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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

 

utfärdad den 30 mars 2000.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs att 5 kap. 5 § och 7 kap. 19 §  sekre-
tesslagen (1980:100) skall ha följande lydelse.

 

5 kap.

 

5 §

 

2

 

Sekretess gäller för uppgift i ärende enligt vapenlagen (1996:67) samt
hos polismyndighet i verksamhet, som avser förande av eller uttag ur vapen-
register, för uppgift som har tillförts registret, om det inte står klart att upp-
giften kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till brotts-
lig användning. Under samma förutsättning gäller sekretess hos Rikspolis-
styrelsen för uppgift som hänför sig till vapenregister.

 

7 kap. 

 

19 §

 

3

 

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 psy-
kiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom socialtjänsten el-
ler enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård,

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

ningen eller annat bistånd åt smittskyddsläkare, eller 
6. ärende enligt vapenlagen (1996:67), 
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. Sekretes-
sen gäller inte beslut i ärendet. 
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Prop. 1999/2000:27, bet. 1999/2000:JuU9, rskr. 1999/2000:150.
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Senaste lydelse 1998:624.
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Senaste lydelse 1998:614. 

SFS 2000:146
Utkom från trycket
den 18 april 2000
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SFS 2000:146

 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000

 

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

 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON

Thomas Stiber Strömgren
(Justitiedepartementet) 


