
om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör
eller någon honom närstående lider men.
Sekretess gäller på samma område dels i skolans elevvårdande verksamhet
i övrigt för uppgift om enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som
hänför sig till ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev
från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast, om det kan antas att den
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3
Föreslagen lydelse

som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften
röjs. Sekretessen gäller inte beslut i elevvårdsärende eller i annat ärende som
nu har nämnts.
Sekretess gäller inom utbildningsväsendet i övrigt för uppgift som hänför
sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om enskilds
personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller studievägledare, om det
inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller
någon honom närstående lider men.
Sekretess gäller i sådan verksamhet
för studie- och yrkesorientering som
sko/styrelse bedriver för att stödja
ungdomar under arton år, som efter
att ha slutat gru11dskoli111 inte genomgår utbildning eller har arbete. Sekretessen gäller för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det kan
antas att den som uppgiften rör eller
någon honom närstående lider men
om uppgiften röjs. Sekretessen gäller
dock inte beslut i ärende.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio
år.
8 kap.
2§
Sekretess gäller i ärende om
Sekretess gäller i ärende om
arbetsskadeförsäkring för uppgift arbetsskadeförsäkring eller de/penom enskilds affärs- eller driftförhål- sionsförsäkring för uppgift om enlanden. om det kan antas att den skilds affärs- eller driftförhållanden,
enskilde lider skada om uppgiften om det kan antas att den enskilde
röjs. Under samma förutsättning lider skada om uppgiften röjs.
gäller sekretess för sådan uppgift i Under samma förutsättning gäller
ärende enligt lagstiftning om arbets- sekretess för sådan uppgift i ärende
miljön. om reglering av arbetstid enligt lagstiftning om arbetsmiljön,
eller om arbetstillstånd för utlän- om reglering av arbetstid eller om
ning. Såvitt avser ärende enligt lag- arbetstillstånd för utlänning. Såvitt
stiftning om arbetsmiljön kan rege- avser ärende enligt lagstiftning om
ringen för särskilt fall förordna om arbetsmiljön kan regeringen för särundantag från sekretessen i fråga om skilt fall förordna om undantag från
uppgift som nu har nämnts. om den sekretessen i fråga om uppgift som
finner det vara av vikt att uppgiften nu har nämnts, om den finner det
lämnas.
vara av vikt att uppgiften lämnas.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
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Fiireslagen lydelse

Nuvarande lydelse

9§

Sekretess gäller hos myndighet för uppgift som avser provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering. vetenskaplig, teknisk,
ekonomisk eller statistisk undersökning eller annat sådant uppdrag som
myndigheten utför för enskilds räkning. om det måste antas att uppdraget har
lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs. Regeringen kan för
särskilt fall förordna om undantag från sekretessen, om den finner det vara av
vikt att uppgiften lämnas.
r fråga om uppgift i allmän hand-

I fråga om uppgift i allmän handling g[iller sekretessen i högst tjugo

ling gäller sekretessen i högst tjugo
år. Hos högskoleenhet gäller sekre-

år. Hos högskoleenhet giillcr sekre-

tessen dock i högst tio år och hos
statens skeppsprovningsanstalt
högst femtio år.

tessen dock i högst tio år. Hos
statens skeppsprovningsanstalt och
patent- och registreringsverket gäller
sekretessen i högst femtio år.

12 §
Sekretess gäller i myndighets verksamhet avseende hälso- eller sjukvtird
för sådan uppgift om viss varas tillverkning eller innehåll, som har lämnats till
myndigheten för att användas som upplysning om eller underlag för
behandling eller annan liknande åtgärd, om det kan antas att tillverkaren
eller försäljaren lider skada om uppgiften röjs.
5iekretess gäller i myndighets verk.rnmhet. som består i etisk hedöm11i11g
m· biomedicinska forsk11i11gsprojekt
i1111efatta11de försök på miirrniska, för
uppgift om enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att
den enskilde lider skada om uppgiften röjs.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
9 kap.
1

§

Sekretess gäller ·i myndighets verksamhet, som avser bestämmande av
skatt eller som avser taxering eller i övrigt fastställande av underlag för
bestämmande av skatt, för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden. Uppgift hos tullverket får dock lämnas ut, om det står klart att
uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. För uppgift i
mäl hos domstol gäller sekretessen endast om det kan antas att den enskilde
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lider skada eller men om uppgiften röjs. Har uppgiften erhållits från annan
myndighet och är den sekretessbelagd där, gäller dock denna sekretess hos
domstolen, om uppgiften saknar betydelse i målet.
Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst eller förmögenhet samt
omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämstiills
arbetsgivaravgift, prisreglcringsavgift och liknande avgift samt skatte- och
avgiftstillägg och förseningsavgift. Med verksamhet som avser bcstiimmande
av skatt jämställs verksamhet som avser bestiimmande av pensionsgrundande inkomst.
Sekretessen gäller inte beslut, varigenom skatt eller pensionsgrundande
inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs, såvida
inte beslutet meddelas i ärende om
1. förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,
2. befrielse från tillämpning av bestämmelserna om beräkning av skattepliktig realisationsvinst vid avyttring av aktier och liknande egendom i
samband med strukturrationalisering,
3. rätt att erhålla avdrag vid taxeringen för avsättning till särskild
nyanskaffningsfond,
4. rätt att erhålla avdrag vid taxeringen för kostnad för exportkredit.
Utan hinder av sekretessen får
Utan hinder av sekretessen får
uppgift lämnas till enskild enligt vad
uppgift lämnas till enskild enligt vad
som föreskrivs i lag om förfarandet
som föreskrivs i lag om förfarandet
vid beskattning.
vid beskattning eller om skalleregister.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.
9§
Sekretess gäller hos allmän advokatbyrå i ärende om rättsligt biträde
l. för uppgift som det kan antas att den rättssökande har förutsatt skall bli
behandlad förtroligt,
2. för uppgift i övrigt om någons personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att han lider skada eller men om uppgiften röjs.
Motsvarande sekretess gäller hos
Motsvarande sekretess gäller hos
notarius publicus i verksamhet som
notarius publicus i verksamhet som
eniigt lag eller annan författning
enligt lag eller annan författning
ankommer på honom.
ankommer på honom. Sekretessen
gäller inte uppgift om protest av viixel
eller check.
20 ~
Sekretess gäller hos domstol i mål
Sekretess giillcr hos domstol i miil
om
tillämpningen
av
lagen
om tillämpningen av lagen (1974:/2)
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N111·ara11de lydelse
( 1976:580) om medbestämmande
arbetslivet och i mål om kollektivav-

Föreslagen lydelse

om
a11ställni11gsskydd.
lagen
( 1976:580) om medhestämmande i
arbetslivet, 7, 8, 11och13 kap. lagen
tal för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
(1976:600) om offentlig anställning
om det kan antas att den enskilde och 2-5 och 8 §.!$lagen ( 1979:118) om
eller någon honom närstående lider jämställdhet mellan hinnor och män
i arbetslivet samt i mål om kollektivavsevärd skada eller betydande men
avtal för uppgift om enskilds personom uppgiften röjs.
liga eller ekonomiska förhållanden,
om det kan antas att den enskilde
eller någon honom närstående lider
avsevärd skada eller betydande men
om uppgiften röjs.
r fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

21 .9
Sekretess gäller i ärende hos jämställdhetsombudsmannen eller jämstiilldhetsniimnden enligt lagstiftningen om jämställdhet mellan kvinnor
och miin i arbetslivet för uppgift om
enskifrl1· personliga eller ekonomiska
förhållanden, om det kan antas att
den enskilde lider skada eller men om
uppgiften röjs.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo
år.

16 kap.
1§
Att friheten enligt I kap. 1 tryckfrihetsförordningen att meddela och
offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första
stycket 1 och 2 samt 5 1 och 2 samma förordning. De fall av uppsåtligt
åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka niimnda frihet enligt 7 kap. 3 §första
stycket 3 och 5 § 3 tryckfrihetsförordningen i övrigt är begränsad, är de där
tystnadsplikten följer av

*

*

3. denna lag enligt

3. denna lag enligt
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Nul'(lrande lydelse
8 kap. 9, 12. 13 eller 15 §

1. Denna lag 1 träc.kr i kraft den I

Föreslagen lydelse
8 kap. 9 §, 12 §första stycket, 13 !$
eller 15 §

I. Denna lag 1 tr;ider i kraft den 1

januari 198 I. 1110111 den km11m1111t1/a
socialtjänsten tilliil1lpas dock bcstiimmelserna i 15 kap. I och 2 §!$ fårs/
efter ingången a1· år 1982.
3. Innehf11ler den nya lagen hiinvisning till viss lagstiftning och h<ir denna
lagstiftning trätt i stiillet för ;ildre lagstiftning. skall hänvisningen avse även
den iildre lagstiftningen.
Under år 1981 skall hiim·isningen i
7 k11j1. 4 .~ tredje stycket till lagsti/rningrn 01n socialtjänst och 0111 rlird
a1· unga utan samtycke m•se hama1·årclslagen
(196():97).
lagrn
( 1954:579} om nykterhet.ITcir<i, lagrn
(1956:2 i 0111 socialhjälp. lagen
( 1976:381 i om barnomsorg och
lagen (1936:56) 0111 socialregister.
Fiireskr(tiema i /n•stiimmelsen angående socialnämnd ska/I under .1·a111111a
tid m·se hamm·ilrdsniimnd. 11vkterhet.rnii1J1nd och socialnä11111d eller
social centralniimnd och social distriktsniimnd.
Utan hinder m· sekretessen enlig1 7
kap . ./!i filr uppgift under år 1981
/ii111nas till enskild enligt l'lld som
föreskrivs i lagen om socialregister.

januari 1981.

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1981.

1

SFS 1980:100.
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2 Ftirslag till
Lag om ändring i lagen (1931:152) med vissa bestämmelser mot illojal
konkurrens
1-Hirigenom föreskrivs i frhga om lagen ( 1931: 152) med vissa hestämmelser
mot illojal konkurrens
dels att 12 § skall upphöra att gälla.
dels att J ~ skall ha nedan angivna lydelse.
Nurarande lydelse

Föreslagen lydelse

J

~!

I niiringsverksamhet anställd person. som under den tid. tjänstavtalet är
gällande. i avsikt att hercda sig eller annan fördel eller att göra skada.
ohehörigen använder sig av eller yppar fahrikationssätt. anordning. affärsförhf1llande eller annat. varom han under samma tid erhållit kännedom och
som han vet utgiira en arbetsgivarens yrkeshemlighet. straffes med dagshöter
eller med fängelse i högst ett år: ersätte ock uppkommen skada.
Lag samma vare. om n~1gon i annat fall. i avsikt varom i första stycket
förmäles. obehörigen anviinder sig av eller giver annan del av ritning.
mönster. modell. schahlon eller dylik teknisk förebild. som han för utförande
av arbete eller eljest för affärsiindamiH fått sig anförtrodd.
I fråga om den som är anstii//d lzos
det a//mii1111a tillämpas hestiimme/scrna i sekre1t'ssla~en (1980: I 00)
stället för första stycket.
Denna lag träder i kraft den l _januari 1981.

1

Senaste lydelse 1942:246.
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3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1936:56) om socialregister
Härigenom föreskrivs att 7
nedan angivna lydelse.

*lagen (1936:56) om socialregister skall ha

Numrande ~vdelsc

*

Fiire.1-/agen lydelff'

7

*I

I 5 omförmiilda myndigheter, styrelser, niimncler, bolag och· kassor
ävensom kommunalt organ. som i annan kommun för socialregister, äro
berättigade att efter framställning erhålla för sin verksamhet erforderliga
uppgifter från registret beträffande viss angiven person. Sitdan riitt tillkömmer ock riksbanken och dess ortsombud ,:id behirndlingen av frågor rörande
statliga bosättningslån.
För 1·etC'nskaplig eller därmed jämförlig undasiikning må uppgifter
från socialregister utlämnas till' enskild, sårida trygghet kan anses vara
för handen all det ej kommer all ·
missbrukas till mC'n för enskild. Fråga om 111liimna11de prö1·a.1· ar socialstyrelsen. Vid wlämnande böra
erforderliga förbehåll göras.
Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

1

Senaste lydelse 1977: 1033.
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4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1954:579) om nykterhetsvård
Härigenom föreskrivs att 64 §lagen (1954:579) om nykterhetsvård skall ha
nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
64 § 1

Då undersökning eller annan åtgärd enligt denna lag vidtages, bör noga
tillses att den som åtgärden avser icke utsättes för allmän uppmärksamhet
eller onödigtvis störes i lovlig verksamhet.
Den som är eller varit verksam
Den som är eller har varit verksam
inom samhällets nykterhetsvård må
vid en sådan l'årdanstalt som avses i
ej obehörigen yppa vad han därvid
40 § och som dri1·s av någon annan
erfarit rörande enskilds personliga än staten, landstingskommun eller
förhållanden.
kommun får i111e obehörigen röja
vad han därvid har erfarit om enskildas personliga förhållanden. Bestämmelser om tystnadsplikt i det
allmiinnas verksamhet finns i sekretess/agen (1980:100).
Alla handlingar i förekommande ärenden skola så förvaras, att de icke äro
tillgängliga för obehöriga.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

I

Senaste lydelse 1975:703.

Prop. 1980/81:18

11

5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1956:2) om socialhjälp
Härigenom föreskrivs att 64 §lagen ( 1956:2) om socialhjälp skall ha nedan
angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslage11 lydelse
64 §I

Den som är eller Farit verksam vid
behandlinge11 av frågor enligt denna
lag mil ej obehörigen yppa vad han
diin•id erfarit rörande e11skilds personliga förhålla11den.
Alla handlingar i förekommande ärenden skola så förvaras, att de icke äro
tillgängliga för obehöriga.
Denna lag träder i kraft den l januari 1981.

I

Senaste lydelse 1975:704.

6 Förslag till
Lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97)
Härigenom föreskrivs att 91 § barnavårdslagen (1960:97) skall ha nedan
angivna lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
91 § 1

De11 som är eller varit verksam
i11om samhällets barnavård må ej
obehörigen yppa vad han därl'id
erfarit rörande enskilds personliga
förhållanden.
Alla handlingar i förekommande mål och iirenden skola så förvaras. att de
icke äro tillgängliga för obehöriga.
Denna lag träder i kraft den I januari 1981.

I

Senaste lydelse 1975:713.
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7 Ft>rslag till
Lag om ändring i lagen ( 1965:94) om polisregister m. m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1965:94) om polisregister
m.m. 1
dels att i 8
dels att l 0

*ordet "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",

*skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Den som i sin tjänst eller med stöd
av denna lag fått del av uppgift ur

har fått del av uppgift ur polisregister

polisregister om annans personliga
förh{1llanden far icke obehörigen

om annans personliga förhållanden
fär inte obehörigen röja vad han

yppa vad han sMunda erfarit.

stilunda har erfarit.
I det allmännas 1·erksamhet tilliimpas i stället bestämmelserna i sekretess/agen ( 1980:/00).

Den som med stöd av denna lag

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

1

2

Senaste lydelse av 8 § 1<J70:642.
Senaste lydelse !'175:721.
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8 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1976:633) om kungörande av lagar och andra
författningar
Härigenom föreskrivs att 2 §lagen ( 1976:633) om kungörande av lagar och
andra författningar skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

2 §1

r fråga om annan författning än lag

r fråga

om andra fö1Ji1ttningar iin

gäller att 4-9 §§ ej äger tillämpning

lagar giillcr att 4-9 §§ inte tillämpas

på författning

pil en författning
lagen

I. som på grund av sekretess/agen

(1937:249) om inskränkningar i rät-

(1980:100) inte får lämnas ut till

ten att utbekomma allmänna hand-

envar eller

I. som

på

grund

av

lingar ej får lämnas ut till envar
eller
statlig

2. som endast reglerar en statlig

myndighets inre förhållanden eller

myndighets inre förhållanden eller

förhållandet mellan statliga myndig-

förhållandet mellan statliga myndig-

2. som

endast

reglerar

heter inbördes, förutsatt att författ-

heter inbördes, förutsatt att författ-

ningen ej innehåller något som kan

ningen inre innehåller n<°1got som kan

vara av väsentligt intresse för utom-

vara av viisentligt intresse för utom-

stående eller för berörda arbetstaga-

stående eller för berörda arbetstaga-

res eller uppdragstagares rättsställning.

res eller uppdragstagares riittsställ-

Regeringen får föreskriva att lokal
trafikföreskrift ej behöver kungöras
på sätt som siigs i 9 §.

ning.
Regeringen

Denna lag träder i kraft den l januari 1981.

I

Senaste lydelse 1978:238.

fär

föreskriva

att

lokala trafikföreskrifter inre behöver
kungöras på det sätt som anges i
9 §.
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9 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan kvinnor
och män i arbetslivet
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1979: 1118) om jiimstiilldhet mellan
kvinnor och män i arbetslivet'
dels att 22 § skall upphöra att gälla,
dels att 11 § skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nul'!lrande lydelse

11 §
Mt1l om tilliimpning av 2-5 och 8 §§ handläggs enligt lagen ( 1974:371) om
rättegtingen i arhetstvister. Därvid anses som arbetstagare iiven arbetssökande och som arbetsgivare även den hos vilken ntigon har sökt arbete.
Detsamma g~iller vid tillämpning i en tvist om 2-5 och 8 §§ av reglerna om
tvisteförhandling i lagen ( 1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
I en sådan tvist för jämstiilldhctsombudsmannen föra talan för en enskild
arbetstagare eller en arbetssökande, om den enskilde medger det och om
ombudsmannen finner att en dom i tvisten är betydelsefull för rättstillämpningen. Sådan talan förs vid arbetsdomstolen. När en arbetstagarorganisation har rätt att föra talan för den enskilde enligt 4 kap. 5 § lagen om
riittcgången i arbetstvister, för dock jämställdhets~m1budsmannen föra talan
endast om organisationen inte gör det. Vad som i den lagen föreskrivs om den
enskildes ställning i rättegången, tillämpas iiven när ombudsmannen för
talan.
I mål

0111

tillä111p11ir1g av 2-5 och

8 *·~ kan domstolen wiiver vad som i
övrigt giiller förordna all förhandling
skall lztlllas inom stängda dörrar, i
den män det kan antas all offentlighet
skulle medföra risk för 1•äsentlig skada för part eller annan genom yppande av affiirs-, drift- eller därmed
jiimförligt förlzållande hos företag
eller organisation eller av enskilds
ekonomiska eller pcrsrmliga förhållanden.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

I

Lagen omtryckt 1980:412.
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10 Förslag till
Lag om ändring i utlänningslagen (1980:376)

Härigenom föreskrivs att 45 § utlänningslagen ( 1980:376) skall ha nedan
angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
45 §

I ärenden hos länsrätten om utvisning enligt 43 § skall hållas muntlig
förhandling som avses i 9 § förvaltningsprocesslagen (1971:291). om
utlänningen begär det. Länsrätten skall i god tid innan den beslutar om
utvisning underrätta utlänningen om hans rätt att begära muntlig förhandling.
Vid muntlig förhandling hos en
förvaltningsdomstol i utvisningsärenden tillämpas bestämmelserna
om allmänt ombud och förfarandet i
58 och 59 §§samt 60 §första stycket.
I fråga om ersättning till allmänt
ombud och tolk tillämpas bestämmelserna i 61 § tredje stycket och
62 §. Domstolen får besluta att förhandlingen skall hållas inom stängda
dörrar, även om detta inte följer
av 16 §
förvaltningsprocesslagen
(1971:291).

Vid muntlig förhandling hos en
förvaltningsdomstol i utvisningsärenden tillämpas bestämmelserna
om allmänt ombud och förfarandet i
58 och 59 §§ samt 60 § första stycket.
I fråga om ersättning till allmänt
ombud och tolk tillämpas bestämmelserna i 61 § tredje stycket och
62 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
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Utdrag
JUSTITIEDEPARTEMENTET

PROTOKOLL
vid regcringssammanträde
1980-09-11

Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande, och statsr;lden Ulbtcn.
Bohman. Wikström. Friggebo. Mogiird, Dahlgren. Åsling. Söder, Kriinmark, Burenstam Lindcr. Johansson. Wirten, Holm. Andersson. Bon,
Winbcrg. Adelsohn, Danell. Pctri. Eliasson
Föredragande: statsr{1dct Pctri

Proposition med förslag till lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)
m.m.

Inledning
Riksdagen har under viircn 1980 antagit en ny sekretesslag ( prnp.
1979/80:2. KU 1979180:37. rskr 1979180: 179, SFS 1980: 100). Den nya lagen
träder i kraft den

I januari 1981. Den ersätter dt1 dels nuvarande

bcstiimmelser 0111 hemliga handlingar i lagL·n ( 1937:249)

0111

in sk riinkningar i

rätten att utbekomma allmiinna handlingar (1937 ars sekretesslag), dels i
princip alla nu gi"illande tystnadspliktsföreskrifter för offentliga funktioniircr.
Den nya lagstiftningen innebiir alltsti en enhetlig reglering av handlingssekretess och tystnadsplikt i det allmiinnas verksamhet.
Den nya sekretesslagen medför en omfattande följdlagstiftning. Samtidigt
med den nya lagen har riksdagen beslutat följdiindringar i fyra lagar, bl. a.
riittcgångsbalken ( RB) och förvaltningsprocesslagen ( 1971 :291 ). Ändringarna (SFS 1980: 101-104) innebär en ny reglering av möjligheterna att hålla
domstolsförhandlingar inom stängda dörrar ( s. k. förhandlingssekrctcss).
Följdändringar i ett hundratal lagar har beslutats av riksdagen senare
under vi\ren 1980 (prop. 1979/80:80. KU 1979/80:45. rskr 1979/80:269, SFS
1980: 158-257). Huvuddelen av dessa följdändringar

inneb~ir

att hittillsva-

rande bestiimmclscr om tystnadsplikt för offentliga funktionärer upphör att
gälla den I januari 1981. Föreskrifter om tystnadsplikt som riktar sig både till
offentliga funktioniirn ol'.h till enskilda har ändrats sii att de efter niimnda
dag kommer att avse endast enskilda. Andra lagändringar inncbiir att vissa
bestiimmelser om förhandlingssekretess i andra lagar än RB och förvaltningsproeesslagcn upphiivs. eftersom de ersiitts av den nya regleringen.
I prop. 1979/80:80 (s. 48) aviserade jag att det är nödvändigt med
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ytterligar_e följdlagstiftning till den nya sekretesslagen. Det giiller dels
ändringar i själva sekretesslagen. dels ändringar i andra lagar. Vissa av de
frågor som jag berörde i prop. 1979/80:80 bör tas upp i förevarande
sammanhang. Samtidigt hör behandlas också några fdgor som inte nämndes
i propositionen. Huvudsakligen rör det sig om en anpassning av bestämmelser i den nya sekretesslagen till nytillkommen lagstiftning. De nya
bestämmelserna bör träda i kraft samtidigt med sekretesslagen.
Av de frågor som berördes i prop. 1979/80:80 och som inte tas upp hiir
behandlas vissa på annat håll. En anpassning av tystnadspliktsföreskrifterna i
kreditupplysningslagen ( 1973: 1173) och inkassolagen (1974: 182) till den nya
sekretesslagen föreslås i prop. 1980/81: 10. Följdlagstiftning som berör bl. a.
lagen (l 980: 11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl. föreslfts
i en lagradsremiss som har beslutats den 28 augusti 1980. Vidare övervägs
enligt vad jag har inhämtat inom budgetdepartementet följdiindringar i
skattelagstiftningen med anledning av den nya sekretesslagen. Här kan också
erinras om att hrottsförebyggande rådet har tillsatt en arbetsgrupp med
uppgift att inom ramen för översynen av lagstiftningen mot den organiserade
och den ekonomiska brottsligheten se över bestämmelserna om informationsutbyte och anmälningsskyldighet mellan myndigheter.
Vissa frågor bör f.
dem.

11.

inte föranleda lagstiftning. Jag återkommer strax till

Den nya sekretesslagen påkallar även ändringar på förordningsnivå.
Regeringen har den 19 juni 1980 beslutat om en sekretessförordning (SFS
1980:657). Vidare kommer under hösten de tystnadspliktsbestämmelser som
nu förekommer i föreskrifter som har meddelats av regeringen och som
innebär förbud att röja eller utnyttja vad någon har erfarit i allmän tjänst eller
under utövande av tjänsteplikt att upphävas eller ändras så att tystnadsplikt
inte längre föreskrivs. Regeringen har också bemyndigat förvaltningsmyndigheterna och kommunerna att upphäva eller ändra föreskrifter om
tystnadsplikt som har beslutats av dessa (SFS 1980:659).
De lagförslag som tas upp i detta ärende iir sådana att de enligt första

*

meningen i 8 kap. 18 andra stycket regeringsformen (omtryckt 1979:933)
bör granskas av lagrådet. De här förordade ändringarna i den nya
sekretesslagen har dock i allt väsentligt karaktären av en anpassning av
bestämmelserna i lagen till annan lagstiftning. huvudsakligen nytillkommen
sådan inom olika förvaltningsområden. De berör inte heller de delar av
sekretesslagen över vilka lagrådet företrädesvis hördes (l och 12-15 kap .. se
prop. 1979/80:2 del A s. 406). Övriga lagförslag utgör följdiindringar av
niirrnast lagteknisk karaktiir av samma slag som de som lades fram i prop.
1979/80:80 och över vilka lagrådets yttrande inte inhämtades. Lagrådets
yttrande över de

h~ir

framlagda förslagen kan därför anses sakna betydelse pä

grund av lagstiftningsfrågornas beskaffenhet och kan alltså. med stiid av
andra meningen i nämnda lagrum i regeringsformen, underlåtas.
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2 Vissa särskilda frågor
2.1 Rcgistrerads insyn i vissa register
Enligt 7 kap. 17 § sekretesslagen gäller sekretess i sådan verksamhet som
avser förande av eller uttag ur allmänt kriminalregister eller polisregister för
uppgifter som har tillförts registret. Om utlämnande av sådana uppgifter
gäller vad som är föreskrivet i lag om de register som nu har nämnts och i
förordning som har stöd i sädan lag. Föreskrifterna i 14 kap. sekretcsslagenbland dem den paragraf vari anges att sekretess till skydd för en enskild inte
gäller i förhållande till honom själv (4 §)-gäller inte i fråga om sekretessen
enligt 7 kap. 17 §. De lagar som denna paragraf hänvisar till iir lagen
(1963:197) om allmänt kriminalregister och lagen ( 1965:94) om polisregister
m. m. De bestämmelser i dessa båda lagar som rör utlämnande av uppgifter
till enskilda innebär att en person som är registrerad i något av de register
som avses i lagarna bara i särskilda undantagsfall har möjlighet att få del av
uppgifter om sig själv.
Frågan om en utvidgad rätt för den registrerade att fä ta del av
registeruppgifter om sig själv har diskuterats under förarbetena till sekretesslagen. Föredragande statsr<°1det uttalade (prop. 1979/80:2 del As. 214) att
det under följdlagstiftningsarbetet fick övervägas om det borde införas en
föreskrift i registerlagarna som skulle innebära att den registrerade hade rätt
att ta del av rcgisteruppgifter om sig själv pi'1 ett sådant siitt att han inte skulle
komma att förfoga över något bevis om registrets innehåll. För min del
erinrade jag om detta uttalande i prop. 1979/80:80 (s. 48) och förklarade att
den fråga det här gällde krävde närmare utredning om vilken lösning som
skulle väljas och vilka praktiska och ekonomiska konsekvenser lösningen
skulle fä för polisviisendet. Jag var diirför inte beredd att dä liigga fram n[1got
förslag om ändring i de två lagarna.
Frågan om den registrerades insynsrätt har därefter diskuterats i en
promemoria. som upprättats inom justitiedepartementet (dnr 301-80). 1
promemorian föreslogs ändringar i kriminal- och polisregisterlagarna.
Förslagen gick ut p{1 att den enskilde skulle ha riitt att ta del av sådana
uppgifter om sig själv som hemlighölls av hänsyn till den enskildes egna
intressen. Uppgifter som var h..:mliga av andra skäl skulle däremot inte få
göras tillgängliga för honom. Riitten till insyn innebar dock inte någon rätt
för den enskilde att få något bevis om registreringsinnehållet. Bakom denna
ståndpunkt låg farhågor för att en möjlighet att få registerutdrag skulle
komma att utnyttjas av arbetsgivare till att kräva anställningssökande pt1
straffliishetsintyg. Eftersom den enskilde inte skulle fä tillgiing till nfigot
registerutdrag, måste han enligt promemorieförslaget infinna sig på en
polisstation för att på ~tället ta del av uppgifterna på en hilclskiinn eller
genom läsning av en utskrift.
Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av rikspolisstyrelsen, datainspektionen och samarbetsorganet (Ju 1968:59) för rättsväsendets
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informationssystem (SARI). Av remissutfallct framgftr att en lösning enligt
promemorians förslag är förenad med iitskilliga praktiska och tekniska
problem. Bl. a. m<'tste dataterminaler finnas placerade ptt s<ldant sätt att
allmänheten på lämplig plats i polisens lokaler kan liisa hildskiirmstext eller
datorutskrift. Eftersom dessa lokaler f. n. inte är liimpade för det iindamälet,
måste de i stor utsträckning byggas om, bl. a. för att elen enskilde skall kunna
ta del av uppgifter om sig sjiilv utan risk för insyn frän andra personer. Diirtill
kommer att det är svart att med nägon grad av siikcrhl't heriikna vilken
personal och andra resurser som kan komma att kriivas, om reformen
genomförs.
Enligt min mening talar <ltskilliga skiil för att den registrerade ges riitt att ta
del av registeruppgifter om sig sjiilv niir allmiinna intrL~ssen inte är berörda.
Grundsatserna bakom bcstiimmelserna i 14 kap. 4 *sekretesslagen om den
enskildes riitt att förfoga över sekretess som giillcr i hans intresse och i 10

*

datalagen ( 1973:289) om den registrerades riitt att fä underriittclsc om
innehallet i personuppgift som ingi\r i ett personregister gör sig otvivelaktigt
gällande ockst1 i fdtga om kriminal- och polisregistren. Som emellertid
framgtir av remissutfallct är frågan förenad med <ltskilliga praktiska od1
tekniska problem. Vidare är det svärt att överblicka de ekonomiska
konsekvenserna av den lösning som förordats i promemorian. Friigan kriiver
därför enligt min mening ytterligare utredning . .Jag iir diirför inte beredd att
nu liigga fram nttgot förslag ptt denna punkt men avser att äterkomma i
frfigan. Polisregisterlagen bi.ir emellertid anpassas till den nya sekretesslagen, se avsnitt 4.7.

2.2 l!tvidgning av bcsvärsrättcn
Om en myndighet avsltir en enskilds begiiran om att.fitta del av en allmiin
handling eller liimnar ut en allmiin handling med ett fiirhel1<ill, som
inskriinker sökandens riitt att yppa dess innehiill eller annars förfoga iiver
den. får sökanden enligt 2 kap. 15 *tryckfrihetsförordningen föra talan mot
beslutet. rriln denna huvudregel finns vissa undantag. bl. a. i fr;iga om

*

riksdagens och regeringens beslut i saken. I 15 kap. 7 sekri:tcsslagen finns
närmare bestiimmclser om vilken myndighet som iir besviirsinstans. I regel iir
kammarrätten första och regeringsriitten andra besviirsinstans. Enligt 15
kap. 8 *samma lag fär talan oeksii i allmänhet föras mot ett beslut varigL·nom
en myndighet har avslagit en annan myndighets begiiran att fä ta del av en
handling. I paragrafen anges vidare hos vilken myndighet sftdana besviir skall
anföras. Diircmot föreligger f.

rl.

inte n{1gon hesviirsriitt för den som anser sig

bli lidande av ett beslut om att en allmiin handling skall liimnas ut, vare sig
denne är en enskild eller en myndighet.
Televerket har i en skrivelse den 7 februari 1980 ifn'1gasatl om inte
besviirsriitten bör utvidgas. Verket har pekat p;'t det fallet att en myndighet
avsliir en enskilds beg:iran att Ui ta del av en allmiin handling och att

Prop. 1980/81:18

20

kammarriitten sedan iindrar beslutet och bestiimmer att handlingen skall
lämnas ut. Verket menar alt myndigheten i ett s{1dant fall bör ha rätt att föra
talan i regeringsriitten mot kammarriittens beslut.
En utvidgning av fullföljdsriitten p;I siitt televerket har förordat förutsätter
ändringar i tryckfrihetsfiirLirdningens regler om allmiinna handlingars
(1ffrntlighet. Niir de nuvarande bestämmelserna i grundlagen tillkom
diskuterades ocks;1 klagorättens omfattning (prop. 1975i76:160 s. 202 ff).
Därvid intogs den stirndpunkten att den som ansäg sig bli lidande pa att .:n
allmän handling liimnas ut inte borde ges riitt att överklaga utliimnandebeslutet. Bl. a. iibernpadcs det skälet att en si1dan utvidgning av klagorätten
skulle

~unna

iivcntyra vad som ofta har avgörande betydelse när offentlig-

hetspri;1cipen skall tilliimpas. nämligen att prövningen sker snabbt. Med
hiinsyn till den st:'1ndpunkt som sålunda intogs i grundlagstiftningsärendct
anser jag att det inte nu bör komma i fraga att göra en s{tdan utvidgning av
klagorätten som den som televerket har diskuterat i sin skrivelse.

2.3 Utvidgning av statistiksekretessen
I LJ kap. 4 *sekretesslagen finns bcstiimmelser om sekretess i sadan särskild
verksamhet hos myndigheterna som avser framställning av statistik. Sekretessen skyddar uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska
förh<lllanden och som kan hänföras till den enskilde. Enligt huvudregeln är
sekretessen absolut. Fyra undantag finns dock frirn regeln om absolut
sekretess. Undantagen avser uppgiftL·r i företagsregister. uppgifter som rör
avlidna. uppgifter som behövs för forskningsiindam{1l och uppgifter som inte
genom namn m. m. Lir direkt hiinförliga till den enskilde. För dessa fall giiller
ett omviint skaderekvisit. dvs. uppgift.:rna för liimnas ut. om det sttir klart att
de kan röjas utan att den som uppgifterna rör eller nr1gon honom niirståcnde
lider skada eller men.
Enligt I kap. 3 ~ sekretesslagen gäller sekretess ocksä i fi.irh<'1llandet
myndigheter emellan. Kon Il i ktcn mellan sekretessbestiimmelscrna och
föreskrifter. som tdii!,!ger en myndi!,!het eller dess offentliga funktioniirer
skyldighet att tillhandah{tlla en annan myndighet uppgifter. har vid
tillkomsten av sekretesslagen lösts s{1 att uppgiftsskyldigheten har getts
försteg framför sekretessen ( 14 kap. 1

*sekretesslagen).

Till nu avsedda föreskrifter om uppgiftsskyldighet hör reglerna i 36--40
kap. RB om riitt för domstolar att fo tillgilng till bevisning i riittcgi1ngar (prop.
197LJ/80:2 del A s. 399). Innebörden i denna reglering blir allts{1 att
s.:krctessen viker för t. ex. vittncsplikten. Yittnesplikten giiller emellertid
inte obegriinsad. I 36 kap. 5

*RR anges s!tlunda fall diir det iir förbjudet att

höra vittnen angi1ende uppgifter av visst slag. UI. a. är en domstols
möjligheter att fit till!,!!tng till uppgifter som omfattas av utrikes- och
försvarssckretessen lk·griinsade (se SFS 19811: 1111 ). "1{1gon liknande begriinsning finns inte i friiga om uppgifter som omfattas av den s. k. statistiksekre-
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tesscn enligt 9 kap. 4 *sekretesslagen. Hiir giilkr alltsf1 vittnesplikten fullt ut.
En domstols riitt att förordna att allmänna handlingar. som kan antas ha
betydelse som bevis. skall tillhandah;illas domstolen clkr förundersiiknings-

*

myndigheten regleras p{t motsvarande siitt i 38 kap. X* RJ3 (jfr 23 kap. 14
RB ). Allmiinna handlingar. s1>111 innchitller uppgifter som omfattas av
statistiksekretessen. undantas alltsii inte friin denna s. k. editionsplikt.
Med anledning av att sistniimnda fiirhftllande hade kritiserats i en motion
uttalade riksdagen i samband med att den antog sekretesslagen att
möjligheterna att ytterligare inskriinka domstolarnas riitt att förordna om
utlämnande av allmiinna handlingar inte kunde göras utan niirmare

överviiganden (Kli 1979/80:37 s. 35 ). Fr;lgan om en s<ldan utvidgning har
därefter övervägts inom justitiedepartementet.
För egen del vill jag först erinra om att fn'1gan om förh;'1llandet mellan
statistiksekretessen.;'\ ena sidan. och bl. a. vittnes- och editionsplikten enligt
RB. ä andra sidan. behandlades under förarbetena till den nya sekretesslagen. I den departementspromemoria ( Ds Ju 1977: 11) som litg till grund för
prop. 1979/80:2 föreslogs att det i 36 kap. 5

*Rl3 föreskrirna förbudet mot

vittnesförhör i vissa fall skulle utvidgas till att avse ocks;\ uppgifter som
omfattades av statistiksekretessen. I mål angående siirskilt allvarliga brott
eller niir det förclitg ett samtycke till förhöret av den som skyddades av
sekretessen skulle dock s;idana uppgifter fo lämnas. I promemorian föreslogs
vidare att skyldigheten för myndigheterna att tillhandahi1lla en domstol
allmänna handlingar som kunde antas ha betydebe som bevis skulle regleras
pii motsvarande sätt. Det innebar att eclitionsplikten skulle vara begriinsad i
fråga om handlingar som innehöll uppgifter som omfattades av statistiksekretessen.
Under remissbehandlingen av promemorian tog statistiska ccntralbyr{1n i
sitt yttrande upp fri'tgan om förh;illandet mellan statistiksekretessen tich den
föreslagna utvidgningen av förbudet mot vittnesförhör (prnp. 197lJ/XIJ:2 del
B. s. 558 f). I yttrandet hiivdades att förbudet borde giilla ocksi1 i de mäl
ang<lende siirskilt allvarliga brott diir enligt promemorian vittncsfiirhiir
skulle vara tilli1tet.
I prop. 1979/80:2 uttalade föredragande statsrådet (del As. 31J9) att elen
avviigning mellan intresset av sekretess och det motst;iencle intresset av att
domstolarna fick tillg<'mg till bevisning som hade gjorts i RJ3 i huvudsak var
tillfredsställande till sin sakliga innebörd. Det saknades diirför skiil att i det
di'i aktudla sammanhanget göra annat iin de jiimkningar som var niidviindi)!a
med anledning av de nya I"C)!lerna om sekretess i offentlig verksamhet. Ett
liknande uttalande gjordes i fr;'1ga om editionsplikten (s. 4011). I konsekvens
med denna uppfattning föreslogs i propositionen inte

n~tgot

förbud mot att

höra vittnen ang<'1ende uppgifter som omfattades av statistiksekretessen och
inte heller n;'1gon motsvarande begriinsning av editionsplikten enligt 38 kap.
8

*RR. Det kan tilliiggas att stiillningstagandet i prnpositionen också bör ses
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mot bakgrund av att sekn:tcssen mellan myndigheter över huvud taget var
mindre hlngtgftende i propositionen iin i departementspromemorian.
Jag delar naturligtvis den uppfattning som ligger bakom riksdagens
nyssnämnda uttalande om statistiksekretessen, niimligen att uppgifter som
har lämnats till en myndighet som underlag för statistikproduktion bör ha ett
fullgott sekretesskydd. Den nya sekretesslagen inncbiir också avsevärda
förstlirkningar av statistiksekretessen jiimfört med 1937 års lag och gällande
tyst naclspl i k tsre gl c ring.
Tanken att statistiksekretessen skulle vara absolut i elen meningen att
uppgifter aldrig skulle kunna liimnas vidare till någon enskild eller till en
annan myndighet är å andra sidan knappast rimlig. T. ex. forskningen har
ibland ett legitimt intresse av att fä uppgifter ur ett statistiskt primiirmatcrial.
Även i andra undantagsfall kan det tänkas att statistiksekretessen bör stå
tillbaka för intresset av att uppgifter liimnas ut. Ett uttryck för detta iir att
varken den s. k. generalklausulen, som tillttter uppgiftsliimnancle myndigheter emellan efter en intresseavviigning ( 14 kap. 3

*

sekretesslagen), eller

regeringens dispensbefogenhet ( 14 kap. 8 *sekretesslagen) har försetts med
ni"1gnt undantag som begränsar möjligheterna att Himna ut också statistikuppgifter.
En annan situation diir det i undantagsfall kan finnas ett berättigat intresse
av att uppgifter liimnas ut. trots att de i och för sig omfattas av
statistiksekretessen. iir den att en domstol eller en förundcrsökningsmyndighet behöver uppgifterna som bevisning i en r;ittcg<lng. Även om det
naturligtvis inte kan vara niigon vanlig företeelse att statistik uppgifter lämnas
till en domstol dkr en fi.irundcrslikningsmyndighct för att anviinclas som
bevis. vill jag inte utesluta att intresset av att dessa myndigheter får tillgång
till uppgifterna i nitgot enstaka fall kan vara sii starkt att ocksä statistiksekretessen bör fft st<I tillbaka. Jag vill hiir erinra om att uppgifterna skyddas av
sekretess b<'tde hos domstolen ( 12 kap.
förundersökningsmyndighcten (lJ kap. 17

I
~

* sckrt·tesslagen)

och hos

sekretesslagen). Enligt min

mening föreligger det inte ni\gon risk för att domstnlarna skulle utnyttja sin
möjlighet att förordna att en statistikmy1idighet skall liimna ut hemliga
uppgifter annat än i de med all siikerhet mycket siillsynta fall där det
verkligen m{tste anses befogat att s[1 sker. Jag kan hänvisa till att det s;lvitt
kiint bara i ett enda fall varit aktuellt för en domstol att meddela ett
editionsfönmlnande bctri"iffanck statistikuppgiftcr och att i det fallet nägot
s;iclant förordnande inte meddelades (se Svensk Juristtidning I lJ75 referats.

71). Jag är dlirför inte beredd att nu föresht niigon lindring av gällande
ordning sf1vitt g;iller förhallandet mellan statistiksekretessen och domstolarnas möjligheter att fi't tillgiing till bevisning. Skulle det emellertid visa sig att
38 kap. 8

~

RB utnyttjas pit ett siitt som avviker frirn det jag hiir har förutsatt,

iir jag givetvis bt:redd att pit nytt ta upp fd1gan till behandling.
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3 Upprättade lagförslag
I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet
uppriittats förslag till
I. lag om ändring i sekretesslagen ( 1980: IUO),
2. lag om ändring i lagen ( 1931: 152) med vissa bestiimmdser mot illojal
konkurrens,

3. lag om iindring i lagen ( 1936:56) om socialregister,
4. lag om ändring i lagen (1954:579) om nykterhctsvtird,
5. lag om iindring i lagen (1956:2) om srn:ialhjiilp.
6. lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97).
7. lag om ändring i lagen ( 1965 :94) om polisregister m. m.,
8. lag om ändring i lagen ( 1976:633) om kungiirande av lagar och andra
författningar,
9. lag om ändring i lagen ( 1979: 1118) om jämstiilldhet mellan kvinnor nch
män i arbetslivet,
10. lag om ändring i utHinningslagen ( 1980:376).
De under 3-6 angivna förslagen har uppriittats i samr(td med chefen för
socialdepartementet och de under 9 och JO angivna förslagen i samrad med
statsrådet Andersson.

4 Specialmotivering
4.1 Förslaget till lag om ändring i sekretesslagen (1980: 100)
6 kap. I §
I prop. 1979/80:80 tog jag upp förhållandet mellan lagen ( l 931: 152) med
vissa bestämmelser mot illojal konkurrens ( 1KL) och sekretesslagen. Jag
anförde diirvid följande (s. 49).
I 3 § !KL finns tystnadspliktsbestiimmelser som giiller s[1viil offentliga
funktionärer som enskilda. En motsv<irande sekretessregel fiir ofkntliga
funktionärer finns i 6 kap. I § sekrelt'sslagen. Föremiikt för tystnadsplikten
enligt 3 §första stycket !KL är yrkeshemligheter. Tystnadsplikten giiller hiir
endast för personer som iir anstiillda i näringsverksamhet och iir begriinsad
till den tid, under vilken tjänsteavtalet iir giillande. FöremMet tör tystnadsplikten är enligt paragrafens andra stycke tekniska förebilder. Hifr giiller
tystnadsplikten för alla, som har anförtrotts förebilden för utförande av
arbete eller annars för affärsiindamål, oavsett om vederbörande iir anstiilld
eller inte. Tystnadsplikten är inte tidsbegriinsad. Sekretessen enligt 6 kap. I
sekretesslagen gäller i myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- och driftförhållanden. Sekretesstidens liingd iir 211 t1r. Som jag
tidigare har sagt bygger sekrctesslagstiftningen pä att sekretessen för
offentliga funktioniirer skall regleras i princip uteslutande i sekretesslagen.
Tystnadspliktsbestämmelsen i 3 § IKL bör diirför göras tilliimplig endast p<I
enskilda. En s<'1dan ändring av 3 § skulle emellertid leda till en väsentlig
skillnad i friiga om tiden för tystnadsplikten mellan offentliga funktioniirer

*
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och andra anstiillda. En s(1clan skillnad iir inte sakligt motivi:rad. fiir att i
huvudsak samma regler skall giilla för offi:ntliga funktioniiri:r oi:h enskilda
m(1stc. förutom 3 *!KL, iiven 6 kap. 1 *sekretesslagen iindras. Vidare finns i
12 IKL besHimmi:lser om förhandlingssekretess som måste anpassas till
sekretesslagen. De hiir nii111nda frtlgorna kräver emellertid ytterligare
överviiganden innan nägot förslag kan läggas fram.

*

När det giiller frågan 0111 en anpassning av 3

*!KL till sekretesslagen och

en iindring i förevarande paragraf vill jag vidare erinra 0111 att skyddet för
företagshe111ligheter f. n. övervägs inom utredningen (Ju 1979:09) om skydd
för företagshemligheter. Utredningen skall se över bl. a. bestämmelserna i

3

*IKL. Enligt direktiven bör utredningens överviiganden avse inte bara

arbetstagare i privat tjiinst utan oeksa offentligt anstiillda.
Enligt min mening bör resultatet av kommittens utredningsarbete inte
föregripas. Jag förordar därför att man nu gör i:n provisorisk reglering.
Denna maste i sft stor utstriickning som miijligt tillgodose l\'<t di:lvis
motstridiga intressi:n. Det i:na iir att anstiillda i privat tjänst och offentligt
anställda bör vara likstiillda i friiga om tystnadsplikt ang[1ende arbetsgivarens
företagshemligheter. Det andra intresset är att ri:gleringen inte bör medföra
alltför långtgaende ingrepp i de två aktuella paragraferna. En rimlig
avvi1gning mellan dessa intressen torde uppn[1s. om fiireskriflt'rna utformas
så att den som i1r anstiilld hos en myndighet sil liinge anstiillningsförh;lllandt't
varar är skyldig att iaktta den tystnadsplikt som följer av 6 kap. 1

*

sekretesslagen. medan hans tystnadsplikt efter anstiillningens upphörande
inskränks till att avse sftdant som omfattas av tystnadsplikt i:nligt 3

*andra

stycket !KL, dvs. tekniska förebilder.
I enlighet med ckt anförda har i ett nytt sista stycke i förevarande paragraf

föreskrivits att för den vars anstiillning hos myndigheten har upphört gäller
förbudet enligt första stycket att röja eller utnyttja uppgifter endast i den
utstriickning som följer av 3

*andra stycket IK I .. I fr{1ga om I KL hiinvisas till

avsnitt 4.2.

7 kap. 9

*

Enligt riksdagsbeslut (prop. 1975176:39. UbU 1975176:30. rskr 1975176:367
och prop. 1978/79: 180. UbU 1978179:45, rskr 1978179:422) skall kommunernas skolstyrelser ha ett övergripandi: uppföljningsansvar för alla ungdomar
under 18 t1r som efter avslutad grundskola inte genomgiir utbildning eller har
arbete. Föreskrifter om denna verksamhet har tagits in i 2 kap. 4

*

skolförordningen (1971:235. omtryckt 1979:717). Verksamheten. sL1m avser
studie- och yrkesorientering. bedrivs i syfte att ge de berörda ungdomarna en
möjlighet till arbete. praktik eller utbildning. Vi:derbörande skolstyrelse
skall diirför fortlöpande httlla sig underriittad om dessa ungdomars situation.
utröna deras intressen och möjligheter för fortsatt utbildning eller arbete och
lämna dem vägledning i sf1dana fr;lgor. Studie- och yrkesorienteringi:n skall
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bedrivas i nära samverkan med berörda lokala statliga och knmmunala
organ, främst den offentliga arbetsförmedlingen och sociala centralniimnden.
Det är uppenbart att det inom denna verksamhet kan finnas uppgifter som
iir lik<t skyddsvärda som motsvarande uppgifter inom den elevvimlandc

*

verksamhet som avses i 7 kap. 9 andra stycket. Diirför har i paragrafen
införts ett nytt fjärde stycke med hestilmmclser om sekretess i den studie- och
yrkcsorientcring som avses här. Med den föreslagna avfattningen av stycket
blir detta tillämpligt endast i den verksamhet som skolstyrelserna bedriver.
Har en skolstyrelse vänt sig till en arbetsförmedling eller en social niimnd blir
frågan om sekretess hos dessa myndigheter att bedöma efter de bcstiimmelser som gäller för deras verksamhet.
Det bör anmärkas att sekretessen enligt det nya fjiirde stycket kommer att
bryta meddelarfriheten (se 16 kap.

I~).

8 kap. 2 §
Riksdagen har under våren L979 antagit en ny lag om dclpcnsionsförsiikring som har triitt i kraft den I januari 1980 (prop. 1978179:69. SfU
1978179: 14. rskr J978179: LB. SFS 1979:84). Jämfört med iildre lagstiftning
innebiir den nya lagen att den för arbetstagarna lagstadgade försiikringen för
delpension mellan 60 och 65 i1rs alder gäller iiven för egna företagare snm
minskar sitt förvärvsarbete med hiilften. Det innebiir att bl. a. smftförctagarc, jordbrukare och fiskare omfattas av hela systemet med rörlig pensionsåldcr, som infördes den l juli 1976.

I fråga om uppgifter som lämnas i ett delpensionsiirendc giiller i dag enligt
18 kap. 28 § lagen ( 1962:381) om allmän försiikring tystnadsplikt för
befattningshavare m. fl. hos de allmiinna förS:ikringskassorna. Tystnadsplikten avser endast enskildas personliga förh;lllanden. Handlingar i t'lt

*

delpcnsionsärcnde är sckrt'lcssbclagda enligt 14
l 9J7 tirs sekretesslag.
I Iandlingar i st1dana ärenden iir dock hemliga endast s{ivitt de angitr enskildas
personliga förhållanden.

*

Enligt 7 kap. 7 sekretesslagen kommer sekretess att giilla hos allmiin
försäkringskassa i delpensionsiirendcn för uppgifter om n;lgons hiilsotillst{111d
eller andra personliga förhållanden. om det kan antas att den som uppgiften
rör eller nagon honom niirstäcnde lider men 0111 uppgiften röjs. Däremot ger
sekretesslagen inget skydd för uppgifter

0111

enskildas affärs- eller driftför-

hållanden i delpensionsärcnden. Sedan dclpensionsfiirsiikringcn nu har
utvidgats till egenföretagare behövs ett sekretesskydd :iven för s;'1dana
uppgifter. Förevarande paragraf har diirför ändrats sä att den omfattar även
iirenden om delpcnsionsförsiikring (jfr prop. 1978179:69 s. 78).
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8 kap. 9

*

I denna paragraf finns s..:kretessbcsliimmelser som rör uppdragsverksamhet för enskildas riikning. Finns uppgifter som avses i paragrafen i o:n allmiin
handling. giiller sekretessen för uppgifterna i normalt högst 20 itr. Friin denna
regel finns två undantag. niimligen såvitt giiller hemliga uppgifter hos en
högskoleenhet och hos statens skeppsprovningsanstalt.

r fr{1ga

om sftdana

uppgifter g;iller sekretessen i högst 10 resp. 50 år.
Patent- och registreringsverket har i en skrivelse den 2<i augusti 1980
hi:mstiillt att sekretesstiden för uppgifter i verkets uppdragsverksamhet i
likho:t med vad som för motsvarando: fall giiller hos statens skeppsprovningsanstalt bestiims till 50 iir.
Verket uppger att siiviil statens skeppsprovningsanstalt som patentverket
mottar uppdrag fdn industriföretag. forskningsinstitutioner och andra
uppdragsgivare som bedriver tekniskt ulvecklingsarbete inom ytterst kiinsliga omdtden och som riiknar med att lämnade uppgifter för ett totalt skydd
mot utl:imnande till ovidkommande. Under hela den tid uppdragsverksamheten har bedrivits har det stfttt klart att den nu giillande sekrL'tesstiden på 20
år av uppdragsgivarna uppfattats som ytterst otillfredsställande. Ofta giiller
underlaget för undersökningarna tekniskt utvecklingsarbete som kan komma att resultera i l.'.n patentansiikning. Ett inte ovanligt fall

~ir

att en

uppdragsgivare avstår fr{m alt fullfölja uppdraget med en sådan ansökan
trots att förutsättningar för patent föreligger. Han kommer dit i ett siimre liige
än om han gjort en patentansökan men itterkallat denna. I det sistniimnda
fallet förblir handlingarna hemliga utan begränsning. Den giillande reglc, ringen kan fä uppdragstagarc att avst{1 frän att anlita verkets tj~inster.
Jag kan för egen del instämma i att patent- och registreringsverkets
uppdragsverksamhet iir av s;I speciell karaktiir att det iir motiverat med en
längre sekretesstid iin den normala 20 årstiden. Pörevarande paragraf har
diirför iindrats så att sekretesstiden fiir uppgifter i allmiinna handlingar om
denna verksamhet har bestiimb till högst 50 i1r.

8 kap. 12

~

Biomedicinska fnrskningsprojekt i Sverige som innefattar försök på
miinniskor och som inte iir avsedda att direkt gagna den enskilde individen,
granskas numera av en forskningsetisk kommittc. I biomedicinska forskningsprojekt inbegrips prövningar av icke registrerade läkemedel och
registrerade liikemedcl som prövas med nya indikationer. Forskningsetiska
kommittfrr finns i dag vid samtliga medicinska fakulteter i landet.
Kommitteerna skall svara för den etiska granskningen av de forskningspro.ickt som planeras eller p[1gär i resp. region.
Som underlag för granskningen skall projektledaren ge in en beskrivning
av forskningsprojektet till den forskningsetiska kommitten. I beskrivningen.
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skall anges bl. a. projektets mtil. 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 granskningen har i detta sammanhang sin friimsta betydelse d{1
det är fraga om prövning av icke registrerade liikemedel eller av registrerade
läkemedel med nya indikationer. Det iir uppenbart att en projektbeskrivning
som rör prövningen av ett läkemedel kan inneh{tlla sådana uppgifter nm en
enskilds affärs- eller driftförh<lllanden som biir vara sekretesskyddade. Vid
riksdagsbehandlingen av prop. 1979/80:2 förutsattes att frågan om sekretess
hos de etiska kommittecrna skulle övervägas i anslutning till di:n förordning
som enligt bemyndigandet i 8 kap. 6

*si:kretesslagt·n skull.: utfärdas av

regeringen. Jag har emellertid kommit fram till att den etiska granskningen
knappast kan anses som sådan tillsyn med avseende pi1 niiringslin:t som avses
i sistnämnda bestämmelse. Eftersom inte heller nägon annan sekretessbestämmelse i lagen kan anses tillämplig p[1 granskningsverksamheten. har det
här aktuella sekretessbehovet tillgodosetts genom ett nytt andra styckl' 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 inskriinka meddelarfriheten. I3estiimmclsen i 16 kap. I
har ändrats i överensstämmelse hiirmcd.

*

9 kap. l §
Riksdagen har under våren 1980 antagit en ny skatteregisterlag som har
trätt i kraft den 1 juli 1980 (prop. 1979/80: 146, SklJ 1979/80:56. rskr
1979/80:353, SFS 1980:343). I lagen finns bestämmelser 0111 skatteregister
som förs med hjälp av automatisk databehandling. Bland lagens föreskrifter
finns en bestämmelse ( 12 *) som reglerar utHimnande till enskilda av
uppgifter som är sekretessbelagda enligt förevarande paragraf i den nya
sekretesslagen. Det har därför i fjärde stycket införts en hiinvisning till

*

skatteregisterlagen (jfr 2 kap. 2 andra stycket tryckfrihetsfiirordningcn.
omtryckt 1979:936 och SFS 1980:344).

9 kap. 9

*

I paragrafens andra stycke regleras sekretessen hos notarius publicus.
Regleringen innebär att sekretess gäller för uppgifter som det kan antas att
den rättssökande har förutsatt skall bli behandlade förtroligt. Vidare giiller
sekretess för uppgifter i övrigt

0111

n[1gons personliga eller ekonomiska

förhållanden, om det kan antas att han lider skada eller ml'n om uppgifterna
röjs.
Med den avfattning som paragrafen har fatt kan sekretess komma att giilla
för uppgifter

0111

protester av växlar och checkar. Handlingar med si1dana
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uppgiftt:r iir inte sekretcsshclagda enligt 1937 iirs sck retcsslag (26 * ). Dessa
uppgifter omfattas inte heller av notarius publicus tystnadsplikt (7 *stadgan
/1964:(179! om notarius publicus).
Nt1gon ändring i den nu gällande ordningen bör inte knmma i fräga. I
paragrafens andra stycke har diirför gjorts ett tilliigg som uttryckligen
undantar uppgifter

9 kap. 211

0111

protester frän sekretessen.

*

Fnlil!t paragrafens första stycke giiller sekretess hos en domstol i m~il om
tilliimpningen av lagen (I 971i:.'i80) om medbestiimmande i arht'lslivet och i
m;·t1 om klillcktivavtal. f"öremi1kt fiir sekretessen iir uppgifter

0111

enskildas

personliga eller eknnomiska förhi'dlanden. En fiirutsiittning för sekretess iir
att det kan antas att den enskilde elkr n;'1gnn honom niirsti1L'nde lider
avseviird skaua eller bctydande men

0111

uppgiften riijs. I sak trer paragrafen

tillsammans med 8 kap. 17 * sekrL'lesslagen samma skydd som 311

*1937 iirs

sekretesslag i förening med 711 *lagen om medbestiimmande i arbetslivet (jfr
prop. 1979180:2 del J\ s. 291 ).
De mftl som avses i förevarande paragraf handliiggs enligt lagen ( 1974:371)
om rättegiingen i arbetstvister. Ocks:'1 andra typer av mäl handliiggs enligt
den lagen. En sådan mi'ilkategori utgörs av miil

( 1974: 12)

0111

0111

till:impningcn av lagen

anstiillningsskydd. I sädana mitl kan det förekomma uppgiftn

om enskildas personliga eller ekonomiska förh<'11landen som behiiv.er
st'kretesskyddas. Tilliimpningsomradet för paragrafen har diirför utvidgats
till att omfatta ocks;'t mM snm avses i lagen om anstiillningsskydd.

I detta sammanhang bör niimnas att det finns mM om tilliimpningen av
lagen ( 1976:600) om offentlig anstiillning vilka rör anställningsskyddet för
arbetstagare med statligt reglerad anstiillning. Jag syftar pi1 m[tl um
tilliimpningen av 7, X. ll och 13 kap. sistnämnda lag. Mt1kn gäller bl. a.
uppsiigning och avskedande. I st1dana mlil finns det naturligtvis ett lika starkt
sekretcsshchov som i motsvarande mäl enligt lagen om anstiillningsskydcl.

*i
*sekretesslagen. Sekretessbehovet blir emellertid

Sekretess kan visserligen giilla hos domstolen med stöd av 7 kap. 11
förening med 12 kap. I

enligt min mening inte tillriickligt tillgodosett hiirigenom. Förevarande
paragraf har därför iinclrats så att den skall omfatta ocks:'1 1rnll som rör
tillämpningen av 7. 8. 11 och 13 kap. lagen om offentlig anstiillning.
I fri1ga

0111

m[1I om tilliimpningen av I 0 kap. lagen om offentlig anstiillning.

dvs. m:ll om disciplinansvar. anser jag emt:llertid inte att det finns skiil att
föreskriva n<lgon sekretess (jfr 7 kap. 11

*fjiirde stycket sekretesslagen och

prop. 197W80:2 del A s. 203).
En annan typ av mM som handliiggs enligt lagen om riitteg;ingen i
arbetstvister iir m:ll

0111

tvister rörande könsdiskriminering. Fr. o. m. den I

juli J 980 kan uppgifter i sådana mål h[1llas hemliga med stöd av 36 ~ 1937 i"irs
sekretesslag i förening med 11 * tredje stycket lagen ( 1979: I I IX) om
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jämstiilldhet mellan kvinnor och miin i arbetslivet (omtryckt I!J80:-l I2).
Sekretessen enligt förevarande paragraf har diirför utvidgats till att giilla

**

ocksa i m~1l om ti!Himpningen av 2-5 och 8
sistniimnda lag. Tilliigget giir att
bestiimmelsen i 11 tredje stycket jiimstiilldhctslagen kan upphihas (jfr
prop. 1979/8():80 s. -17 och 73 och prop. 1979/80:129 s. 2-1).

*

För di: <'ttersti\cnch: typerna av m{!I som handliiggs enligt lagen om
riittegimgen i arbetstvister ger 8 kap. 17 * sekretesslagen skydd s[1vitt giiller
uppgifter om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförh[tllanden.
under förutsiittning att det kan antas att den stim uppgiftl:'rna rör lider
avseviird skada om uppgifterna röjs.

9 kap. 21 *
Enligt 22 * andra stycket 1937 firs sekretesslag i paragrafens lydelsc enligt
SFS l 981l:-114 giiller handlingssekrctess i iirendcn hos jiimstiilldhetsombudsmannen eller jiimstiilldhetsnämndl'll enligt lagen om jiimstiilklhet mellan
kvinnor och miin i arbetslivet. Handlingar i st1dana iirenden iir hemliga i 20 t1r.
En handling i ett sildant ärende för dock liimnas ut. om trygghet kan

an~es

vara för handen att handlingens innehäll inte skall missbrukas till skada för
n~1gon

enskild som skyddas av sekretessen. En tystnadsplikt i iirenden av det

angivna slaget finns föreskriven i 22 *lagen om jiimstiilldhct mellan kvinnor
och miin i arbetslivet. S{iviil bcstiimmelsen om handlingssekrctess som
tystnadspliktsfiircskriften iir av provisorisk karaktiir (jfr prop. 1979/80: 129 s.
19).
De blida nu berörda sekretessbcstiimmelscrna skall upphiira all giilla niir
den nya sekretesslagen triider i kraft. De har fött motsvarigheter i den nya 9
kap. 21 ~ i lagen. I sak ansluter den nya sckrekssbcstiirnmelsen niira till de
giillande reglerna.
Den tystnadsplikt som följer av den nya 9 kap. 21 * bör inte ha förctriide
framför principl'n om meddelarfrihet. Paragrafen har diirför inte tagits med i
uppräkningen i 16 kap. l *·

16 kap. J

*

Som j<tg har anfört i motiven till 8 kap. 12 *bör meddelarfrihet r~ida i fniga
om uppgifter som avses i det nya andra stycket i paragrafen.

Punkt I Överg[mgshcstiimmelserna
Sekretesslagen triider i kraft den I januari 1981. Lagen har delvis utformats
fr{m den utgi\ngspunktcn att den socialtj~instlag s11rn har föreslagits i prop.

1979/80: I skulle triida i kraft samtidigt (prop. 1979/80:2 del As. 18-1och504).
Riksdagl'll har emellertid beslutat att elen nya socialtjiinstlagen skall triida i
kraft först den I januari 1982 (Sol.I 1979/80:-14. rskr JlJ7(J/80:385. SFS
1980:620).
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Med anledning av detta beslut av riksdagen har Svenska kommunförbundet i en skrivelSL' den 27 juni 1980 till regeringen tagit upp frågan om
ikrafttriidandet av sekretesslagens bestiimmclscr om registrering av allmänna handlingar ( 15 kap. 1 och 2

**) si1vitt giillcr den kommunala socialvärden.

Förbundet p;'1pekar alt ocks{1 socialtjiinstlagcn innehåller föreskrifter som
gälln registrering, bl. a. föreskrifter om registerm. m. (59-66

** ). Som en

förberedelse infiir den nya lagstiftningen bedriver Kommunförbundet i
samarbete med andra ett projekt för att få fram rutiner för registrering.
dokumentation och arkivliiggning m. m. De nya rutinerna skall vara färdiga
att tas i bruk niir socialtjiinstlagcn träder i kraft. En omläggning av
socialvt1rdens registrerings- och dokumentationssystem beriiknas enligt
förbundet kosta kommunerna ca 25 milj. kr. Förbundet anser att det skulle
vara b[1de kostnadskriiv;mde och olyckligt att behöva utarbeta administrativa
system som skulle giilla bara under en övergi'mgstid av ett

ar. Därför föresläs

att ikrafttriidandet av sekretesslagens regler om registrering av allmänna
handlingar. si1vitt giillcr den kommunala socialvården. flyttas fram till den l
januari 1982.
För egen del vill jag först niimna att det f. n. inte finns ni1gra generella
bestiimmclscr om skyldighet att registrera allmänna handlingar inom den
kommunala socialvt1rden. Man for därför utgå från att -

iiven om

kommunerna har system för re[!.istrering av handlingar - systemen varierar
frt111 kommun till kommun . .lag anser i likhet med Kommunförbundet att det
skulle vara klart oliimpligt frirn flera synpunkter att nu tvinga fram
registreringsrutiner som är anpassade till den nya sekretesslagens krav men
inte till socialtjiinstlagens. 1nte minst kostnadshiinsynen talar mot en sådan
ordning. Det torde inte gi'1 att till den 1 januari 1981 få fram nya
registreringsrutincr inom den kommunala socialvården. vilka svarar mot
socialtjiinstlagens föreskrifter. Jag delar därför uppfattningen att sekretesslagens regler om registrering av allmänna handlingar bör bli tillämpliga inom
den kommunala socialv<'irden först vid den tidpunkt då socialtjänstlagen
triider i kraft. Med hiinsyn härtill har det gjorts ett tillägg till p. 1
öveqr{mgshestiimmelserna till sekretesslagen av innebörd att 15 kap. 1och2
**i lagen skall börja tillämpas inom den kommunala socialtjänsten först den
I januari 1982.
13etriitlande de övcrgtmgsbestiimmelser i övrigt som behövs med anledning av riksdagens beslut om socialtjiinstlagen hiinvisas till p. 3.

Punkt 3 Överg[111gsbL'Stiimmelserna
I 7 kap. +---6

**

i den nya sekretesslagen regleras sekretessen inom

socialt,Hinsten. Vad som menas med socialtjänst anges i 7 kap. 4

*tredje

stycket. Med soeialtjiinst försUs st\lunda verksamhet enligt lagstiftningen om
socialtjiinst och den siirskilda lagstiftningen om vård av unga utan samtycke
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samt verksamhet som i annat fall handhas av socialniimnder. Till socialtjiinst
räknas också sådan verksamhet hos andra myndigheter som innefattar
omprövning av en socialnämnds beslut eller siirskild tillsyn över niimntkns
verksamhet samt verksamhet hos kommunala invandrarbyrf1er.
Den utformning som denna definition av begreppet socialtjiinst har ffttt i
sekretesslagen bygger på att den lagstiftning som föreslogs i prop. I 979/811: 1
om socialtjänsten skulle träda i kraft den 1 januari 1981. Riksdagen har
emellertid beslutat att lagstiftningen-med vissa ändringar-skall triida i kraft
ett år senare. Detta betyder att den lagstiftning som crsiitts av den nya
socialtjänstlagstiftningen - barnavttrdslagen ( 1960:97). lagen ( 1954:579) om
nykterhetsvård, lagen (1956:2) om socialhjälp. lagen (1970:296) om social
centralnämnd m. m., lagen ( 1976:381) om barnomsorg samt lagen ( 1936:56)
om socialregister - fortfaramk kommer att vara i kraft under {1r 1981. De
tystnadspliktsföreskrifter som finns i de nyss niimnda lagarna skall emellertid
upphöra att gälla den 1 januari 1981, då de ersätts av 7 kap. 4-6 §§ i den nya
sekretesslagen.
För att begreppet socialtjiinst i den nya sekretesslagen skall omfatta den
verksamhet på det sociala omrt1det som bedrivs enligt den nuvarande
lagstiftningen under år 1981 behövs en särskild överg{111gshestiimmelse. En
sfidan har tagits in i förevarande punkt.
Övergångsbestämmelsen får betydelse för tillämpningen av inte bara 7
kap. 4 § utan också 7 kap. 5 och 6 §§. I 5 § kommer hänvisningen till den
särskilda lagstiftningen om vård av unga utan samtycke under [1r 1981 att avse
barnavårdslagen. På motsvarande sätt far begreppet socialtjiinst i 6 §
övergångsvis den innebörd som följer av förevarande punkt i överg{rngsbestiimmelserna jämförd med 7 kap. 4 § tredje stycket.
I 7 § första stycket lagen om socialregister finns bestiimmelser om
utlämnande till enskilda av allmänna handlingar som omfattas av sekretess
enligt 7 kap. 4 §. För att det skall vara tillåtet att det på detta siitt i en annan
lag än sekretesslagen finns bestämmelser om handlingssekretessen pä sncialtjiinstområdet krävs att sekretesslagen innehåller en hiinvisning till den andra
lagen (se 2 kap. 2 § andra stycket tryckfrihetsförordningen). En s{1dan
hänvisning har tagits in i förevarande punkt i överg{mgsbestiimmelserna. I
fråga om 7 § andra stycket i lagen om socialregister hänvisas till avsnitt

4.3.

4.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1931: 152) med vissa bestämmelser
om illojal konkurrens
I ett nytt sista stycke i 3 § har gjorts ett tillägg som innebär att den i
paragrafens första stycke föreskrivna tystnadsplikten inte skall giilla för dem
som är anställda hos det allmänna. Beträffande skälen till ändringen hänvisas
till vad som har sagts i anslutning till 6 kap. 1

*sekretesslagen.
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I 12

* finns

en bestiimmclse om fiirhandlingssekrctcss.

Den nya

sckretesslagstiftningcn inncbiir all m(\jlighctnna att hi1lla dnmstolsförhandlingar inom stiingda diirrar i princip skall framg[1 av RH och förvaltningsproeesslagen (jfr prup. 1979180:811 s. 47). Fön.:skriftL'n i 12 ~ skall diirför
upphiivas.
En förutsiittning för att en domstol skall kunna besluta om förhandlingsSl'krctL'ss iir enligt 5 kap. I* RB i dess lydelse fr. o. m. den I januari 1981
( SFS l l)80: llll) att det kan antas att det vid förhandlingen kommer att
förebringas uppgifter för vilka giiller sckrctess som avst's i sekretesslagen.
Enligt 8 kap. 17 *sekretesslagen giiller sekretess hos en domstol i m:ll eller
iircnden i dnmstokns riittskipande elkr riittsv<lrdande verksamhl't för
uppgifter om en myndigllL'ts ellt'r en enskilds affärs- eller driftförh<illanden.
om det kan antas att den som uppgifterna rör lider avseviird skada om
uppgifterna röjs. Kan det antas att siidana uppgifter kommer att före bringas
vid en förhandling i ett s{1dant m<tl som avses i den upphi"ivda bcstiimmelsen.
kan alltsit domstolen med stiid av 5 kap. 1

*RB fön1rdna att förhandlingen

skall hitllas inom stiinµda dörrar.

4.3 Fiirslaget till lag om ändring i lagen ( 19.,6:56) om socialregister
I 7 ~andra stycket föreskrivs att uppgifter fdin socialregister för liimnas ut
till enskilda för vetenskapliga och diirmed jiimförliga undersökningar. stivida
trygghet kan anses vara för handen att det intt' kommer att missbrukas till
men för n{igon enskild.
Sekretessen för uppgiftt'r i socialregister enligt den nya sckn.:tcsslagcn
kommer att vara densamma som för uppgifter inom socialtjiinstcn i
allmiinhct. Det inncbiir att sekretessen kommer att giilla undn förutsiittning
av att l'tt s. k. omviint skaderekvisit iir uppfyllt. Det betyder i sin tur att den
nyss niimnda föreskriften i lagen om socialregister i sak överensstiimmcr nJL·d
den nya sekretessregleringen och att elen diirfiir blir obchiivlig. Andra qyckct
i 7

* föresl{ts

diirfiir bli upphiivt. Hiirigenom intriickr emellertid den

skillnaden att socialstyrelsen inte liingre skall pröva frilgor 0111 utliimnande av
uppgifter. S[1dana frt1gor skall i fortsiittningen prövas enligt vanliga regler (se

1 kap. !.+

*tryckfriht'tsfiirorclningcn).

Det kan anmiirkas att laµt'n om socialregister i {1terst{1ende delar upphör
att giilla vid 1981 {1rs utgEmg (se motiveringen till iindringen i p. 3
(ivergtmgsbestiimmclserna till sekretesslagen).

4.4 Förslaget till lag om ändring i lagen I 1954:5791 om

n~'ktcrhctsvård

Som framgfir av 111\ltivcringen till iindringen i övergtingsbestiimmt>lst'rna
till sekretesslagen kt)n1111er lagen ( 195.+:579) om nykterhctw{trcl att giilla
ocks;1 under t1r 1981. I 64

*lagen om nykterhctsvi"lnl fiirL·skrivs tystnadsplikt

för den som iir eller har varit vt'rksam inom samhiillets nyktcrhetsv{ml för
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uppgifter om enskildas personliga fiirh;\llanden. Tystnadsplikten iir hegriinsad genom ett obehlirighctsrekvisit.
Tystnadsplikten giiller i fiirsta hand för offentliga funktioniirer. För deras
del behövs tystnadspliktshestiimmelscn inte liingrc. Tystnadsplikt giiller fiir
dem i stiillct till följd av 7 kap. -l och 6 **sekretesslagen i förening med p. 3
öve rg{1ngsbestii m melse rna.
Även enskilda kan emellertid omfattas av tystnadspliktsbestiimmelscn i
lagen om nykterhctsvärd. Samhiillets nykterhctsv{ml bedrivs niimligen iiven
vid anstalter som har anordnats av enskilda och som har erkiints av
regeringen s;'1som allmiinna viirdanstaltcr för alkoholmissbrukare. De som iir
verksamma vid dessa anstalter omfattas inte av sekretesslagens bestiimmelser. Tystnadspliktsbestiimmelscn i lagen om nykterhetsv{ird kan diirför inte
upphiivas pt1 samma siitt som motsvarande bcstiimmclscr i lagen om
socialhjiilp och barnav{irdslagen (jfr avsnitt -l.:' och -l.6). Bcstiimmelsen har i
stiillet iindrats s{i att den avser end:1st st1d:1na personer som iir eller har varit
verksamma vid anstaltn som har anordnats av enskilda och som har crkiints
av regeringen sf1snm allmiinna v{1rdanstalter för alkoholmissbrukare (jfr-lO

*

lagen pm nykterhetsv:lrd). Vidare har tagits in en erinran om att bcstiimmclser om tystnadsplikt i det allmiinnas verksamhet finns i sekretesslagen.
Niir lagen om nykterhetsdrd upphör vid utgfmgen av {1r 1981 kan
tystnadspliktsföreskriften i förevarande paragraf behöva ersiittas med nya
bcstiim me ber.

4.5 Förslaget till lag om iindring i lagen (1956:21 om socialhjälp
S(im framg{ir av motiveringen till iindringen i övergångsbestiimmelserna
till den nya sekretesslagen kommer lagen ( 1956:2) om socialhjiilp att giilla
ocks~t

under t1r 198 I. Sekretessen fiir uppgifter i socialhjiilpsverksamheten

skall dock efter utgiingcn av 1980 regleras i 7 kap. -l och

(1

** i den nya

sekretl'sslagcn. Den tystnadspliktsföreskrift som f. n. finns i 6-l

*lagen om

socialhjiilp skall diirför upphiira att giilla redan den I .ianuari I lJX I (jfr prop.
l lJ791xo: sn s. -i-il.

4.6 Förslaget till lag om ändring i harnaYårdslagcn I1960:971
Som framg:fir av motiveringen till iinc.lringen i övcrg{rngshestiimmelserna
till den nya sekretesslagen kommer harna,·;irdslagen ( 1960:97) att giilla ncks;I
under cir 1981. Sekretessen för uppgifter inom samhiillcts barnav[ml skall
dock efter utg:'\ng:en av [ir 19811 regleras i 7 kap. -l-li *~ i den nya
sekretesslagen. Den tystnadspliktsfiireskrift som f. n. finns i 91

*barnav{irds-

lagcn skall diirför upphöra att giilla redan den I januari Jl.JRI (jfr prop .
.1979/XO:RO s. -l4).
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4. 7 Förslaget till lag om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m. m.
lll

* i lagen ( !%5:94) om polisregister m. m.

finns en föreskrift om

tystnadsplikt som föreslris anpassad till den nya sekretesslagen (jfr prop.

J979/80:80 s. 44 ). DL'n motsvaras i första hand av 7 kap. 17

*sekretessla-

gen.

4.8 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1976:633) om kungiirande av lagar
och andra författningar

*

*

l 2 lagen ( 1976:633) om kungörande av lagar nch andra författningar ( 2
iindrad 1978:238) finns f. n. en hänvisning till 1937 itrs sekretesslag.

Hiinvisningen har iindrats till att avse ckn nya sekretesslagen. Vidare har
vissa redaktionella justeringar gjorts.

4.9 Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1979: 1118) om jämställdhet mellan
k \'innor och miin i arbetslivet
Som framg{1r av motiveringen till iindringen i 9 kap. 20
kan l l

*sekretesslagen

*tredje stycket i lagen om jiimställdhet mellan kvinnor och miin i

arbetslivet upphöra att giilla

n~ir

den nya sekretesslagen trtider i kraft. Också

tystnadspliktsföreskriften i lagens 22
den nya 9 kap. 21 *sekretesslagen.

* kan upphiivas. se motiveringen till

Det bör p:'1pekas att 5 kap. 1 * Rl3 i förening med 9 kap. 20 *sekretesslagen
kan synas innebiira en skiirpning av förutsiittningarna för att en förhandling i
etl mM om könsdiskriminering skall fä hållas inom stiingda dörrar. Eftersom
den sistniimnda besttirnmelsen förutsiitter avseviird skada eller betydande
men för att sekretess skall giilla. torde det emellertid niistan alltid finnas
mi)jlighet att hi1lla en förhandling inom stiingda dörrar niir skade rekvisitet i
sekretesslagen iir uppfyllt. Rekvisitet "synnerlig vikt" i 5 kap. I
niimligen som regel anses uppfyllt samtidigt.

~

RB får

4.10 Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen ( 1980:376)
I 45

*andra stycket utbnningslagen finns en föreskrift om förhandlings-

sekrctess hos förvaltningsdomstolarna i utlänningslirenden. Föreskriften
innehiir att domstolen ft1r hesluta att förhandlingen skall hMlas inom stängda
dörrar. iiven om detta inte följer av 16

*förvaltningsprocesslagcn.

Möjligheterna för en domstol att hi11la en förhandling inom stängda dörrar
skall i fortsiittningen i princip framgå av riittegångshalken och förvaltningsprncesslagcn (jfr prop. 1979/80:80 s. 47). Föreskriften i utlänningslagen skall
cfärför upphävas.
En förutsiittning för att en domstol skall kunna besluta om förhandlingssekretcss iir enligt 16

*förvaltningsprocesslagen i dess lydelse fr. o. m. den 1
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januari 1981 (SFS 1980:104) att det kan antas att det vid förhandlingen
kommer att förebringas uppgifter för vilka gäller sekretess som avses i
sekretesslagen. I 7 kap. 14 §sekretesslagen finns bestämmelser till skydd för
utlänningar. Kan det antas att uppgifter som avses i denna paragraf kommer
att förehringas vid en förhandling, kan alltså domstolen med stöd av 16 §
förvaltningsproeesslagen förordna att förhandlingen skall hållas inom
stängda dörrar.

5 Hemställan
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta förslagen till
1. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100),
2. lag om ändring i lagen ( 1931: 152) med vissa bestämmelser mot
illojal konkurrens,
3. lag om ändring i lagen ( 1936:56) om socialregister,
4. lag om ändring i lagen (1954:579) om nyktcrhetsvård,
5. lag om ändring i lagen (1956:2) om socialhjälp,
6. lag om ändring i barnavårdslagen (1960:97),
7. lag om ändring i lagen (1965:94) om polisregister m. m.,
8. lag om ändring i lagen (1976:633) om kungörande av lagar och
andra författningar,
9. lag om ändring i lagen (1979:1118) om jämställdhet mellan
kvinnor och män i arbetslivet,
10. lag om ändring i utlänningslagen (1980:376).

6 Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att
genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredraganden
har lagt fram.
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