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Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut1  föreskrivs att 7 kap. 4 och 19 §§ samt 16 kap.
1 § sekretesslagen (1980:100)2  skall ha följande lydelse.

7 kap.

4 §3     Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds person-
liga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon honom närstående lider men. Sekretessen gäller dock
inte beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut
om sluten ungdomsvård. Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till
enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för att
denne skall få vetskap om vilka hans biologiska föräldrar är.

Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift som en-
skild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgiv-
ningen.

Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst
och den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan
samtycke samt verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av social-
nämnd eller av Statens institutionsstyrelse. Till socialtjänst räknas också
verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av social-
nämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet samt verk-
samhet hos kommunal invandrarbyrå. Med socialtjänst jämställs ärenden
om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, ärenden om introduk-
tionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, ärenden om till-
stånd till parkering för rörelsehindrade samt verksamhet enligt lagstiftningen
om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av personakt
enligt 70 c § socialtjänstlagen (1980:620) för uppgift om enskilds personliga
förhållanden. Utan hinder av sekretessen får uppgift lämnas till socialnämnd
om uppgiften behövs för handläggning av ärende eller genomförande av
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beslut om stödinsatser, vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att
uppgiften lämnas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Sekretess enligt första stycket gäller inte
1. beslut i ärenden om ansvar eller behörighet för personal inom

kommunal hälso- och sjukvård, eller
2. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av personakt.
Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal

inom kommunal hälso- och sjukvård gäller sekretess om det kan antas att
den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider betydande men
om uppgiften röjs.

19 §    Sekretess gäller hos polismyndighet för sådan uppgift om enskilds
personliga förhållanden som hänför sig till

1. verksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt enskild,
2. ärende om omhändertagande eller handräckning enligt lagstiftningen

om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård eller om vård av miss-
brukare utan samtycke inom socialtjänsten,

3. ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om psykiskt
utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom socialtjänsten eller
enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,

4. ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken, eller
5. verksamhet som innefattar handräckning enligt smittskyddslagstift-

ningen eller annat bistånd åt smittskyddsläkare, om det kan antas att den
enskilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs.

Sekretess gäller i ärende enligt lagen (1988:688) om besöksförbud för
uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den en-
skilde eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Sekre-
tessen gäller inte beslut i ärendet.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

16 kap.

1 §4     Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 §
yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall
är begränsad framgår av 7 kap. 3 § första stycket 1 och 2, 4 § 1–8 samt 5 § 1
och 3 tryckfrihetsförordningen och av 5 kap. 1 § första stycket samt 3 §
första stycket 1 och 2 yttrandefrihetsgrundlagen. De fall av uppsåtligt
åsidosättande av tystnadsplikt, i vilka nämnda frihet enligt 7 kap. 3 § första
stycket 3 och 5 § 2 tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § första stycket
och 3 § första stycket 3 yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är begränsad, är
de där tystnadsplikten följer av
---------------------------------------------------------------------------------------------
2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförord-
ningen eller 2 kap. 3 § yttrandefri-
hetsgrundlagen

4 
 Senaste lydelse 1997:1214.
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3. denna lag enligt
2 kap. 1 §

3 kap. 1 §

5 kap. 1 §

5 kap. 2–4 §§
7 kap. 1 §

7 kap. 2 §

7 kap. 4 §

7 kap. 6 §
7 kap. 9 §

7 kap. 11 § första eller andra
stycket, 12 § andra stycket eller 14 §
första stycket

7 kap. 21 §

7 kap. 29 §
7 kap. 34 §

såvitt avser uppgift vars röjande
kan antas sätta rikets säkerhet i fara
eller annars skada landet allvarligt

såvitt avser uppgift hos Riks-
banken

såvitt avser uppgift om kvarhål-
lande av försändelse på befordrings-
företag, hemlig teleavlyssning och
hemlig teleövervakning eller hemlig
kameraövervakning på grund av
beslut av domstol, undersöknings-
ledare eller åklagare

såvitt avser uppgift om annat än
verkställigheten av beslut om om-
händertagande eller beslut om vård
utan samtycke

såvitt avser uppgift i anmälan till
Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd

såvitt avser uppgift om annat än
verkställigheten av beslut om om-
händertagande, beslut om vård utan
samtycke eller beslut om sluten
ungdomsvård

såvitt avser uppgift som hänför sig
till annat än ärende om tillrätta-
förande av elev eller skiljande av
elev från vidare studier

såvitt avser uppgift vars röjande
kan antas medföra fara för att någon
utsätts för våld eller annat allvarligt
men
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7 kap. 37 §
7 kap. 38 §

8 kap. 3 §, 5 § första stycket 2, 6 §
första stycket 2

8 kap. 6 § andra stycket

8 kap. 7 § första stycket 2 eller 8 §
första stycket

8 kap. 8 § andra stycket

8 kap. 9 §, 12 § första stycket,
13 § eller 15 §

8 kap. 21 §

8 kap. 23 § första stycket 2

9 kap. 1–4 §§
9 kap. 6 §

9 kap. 7 §, 8 § första eller andra
stycket, 9 § eller 10 § första stycket
1

9 kap. 11 §

12 kap. 5 eller 7 §

såvitt avser uppgift om andra
ekonomiska eller personliga förhål-
landen än affärs- eller driftförhål-
landen för den som trätt i affärsför-
bindelse eller liknande förbindelse
med den som är föremål för myn-
dighetens verksamhet

såvitt avser uppgift som hänför sig
till myndighets affärsmässiga
utlåningsverksamhet

såvitt avser uppgift om enskilds
personliga förhållanden vars röjande
kan vålla allvarligt men

såvitt avser uppgift om registre-
rads förhållanden

såvitt avser uppgift som hänför sig
till ärende om annat än ekonomiskt
bistånd till enskild

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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