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Till statsrådet och chefen för

Civildepartementet

Regeringen bemyndigade den 13 februari 1992 chefen för

Civildepartementet tillkalla kommittéatt dir.1992 12 med uppgiften att
överväga olika åtgärder för stärka den lokala demokratin.att Kommittén

har antagit Lokaldemokratikommitténnamnet C 199201.

I arbetet med betänkandet har ledamöter deltagit kommunulrtitletsom
Sven Lindgren, ordförande, kommunalrådet Erik-Abel Ejerud,

kommunalrådet Lars Engqvist, riksdagsledamoten Stig Grauers,

landstings- fullmäktigeledamotenoch Ulla-Britt Hagström.

kommunalrådet Gun-Britt Mårtensson, rektor Magnus Persson,
kanslichefert Gustav Rhenman, riksdagsledamoten Catarina Rönnung,
kommunalrådet Lars-Gerhard Westberg och kommunalrådet Roland
Åkesson.

Som sakkunniga har deltagit stabschefen Jan Grönlund,

Landstingsförbundet. departementsrådet Sören Häggroth,
Civildepartementet, och direktören Curt Riberdahl, Svenska

Kommunförbundet.

Som har deltagit departementssekreterareexperter Eva Agevik,

Näringsdepartementet, kanslirådet Erik Göransson, Justitiedepartementet.

kammarrättsassessorn Charlotte Hedberg, Finansdepartementet,

departementssekreterare Gunilla Sterner och departementssekreterure

Zelmin-Åberg,Erna båda Civildepartementet.
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Förslag till

ändringLag i 1980100sekretesslagenom

Härigenom föreskrivs 7 kap. 4 § 14 2och kap. § sekretesslagenatt

-1980100 skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse

7 kap.

4§

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift enskildsom
personliga förhållanden, det inte står klart uppgiften kanattom

röjas den enskilde eller någon honomutan att närstående lider men.

Sekretessenvgäller dock inte beslut omhändertagande eller beslutom

vård samtycke.utanom

,Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift som
enskild har lämnat i förtroende eller inhämtatshar i sambandsom
med rådgivningeir.

socialtjänstMed förstås Med socialtjänst förstås
verksamhetenligt lagstiftningen verksamhet enligt lagstiftningen

ochsocialtjänst den särskilda socialtjänst och den särskildaom om
vårdlagstiftningen av lagstiftningen vårdom unga om av unga

och missbrukare och missbrukareutanav utanav
samtyckesamt samtycke;verksamhet i verksamhet isamtsom som

fall enligt lag handhas fall enligtannat lag handhasannatav av

Senaste 19921070lydelse



ilydelseFöreslagenlydelsevarandeNu

i henligtnånznder-eller deden sonsocialtjänstTillSocialnämnd.
beslutkommunjldhnákligéshosverksamhetocksåräknas

uppgijiøikoønzrzuiterzsfidlgörmyndighetannan
Tillsocialtjänsten.inomomprövninginnefattar avsom

ocksåräknassocialtjänsteller sär-beslutsocialnämnds
I Mhosannanverksamhetnämndenstillsyn överskild v

innefattarmyndighethosverksamhet somverksamhet samt .
beslut,omprövningMed sominvandrarbyrä. avkommunal

sådan nämnd, ellerfattatsärendenjämställs avsocialtjänst om
nämndenstillsyn översärskildandraochasylsökande -bistånd

samtverksamhcthosi iverksamhetärendenutlänningar, om
hit-ttinvandrarbyrå.kommunal -förintroduktionsersättning

ontjämställsärendensocialtjänstandravissaochflyktingar
ochançlraasylsökandebiståndärendenutlänningar samt om

ijutlänningar, omärendenriksfárdtjänst.tilltillstånd
.iförintroduktionsersättning
Ivissaandraflyktingar och

ärendenutlänningarsamt om
gMedriksfärdtjänstltillstånd nu

isocialtjänst också.jämsldlls

fritidsverlçsairzlzerjâirkotmnunal

och ungdom.barn

i högstsekretessengällerhandlinguppgift i allmänfrågaI om

sjuttio år.



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Sekretess enligt första gäller intestycket anmälan eller beslut i

ärenden eller behörighet för personal inom kommunalom ansvar

hälso- sjukvård.och

En kommunal myndighet som

bedriver verksamhet isom avses

första och tredje styckena får

lämna uppgift till annan

kommunal myndighet inom

kommun det kanintesamma om

den enskilde ellerantas att

någon honom närstående lider

uppgiften rojs.men om

l4 kap.

2

Sekretess hindrar inte uppgift i fall än i I §att annat som avses
lämnas till myndighet, uppgiften behövs fördärom

förundersökning, rättegång, ärende disciplinansvar ellerom
skiljande från anställning eller jämförbart rättsligt förfarandeannat

vid myndigheten någon rörande hans deltagandemot i

vidverksamheten den myndighet där uppgiften förekommer,

Senaste 19911874lydelse



lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

myndighet därdenåtgärdbeslut elleromprövning avav

ellerförekommer,uppgiften

uppgiftenmyndighet därdenrevision hosellertillsyn över

förekommer,

skriftligtmuntligt elleriuppgift lämnasintehindrarSekretess att

bedrivermyndighetdomstol ellersakkunnig tillyttrande somav

brottmål.förundersökning i

Sekretess enskilds adress,uppgifthindrar inte att om

myndighet,tillarbetsplats lämnasochtelefonnummer omen

delgivningslagenenligtdelgivningfördärbehövsuppgiften

fårtelefonnummerenskildsteleverketUppgift hos1970428. om
skallabonnemangetbegärtteleverketenskilde hos attdendock, om

8 §9enligt kap.sekretessomfattasuppgiftenhemligt ochhållas av

begärmyndighetdenendastlämnasstycket,tredje ut somom
delgivningförsöksdendet kanuppgiften finner antas attatt som

synnerliga skäl.finnsdetellersig undanhåller att annars

brottmisstankeangåruppgiftintehindrarSekretess omatt som

polismyndighet elleråklagarmyndighet,tilllämnas annan

fängelse ärbrottet,ingripaharmyndighet motatt omsom
påföljdföranledakanoch dettaför brottetföreskrivet antas annan

böter.än

10



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För uppgift omfattas sekretess enligt 7 kap. l-6 och 33 §§,som av
8 kap. 8 § första 9stycket, eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7 8 §

första eller andra stycket eller 9 § andra stycket gäller vad som
föreskrivs i fjärde stycket endast såvitt angår misstanke brottom
för vilket inte föreskrivetär lindrigare straff än fängelse i två år.

Dock hindrar sekretess enligt 7 kap. 4 eller 33 §§ inte uppgiftatt
angår misstanke brott enligt 4 6eller kap.som brottsbalkenom

någon inte har fylltmot år lämnas till åklagarmyndighetartonsom

eller polismyndighet.

Tredje och fjärde styckena gäller inte uppgift omfattassom av
sekretess enligt 9 kap. 9 § första stycket.

Sekretess enligt 7kap. 4 §första

och tredje styckena eller 9 §

hindrar inte uppgiftatt om
enskild lämnas till en annan
myndighet inom kommunsamma

sekretess enligt motsvarandeom

bestämmelse blir gällande för

uppgiften hos den mottagande

myndigheten, och det behövsom
för den enskilde skall fåatt

nödvändig vård, behandling eller

stöd.annat

11



lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

tredje styckena§första ochoch 41 §enligt 7 kap.Sekretess

ellerfyllt årinteenskild,uppgiftinte artonhindrar somatt somom
flyktiganarkotika elleralkohol,missbrukarfortgående

myndighetfrånlämnastill dennenärståendeellerlösningsmedel,

sådantillsocialtjänstenochsjukvårdenochinom hälso- annan

nödvändigskall fåenskildeför denbehövsdetmyndighet, attom
i frågagällerstöd. Detsammabehandling ellervård, omannat

till henne,närståendeellerkvinnagraviduppgiftlämnande omav
för väntadeskydd dettillnödvändig insatsförbehövsdet enom

barnet.

1994.januarilkraft deniträderlagDenna

12.



SAMMANFATTNING

I betänkandet behandlas de problem vid tillämpningen av
sekretesslagen förknippadeär med kommunernas frihetsom att
bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes

förhållanden.

De direkta svårigheter uppstår vid integrering olikasom en av
verksamheter med olika sekretessområden till kansamma organ
främst lösas praktiskt förvaltningsorganisationensgenom
utformning och utnyttjande delegeringsmöjligheterna. Attav
utforma förvaltningsorganisationen så att samma personer
handlägger ärenden från olika sekretessområden måste stridaanses

grunderna förmot sekretesslagen, det medför uppenbar riskom en
för integritetskänsligaatt uppgifter enskilda kanom personer
utnyttjas eller omedvetet påverka handläggningen utanför det
sekretessområde de tillhör. Någon ytterligare lagreglering föreslås
inte för hindra sådantatt obehörigt användande information. Iav
likhet med vad gälla för spridningsom sekretesskyddadeanses av
uppgifter inom myndighet förutsätts förvaltningsorganisationenen
utformad med omdöme och beaktande vad uttalats i frågan.av som
När det gäller de förtroendevalda i nämnd med integreradeen
verksamheter förutsätts delegering exempelvis till utskott, liksom
hittills ianvändas omfattning är möjlig. Deten är dock inomsom
tjänstemannaförvaltningen där olika uppgifter inhämtas och
kontakter med enskilda sker, risken finns integreringsom att en
kan undergräva den enskildes förtroende för verksamheten.

13



olikamellansamverkanfungerandebratillMöjligheterna en
hindrassjukvårdochsocialtjänstskola,såsomverksamhetsgrenar

omvända strängaredettillämpasvårigheterofta attgenom
uppgiftermedförDetsocialtjänstsekretessen. attiskaderekvisitet

Förlämnaskunnaborde attegentligen ut.deförtigs när

olikamellansamarbetsförhållandenbättreåstadkomma

enskildesdeninom kommunverksamhetsområden attutanen
socialtjänstensföreslås,försvagassekretesskydd att

inommyndigheterkommunalatill andrauppgiftslämnande en

skaderekvisit.rakttillämpningmedske ettkunnaskallkommun av

utformningenvidflexibilitetstörremedför bl.a. avDet

iblandasverksamheterfleraförvaltningsorganisationen sammaom
sidanfritidshem åochförskolamellansamarbeteI det enanämnd.
alltmerframstården andra,åobligatoriska skolan somoch den som

medintegrerasverksamheterdessanaturligt närnödvändigt och

igällaskaderekvisitetvarandra; attmindre strängadetkommer

för sekretess.presumtionmedomvändaför detstället

ochförskole-uppgifterlämnandevidinnebärDet omatt av
intemenbedömningskallpersonalskolanstillfritidshemsbarn

frånutgångspunktmedenskilt barnvarjeför utangörasbehöva

Uppgifterkaraktär.integritetskänsliga omtypisktuppgiftens sett
börverksamhetpedagogiskafritidshemmensochförskolansibarn

sådantvidsekretessomfattas ettintenormaltsåledes av
delarserviceinriktadeövrigasocialtjänstensInomuppgiftslämnande.

ärendenhandläggningenkanhemtjänstserviceboende, avm.m.som
verksamhetserviceinriktadmedsamordnas somlättare annan

biståndgällerintedebostadsförmedling, merexempelvis avom
tillsammansändringen kanföreslagnaDenintegritetskänslig art.

i detföreslåsi sekretessen,begränsningarytterligaremed de som

14



följande, underlätta för kommuner inrätta s.k.att medborgarkontor.
där serviceärenden från olika samhällssektorer skall kunna en

handläggning. Den kommunalagemensam fritidsverksamheten för
barn och ungdom jämställs samtidigt med socialtjänst ur
sekretesssynpunkt.

Som konsekvens friareen nämndorganisationav en kan genom
uppdelning verksamhet inom sekretessområdeav en ett på flera
nämnder, sekretess komma gälla mellanatt dessa. De informella
kontakter kan mellan socialtjänstenstassom olika delar är en av
grundstenarna för den helhetssyn socialtjänstlagen uttryck för.ger
Sådana kontakter försvåras med nuvarande lagstiftning vid en
uppdelning socialtjänsten på olika nämnder.av Eftersom det inte är
den enskildes skyddsbehov med nuvarande lagstiftningsom är
avgörande för gränserna för sekretess kommervar drasatt utan
fullmäktiges organisationsbeslut, föreslås ändring l4 kap. 2 §en av
sekretesslagen vissa begränsningar Ändringeni sekretessen.om
gäller sekretessen inom socialtjänsten familjerådgivningenutom och
skolan och har den innebörden dessa verksamhetsområdenatt ur
sekretessynpunkt kommer uppfattasatt helhet även desom en om
är uppdelade på olika nämnder. Det uttrycks så, uppgiftatt om
enskild kan lämnas till myndighet inomannan kommunsamma om
sekretess enligt motsvarande bestämmelse blir gällande för
uppgiften hos den mottagande myndigheten och det behövs förom

den enskilde skallatt få nödvändig vård, behandling eller annat
stöd.

De sekretessproblem är förknippade medsom samarbetet mellan
den sociala hemtjänsten och primärsjukvården föreslås tilltas upp

15



medförsöksverksamhetenmed frågani sambandöverväganden om
förhuvudmannaskapellerdriftsansvarprimärkommunalt

primärsjukvården.

ochoffentlighets-påuppståkanproblemrättsligasärskildaDe som
s.k.landsting tillämparellerkommunsekretessomrâdet när etten

ibehandlas intenämndorganisationi sinutförarmodellerbeställar-

frågandeni ställetKommittén att tabetänkande.detta uppavser
kanåtgärderförslagochövervägandenmedsamband somom

idriftformerochproduktions-alternativainförandeunderlätta av

verksamheten.kommunaladen



l INLEDNING

I samband med tillkomsten kommunallagen 1991900av
behandlades vissa frågor sekretess och handlingsoffentlighet.om
Det gällde för det första vilka konsekvenser friare kommunalen
nämndorganisation skulle för sekretesslagstiftningens tillämpning
prop. 19909l1l7 43-44, 19909lKU38 36. Förs. det andras.
gällde det frågan handlingsoffentlighet i kommunalaom företag
prop. 55-57, KU 43-47.s. s.

Lagrådet ansåg i sitt yttrande översynatt sekretesslagenen av var
påkallad med anledning den kommunallagens tillkomst,av nya
vilket ställningstagande motiverades med hänsyn till bl.a.

ovannämnda sekretessfrågor rörande friare nämndorganisation.en
Konstitutionsutskottet delade Lagrådets uppfattning och på
utskottets hemställan beslöt riksdagen regeringen tillatt kännage
vad utskottet anfört.

I detta betänkande behandlas den del sekretesslagenssom avser
tillämpning i friare nämndorganisation.en

17



DIREKTIVEN2

gälleri den delföljande199212 framgårDirdirektivenAv som

tillämpning i friaresekretesslagenskonsekvenserna enav

nämndorganisation

skildauppgifter fråninnebärnämndgrganisatignEn friare att

sekretessbelagda kan kommaverksamhetsområden attärsom
tidigarehar redannämnd. Dettainom ochhanteras sammaen

inrättatharförekommit hos kommuner som

kommundelsnämnder.

i de skildasekretessenuppbyggdsåSekretesslagen är att

tillverksamhet,till vissavgränsadi regel ärbestämmelserna

undantagsvis till vissellerangivet slagärenden merav --
utnyttjasprincip inteiuppgifter fårSekretessbelagdamyndighet.

förgällersekretesseni vilkenverksamhetutanför den

till ochverksamheterolikaintegreringEn ettuppgifterna. av
sekretesslagensgällerdetbekymmer närskapakanorgansamma

inom hälso-främstanställda,ochFörtroendevaldatillämpning.

skolan.socialtjänsten ochomsorgsverksamheten,sjukvården,och

enskildsuppgiftersekretessbelagdakunskapkan omom
vidutnyttjasinte fårområdefrånförhållandenpersonliga ett som

område.inomärendehandläggningen annatettettav

betänkandei sittSkolbarnsomsorgskommittén har

föreslagit199154SOUhelhet attSkolbarnsomsorg, en



sekretesslagen ändras i syfte åstadkommaatt stark ochen
enhetlig sekretess för personal inom integrerad skola-en
skolbarnomsorg 140.s. I budgetpropositionen 1992 prop.
199192l00 Bilaga 27, ännu inte behandlatss. som av
riksdagen, framhåller utbildningsministern att
sekretesslagstiftningen för närvarande föremålär för översyn ien
samband med den ändrade kommunallagstiftningen och föreslår
därför inga ändringar i gällande lagstiftning. Kommittén bör ta
del skolbarnsomsorgskommitténs arbeteav med dessa frågor och
remissinstansernas synpunkter och överväga eventuella åtgärder
med anledning härav.

Frikommunutredningen i sitt betänkandetog Frikommunförsöket

Erfarenheter försöken med friare nämndorganisationav en-
SOU 199125 frågan tillämpningenupp om av
sekretesslagstiñningen inom för frikommunernasramen
organisatoriska frihet. Utredningen hävdade friareatt en
nämndorganisation i sig inte inneburit någon principiell

nyordning för tillämpningen sekretesslagstiftningenav attmen
inte kan bortse från tillämpningsproblemman att kan uppkomma

då olika verksamheter integreras i ett politisktgemensamt organ.
Enligt utredningens mening måste därför sekretessfrågorna ägnas
fortlöpande uppmärksamhet.

1 kommunallagspropositionen 44s. sade sig regeringen dela
frikommunutredningens allmänna bedömning och uttalade denatt
avsåg följa utvecklingenatt och överväga frågan om
sekretesslagens tillämpning ytterligare vid tidpunkt.en senare

19



dengörafå i uppdragkommitténbakgrund börMot denna att

därvidbegärde ochriksdagensekretesslagenöversyn somav

sekretesslagstiftningenförinomhurdels överväga ramenman
förknippade medproblem ärdelösningar attfinnakan som

verdsamhetsområden kanskildafrånuppgiftersekretesskyddade

verksamheter,integreradeinomförekomma



3 GÄLLANDEHUVUDDRAGEN I LAGSTIFTNING OM
PERSONSEKRETESS INOM KOMMUNAL VERKSAMHET

3.1 Sekretesslagen tillämpningsområde

Den gällande sekretesslagen 1980100nu trädde i kraft den l
januari 1981. I lagen samordnades alla de regler tystnadspliktom
för offentliga funktionärer fanns spridda i olika författningarsom
med de regler hemlighållande handlingar tidigareom fannsav som
i 1937 års sekretesslag eller lagen inskränkningar i rättenom att
utbekomma allmänna handlingar.

Genom reglernaatt tystnadsplikt och handlingsoffentlighetom har
sammanförts innebär sekretess enligt lagen förbud röjaett att en
uppgift, sig det sker muntligen ellervare allmänattgenom en
handling lämnas eller det sker påut sätt. Det ärannat således
uppgifternas innehåll och förekomst i visst sammanhangett som
bestämmer de skall skyddas. De behöverom alltså inte vara
dokumenterade i handling för omfattas sekretess.en att Detav
räcker med andra ord vissa faktiskaatt förhållanden konstateras av
någon offentlig funktionär för denne skall iakttaatt tystnadsplikt om
dessa. Lagen använder alltså enhetligt sekretessbegreppett och i de
flesta fall föreskrivs sekretess gälleratt för viss uppgift.

Till förbudet röja hemligatt uppgift har kopplats förbuden iett att
övrigt utnyttja sekretessbelagda uppgifter utanför den verksamhet
där sekretessen gäller 1 kap. 4 § SekrL.
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ellerstatligabedrivsverksamhetförgällerSekretesslagen avsom
skall bl.a.lagentillämpningVidmyndigheter.kommunala av
myndigheter.medjämställasförsamlingarbeslutandekommunala

statligavissafullgörenskildavissagällerDetsamma somorgan
IBilprovning.SvenskABt.ex.myndighetskaraktäruppgifter av

bestämmelserlagensdärförhar attangettssekretesslagen1 §1 kap.
dehosbaraintesåledesochverksamhetallmännasi detgäller

myndigheter.definierasallmänna somsomorgan

myndigheternaogh3.2 Sekretessen

2 §l kap.enskildatillförhållandeibaraintegällerSekretess
kanSekretess3 §.1 kap.myndigheterolikamellanocksåutan

i olikauppdeladden ärmyndighetinomgällaockså omen
självständiga gentemotbetraktaärverksamhetsgrenar att somsom

inteemellertidhindrar attstycket. Det3 § andra1 kap.varandra
uppgiftsskyldighetmyndighettilllämnasuppgifter omannanen

denärundantagenviktigaredeförordning. Ettellerlagföljer avav
avsnittnedansesekretesslagen3 §i 14 kap.generalklausulens.k.

3.6.

inomVerksamhetsgrensjälvständigmed enVad avsessom
fårbegreppetTolkningeni lagen.definieratsinte avharmyndighet

förarbeten.sekretesslagensledningmedgörasi stället av
propositionenbehandlingenvidifrågasatteKonstitutionsutskottet av

självständigaregelnpreciseringinte omsekretesslagentill avenom
tillämpagåskulledennödvändig attverksamhetsgrenar omvar

skallKonstitutionsutskottetEnligt13.19798037KU s.
ochinomförhållandetgällerdet sammanär ensekretessgränserna
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myndighet sammanfalla med motsvarande begränsningar i vad
gäller handlingsoffentligheten. När olika verksamhetsgrenar inom

myndighet skall betraktassamma självständiga i förhållande tillsom
varandra får bedömas med ledning motivuttalandena iav
propositionen 1975762160 till 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen
T F. Denna regel säger handling inteatt blir allmän nären den
överlämnats till inomannat myndighetsorganisationorgan samma
med mindre de olika uppträder självständigaorganen isom
förhållande till varandra. I propositionen framhölls att
omständigheter betydelse för bedömningarav när de uppträderav
självständigt kan självständigtatt förvaltadevara, organet viss
egendom, hade viss handlingsfrihet inom angiven ekonomisken

eller i övrigt kan vidta vissa faktiskaram åtgärder på eget ansvar.

Nu kan emellertid konstateras TFs ochatt sekretesslagens
bestämmelser har olika syften. TFs bestämmelser sikte påtar att

fråganavgöra handling har lämnatom en myndighet dvs.en
expedierats eller kommit till myndighet och därigenom bliviten
allmän. Med andra ord handlar det kunna bestämmaattom om
allmänhetens rätt del den haratt ta uppstått eller inte.av
Sekretesslagens regel sekretess mellan olikaom verksamhetsgrenar
syftar till upprätthållaatt sekretess mellan enheter framför alltsom
sysslar med olika verksamheter inom och myndighet.en samma
Om de olika självständiga verksamhetsgrenarna ägnar sig åt samma
verksamhet kan det inte finnas behov upprätthållasamma att
sekretess mellan dessa. Den organisatoriska indelningen av en
myndighet kan inte avgörande intresseensam vara av ur
sekretessynpunkt. Viktigare torde myndighetens indelning i
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Sekretesslagen,m.fl.CorellSefunktionerellersakområden vara.

69 f.uppl3e s.

harorganisationenkommunaladentillämplighetRegelns
inteemellertidleddelagstiftningsärende. Detibehandlats annatett
ändagiordessammanhangetIpunkten.på denlagändringtill någon

Idel.socialtjänstensochskolansförintresseuttalandendel aven
följandestatsrådetföredragandegjordeområdeskolansfråga om

38198182186,iuttalande sprop.

jagvillremissinstansfrånpåpekandeanledning enMed ettav
övrigtiverksamhetskolansochSkolhälsovårdenframhålla att

skolaninomverksamhetsgrenarolikasådanatillhänförasfåtorde
varandratillförhållandeisjälvständigabetraktaär att somsom

ochdärför ilärSekretessSekrL.stycket3 andra§l kap.jfr
ochSkolläkaremellanförhållandet enigällasig enför t.ex.

skolkurator.

vilkenisiguttalagenerelltsvårt omdetövrigt attärI mer
inomverksamhetsgrenarolika enförekommerdetutsträckning

emellertid endasttordeDetSkolmyndighet. meroch samma
olikauppdelningorganisatoriskförekommasällan en

skolansverksamheterskilda slagmedverksamhetsgrenar av
naturligaDenskolhälsovârden.frånbortserområde, manom

ochverksamhetenelevvårdandedenärutgångspunkten att se
skolverksamheten.delintegreradundervisningssidan avensom

meningsekretesslagensidetdärför säga attNormalt kan man
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finns endast verksamhetsgren inom skolmyndighet. Hären en
bortses då från skolhälsovården. Innebörden exempelvishärav är

Skolkurator, sini verksamhet har inhämtatatt vissaen som
sekretessbelagda uppgifter elev vilka har betydelse förom en
elevens skolsituation, kan lämna uppgifterna vidare till elevens

klassföreståndare.

Med anledning påpekande vill jag framhållaett annatav att
sekretesslagen inte reglerar vad gäller för hanteringensom av
hemliga uppgifter inom myndighet eller Verksamhetsgren.en en
Helt klart frittär uppgiftsutbyte måsteatt förekommaett

mellan de deltar i handläggningen ärendepersoner ettsom av
inom myndighet. Det därutöverär närmast etisk fråga ien

vilken utsträckning hemliga uppgifter kan röjas inom en
myndighet eller verksamhetsgren.en

När det gäller socialtjänsten uttalade föredragande statsrådet

följande i proposition s. 47samma

Här kan dock framhållas, det endast sällan inomatt mera
förvaltningen under socialnämnd eller inom förvaltningen en

är för flera nämnder lär förekommasom gemensam en
organisatorisk uppdelning på olika verksamhetsgrenar skildamed

slag verksamheter jfr l kap. 3 § SekrL. Om sådanav en
uppdelning inte finns, kan sekretessbelagda uppgifter i princip

lämnas fritt inom förvaltningen. Som exempel på att

självständiga verksamhetsgrenar i sekretesslagens mening ändå

förekommer inom förvaltning, kan nämnas de fall då hälso-en

och sjukvårdsverksamhet bedrivs inom för socialtjänsten.ramen
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socialnämnden äralkoholpoliklinikerdevidfalletDetta är som

för.huvudman

underlydandenämnd medvarjenämnorganisation ärkommunalI en
sekretesslagensimyndighetförvaltningskontor att som enanse

3enligt l kap.nämndernamellangällersekretessochmening

i kommunsocialtjänstenexempelvisocksågällerDetta enom
Genomkommundelsnämnder.distriktsnämnder ellerpåfördelats

organiserafrihetkommunernahar attkommunallagenden nya
sektorsprincipdenprinciper änandraefternämnderna som

förmyndighetnämligenpå,byggersekretesslagen att svararen
socialtjänstendelarexempelvis deSå kanverksamheten.hela av

iskolanmedföras ihopungdomochbarnberör egenensom
nämndinomhållsövrigtsocialtjänsten inämnd medan ensamman

sådanGenomkommundelsnämnder.exempelvispåfördelaseller en

socialtjänsteninomdrassekretessgränsuppdelning kommer atten
ochvårdbistånd,röroch deungdomsfrågorochbarn-mellan som

ochför barn-nämnddenövrigt. Inombehandling i ansvararsom
denåskolfrågorochsidansocialtjänsten åinomungdomsfrågor ena

funktioner såsomdessagälla mellansekretesskommerandra att

myndighet. Iinomverksamhetsgrenarsjälvständiga ensamma
gällerskolaochsocialtjänstförmedkommundelsnämnd ansvar

förhållande.samma

förhållandenpersonligaenskildasför3.3 Skyddet

ärfrämstsekretesslagenisekretessbestämmelsermateriellaDe som

nämndorganisation,kommunalfriitillämpningenvidintresse enav
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är de finns i lagens 7 kap. och omfattarupptagnasom som
sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga

förhållanden.

Inom det allmännas hälso- och siukvårdsvçrksamhet gäller sekretess

enligt l § för uppgifter enskildas hälsotillstånd eller andraom
personliga förhållanden det inte står klart uppgifterna kanattom
röjas den enskilde ellerutan någon honomatt närstående lider men.
Förutom den hälso- och sjukvård drivs i självständigtsom
organiserad form kan hälso- och sjukvård inslagutgöra i annan
förvaltning företagshälsovård inom personaladministration,som

inom skolan och inom socialtjänsten. Denna hälso- och sjukvård

faller under sekretessen i nämnda paragraf inteoch under den

sekretess kan gälla för myndigheten där den organisatorisktsom

hör hemma.

Inom gäller sekretess enligt 4 § för uppgifter om
enskilds personliga förhållanden, det inte står klar uppgiftenom att
kan röjas den enskilde ellerutan någonatt honom närstående lider

Inom den kommunala familjerådgivningenmen. gäller s.k. absolut

sekretess för uppgift enskild har lämnat i förtroende ellersom som
har inhämtats i samband med rådgivningen. I paragrafen lämnas

också upplysning vilka verksamheter ingår ien om som
socialtjänsten. Det främst verksamhet enligt lagstiftningen om
socialtjänst och den särskilda lagstiftningen tvångsingripandenom

eller missbrukaremot Men också verksamhetunga som avses. som
enligt lag skall ombesörjas socialnämnd räknas tillannan av
socialtjänst, vissa uppgifter enligt föräldrabalken,t.ex. gällersom
fastställande faderskap, eller frågor underhållsbidrag.av om
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lagstiftningenenligtsjukvårdenochhälso-kommunala omDen

itillhöräldreomsorgenansvarsfördelning inomändrad

kommunaladenverksamhetsområdesekretesshänseende somsamma
följd84 ff.. Detta är19909114socialtjänsten se avens.prop.

för utgörfåttsjukvård kommunernaochhälso-den enansvaratt
ocksåhänförssocialtjänstTillsocialtjänsten.del iintegrerad

iämställssocialtjänstMedinvandrarbyrå.kommunalvidverksamhet

ochutlänningarandraochasylsökandebistånd åtärenden om
introduktionsersâttningärenden1993januaril ävenfr.o.m. den om

tillståndärendenutlänningarandravissaflyktingar och samtför om

riksfárdtjänst.till

Särskolan,gymnasieskolan,grundskolan,skolväsendet dvs.Inom

riksinternatskolakommunalisameskolanochspecialskolan samt en
psykologisktillhänför siguppgiftförsekretessgäller som

enskildsuppgiftförbehandling ochellerundersökning om
stårintedetkurator,psykolog ellerhosförhållandenpersonliga om

elleruppgiften rördenröjasuppgiften kanklart attutan somatt
förstai 9 §finnsBestämmelsennärstående liderhonomnågon men.

i denföreskrivs sekretessstyckeandraparagrafensIstycket.

tillsighänföruppgiftförochverksamhetenelevvårdande som
frånelevskiljandeellerelevtillrättaförandeärende avomavom
detbaraoch gällerhärSekretessen ärstudier.vidare omsvagare

närståendehonomeller någonuppgiften rördenkan attantas som
motsvarandefinnsstyckettredjeröjs. Iuppgiftenlider men om

vuxenutbildningen.kommunaladenför bl.a.sekretessregler

iförhållandenpersonligaenskildsförfinns sekretess11 §I

personaladministrativapersonalsociala ochmyndighetens



verksamhet. I den förra gäller sekretessen uppgifter hänför sigsom
till bl.a. psykologisk undersökning eller behandling och i den

uppgifter enskilds hälsotillståndsenare och för uppgiftom om
enskilds personliga förhållanden hänför sig till ärendesom om
omplacering eller pensionering anställd. Sekretess olikaav av
styrka gäller i verksamheterna. I den personalsociala gäller

sekretess för de uppgifter nämnts det inte står klart desom om att
kan lämnas medföraut utan Föratt andra uppgifter i dennamen.
verksamhet liksom i den personaladministrativa gäller sekretess

bara det kan röjande medförantasom att Iett paragrafensmen.
üärde stycke finns sekretesskydd förett anställda kan blisom

för våld ellerutsatta allvarligtannat uppgifter derasmen om om
personliga förhållanden röjs och finns i densom
personaladministrativa verksamheten. Den kan aktuell attvara
tillämpa för socialtjänstpersonal kan riskera bli för våld,som utsatt
hot eller andra trakasserier adress och telefonnummer tillom
bostaden lämnas ut.

I 14 § finns bestämmelse till skydd för utlänningar.en För

sekretess krävs det kanatt röjandeantas att uppgiftav en om en
utlänning skulle medföra någon utsätts föratt övergrepp eller annat
allvarligt Risken för skall föranleddmen. förhållandetmen vara av
mellan utlänningen och utländsk eller myndighetstat eller

organisation utlänningar. För kommunala myndigheter,av
invandrarbyråer eller socialnämnder, är det i första hand
tillämpning 7 kap. 4 § sekretesslagen kommerav i fråga.som

Sekretessen för uppgift i personregister i datalagensom avses
1973289 gäller enligt 16 § bara det kan antasom att ett
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föranvändsdenmedföraskulleuppgiften attutlämnande av
Om dendatalagen.medi striddatabehandling somautomatisk

Datainspektionenfrån atttillståndvisauppgiften kanbegär ett
denlämnasdenskall ut,sättpå sådantanvändasfår omuppgiften

gällersekretessregel. Detsamma omnågonomfattasinte annanav
skalluppgiftenskälfinnsinte attorsak antaattnågondet annanav

vill haenskildfrämstgällerDet endatabehandlas. personenom
Är finns däremotfrågapersonuppgift. det massuttagenstaka om

antagande.sådantskäl göraatt

i25 § gällerenligtsekretessdenskall här nämnasSlutligen som
personligaenskildsbostadsförmedlingkommunalärende omom

honomnågonellerenskildedendet kanförhållanden, attantasom
Motsvaranderöjs.uppgifterbetydandelidernärstående ommen

ellerbostadsbidragärendenigällersekretess om
betydandei begreppetInnebördenbostadsanpassningsbidrag. men

i s.k.förekommakanuppgifter,känsligagällaskalldetär somatt
sjukdomar.känsligaellermissbrukuppgiftersåsomförtursfall, om

sig,giftaskallnågonuppgifterintenormalt attskallDäremot om

sekretess.medföratrångboddeller ärbarnväntar

7i kap.bestämmelserdebehandlatsendastHittills har
nämndsammanhangkommunalaiintresseärsekretesslagen avsom

definns9 kap.lagenslförhållanden.personligaoch avsersom
såvälförhållandenenskildsförskydd avbestämmelser avsersom

ärsammanhangi dettaintresseAvekonomiskpersonlig natur.som
ellerÖverförmyndarehosföreskriver sekretess§149 kap. som

uppgiftförföräldrabalkenenligtärende omioverförmyndarnämnd

Sekretessenförhållanden.ekonomiskapersonliga ellerenskilds
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gäller det inte står klart uppgiften kan röjasom att denutan att
enskilde lider skada eller Enligt 17 kap. 6 § föräldrabalkenmen.
har emellertid den myndige själv han fyllt 16 år eller dennesom
make och närmaste släktingar rätt del de räkningaratt ta ochav
andra handlingar rörande förmyndarskapet förvaras hossom
Överförmyndaren. Detsamma gäller ifråga godmanskap ochom
förvaltarskap.

l3egreppen3.4 personliga förhållanden och men

Som framgått den föregående redovisningenav de materiellaav
sekretessreglerna är det uppgifter personliga förhållandenom som
skyddas. Uppgifterna åtnjuter med undantagett
familjerådgivningen sekretesskydd bara det skulle medföraom

för någon de röjs förmen utomstående. Innebördenom och
tolkningen de båda begreppen personliga förhållandenav och men
skall här förklaras närmare.

3.4.1 Begreppet personliga förhållanden

I 2 kap. 2 § första stycket TF räknas de intressen färupp som
skyddas allmänna handlingaratt hållsgenom hemliga. Bland dessa
intressen finns i punkt 6 skyddet för enskilds personliga eller

förhållanden.ekonomiska Varken tryckfrihetsförordningen eller
förarbetena till bestämmelsen någon vägledning för tolkningenger

begreppet. Innebörden skall såledesav bestämmas med ledning av
vanligt språkbruk. Det innebär till personliga förhållandenatt

räknas såväl uppgifter bostadsadress,om en persons
telefonnummer, anställning uppgifter hälsotillstånd,som om
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underfallerekonomiÄven uppgiftermissbruk personsenomm.m.
förhållandenpersonligaTillförhållanden.personligabegreppet

alltskiftandemycket naturuppgifterlagenenligtsåledeshänförs av
Omuppgifter.integritetskänsligadjupttilluppgifterharmlösafrån

efterregelavgörsinteellersektretesskyddade ensomskallde vara
enskildnågonförmedförakan omdetbedömning menom

tillkoppladi sin ettmenbedömningen är turSjälvaröjs.uppgiften

styrka.varierandeskaderekvisit av

3.4.2 Begreppet men

uppståkanolägenhetellereffekt enomdenFör somatt ange
användsgällaskallsekretessförerfordrasoch attröjsuppgift som

finnsdefinition begreppenmen. Någonellerskada avuttrycken
effektförskada är avsett avBegreppet eniinte lagtexten.
fysiskabaraanvändsmen personer.Begreppetekonomisk omart.

7i kap.används i lagtextenmenbegreppetgällerdetNär som
olägenheterbefaradedetvivel somemellertid inget attdetråder om

kanförhållandenpersonligabeträffande varatill sekretessledakan
menOrdetförlust.ekonomisk avserobehagpersonligtsåväl som

i vissadetintegritetskränkningar ävenhandförsta omiemellertid

konsekvenser.ekonomiskainbegripakanocksåsammanhang

kannågonmen ärmedåsyftas atthandi förstaeffekterDe som
förhållandenpersonligahansmissaktningandrasförbli omutsatt

berördadenärkännedom. Det egenpersonenstillkommer annans
skallmenförutgångspunkten ansesbildarupplevelse omsom

vissiemellertidmåstebedömningsubjektivaDennaföreligga.

de gängsevika förochtillrelationiutsträckning sättas ge
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värderingar gäller i samhället för uppgifter ifrågavarandesom av
slag. Att tycker det i största allmänhetatten är obehagligtperson

andra han boratt kan ivet normalfallet inte innebära menvar
den här avsedda betydelsen. En bedömning blir det givetvisannan

har välgrundad anledning hållaom personen sin adress hemlig,att
på grund risk fört.ex. hot eller trakasserier från någonav annan.

För sekretess skall kunnaatt upprätthållas även mellan myndigheter

kan också risken för någon blir föratt helt rättsenligautsatt
åtgärder bedöma men.att I sådana fall kanvara alltsåsom ett
konstaterat men innebära sekretess för uppgift inteen om
sekretesslagen innehåller någon tillämplig bestämmelse om
undantag från sekretessen.

3.5 Skaderekvismzn

De flesta bestämmelserna i sekretesslagen har utformats så att en
uppgift inte skall omfattas sekretess inte kan förutseav om man
någon skada uppgiften lämnasatt Om så inteav falletut. är är
uppgifterna offentliga. Den tillämparen skall använda förnorm som

göra denna bedömningatt är det skaderekvisit finns angivet isom
bestämmelsen. Det inom vilka tillämparen fåranger göra sinramar
bedömning uppgiften omfattas sekretessav ellerom den ärav om
offentlig.

Skaderekvisiten upplysning vilken styrka sekretessenger harom
med hänsyn till uppgifternas typiskt integritetskänsligasett natur
när det gäller personliga förhållanden. Den skadatyp dåav som
skall förutses uppkomma är alltså den benämns men.som som
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Densekretesslagen.iskaderekvisittvåförekommer typerDet av
allmäntbrukarDenoffentlighet.presumtion förinnebär enena

undergårandraskaderekvisit. Denrakt sombenämnas
förpresumtioninnebärskaderekvisit,omvänt enbenämningen

iintefinnsomväntrespektiveraktBenämningarnasekretess.
sekretessraka så,det attställdetiuttrycksI lagtextenlagtexten.

uppstårskadamenviss omkandet attföreligger antas enom
gäller,sekretessså,uttrycks omomvända attröjs. Detuppgiften

skadamen.röjaskanuppgiften utanklartstårinte attdet

förriskenbedömningeninnebärskaderekvisitet att avrakaDet
enskildai detutgångspunktmedgörasbehöverinteellerskada men

uppgiftenutlämnandehuruvidastället ett aviärFråganfallet. om
intressedetförskadamedföra somägnatkan atttypiskt sett vara

densekretessenutanförfallanormalt omskallUppgiftenskyddas.
Närharmlös.betraktasmåste engenomsnittligt somsett

offentlighetskallskaderekvisit vararaktharbestämmelse ett

huvudregel.

sekretessnämntsskaderekvisitet äromvända somVid det
begränsathar utrymmefunktionären ettinnebärDethuvudregel. att

falletenskildai detklarlagtalltsåskallDetbedömning.sin varaför
Iellerskadaliderenskilde men.denröjaskan attuppgiften utanatt

måsteregeln vetatillämpardeninnebäradet attkanpraktiken som
kännedomhagångermångaochtillanvändasskalluppgiftenvad

rakadettillämpningenVididentitet. avmottagarensom
Någotinhämtas.sällanupplysningarsådanabehöverskaderekvisitet

allmännautlämnandegällerdetförbjudet när avärannarssom
sekretess.omfattasintehandlingar avsom
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3.6 Regler bryter sekretessensgm

Som inämnts det föregående avsnitt 3.2 gäller enligt l 3kap. §

sekretesslagen sekretessen mellan myndigheter och mellan olika

verksamhetsgrenar inom myndighet de är betraktasamma attom
självständiga i förhållande till varandra. Sekretesskyddadesom

uppgifter hos myndighet får inte röjas för myndigheten en annan
det inte finns föreskrifter det i sekretesslagen ellerom om annan

lag sekretesslagen hänvisar till. De sekretessbrytande reglersom

finns i sekretesslagen och är betydelse för kommunalasom som av
myndigheter följande.är

Enligt l kap. 5 § sekretesslagen sekretessutgör inget hinder mot att
uppgift lämnas det är nödvändigt förut den utlämnandeom att

myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet. En

socialförvaltning kan lämna uppgifter tilltvungen att utvara
exempelvis skolan i samband med utredning vård barn.en om av
För nöjaktiga i utredningsarbetetatt kan det alltsåsvar vara
nödvändigt lämna sekretesskyddadeatt uppgifterut till den som
tillfrågas 199091JO 366. Enbart effektivitetsskäl får intes.
åberopas för bryta sekretessen det skallatt nödvändigutan vara en
förutsättning för visst åliggande skallatt kunna fullgöras.ett

Bestämmelsen kan inte åberopas för hjälpa myndighetatt en annan
fullgöra sin verksamhet. Av förarbetena tillatt sekretesslagen

framgår bestämmelsen skall tillämpasatt restriktivt.

Enligt 14 kap. 1 § sekretesslagen hindrar sekretess inte uppgiftatt
lämnas till myndighet, uppgiftsskyldighet följer lagannan om av

35



sådanfinnssocialtjänstlagen66 §förordning. I eneller
Socialnämndinnebär utanbestämmelse attsekretessbrytande som

någonhuruvidauppgiftbl.a.skall lämnasekretess omhinder av
domstol,begärsuppgiftenboendeochvård avföri hemvistas om

skattemyndighet.ellerkronofogde-polismyndighet,åklagare,

2 §i l4 kap.finnsbestämmelsersekretessbrytandeYtterligare

inomsekretessenföreskrivs bl.a.Där attsekretesslagen.
uppgifthindrarintesjukvården attochhälso-ochsocialtjänsten

allvarligavissamisstankaråklagarepolis ellertill omlämnas om
medbrottmisstankar ettminderåriga eller ombrott mot

ochoch hälso-Socialtjänst-fängelse.två årsminimistraff på
paragrafenligt atthellerintehindrarsjukvårdssekretessen samma

allvarligamednågonellerårfylltintenågon artonuppgift somom
sjukvårdsmyndigheterochsocial-mellanlämnasmissbruksproblem

vård,nödvändigfåskallenskildedenförbehövsdet attom
uppgifterlämnarättSamma enstöd. att omellerbehandling annat

skydd förtillbehövsdetgällernärståendeellerkvinnagravid om

graviditeten.underbarnväntatett

stycketandra71 §iregelockså denbetydelse ärAv
verksamhetmyndigheterallaålägger varssocialtjänstlagen som

deanmälasocialnämndentill omungdomoch genastbarn attberör
innebärakan attnågotkännedomfårverksamhetsin somi om

Dennaskydd.underårigstillingripabehöversocialnämnden

sådanahosanställdaärockså demgällerskyldighet som
myndigheterdeförutomgäller varsBestämmelsenmyndigheter.

hälso-inommyndigheterandraocksåungdomochbarnverksamhet avser
kommunaladenInomsocialtjänsten.ochsjukvårdenoch
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familjerådgivningen, där absolut sekretess gäller, deär ärsom
verksamma där skyldiga anmäla de i sin verksamhet fåratt om
kännedom underârig misshandlas i hemmet.attom en

Den s.k. generalklausulen i 14 3kap. § sekretesslagen innebär att
myndighet får lämna sekretesskyddade uppgifter tillen en annan

myndighet det är uppenbart intresset uppgiften lämnasattom attav
har företräde framför det intresse sekretessen skall skydda.som
Generalklausulen gäller inte för uppgifter på hälso- och

sjukvárdsområdet eller inom socialtjänsten. förarbetenaI till

sekretesslagen har det det givet,är generalklausulensagts att att ger
för informationsutbyteutrymme när det frågaär myndigheterom

med sakliga behörighet med skilda lokalasamma men
kompetensområden. Det kan gälla mellan kommundelsnämnder med

för skolväsendet, inom vilket generalklausulen gäller.ansvar

Den enskilde för vilken sekretessen gäller kan efterge sekretessen

samtycka till uppgifteratt lämnas 14genom kap. §att 4 SekrL.ut

Det förutsätter han förfogarett över sekretessen. Angårensam
uppgiften flera när någon sökt socialhjälp för sigpersoner, som
själv och sina anhöriga måste även de lämna sitt samtycke.senare

Vid nödsituation kan slutligen myndighet brytaen sekretessen.en
Av 24 kap. 4 § brottsbalken framgår indirekt myndighet haratt en
rätt göra det för förhindra allvarligatt fara föratt liv eller hälsa.
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UTREDNINGSARBETET4

sammanhang näri olikapåtalatssvårigheterochproblemDe som
landsting harochtillämpning i kommunersekretesslagensgällerdet

varitmycketlikaharDetverksamhet.integreradgälltenbartinte
medmyndighetermellansamarbetehindratlagenfråga attomen
ifunnitssåledesharproblemSammasekretessområden. enolika

fackområdenefternämndindelningmedorganisationtraditionell

nämndorganisation.integreradi ensom

ochhälso-inommyndigheternamellanframför alltDet är
skolväsendetobligatoriskaoch det somsocialtjänstensjukvården,

sekretessenmedkonfliktikommit somharinformationsbehovet

kommundelsorganisationintegrerad somIdem.mellangäller en
blirdemnågraellerverksamhetsområden avinnehåller dessa

intressetochinformationsintressetmellan avkonflikten

uttalat.enskildauppgifterkänsligaför mersekretesskydd om
skyddnaturligt motinte utgör ettmyndighetsgränsernaeftersom

sådanautnyttjandeobehörigtellerutlämnande avobehörigt ett

uppgifter.

kommunallagenmöjligheter gerobegränsade nyanästanDe som
frittkommunerna attfrikommunförsöket getttidigareoch

uppgifterobligatoriskaför defördelaoch ansvaretorganisera
dimensionspeciallagstiftningen,enligthar en nygerkommunerna

sekretesslagenssedanfunnitssvårigheterochproblemåt som

tillkomst.
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Det finns därför anledning redovisa hur frågorna tidigare haratt

belysts i riksdagsmotioner, utredningar, propositioner och

utskottsbetänkanden, inte minst för bedömning den nämndaav om
organisationsfriheten anledning till överväganden.ger nya

I direktiven för utredningen har exempel på konsekvensernasom av
sekretesslagens tillämpning i friare nämndorganisation endasten

nämnts uppgifter från skilda sekretessbelagdaatt

verksamhetsområden kan komma hanteras inom ochatt en samma
nämnd. En och tillämpningssynpunkt problematiskannan ur mer
konsekvens fri nämndorganisation är verksamhetav atten en som
omfattar sekretessområde kan delas fleraett nämnder. Såupp
kan till exempel socialtjänsten delas i nämnd uteslutandeen som
handlägger frågor bistånd, vård och behandling och andraom en
nämnd för barn- och skolbarnsomsorg daghem ochsom ansvarar

fritidshem och eventuellt också skolväsendet trejde nämndsamt en
med för äldre- och handikappomsorg. Genom sådanansvar en
uppdelning skapas sekretessgränser kan försvåra detnya som
samarbete mellan socialtjänstens olika delar ärsom en av
socialtjänstlagens utgångspunkter för åstadkomma helhetssynatt en
på familjen och individen i samhället.

Inom skolväsendet behöver däremot inte regeln sekretess mellanom
myndigheter lägga några hinderstörre i förvägen nödvändigtett

informationsutbyte mellan lokala styrelser för skolan eller

kommundelsnämnder med för skolan, eftersomansvar

generalklausulen i l4 kap. 3 § sekretesslagen inomgäller skolans

hela sekretessområde.
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flerapâsekretessområdeinomverksamheter ettSegregering av
tillämpningenvidproblemmedförasåledes avnämnder kan

direktivenÄven direkt attutläsasinte kandet ursekretesslagen. om
ibelysasändådärfördenbörfråganutredaskallkommittén

nämndorganisation.friarekonsekvensutredningen, enavensom

ellerkommun ettuppstår närsekretessproblemLikartade en
utförarnämndcr.ochbeställar-iorganisationsindelarlandsting upp

analyseraochbeskrivaingår ävenuppdrag attövrigakommitténsI
alternativamodellerorganisatoriska samtsådanaframväxten nyaav

direktivenenligtdåbörKommitténdriftformer.ochproduktions-
föranleda.kananalysenregelverketiförändringarföreslå de som

ochoffentlighets-påuppståkanproblemrättsligaDe som
utförarmodellenbeställar-tillämpningvidsekretessområdet av

betänkande.i dettaintedärförbehandlas

skallsekretesslagentillämpningenvid somproblemDe av
segregeringmedproblemetnämnda avdetförutombehandlas är

riksdagsmotioner,tidigareipåtaltasdeverksamheten, som
ochutskottsbetänkandenochpropositioner somutredningar,

överväganden.ytterligarebehoviriksdagen ansett avvara

följande sättpåsammanfattaspunktviskanDessa

skildanämnd medintegreraditillämpningsproblemen en-
sekretessområden,

förskolafrånuppgiftslämnandeönskvärthindrarsekretessen ett-
skolan,obligatoriskatill denskolbarnsomsorgenfritidshemoch
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känslig individrelaterad information förekommer inom den-
kommunala fritidsverksamheten den skyddasutan att av
sekretess. Frågan fritidsverksamhetenär i sekretesshänseendeom

skall ha hemvist inom socialtjänsten i integrerad nämnd,en

sekretessen mellan socialtjänstens äldre- och handikappomsorg-
och den sjukvård inte ingår i socialtjänsten, exempelvissom

hemsjukvården.

Sekretessproblemen vid segregering verksamheter inom ettav

sekretessområde anledning till överväga översynattger en av
sekretesslagens myndighetsbegrepp eller generellt frånundantagett

huvudregeln sekretess mellan myndigheter. Alternativt kanom

generalklausulen tillämpliggöras inom segregeraden
myndighetsorganisation även på socialtjänstens och hälso- och

sjukvårdens sekretessområden.
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AKTUELLADEBEHANDLING AVTIDIGARE5

VERKSAMHETKOMMUNALSEKRETESSPROBLEMEN I

klart detdet1980 stod attsekretesslagenRedan när antogs

föranledaskulle kommasannolikt attlagverketomfattande

efterTämligeninledningsskedet.i snarttillämpningssvårigheter

ochkritikförlagen1981januari1denikraftträdandet utsattes

ifrämst komfrågafram. Denfördesändringartillförslag som

åmellanuppgiftsutbyteteffekter pålagens enablickpunkten var
sidanandraoch åsocialtjänstenochsjukvårdenochhälso-sidan

DspromemoriaupprättadJustitiedepartementetinomEnpolisen.

behandladeinformationsbehovochSekretesskydd198117 somJu
Ärendet dcltillledderemissbehandling.förföremål enblevfrågan

vårdmyndigheternasgällerdethand näri förstai lagen,ändringar

socialnämndsochåklagarmyndigheternapolis- ochtillförhållande

utlänningsärenden.vissaupplysningsplikt i

198182l86i3.1 gjordesavsnitttidigare ennämntsSom prop.

allmänhetisamarbetsmöjlighetermyndigheternasuttalandendel om
sammanhang.i dettaintressekan vara avsom

1991till årsianslutninbehandlinSekretessfrå5.1 ornas

kommunallag

i sittfrikommunutredningenhardirektivenframgåttSom av
medförsökenErfarenheterFrikommunförsöket enbetänkande ur-

frågan199125 tagitSOUnämndorganisation omfriare upp

frikommunernasförinomsekretesslagentillämpningen ramenav
hurbedömingarUtredningensfrihet.organisatoriska av
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sekretessfrågorna hanteras i fri nämndorganisation grundas påen en
särskild studie utredningen låtit utföra vissa rättsliga frågorsom om
i samband med frikommunförsöken. När det gällde

sekretessfrågorna konstaterade utredningen följande.

Redan i dag kan emellertid kommunal nämnd ha fören ansvar
uppgifter omfattas olika sekretessregler. Frågan harsom av
också uppmärksammats vid införandet kommundelsnämnder.av
Det förhållandet landstingen haft relativtatt friareen
nämndorganisation inte ha lett till några särskildauppges
svårigheter tillämpa sekretesslagstiftningen.att

Förtroendevalda och anställda kan givetvis tillgång till

sekretessbelagda uppgifter från flera verksamheter. Information

och utbildning i sekretesslagstiftningen är därvidom bra metoder

komma tillrättaatt med de svårigheter kan uppstå.som

Det förhåller sig också så individärenden iatt allt mindre

utsträckning behandlas i själva nämnden. Det minskar givetvis

risken för uppgiftsöverföringar. Det bör understrykas denatt
enskilde helt eller delvis kan efterge sekretessen. Så sker enligt

uppgift i betydande omfattning.

Därav drog frikommunutredningen följande slutsatser.

För tillämpningen sekretesslagen innebär friareav en
Ävennämndorganisation ingen pricipiell nyordning. vid sidan av

frikommunförsöket förekommer redan idag kommunalaatt

nämnder hanterar verksamheter med olika sekretessregler. Det
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kantillämpningsproblemfråninte bortsedockgår attatt

underverksamheterolika ettintegreringviduppkomma aven
därför ägnasmåsteSekretessfrågornapolitisktgemensamt organ.

uppmärksamhet.fortlöpande

431990911117prop.kommunallagentillpropositionen s.I nya
konstateraderegeringenvarvid attsekretessfrágornabehandladesf.

omsorgsverksamheten,sjukvården,ochhälso-inomfrämstdet var
medräknaanledningfannsdet attskolan attochsocialtjänsten som

inombehandlaskommakundeuppgifter attsekretessbelagda samma

slutsatserfrikommunutredningenstillhänvisningMednämnd.

sigföri ochsekretessreglernaregeringenslutligenkonstaterade att

nämndorganisationfriaremedordninghindrar meninteändå enen
sekretesslagensfråganföljas ochskulleutvecklingen att omatt

tidpunkt.vidytterligareskulle övervägastillämpning senareen

avsnittdirektivenredovisningeninledandedenframgåttSom avav
uppfattningKonstitutionsutskottetoch omLagrådet2 hade samma

härtillämpning i detsekretesslagensöversynbehovet avav en

hänseendet.berörda

skildamednämndintegreradiTillämpningsproblem5.2 en

sekretessområden

behandlar198889KU 14betänkandeKonstitutionsutskottetsI
inomsekretessvissa frågorrörandemotionerantalutskottet omett

l98687K427motionerna,Isocialtjänstochsjukvård en avm.m.
samarbetevidÖhrsvik sekretessproblempåpekadess,Lenaav

anfördesvarvidfritidsnämndochSocialnämndexempelvismellan

44



problemen förvärras i takt medatt kommundelsnämnder inrättas.att

Vid utskottets behandling motionerna inhämtades socialutskottetsav
yttrande till vilket hade fogats socialutskottets kanslien av

upprättad promemoria i ärendet.

Vid remissbehandlingen motionerna och promemorian inkomav

synpunkter på frågan sekretess i kommundelsnämnder från fleraom

remissinstanser.

Kammarrätten i Stockholm anförde bl.a., förtroendemän ochatt

tjänstemän kommer tillgång till och hanteraatt sekretessbelagda

uppgifter inhämtats från olika verksamhetsområden förochsom

olika syften. Det sig interör sällan uppgifter med olikaom
sekretessnivå och uppgifter inte omfattas generalklausulen isom av
sekretesslagen. Kammarrätten ansåg vidare det ligger i sakensatt

detta är ägnat medföranatur att svårigheter vidatt tillämpningen

och erinrade sekretessen inte endast gälleratt mellanom

myndigheter även mellan särskildautan verksamhetsgrenar inom

myndighet.samma

Socialstyrelsen pekade på varje kommundelsnämndatt blir ett eget
sekretessområde vilket kan försvåra samarbetet mellan olika sådana

nämnder inom kommun. Ett syftena medsamma av
kommundelsnämnder, nämligen vidga samverkan mellan olikaatt

förvaltningsdelar, är enligt styrelsen inte förenligt med

sekretesslagens regler verksamhetsområden.om

Svenska Kommunförbundet konstaterade flertal kommuneratt ett
tillskapat kommundelsnämnder och sekretesslagens bestämmelseratt

45



förproblemmedförverksamhetsgrenarolikamellansekretessom
tjänstemän.ochförtroendevaldabåde

belysningbehovfannsdetansågKonstitutionsutskottet avatt enav

rskr.tillkännaregeringenriksdagenvilketproblemen, gav

19888951.

betänkandeKonstitutionsutskottetsuppföljning somVid aven
19901promemorian DsiJustitiedepartementetinomgjordes

gjordesvårdområdet.påmyndighetermellanochinomSekretess

skall hanterassekretessfrågornahuri fråganövervägandeninga om

kommundelsnämnder.i

analyspraktiskrättslig elleringående avNågon merannan
198852 ochDsKommunallagsgruppengjorts.inteharproblemet

inteöverhuvudtaget199024 harSOUkommunallagskommittén

frågan.behandlat

förskolafritidshemmellanUppgiftslämnande5.3

skolanobligatoriskaochskolbarnsomsorg

kommunalisekretesslagentillämpningfrågaDen avom
debattenomfattandeför denföremålvarit mestverksamhet som

ochskolanobligatoriskadenmellanförhållandetgäller
ifråganVadfritidshemsverksamhet.ochförskole-socialtjänstens

denmyndigheterna,mellansekretessengällthand ärförsta om
undantagengeneralklausulen ärochsocialtjänstsekretessen attstarka
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denna, innebär hinder i nödvändig samverkan mellan skolan ochen
de sociala myndigheterna.

Frågan uppmärksammades tidigt efter sekretesslagens ikraftträdande

i motion l98l822486 Kerstin Göthberg m.fl. c,en m därav s,
det framhölls förskole- och fritidshemsverksamhetenatt numera
faller under begreppet socialtjänst enligt socialtjänstlagen

varigenom den strängare socialtjänstsekretessen blir gällande också

för förskolorna och fritidshemmen.

Enligt lagstiftningen före socialtjänstlagen hänfördes inte

barnomsorgen till socialvården. Sekretess förelåg inte heller

förnormalt den vanliga barnomsorgen. Vid remissbehandlingen av
den promemoria låg till grund för propositionen l979802som

förslagmed till sekretesslag observerade Svenskam.m.
Kommunförbundet frågan och anförde i sitt yttrande

För närvarande tillämpas inte gällande sekretesslag så, att
handling inom barnomsorgsverksamheten normalt

sekretesskyddas. I praktiken torde sådan handling åtnjuta

sekretesskydd endast i sådana fall där förtur inom barnomsorgen

Ärendetutifrånprövas särskilda skäl. betraktas då ettsom
barnavårdsärende och åtnjuter sådant sekretesskydd. Enligtsom
socialutredningens uppfattning bör framdelesäven sådanen
ordning igälla sekretesshänseende. Förbundet delar härvidlag

Ärendensocialutredningens uppfattning. faller inomsom ramen
för socialnämndens allmänna serviceverksamhet, såsom

barnomsorgen, bör inte i sekretesshänseende jämställas med

ärenden vård- och behandlingskaraktär. När det gällerav -
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förturer.skilja påförbundetenligtböri barnomsorgförturer man
barnochbarnomsorgslagen6 §sig pågrundar avsersomsom

justdärförtur.absolutföreliggerHärbehov.särskildamed en
känsligså attnatur,kanförhållandenapersonligade avvara

sigdetförhållerAnnorlundasekretesskydd.föreliggerbehov av
föräldrarensamståendeförgenerellförturer Lex.med art,av

Sådanayrkeskategorier.vissaförellerlåginkomsttagareföreller
handlarochbarnomsorgslagenpådirektintegrundasförturer

l dessabehov.speciellabarnetsenskildadetprimärtinte om
Liknandesida.allmänhetensfråninsynbehovfinnsavseenden av

fördelningviduppkommaocksåproblem kan av

äldreomsorgen.inommotsvarandeellerpensionärslägenheter

gåinte börområdendessasekretessenFörbundet attanser
behov.enskildesdenutifrånkrävaskanvadlängre än som

därförbarnomsorgslagen börrörandeärendeniSekretessen
6 §iregleratsförturssituationer,detill sombegränsas att avse

liknandeEnbehov.särskildamedbarnbarnomsorgslagen

äldreomsorgen.inomeftersträvasgränsdragning bör

iKonstitutionsutskottetbehandladesmotionennämndaDen av
ändringartillförslagvissa198l82186 med avanslutning till prop.

underlättalämnadesförslag attbl.a.i vilkensekretesslagen om

Utskottetpolisen.ochvårdmyndighetermellanuppgiftsutbytet

allmänthindrarintesjälvfallet attsekretessenframhöll ävenatt om
tillvidarelämnasförskolebarnenuppgifterharmlösa t.ex.omsett

kan detvårdnadshavaremedgivandesärskildskolan utan av
ledaomständighetervissaundergivetvisregelsystemetnuvarande

ochförskole-mellansamarbetetnödvändigai dethindertill ett
andraåskolanobligatoriskadenochsidanåfritidsverksamhet ena
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sidan. Utskottet ansåg sekretessen området bordeatt över,ses
vilket riksdagen regeringen tillkänna.gav

Den sekretesslagen hade varit i kraft i nära åtta år då frågannya

något ändringsförslagnytt togs utan dessförinnanatt lagtsupp
fram.

I motion 198788K 434 Rune Rydén m.fl. m, fp,en cav
anfördes sekretessregleringen inom förskoleverksamhetenatt på

många håll lett till oacceptabla hinder i informationsutbytet mellan

förskola och grundskola. I motionen föreslogs reglerna ändras såatt

sekretessen i denatt elevvårdande verksamheten i förskola och den

obligatoriska skolan kommer ha regler.att samma

Konstitutionsutskottet behandlade motionen tillsammans med ett
antal andra motioner angående sekretessen på vårdområdet se

avsnitt 5.3. Vid remissbehandlingen motionerna och den inomav
Socialutskottet upprättade promemorian i ärendet anförde Svenska

Kommunförbundets styrelse i sitt yttrande förslagetöver attom
undanröja hinder i informationsutbytet mellan förskola och

grundskola, intedet krävs någon lagändringatt för åstadkommaatt
vettiga informationsförhållanden, kunskaper och rutinerutan nya
kan åstadkomma detta. Styrelsen menade, utbildningatt om
sekretesslagens innehåll för socialtjänstens och skolan personal gör

irritation inte behöveratt uppstå mellan personalgrupperna genom
harmlösa uppgifter förtigs.att Beträffande övriga uppgifter, dvs.

de uppgifter lämnasmerparten över till skolan, samtyckerav som
föräldrarna normalt till detta. I de kommuner där utarbetatman
rutiner innebär föräldrarna självaatt deltar isom
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Svenskapositiva enligtmycketresultateninformationslämnanden är

styrelse.Kommunförbundets

ellerlagändringbehovinte någothellersågSkolöverstyrelsen av

omrâdet.översyn

fråganinteKonstitutionsutskottet annatberördebedömningsinI
belysningbehovpåvisatärendet aviutredningen enavsätt än att

Denremissyttrandena.ochmotionernairedovisatsproblemde som
tillsyftabordebegärdeutskottetsekretessreglerna somöversyn av

därfallireglernagrundläggandedetillämpningsmidigare aven
enskildeför dennackdeluppenbartill uri dag ärtillämpningen

behandlingssynpunkt.ochvård-

betänkandeKonstitutionsutskottets somuppföljningdenVid av
från5.2 framhöllsavsnittse enJustitiedepartementetinomgjordes

grundskolansilärarnavärdefulltskulledethålldel omatt vara
medanbarn,hosproblemallvarligainformeradeslågstadium om

någonsynpunkterframfördes atthållandrafrån omdet

sådantgöraförgöras ettbordeinte attuppmjukning

följandegjordespromemorianmöjligt. Iuppgiftslämnande

42 f.199011,Dsi fråganöverväganden s.

skadebedömningefteruppgiftertordeutsträckningI viss en
sammanhangI dettaskolan.tillsocialtjänstenfrånlämnaskunna

detuttalat närharstatsrådetföredragandevaderinraskan om
Enligtskolpsykolog.uppgifter hosförsekretesskyddetgäller en

intedetklartsällaninte attdetbörstatsrådetföredragande vara

syfteiuppgifter lämnas attenskilde utdenförtillär ommen

50



hjälpa SÖden prop. 19888967, 9. Som framhållerunge s.
bör vidare de problem finns med lämna uppgifterattsom ut
kunna lösas med samtycke från berörda Ett sådantpersoner.
tillvägagångssätt är det bäst står i överensstämmelse medsom
intentionerna i socialtjänstlagstiftningen. I detta sammanhang bör

tilläggas det i första hand ankommeratt på socialtjänsten biståatt
barn har allvarliga socialaett problem. Om frånsom man

socialtjänstens sida det nödvändigt skolan medverkar iattanser
detta stöd torde uppgifter kunna lämnas från socialtjänsten till

skolan med stöd 1 kap. 5 § sekretesslagen. Med hänvisningav
till det sagda bör inte föreslås några lättnader i sekretessennu
mellan socialtjänsten och skolan.

Ytterligare överväganden i frågan har gjorts den 1989underav
tillsatta kommittén med uppgift följa, stimulera ochatt påskynda en
utveckling i riktning organisatoriskt ochmot pedagogiskt samladen
verksamhet för skola och skolbarnomsorg. Kommittén antog

Skolbarnomsorgskommittén.namnet

Kommitténs definition begreppet skolbarnomsorg är denav omsorg
skolbarn samhället bedriver i form fritidshem,av som av

familjedaghem, allmän fritidsverksamhet öppet fritidshem.samt

Inom dessa former finns dessutom heltidsverksamheter,

deltidsverksamheter, eftermiddagsverksamheter, klubbar m.m.

I kommitténs uppgifter enligt direktiven ingick bl.a. utredaatt
behovet ändringar i de regler gäller för skolan ochav som
skolbarnomsorgen för skapa förutsättningar föratt sådanen
utveckling angivits I sina överväganden framhöllsom ovan.
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ochpå barnshelhetssynutvecklingkommittén, motatt enen
sektorstänkandeersätterochutbildningungdomars omsorg som

iorganiserasverksamhetensamladedenunderlättas enom
förvaltning.kommunalunderochnämndstyrelse en

skolbarnomsorgenochskolanreglerarde lagargällerdetNär som
sekretesslagenifrågaföljandekommitténansåg om

det gårviregler attsekretesslagens attgällerNär det anser
ävenskolbarnomsorgskola ochmellansamverkanbedriva braen

byggakunnaMan bör ettverksamheter.skildade är uppom
blirNär detföräldrar.med barnenssamarbeteförtroendefullt

ochförskolainformation mellanöverföra t.ex.nödvändigt att
föräldrarnaviadet skeskola börochskolbarnomsorgellerskola,

ingendärarbetssättEttsamtycke.uttryckligaderasmedeller

tilltilltroochrespektskaparandredenhuvudetarbetar över

barn.ochföräldrarhosverksamheterna

förfanns skäldetuttalande attdettaansåg attKommittén setrots

skolbarnomsorgen.ochför skolanreglersekretesslagensöver
iomöjligtioch det närmasteolämpligtdet attkommittén ärEnligt

iarbetarpersonalförsekretessformerolika enhapraktiken somav
skolbarnomsorg.integrerad skolasamverkanså nära ensom -

Sekretessreglersammaskolan bör haförordade somKommittén att

skaderekvisit.omväntmedsekretesssocialtjänsten, dvs. ett

skulle ökaverksamhetenförtroendet förtill detta är omMotivet att

skolbarnomsorgskolasåvälförvissade attföräldrarna somomvar
uppgifter rörförstarka sekretessomfattades somsammaav

skall hasekretessenAttförhållanden.personligaenskildas samma
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anförs ocksåiisomiverksamheterna enstyrka hos de båda

samverkanimellandeiolikabraförutsättning för en
personalgrupperna. .i

ändring gällande sektretessbestämmelsetillNågra lagförslag i på

skolans område 7 9kap. § SekrL presenterade inte kommittén.

och olikaskolbarnomsorgenskolans styrs lagar,avAtt förstai

socialtjänstlagenhand respektiveskollagen ansågkommittén inte

integreradverksamhet.utgöra något hinder för framtida Fråganen

hur lagstiftningen på områdena skall utformas ansåg kommitténom
avgöras samband översynendénpågåendeför övrigt böra i med av

öchläroplanskommittén aviseradeqöversvnenmåldokumenten i den
i åri.iii isocialtjänstlagen.av

betänkande ll99lz54SÖUKommitténs skolbarnomsorg,Skola, en
mottagande remissbehandlingenblandat ihelhet, fick vidett de hör

i hänseendena.berörda

ochavstyrkteförslaget utvidgadmestJO kritisk om sekretessvar
skolan. redovisadeulOyttrandet gruridernainom idenI för

avvägningenförarbetena till 7 9kap. § sekretesslagen gjorda

mellan offentlighet och sekretess inom skolväsendet prop
194-198 varav blia.19792302 Del A framgår följandes.

uppenbart utbildningsväsendetinom finnasDet är kanatt

anhörigaspersonligaderasuppgifter elevernas ochom

somlikawskyddsvärdasom är motsvarandeförhållanden uppgifter

och sjukvård.hälso-inom samhällets föreliggerDett.ex. â andra
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iinsynintresseallmäntbetydande avsidan ett
deminimikrav ärEtt attfungera.sättutbildningsväsendets att

alltid ärstudiesituationelevernasuteslutande röruppgifter som
uppgifterandraochskolbetyg ombl.a.Hit höroffentliga.

övrigt.iprestationerochstudieresultatelevernas

skolområdetobligatoriskadetstyrkasekretessensBeträffande
hälsovårdenmedsamarbetetjaggymnasieskolan attoch anser

sekretessstarkarekräversig inteföri ochsocialtjänsten enoch

skolområdet.inom

förskälenanfördakommittén entill dehänvisningMed av
tillfrån skolaninomsekretessinsynförskjutningbetydande

samarbetetunderlättahänsynsådana attJOerinrade somattom
mellan förgrundtillläggasinte kanpersonalkategorierolika

sådanVarjeverksamhet.myndigheternasii insyneninskränkningar

avseendeskyddsbehovutifrånmotiveras ettmåsteinskränkning
kommitténDen2 § TF.i 2 kap. avintressendenågot angesomav

motiveradinte atttycktessekretessen avförstärkta varaföreslagna
för derasskyddtillfredsställandeskulleskolani etteleverna

intressenaskyddsvärdadeärförhållanden, ettpersonliga avsom

enligt TF.

menadeStatskontoret, attbl.a. enremissinstanser,delEn
borde ansvaretsamordningen attönskvärda varadenkonsekvens av

Detill skolan.socialtjänstenfrånfördes överskolbarnomsorgenför
ochöverföringsådanmedpåpekadeutredningen enproblem som

olikabaserade påkulturernaolikai debestårsom
förändringaröverbryggasborde kunnautbildningsbakgrund, om
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Svenska Kommunförbundetperiod.genomförs under viss och
sekretessbör bådegälla skolanflera andra ansåg ochatt samma

skolbarnomsorgen. flestaDe förordade liksom kommittén en
starkare skolan.försekretess remissinstanser,En del som
LärarhögskolanFalunBorlänge atti ansåg det krävs noggranna

ändrar sekretesslagenöverväganden innan gällande skolan,man
hänvisning den skillnadtillbl.a. med kultureri präglar skolansom

och barnomsorgen.

i kommunstyrelsevisade detGöteborgs förhållandet att en
intesekretess inom skolan innebär detiblirstarkare fritt fram att

uppgifterimellanskölbarnomsorgenkänsligautväxla och skolan
verksamheterdessa hurisekrâetesslageneftersom äroavsett-

sekretessområden.Ävenutformad skilda behovetutgör om euav-
mellan personalkategorierinomolikasamarbete deiberörda

tillgodosesverksamhetsområdena kan inom för gällanderamen
sekretesslagstiftning ansåg kommunstyrelsen det kunde finnasatt

behov översyn de aktuella sekretessreglerna utifrånav en ettav
frågan behovetlav;än samarbeteiinombredare perspektiv om en

integrerad skola och skolbarnomsorg.

sekretesslagenförändring av förslås ettsik.I stället i

över betänkandet kanspontanyttrande samarbetsfrågan lösasatt
uppdriagsavtal, kap.s.kl vilket 1 6 § sekretesslagengenom ger

för.utrymme

9 l99rl92lzl00 behandlasskolbamomsorgsjprop.Ibil. till i

som rörbl.a.rdekommitténs betänkande i delar gränsdragning
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områdena.lagstiftningen pâochskolbarnomsorgochskolamellan

27.följande s.bl.a.anförsDär

inledandei mittframhållitjag redansåledes,villJag som
ochskolamellanboskillnaddenbehållaanförande,

framför alltochi dagfinnsskolbarnomsorg somsom
förskole-ochskollagenireglerasskolfrágornaisigmanifesterar att

och socialtjänstlagen.ireglerasfritidshemsfrågor

gällerkommitténs nuvarandeändringförslagdet avNär om
socialtjänstlagenunderverksamhetsekretetesslagstiftning, där

viktigtdetjagskolan, attänsekretesssträngare anserhar en
verksamheti skolansinsynochöppenhet sombehålla den

lför.uttrycki skollagen ärsekretessbeståmmelsernuvarande

jagJustitieombudsmannen attbl.a.medlikhet anser

lösagåskall kunnasamarbetsproblem att genomeventuella
uppdragsavtal.ellersamarbeteförtroendefttllts.k. genomett

5.4

Konstitutionsutskottet wassans ochtillfällen KUvidhar ett par

frågans, därfrånmotionerbehandlatl98687;9 omKU
tagits Ifritidsverksamhetenkommunala upp.inom densekretess

anmärkningenutskottet den att19858633 gjordeKUbetänkandet

underfallerfritidshemsverksamhetenkommunaladen
i 7 kap.socialsekretessenomfattassåledesochsocialtjänstlagen av

kommunalaövrigafor dendetmedansekretesslagen4 §

fritidsverksamhcten istadgandemotsvarandefinns någotinte

i mångaemellertidförutsatte att,Utskottetsmialtjänstlagen. som
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andra sammanhang, integritetskänsliga uppgifter behandlas med stor

varsamhet sekretesskydd saknas. Utskottettrots uteslöt inteatt att

det skulle befogat med sekretesskydd på området.vara

Konstitionsutskottet frågan på i betänkandettog nyttupp
19888914KU och ansåg det fanns behov belysningatt av en av

bl.a. detta problem och påkallat begära översynatt en av
sekretessreglerna i fråga. I Justitiedepartementets ovannämnda

19901promemoria Ds l redovisas uppföljningen frågan. Detav
framgår promemorian 45s. f., individrelaterade uppgifterattav

förekommer ganska inom den kommunalasparsamt

fritidsverksamheten och sådannär information finns behandlas den

med varsamhet. Kraven på sekretess framförts förefaller enligtsom
promemorian närmast bottna i önskemål sekretess börett attom

integälla bara för socialtjänstens befattningshavare förävenutan

dem verksammaär inom den kommunala fritidsverksamhetensom

eftersom det skulle kunna underlätta samarbetet mellan de nämnda

personalkategorierna. I promemorian erinras sekretess förattom
fritidssektorn inte automatiskt skulle innebära känsliga uppgifteratt

fick lämnas dit från socialtjänsten eftersom här frågaär skildaom
verksamheter. Dessutom framhålls avsaknaden sekretess föratt av
fritidssektorn gör det möjligt för dem är verksamma där attsom
lämna väsentliga uppgifter till socialtjänsten, har det ytterstasom

för insatser till stöd föransvaret ungdomar med problem. Vidare

anförs intedet kommit fram något tyder påatt attsom
fritidspersonalen opåkallat sprider integritetskänsliga uppgifter som
de fått del Med hänsyn till det krävs vägande skäl föratt tungtav.

föreskriva sekretess föreslogs det inte iatt promemorian att

sekretess skall gälla för den kommunala fritidsverksamheten.
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promemoriaoch denmotionerderemissyttrande över somI
förunderlagutgjordeochSocialutskottetinomupprättats som

däremothade198889KUl4betänkandeKonstitutionsutskottets

uppfattninganförtstyrelse motsattKommunförbundetsSvenska en

ofta fårfritidsverksamheteninompersonalen enuppgivitoch att
förbundetsEnligtuppgifter.integritetskänsligafondstor av

dennanaturligt ävendärfördet attbordeuppfattning vara
finnsvissa kommunerIsekretesslagen.omfattadesverksamhet av

socialtjänst,skola,frånpersonalbeståendedessutom avgrupper
medarbetaönskardär attfritidsförvaltningpolis och man

ungdomarsAtt fåärenden.enskildalösningar påfinnatillsammans

enligtkännsdetsvårtintetill detta ärsamtyckeföräldrarsoch men

omfattasintesamarbetsparternaolustigtförbundet avatt aven

sekretesslagen.

ochäldre-socialtjänstensmellan5.5 Sekretessen

sjukvårdenochhälsg-ochhandikappomsorg

vissapromemoriaovannämndasocialutskottets omI yttrandet över

förordade JO störresocialtjänstsjukvård ochinomsekretessfrågor

vårdomrâdenabådamellan deinformationsutbytetillmöjligheter

till dennödvändigt med hänsynoundgängligenframstårdetnär som
socialtjänstenfördetbl.a.anförJO attbehovenskildes omsorg.av

kunnaenskildeför denoch hjälpskyddtillangelägetkan attvara
inom denpatientgällaDet kansjukvården.informera t.ex. en
bedömninghemtjänstpersonalensenligtpsykiatriska vården, som

boendet.detimedicinskabehövertillfälligt egnaomsorger
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JO faster också uppmärksamheten på den samverkan i vårdgrupper

mellan socialtjänst och sjukvård förekommer inomsom
äldreomsorgen i många kommuner och det i sådanaatt

sammanhang kan nödvändigt utbyta uppgifter enskildaattvara om
vårdtagare deras samtycke dessförinnanutan att kan inhämtas.

Med beaktande förtroendefullt förhållandeatt mellanett denav

enskilde och myndigheten kräver stark sekretess, JOmenadeen att
det ändå borde finnas för samverkanutrymme samtycke frånutan

den enskilde mellan de båda vårdområdena, vars
verksamhetsområden så nära griper in i varandra. Motsvarande

ansåg JO borde gälla särskilda verksamhetsgrenar inom dessa

områden.

Här intog Svenska Kommunförbundets styrelse motsatten
inställning och anförde de rutiner skapats efteratt nya som
sekretesslagens tillkomst samtycke och deltagande den ärendetav
rör i kombination med de sekretessgenombrytande bestämmelser

71 § socialtjänstlagen i fallutgör, vid det tillfället gjordesom vart

utvidgning tillämpningsområdet för generalklausulen 14en kap.av
3 § SekrL onödig. Styrelsen menade, sekretesslagen iatt stort sett
fungerade bra inom socialtjänsten och den hade styrandeatt en
attitydpåverkande effekt när det gäller omsätta socialtjänstlagensatt

intentioner frivillighet och integritet till verklighet.om

Kommunerna hade erfarenhet det i allmänhet inte erbjödattav
några större svårigheter få samtycke från den ärendet tillatt rör ett

samråd med myndighet. Ofta deltar enligt styrelsen denen annan

enskilde själv i diskussioner och överläggningar mellan

myndigheterna. Som exempel anförde styrelsen
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samarbetetochvårdplaneringsgrupperrehabiliteringsgrupper,

skolstart.samband mediskolaförskola

övertagitädelreformens.k.denmed kommunernaochI att genom
ochför äldresjukvårdsansvarochhälso-landstingensdelarvissa av

socialtjänsten. Iinominordnatsvårdformhar dennahandikappade

statsrådet prop.föredragandeanfördelagstiftningsärendet

ochsjukvårdenochkommunala hälso-85 den19909114, atts.
självständiga ibetraktainte blirfalli dettasocialtjänsten att som

3 §mening 1 kap.sekretesslagensivarandratillförhållande

slag.skildaverksamheterfrågaintedet ärSekrL eftersom avom

bedrivakankommunernahemsjukvårdochprimärvårdDen som
fortfarandeförsöksverksamheter skall dockför olikainom ramen

gällerDettasjukvårdssekretessen.för hälso- ochområdetfalla inom

driftansvaretfårnämndprimärkommunaladenäven somom
socialtjänsten.uppgifter inomfullgörsamtidigt
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ÖVERVÄGANDEN6 FÖRSLAGOCH

6.1 Allmänna överväganden integreringom av
verksamhetsområden mg olika sekretessregler

Syftet med bestämmelsen i l kap. 3 § sekretesslagen sekretessom
mellan olika myndigheter och mellan självständiga

verksamhetsgrenar inom myndighet främstärsamma förhindraatt
sekretesskyddadatt information lämnats eller inhämtats isom en

verksamhet och för visst ändamålett inte skall kunna användas i en
verksamhet för vilken denannan inte är avsedd. Den som

exempelvis i förtroende lämnat uppgift i sin kontakt meden en
myndighet skall inte på grund detta behöva riskera drabbasav att

åtgärd eller ingripandeav en frånett myndighet hanen annan som
inte har vänt sig till. En myndighet ska med andra 0rd inte utan
lagstöd kunna skaffa sig information enskild frånom en en annan
myndighet och utnyttja Ävenden i sin verksamhet. om
lagbestämmelsen formellt också gäller sekretesskyddet för
myndighetens intressen är det främstegna enskildas intressen den
syftar till skydda.att

Det är när myndighet kan ha intresseen användaattav en
sekretesskyddad uppgift finns hos myndighetsom en annan som
förbudet får praktisk betydelse.

På det kommunala området förekommer det, som
frikommunutredningen påpekat avsnitt 5.1, vid sidan av
frikommunförsöket redan i dag kommunalaatt nämnder ansvarar
för verksamheter med olika sekretessregler. De olika
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för detberörfrågaärsammanhangi sådanadet omSekretessregler

varitinteuppgifterna sammadärverksamhetsområden avmesta
frågakanDetintresse.varit varasällan gemensamtellerslag av

social-sidanvidskolstyrelsesocialnämnd eller avatt enom
personalsekretesshaft hanteraockså attskolsekretessenrespektive

ochpersonalsocialamyndighetens§ ill7 kap.
sällanverksamheterärDetverksamhet. sompersonaladministrativa

densekretesskonflikt medellerberöringialdrig kommereller
kanDetsammamyndigheterna.hosverksamhetenhuvudsakliga

upphandlingsverksamhet.myndighetenskringsekretessensägas om

vidövervägandenförföremålaldrig blevfrågaEn som
hakanmyndighetochtillkomst är sammasekretesslagens om en

sekretessområdenoförenligasigförpåmyndighetsrollerolika var
till varandraförhållandeipådelasmyndigheten uppattutan

mellansekretessRegelnverksamhetsgrenar.självständiga om
medjustutformadesmyndighetinomverksamhetsgrenar samma

innebäraskulleinte attmyndighetsbegreppTFspåtanke att
olikamellanöverförsinformationsekretesskyddad

sekretessområden.

olikamellansekretessregelndåärFrågan omom
indirekt kanocksåmyndighetinomverksamhetsområden samma

olikamedverksamheterpåkravuttrycka attsägas
inomfår integrerasuppståkonflikt kandärsekretessområden

dåfråga ärNästaåtskilda.hållsdebaramyndighet omsamma
hamåstemåste göras;falli sååtskillnaden mannivå omvilken

handläggerderäckerdeteller attolika beslutsorgan somom
Somsekretessynpunkt.rolleroförenligadubblainte harärendena ur
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har frågan intesagts övervägts i lagstiftningsärendet. I ett
avgörande kammarrätten Göteborgi 1990-06-01av mål 5398-nr
1989 gällde kommunalbesvär översom fullmäktigebeslutett tillatt

kommundelsnämnd med arbetsuppgifteren inom skilda

verksamhetsområden överföra vissa ärenden inomgrupper av
socialtjänsten, bedömdes beslutet lagenligt. Samtidigt deladevara
kammarrätten klagandens uppfattning det skulleatt uppkomma
svårigheter såväl för nämnden och dess ledamöter för desom
handläggande tjänstemännen iaktta förbudetatt överföringmot av
sekretess mellan olika verksamhetsgrenar inom nämnden.
Klagandens kritik fullmäktiges beslutmot inriktades huvudsakligen
på motivet för detta i beslutsunderlaget, där det framhölls, att
fördelarna med överföringen bl.a. bättre samverkan mellanvar en
företrädare för socialtjänsten och inompersonal andra
verksamhetsområden skola och fritid. Detta kundesom enligt
klaganden bara ske på bekostnad sekretessen.av

Både frikommunutredningen och regeringen i propositionen till
kommunallagen har däremot uttalat sekretesslagenatt inte utgör
hinder för fri nämndorganisation, innebären verksamhetersom att

skilda slag med olika sekretessområdenav kan inordnas i samma
nämnd. De enda roller enligt kommunallagen är oförenligasom i

nämnd är utöva lagstadgadsamma att tillsyn över verksamhet som
nämnden själv bedriver eller utöva myndighetsfunktion överannan

verksamhet.egen

Riksdagen har emellertid antagandet kommunallagengenom av
ställt sig bakom den i propositionen uttryckta uppfattningen attom
sekretesslagen i sin nuvarande utformning inte utgör hinder för en
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överensstämmaformelltfår därförnämndorganisation. Detfri anses
förvaltning äroch dessnämndkommunalgällande rättmed att en

olikamedverksamheterde utövarlika näridentiskt

sekretessområden.

det fannsÄven ansågKonstitutionsutskottet attochLagrådetom
medtillkomma rättaförsekretesslagen attbehov översyn avav en

medföra. börnämndorganisation kanintegreradproblemde som en
svårigheter devilkaochproblemen ärvilkaställasfråganförst

ihåg,viktigt kommasammanhanget atti det attmedför. Det är

försvagning sekretessenmedförafårintelösningareventuella aven
eftersatta.blirskyddsbehovberättigademedintressenså att

hindraförfrämstavsnitt detärinledningsvis i detta attSom nämnts

mellansekretesseninformationnyttjandeobehörigt somett av
nämndorganisation, medintegreradtill. lsyftarmyndigheter en

sammanslagnaandraellerkommundelsnämnderexempelvis

sekretesskyddadeolikademyndighetsnämnder är

sjukvårdeventuellskola ochsocialtjänst,verksamhetsområdena som
varandratillförhållandeisjälvständiga uratt anse som

sekretessynpunkt.

hänföra till denfrämstvisar sig ärproblem attDe som
ochnämndenverksamheten underuppbyggnadenorganisatoriska av

gällerNär detbeslutsorgan.självtill nämnden gemensamtsom
utnyttjaintressefinnaskan detförvaltningsorganisationen attav

delsolika verksamheterförpersonalresursertillgängliga gemensamt

kompetens.tillvarataföroch delssynpunktekonomisk attur



Om till det inledningsvis nämndaman syftetser med
sekretessgränserna mellan olika verksamhetsområden; undvikaatt
obehörig påverkan eller otillåtet användande uppgifter, kanav man
konstatera längre i förvaltningsorganisationenatt ner man
kommer desto mindre blir riskerna för detta skallatt ske. Personal

endast osjälvständigt biträder vidsom handläggningen ärendenav
bör således risk för förutan den enskilde kunnamen verksamvara
inom olika sekretessområden. Sådan personal är givetvis liksom all

har anställning hosannan myndighetensom bunden av
tystnadsplikten inom de områden där den är verksam l kap. 6 §
SekrL. Mer tveksamt är det kombinera arbetsuppgifteratt med
olika sekretess på handläggarnivå där självständiga bedömningar
skall göras. Förbudet i l kap. 4 § sekretesslagen utnyttjaatt
sekretessbelagda uppgifter utanför den verksamhet där sekretessen
gäller, är visserligen spärr olovligt utnyttjandeen mot sådanaav
uppgifter det sker uppsåtligt ellerom oaktsamhet, inte ärav som
ringa jfr brottsbalken 20 kap. 3 § brott tystnadsplikt.motom
Även det inte är omöjligt iom ärendeatt hållaett isär information

inhämtatsom frånman olikaom samma person
verksamhetsområden, måste det ändå hos den enskilde kunna inge
osäkerhet och tvivel handläggaren inteatt låter sigom pâverkas.

Att bygga förvaltningsorganisationupp meden sådana kombinerade
tjänster innebär den handläggandeattsom personalen, skallsom
göra självständiga bedömningar i känsliga ärenden, kan få fri
tillgång till sekretesskyddade uppgifter från sinsemellan oförenliga
sekretessområden kan ägnat undergräva förtroendetattvara för
myndigheten. Det måste dessutom kunna stridaanses mot
grunderna för i fall vårdlagstiftningen.vart Det kan också med
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sekretesslagen.forgrundernastriderdetfog hävdasvisst motatt
dettjänster,kombineraolämpligtsåledesmåste att omDet anses

uppgifterintegritetskänsligaförriskuppenbar ommedför atten
sekretessområde deutanför detutnyttjaskanenskilda personer

påverkauppgifter kansådanakunskapsåtillhör, eller att om

obehörigt sätt.handläggningen på ett

hurförarbeten äri lagensberördeshellerintefrågaEn somannan
i vilkendvs.myndighetinomtillämpasskallsekretesslagen en

olikatillspridasinformation kansekretesskyddadutsträckning

Verksamhetsgren.ellermyndighetinombefattningshavare samma
medsammanhangiinte dettafinnsbehörighetsreglerNågra

patientjournallagenstycketförsta7 §bestämmelsen iförundantag

journalhandlingvarjeskallbestämmelsedenna1985562. Enligt

Detill den.tillgånginte fårobehörigaså resonemangförvaras att
införalämplighetenlagstiftningsärenden attolikaförts i avomsom

frågantillöverförbarakanintern sekretesssådan omvara
sekretessområden.olikaintegreringlämpligheten avav

områdeskolanssekretessövervägandenmedsambandl om
198182l86 38,prop. attstatsrådetföredragandeanförde s.

hanteringenförgällervadinte reglerarsekretesslagen avsom

verksamhetsgren.ellermyndighetuppgifter inomhemliga enen
måstemeningsutbytefrittföredragandenenligt ettHelt klart attvar

handläggningenideltarmellan defå förekomma avsompersoner
etisknärmastdärutöverDet ärmyndighet.inomärende enett en

inomröjaskanuppgifterhemligautsträckningvilkenfråga i en

verksamhetsgren.myndighet eller en



I lagstiftningsärendeett annat gällde uppgifter inom densom
särskilda elevvården i förhållande till andra befattningshavare inom

skolan anförde föredragande statsrådet prop. l9888967 lls.
följande införa s.k. internatt sekretess,om reglergenom om
sekretess mellan olika befattningshavare.

Att sekretesslagen inte uttryckligen generellt reglerar utbytet av
uppgifter inom myndighet innebär inte avsiktenen äratt att ett
sådant uppgiftslämnande fritt.är Visserligen utgör sekretesslagen
inte något hinder uppgifter lämnasmot att mellan

befattningshavare hos myndighet i den utsträckningen ärsom
normal och behövlig för ärendes handläggningett eller

verksamhetens bedrivande i övrigt. Corell fl., Sekretesslagenm
1985, 96, 84 3ei upptagen 1991 och JO 198384s. 262.s. s.
Det får emellertid förutsatt denna möjlighetanses attvara
utnyttjas med omdöme.

Riksdagen har också instämt i denna bedömning i samband med
behandlingen motion i ämnet.av en

Vid behandlingen förslag införaett sekretessatt mellanav olikaom
kliniker eller basenheter inom sjukvården anförde föredragande

statsrådet prop. l99091lll 24 det grunderna föratts. av
sekretesslagen torde följa befattningshavareatt inte bör sigen anse
ha någon obegränsad frihet lämna uppgifteratt omfattassom av
sekretess till andra anställda inom myndigheten.

Med hänsyn till grunderna för sekretesslagstiftningen, desom
kommit till uttryck och i de återgivna uttalandena begränsaattom
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myndighet,inomuppgiftersekretesskyddadespridningen enav
lagstiftningensstridamotsvarande sättpåmåste det motanses

olikamyndighetsorganisation integreraigrunder att en
undergrävaär ägnatsättsekretessområden attett som

myndigheten.förförtroendet

3.1avsnitt inte baratidigaregällerSekretessen sagtssom
faktiskahandlingar ävenidokumenteratsuppgifter utansom

offentligagjorts deiakttagelserochförhållanden avsom
ieller handläggarnabefattningshavarnaDetfunktionärema. är som

informationnämndförvaltning kan fåintegreradiFörsta hand en
bedömningari sinapåverkas däravsekretessområden ocholikafrån

nämnden.beslutandefram för detförslag läggs organetoch som
informationfår denärenden ochi huvudsakhandläggerNämnden

befattningshavarnaförhållandensekretesskyddade somom
i ärende hanämndledamöternakanVisserligenredovisar. ett

tillhörärendefrånuppgifter ettannatett sompersonom samma
för. Det måsteocksådeverksamhetsområde ochannat svararsom

regel. När detundantagsfall äniförekommaändå sommeranses
nämnvärdaförenat medinte hellertorde detförekommer vara

från de äruppgifterna och bortsesvårigheter sorteraatt som

hurMycket beror således påsammanhanget.ovidkommande i

från påverkantjänstemännen ärhandläggandebefriade de av

information.obehörig

sekretessfrågor i integreradolikasvårigheterna hanteraatt en

finnsdetberoendetill delnämndförvaltning kan stor omvara av

i sinDetta tordesekretessområdena.förnaturliga gränser turnågra

lförvaltningsorganisationens storlek.i viss mån påverkas enav
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liten kommundelsförvaltning med lokaler för allagemensamma
förvaltningsområden kan det svårt upprätthållaattvara
sekretessgränserna i det dagliga arbetet.

Övervägandena leder till frågan det finns behov särskildaom av
behörighetsregler, så den handläggeratt ärende inomsom ett ett
sekretessområde är obehörig handläggaatt ärende inomett annat ett

sekretessområdeannat det rör Enom sådansamma person.
reglering är naturligtvis fullt möjlig. Frågan uppstår då vilken
handläggarnivå reglerna skall gälla och de också skall omfattaom
den beslutande nämnden. Om de även skulle omfatta nämnden
måste regleringen ingrepp i den iett kommunallagenanses vara
redan medgivna friheten för kommunerna organiseraatt
nämndarbetet. Det skulle i praktiken innebär återgång till denen
obligatoriska specialreglerade nämndorganisationen. Om krav skulle
ställas på delegering till olika utskott nämnden blir det å andraav
sidan ingrepp i fullmäktigesett och nämndernas rätt besluta iatt
sådana frågor. Delegering till utskott hellerär inte möjlig i vissa
ärenden måste avgöras fullsuttensom socialnämnd,av delex. en
ärenden enligt föräldrabalken.

Att införa sådan behörighetsregel beskrivitsen försom ovan
tjänstemän skulle samtidigt kunna innebära betydande svårigheter
för dessa exempelvis bytaatt arbetsuppgifter från ett
sekretessområde till inomett annat nämnds ansvarsområde.samma
En sådan effekt behörighetsregel är naturligtvisav en inte
önskvärd. De olika sekretessområden där konflikt kan uppstå är
främst skolans och socialtjänstens. Andra sekretessområden desom
personalsociala och personaladministrativa torde nämntssom
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medberöringspunkternågra gemensammasällan hainledningsvis
socialtjänstentillhörintesjukvårdDenförtsnämnda.tvåde som

kommunaldrivaskanförutsättningarvissa enavunderoch som
karaktärendenindividärendennågra avintetordenämnd generera

talarMycketpolitiskadet organet.handläggasmåstede avatt
uppstå attkansekretessproblem, genomdeförsåledes somatt

fårnämnd,ihandläggssekretessområden sammaolikafrånärenden

utformadförnuftigtpraktisktlösas engenom
möjligai störstabörSamtidigtförvaltningsorganisation.

ellertill tjänstemandelegeramöjligheternautnyttjas attutsträckning
Därvid börindividärendena.integritetskänsliga mandeutskott mest

handläggssekretessområdenolikafrån avärendenundvika att
vidnärvarandeinte ärpersonalobehörigAttpersoner.samma

sekretessomfattasärendennämndi avhandläggningen somaven

självklart.måste varaanses

problemenför lösalagstiftning attförslagsärskildaNågra om
gjortsuttalandenfram. De omläggasintesåledes somattkommer

förgrundernamedöverensstämmelseibörvad varasom
för hurvägledandeställetfår i ensekretesslagstiftningen, vara

börsekretessområdenaberördadeinomförvaltningsorganisation

socialtjänstsekretesseniändring somförslagDetutformas. om
iarbetetunderlättatillbidradock attfram kanläggaskommer att

mindreiframför alltdåochnämndorganisation enintegreraden
personalresurser.begränsademedkommundelsförvaltning

i sekretessenbegränsningarytterligare sommedTillsammans

för kommunernaunderlätta attävenförslagetföreslås kanockså
olikainomserviceärendendärmedborgarkontor,s.k.inrätta

handläggning.fåskall kunnasamhällssektorer gemensamen
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6.2 Den kommunala fritidsverksamheten för barn och ungdom
jämställs med socialtjänst i sekretesshänseende

Som framgått redovisningen avsnitt 5.4av har det fleraovan
gånger ställts krav på den kommunalaatt fritidsverksamheten för
barn och ungdom skall omfattas sekretess. I deav
utskottsbetänkanden och utredningar berört frågan har i ochsom
för sig konstaterats i den mån integritetskänsligaatt uppgifter
förekommer i verksamheten har dessa behandlats med stor
varsamhet sekretesskyddtrots att saknas.

I Justititedepartementets promemoria Ds 19901 l erinrades attom
sekretess för fritidssektorn inte automatiskt skulle innebära att
känsliga uppgifter fick lämnas till socialtjänsten eftersom här är
fråga skilda verksamheter. Iom promemorian anfördes slutligen att
de vägande skälentungt för föreskrivaatt sekretess saknades när
det gäller den kommunala fritidsverksamheten.

Den kommunala fritidshemsverksamheten är kommunal uppgiften
enligt socialtjänstlagen och ingår därför i socialtjänsten och
omfattas således socialsekretessen enligt 7 kap.av 4 §
sekretesslagen. I socialtjänstpropositionen 197980 Del A s.
252 finns allmän beskrivning kommunensen ochav
socialnämndens när det gäller barns ochansvar ungdomars fritid.
Den kommuner ofta i särskild nämndav bedrivna

fritidsverksamheten överensstämmer till sitt innehåll till delarstora
med vad isägs propositionensom vad ingår i begreppetom som

barn och ungdom. Deomsorger individrelateradeom frågor som
hanteras i verksamheten innehåller Svenska Kommunförbundetsom
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tillsåledeshandlarDetuppgifter.integritetskänsligaoftapåpekat
socialtjänstlagen.förinomfrågor ramendel rymssomstor om

handförstaiinte attärfritidsverksamhetenisekretessförMotivet
förpersonalgrupperna, utanolikademellansamarbetetunderlätta

uppgifterintegritetskänsligadeförskyddetstärkaatt
förtroende.idelgesoftafritidspersonalen

mellanidentitetenvadtill sagtshänvisning omMed som
integreradialltframförsocialtjänsten,och enfritidsfrågorna

sekretesshänseendeinaturligare attdetmåsteorganisation, vara
denförställetisocialtjänst attmed gefritidsverksamhetenjämställa

behövssocialtjänstlageniändringNågonsekretessområde.egetett
sekretessbestämmelsesekretesslagensidet ominte,således om

förfritidsverksamhetkommunalföreskrivssocialtjänsten attinom
vadmedi likhetsocialtjänstmedjämställasskallungdomochbarn

invandrarbyrå.kommunalvidverksamhetgällersom

ochäldre-socialtjänstensmellan6.3 Sekretessen
iövervägassjukvården börochhälso-ochhandikappomsorg

förhuvudmannaskapetfråganmedsamband om

nrimärsiukvården

ihandikappadeochsjukaäldre,kommunalaDen omomsorgen
sjukvårddenochhemstjänsten,eller somhem,deras egna

värdomrâdentvåäri hemmetbedriver somsjukvårdshuvudmannen
och ärförekommersamarbeteI detvarandra.i somgripernära

begränsadipersonalgruppernaolikadedethändernödvändigt att
verksamhetsområden.varandraspåvårdinsatseromfattning gör
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Mellan de två vårdområdena finns också vad kallar gråzonerman
där det oklartär på ligger. Med olikaansvaretvem
sekretessområden för de olika vårdområdena måste problem uppstå
när det är nödvändigt utbyta informationatt mellan dem och när
den enskildes samtycke, inte kunnat inhämtas. Det kan gälla en
psykiskt sjuk enligt hemtjänstpersonalen kanperson behövasom en
medicinsk behandling eller dement i situation,en person samma

inte iär stånd samtycke ellersom att inteett rätt kan bedömage sin
situation. I likhet med den lagstiftning detgör möjligt brytasom att
sekretessen för underårig elleratt missbrukare skall fåen en
nödvändig värd 14 kap. 2 § sjunde stycket SekrL, 3.6avsnittse
borde kunna övervägas sekretessbrytande bestämmelse ien även de
här beskrivna fallen.

Enligt Svenska Kommunförbundet går emellertid problemen att
överbrygga inom för gällande sekretesslag iramen stort settsom
fungerat bra inom socialtjänsten. Det kan med hänvisning till detta
finnas skäl för avvakta med ytterligareatt överväganden om
behovet lagändring. Frågan bör i stället iav sambandtas medupp
överväganden kan komma göras försöksverksamhetenattsom om
med primärkommunalt driftsansvar eller huvudmannaskap för
primärvården.

6.4 Integrering skola och skolbarnomsorg kräver inteav en
starkare sekretess inom skolan

De frågor sekretess mellan socialtjänsten ochom den obligatoriska

skolan barnomsorgskommittén tagit i sittsom betänkande harupp
kommittén behandlats med utgångspunktav från enhetligen

73



starkaDenskolbarnomsorg.ochskolaförsekretess

kommitténstillförebildståttharsocialtjänstsekretessen som
framhållitsochpåpekatremissinstanserfleraSomförslag. som

problemenoftaharförtsdiskussioner somi detidigare som
misstolkningibottnatsamarbetssituationerolika aviuppstått en
socialsekretessen.den strängareframför alltdåochsekretesslagen

efteruppgifterförtigitiresulterat enoftahar att somDetta man

ha lämnatsbordemenbedömning ut.

omvändadetomsättapraktisktsvårigheternaDet är att
denGenomproblem.medförhandförstaiskaderekvisitet, som

lättförståeliginnebär kandetför sekretesspresumtionstarka ensom
dvs.förtigs,till allt attledafelbedömning atträdsla för göraatt en

inträffar lättDettatillämpas.sekretessabsolutpraktikeni en
skadebedömningenkräverskaderekvisitet attomvändadeteftersom

allmänhetivadinte frånochfalletindividuellautifrån det somgörs

uppgiften.förgällabrukar

skolbarnomsorgochskolamellansamarbetsförhållandenaOm

skolanspåsekretessinte strängaredetså ärförbättrasbehöver en
heltundanröjasvisserligenkanProblemenbehövs.område som

dvs.skolbarnomsorgen,s.k.denföra inattgenom
iUttalandetskollagstiftningen.underfritidshemsverksamheten,

intedettaemellertid pâ9 tyder199192100 bil. attpropositionen

aktuellt.är

skolbarnomsorgrespektiveskolaförsekretessolikaTill frågan om
iuttalandettillåterknytasskall härsamarbetetförhinderutgör

eventuellaansågFöredraganden attpropositionen.
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samarbetsproblem går lösa s.k. förtroendefulltatt samarbetegenom
eller uppdragsavtal. Med förtroendefulltgenom samarbete menas

informationsöverförandetatt mellan de olika sekretessområdena

sker föräldrarna själva ellergenom personalen eftergenom
föräldrarnas samtycke. Det emellertid ovisst vadmer som avses
med, uppdragsavtalatt lösa samarbetsproblemen.genom Med
uppdragsavtal vanligen den möjlighetmenas myndighet haren att

avtal uppdra åt utomståendegenom delta i myndighetensatten
verksamhet därigenom i sekretesshänseendesom blir jämställd med
arbetstagare hos myndigheten. Som exempel på uppdragstagare kan
nämnas kontaktpersoner inom socialtjänsten och ställtpersoner som
sig till socialtjänstens förfogande med s.k. kontrakterade

familjehem. Enligt 1 kap. 6 § sekretesslagen tillhör uppdragstagare
de skall omfattaspersoner sekretessregleringen.som Omav
avsikten med uttalandet är överföringatt uppgifter kan skeav
mellan de olika sekretessområdena frånattgenom representanter en
myndighet får uppdrag delta i denatt andra myndighetens
verksamhet ställer det sig tveksamt sådant förfarandeettmer ärom

sekretessenmöjligt. Uppdragstagaren är fortfarande bunden påav
det verksamhetsområdet. Omegna han delta i den andraattgenom
myndighetens verksamhet får information sekretesskyddadeom
uppgifter där, han kan ha användning för isom sin egen
myndighets verksamhet, är han i princip förhindrad göra dettaatt
enligt huvudregeln sekretess mellan myndigheterom och förbudet

utnyttja sekretessbelagdaatt uppgifter utanför deras
sekretessområde. Genom uppdragsavtal med fritidspedagog viden

fritidshem kanett skolan således inte upplysningarmer om en
elev än vad fritidspedagogen sig behöva lämna med stödanser ut

1 kap. 5 § sekretesslagen förav han skall kunnaatt fullgöra sin
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meduppdragsavtalanvändaregelmässigtAttverksamhet.egen
hindrenkringgåförsekretessområdesgränserna attöverarbetstagare

förgrundernastrid mediståövrigtförmåstesamarbete,för anses
kombinerade tjänstergradi avsekretesslagstiftningen somsamma

skallGivetvisdet.göra6.1avsnitti ansettsnämntsslagdet som
ibesökgöralägstadielärare etthindra attintehärdet sagts ensom

barnuppfattningsigbildasjälvoch gruppförskola enomenen
skall överta.honellerhansom

personalgrupperberördautbildningochinformation tillFörutom av
samarbetametoderolikaoch attsekretesslagstiftningen omom

samarbetet,underlätta attväg seärlagstiftningens attinom enram,
skyddsbehovenefterstyrkadessochsocialsekretessenöver anpassa

Även förskolanmellansamarbetetolika delar.socialtjänstensinom

underlättaskommaskulleskolan att genomobligatoriskadenoch
undvika dekanlösning däranpassning. Ensådan manannanen

medföra, ärskaderekvisit kan attolikagränsdragningsproblem som
inomuppgifterrakt, närskaderekvisit, dvs. etttillämpa ett svagare

myndigheterkommunalaandratillöverförasskallsocialtjänsten

sådan översynFörslagkommun. avinom om ensamma
avsnitt.ibehandlas nästasocialsekretessen

socialtjänsteninomstyrkaolikamed6.5 Sekretess

skaderekvisitomväntmedsekretessgäller ettsocialtjänstenInom
uppgifterför allasekretessförpresumtion ominnebärvilket en

iingårverksamheteriförhållandenpersonligaenskildas som

ihänförs ditverksamheteriochsocialtjänsten som
iverksamhetendetfrämst ärochFörstsekretesshänseende.
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socialtjänstlagen dvs. sådant uppsökandesom avses som
verksamhet, social hemhjälp, färdtjänst, kontaktverksamhet,
förskole-, daghems- och fritidshemsverksamhet, vård- och
behandling vid kommunala eller landstingskommunala institutioner,
tillhandahållande boende i ålderdomshemav och servicehus och

social service bistånd.annan Somsamt nämnts tidigare avsnitt 5.5
hör den kommunala hälso- och sjukvården i sekretesshänseende till

verksamhetsområdesamma den kommunala socialtjänsten.som
Detsamma gäller kommunal familjerådgivning och verksamhet vid
kommunal invandrarbyrå särskild bestämmelsesom genom en
hänförs dit. Det gör också ärenden bistånd asylsökande ochom
andra utlänningar fr.o.m.och den 1 januari 1993 även ärenden om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar

ärendensamt tillstånd till riksfärdtjänst. Dessutomom har
socialnämnd uppgifter enligt lagstiftning räknasannan undersom
socialsekretessen, ärenden enligt föräldrabalken.ex.

Det är tämligen uppenbart behovetatt sekretess inte kanav vara
lika starkt på alla områden socialtjänsten omfattar. Somsom

uppmärksammadetidigare redovisats avsnitt 5.3 och ifrågasatte
Svenska Kommunförbundet vid remissbehandlingen förslaget tillav
sekretesslag, delaratt socialtjänstenstora inte tidigareav som
omfattats sekretess skulle kommaav göra detatt genom
sekretesslagens utformning. Förbundet hävdade ärendenatt som
faller inom för socialnämndens allmännaramen serviceverksamhet,
såsom barnomsorgen, inte i sekretesshänseende bör jämställas med
ärenden vård- och behandlingskaraktär. Tvärtomav fanns i rena
serviceärenden betydande insynsintresseett från allmänhetens sida.
Det kan gälla förtursärenden inte direkt grundar sig på barnetssom
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förgenerellförturer artärdaghemsplats somutanbehov avav
Sammayrkeskategorier.vissaellerlåginkomsttagareensamstående,

fördelningvidäldreomsorgenpå avkunde anläggassynsätt

pensionärslägenheter.

områdendemångasamhället påiförändrad avGenom synen
starkaför denmotivengamladesiggöromfattarsocialtjänsten

gällerför sigochIstyrka.medgällandeinte sammasekretessen
páskall byggaenskildförinsatsersocialtjänstensfortfarande enatt

försig ditvänder atthansida närenskildesfrån denförtroendeett
karaktärsådaninsatserallagällerSamtidigt att avhjälp.ochstödfå

med densamförståndochsamverkanpåbyggamåste
med tvång.ingripabehöversamhälletintenärhjälpbehövande,

ändraförskälvägande attmycketdetkrävs tungtObestridligen

försvagas.enskildaförintegritetsskyddetsåsekretesslagen att
offentlighetsprincipentillhänvisningmedhävdaskan detSamtidigt

ärvadänsträngareskallinte somsekretessreglerna varaatt
behovetfall därdeIskyddsbehov.tillgodoseförnödvändigt ettatt

uppstår,sällanförhållandenpersonligauppgifterförskydd omav
någondetinträdersekretesstillräckligt avomdet attbör vara
någonellerberördedenjusttillsighänförorsaksärskild som
röjs.uppgiftermedföra attkantill denneanhörig antas men
förpresumtionskaderekvisit medvidMenbedömningen ett

sekretessdärvidresultat etttilländålederoffentlighet somsamma
förhållanden.integritetskänsligaröruppgifternahuvudregelär om

delarvissaförsekretesssträngmindre avinföraAtt en
öppnadesvägeninnebäraintesig attföri ochskullesocialtjänsten
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för ökat uppgiftslämnande.ett Däremot skulle troligen kontakterna
mellan olika myndigheter underlättas. Något försämrat

integritetsskydd skulle det heller inte behöva innebära eftersom i
princip uppgifter tidigare kommersamma omfattassom att av
sekretessen, bara det någon särskild anledningmen kanom av antas

röjande skulleatt medföraett De serviceorienterademen. mer
delarna inom socialtjänsten kan inte sägas beroendevara av en
stark sekretess för den enskilde skall kunnaatt kontakt medta
myndigheterna inom dessa områden.

Även insynsintresset skulle kunna motiveraom deatt
serviceorienterade delarna socialtjänsten omfattades-av raktettav
skaderekvisit med presumtion för offentlighet, så hör den frågan
inte till de tillämpningsproblem fri kommunalsom en
nämndorganisation kan medföra. Som framgått föregåendeav
avsnitt detär framförallt svårigheterna tillämpa detatt omvända
skaderekvisitet i socialtjänstsekretessen vid socialtjänstens kontakter
med andra kommunala myndigheter medför problem. Ensom
uppdelning socialtjänsten i sekretesshänseendeav med raktett
skaderekvisit för de serviceorienterade delarna och föromväntett
myndighetsutövningen skulle troligen komma skapaatt
gränsdragningsproblem vid tillämpningen. Mycket talar således för

begränsningarnaiatt socialtjänstsekretesscn i första hand bör gälla
andra kommunalagentemot myndigheter inteoch gentemot

allmänheten. Det måste också sägas, generell lättnadatt ien
sekretessen kan innebära ökade risker för brott tystnadsplikten.mot

Kommittén föreslår i stället det skall möjligtatt förvara
socialtjänsten överföra uppgifter tillatt andra myndigheter inom
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skaderekvisit. Detrakttillämpningmed ettkommun avsamma
enskildauppgifterlämnamyndighet kansocial ominnebär att en

tillintegritetskänslig artinte är annantypiskt ensett avsom
sådan.förföreträdareellermyndighetkommunal en

utformningenvidflexibilitetockså störrelösningenvaldaDen ger
medblandasverksamheterfleraförvaltningsorganisationen närav

inrättandeocksåunderlättarnämnd. Deni avsocialtjänsten samma
6.1.semedborgarkontors.k. ovan

ochäldre-barnomsorgeninomallt samtframförDet är
Förbetydelse.fåri sekretessenlättnadenhandikappomsorgen som
ochskolbarnomsorgochskolaintegreringvidbarnomsorgen aven

inrättandevidhandikappomsorgen gemensammaochäldre-för av

medborgarkontor.serviceorgan, som

Barnomsorgen

änförgällaintesekretess annatnormaltbörbarnomsorgenInom
ochsom ingripandenochfamiljeförhållandenkänsligagällersådant

ärförturuppgifterskydd ellertill barnets somåtgärder om
ensamstående,förvärvsarbetandesjälvt. Atttill barnethänförliga en

fåttyrkeskategorivisstillhöreller någonlåginkomsttagare som
uppgifter.offentligaturregler börgällandeenligtförtur vara

inteomfattasverksamhetpedagogiskaskolansobligatoriskaI den
Även ideltagandesekretess.eleverenskildauppgifter omavom

likafinns detfrivilligtverksamhet ärfritidshemmensochförskolans

omfattasskulledärverksamhetmotsvarande avanledninglite att
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sekretess. Att förskollärare informerar lågstadielärareen en ettom
barns allmänna förutsättningar inför skolstarten kan inte vara mer
känsligt än när lågstadieläraren motsvarande information tillger
mellanstadieläraren. En förälder kan visserligen ha den
uppfattningen barnets skolstartatt skall förutsättningslös ochvara

informationen kanatt försämra barnets möjligheter. Om det ur
pedagogisk synpunkt finns skäl för sådan uppfattning och deten
beror på speciella omständigheter hos barnet kan det givetvis
innebära vissa uppgifter lämnasattmen Föräldrainformationut.

kontaktermåste dock alltid lämnas vilka skallom medtassom
skolan inför skolstart. En sådan invändning från förälderen
förutsätts därför bli känd. I fall skall inteannat samtycke behöva
inhämtas från alla föräldrar sådana allmänna förhållanden.om
Uppgifter barn i förskolans och även fritidshemmensom - -
pedagogiska verksamhet bör därför normalt inte omfattas av
sekretess.

Uppgifter gäller barnens sociala förhållandensom som
biståndsbehov förekomsten missbruk eller andra problem iav
hemmet eller andra känsliga uppgifter barnet kanom som
jämställas med motsvarande inom skolans elevvård givetvisär
sekretesskyddade.

Aldre- och handikappomsorgen

Socialtjänstens verksamhet består hjälp i hemmet äldre.som av
sjuka och handikappade är allmän service erbjudsen som
kommuninvånarna. I likhet med vad gäller i barnomsorgen ärsom
det bara uppgifter sociala eller andra problem liksomom uppgifter
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lämnasde ut.innebärakan omhälsaoch mensjukdom somom
inhämtanödvändigt attintefallflestadeidet varabörDäremot

elleroroligunderrätta grannevillvårdbiträde ensamtycke ettom
sjukhus.intagitstillfälligthjälptagareanhörig att enom

lösningLagteknisk

förmöjlighetsekretesslagen§47 gestill kap.tilläggGenom ett
socialtjänsteninomuppgifterfullgörmyndigheterkommunala som

tilluppgiftlämnafamiljerådgivningen attkommunaladenutom
inte kandetkommun,inom ommyndighetkommunal sammaannan

lidernärstående ommenhonomnågonellerenskildedenattantas
förpresumtionmedskaderekvisitraktEttöverförs.uppgiften
närenskildauppgifterallaförgällaalltså omskalloffentlighet

begärmyndigheterkommunalaandranärellerlämnarsocialtjänsten
skaderekvisitet.omvändadetgällerandraGentemotuppgifter.

nämnderkommunalade sommellanunderlättasKontakter6.6

i kommunensekrçtessgmrádeinomverkar samma

inämnderolikatillhörsocialtjänstenexempelvisdelarolikaOm av
ochmyndigheterskildavarandrafråndekommun somansesen
gällerförhållandeSammadelarna.olikademellangällersekretess

distriktsnämnderflerain idelatskommunisocialtjänsten enom
skolangällerDetsammakommundelsnämnder. ompåfördelatseller

eftermöjlighetfinns attskolanInomuppdelning.liknandefått en
olikademellanuppgiftersekretesskyddadeutbytaintresseavvägning

tillämpningmedskolförvaltningar avderasochnämnderna
socialaSekrL. De3 §14 kap.generalklausulen
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distriktsnämndema har inte denna möjlighet eftersom

generalklausulen inte gäller inom socialtjänsten. De olika

kontakterna mellan de skilda sociala myndigheterna får i stället

antingen den enskildestyras lämnar sittatt samtycke,av

anmälningsplikten enligt 71 § socialtjänstlagen, 1 kap. 5 § eller 14
kap. 2 § sekretesslagen medger uppgiftsöverföring i vissa fall.som

Kommunerna har den kommunallagen frihetnumera genom nya att
organisera nämnderna efter andra principer än de som
sekretesslagens myndighetsbegrepp bygger på se avsnitt l.
Sekretesslagen utgår från myndighetatt sysslar meden en
verksamhet inteoch flera sinsemellan organisatorisktatt

självständiga myndigheter är verksamma på område. Omsamma en
myndighet bedriver olika slags verksamhet är den regelsom
uppdelad på olika verksamhetsgrenar. Om uppgifter i de olika

verksamheterna skyddas olika regler i sekretesslagen får deav ur
lagens synvinkel bedömas självständiga i förhållande tillvara
varandra.

Var gränserna för sekretessen skall gå inom kommunalen
nämndorganisation har alltså kommit bli beroendeatt denav
organisatoriska indelning fullmäktige bestämmer. Detta måste
erkännas mindre intressant sekretesslagensvara sett intresseur av

upprätthållaatt fullgott integritetsskydd.ett Det såledesär inte den
enskildes skyddsbehov avgör gränserna för sekretess skallsom var
gå fullmäktiges beslut,utan dessutom oftast har andra motivsom
än vad sekretesslagen har.
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kommunallagenenligtorganisationsfrihet nyaKommunernas
sedandiskuteratsochfunnitsproblemmedför, att som

beroende,Detdimension. somfåtttillkomstsekretesslagens en ny
förvarandra attharsocialtjänstendelarolika avav

kanuppnås,kunnaskallhelhetssynintentionersocialtjänstlagens om
starktochformaliserademedförsekretesslagenrubbasallvarligt om

förändringarkontaktmöjligheter när avbegränsade

aspekter.andraönskvärdamyndighetsorganisationen är ur

helhet ävenuppfattasdärförbörkommun eni somSocialtjänsten en
den ärhurochoberoendeutgångspunktsekretesslagens omavfrån

inomgällabörförhållandeSammauppdelad.organisatoriskt

område.skolans

generalklausulenlåtaåstadkommas attviss månikan genomDetta
inommyndigheterolikamellantillämpninginternslagsfå en

SekrL3 §14 kap.Generalklausulenkommun.isocialtjänsten en
detmellangörasintresseavvägning måsteinnebördenden atthar en

uppgiftenintressetoch attsekretessenskyddas avintresse avsom
i demotiveradinteförefallerintresseavvägningsådanEnlämnas ut.

inomnämnderflerabildatharorganisatoriskt settkommunfall en
mellangeneralklausulentillämpningEnsekretessområde. avsamma

kommaofta attdessutomtordesocialtjänsten geinommyndigheter

tillämpningsproblem.tillupphov

varjepåhelhetssynenuppnåvägoch bättre attEn annan
dekompletteraärkommun, attinomsigförsekretessområde en

2 §14i kap.finnssekretessenfrånundantagolika som
ganskaÄven blivitparagrafnämndasekretesslagen. om
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somsvåröverskådlig de tillägg gjorts under åren fallergenom det
sig naturligt reglera undantagenatt där med hänsyn till deras
begränsade räckvidd. Undantagen från sekretess mellan

myndigheter föreslås begränsade till socialtjänsten utom
familjerådgivningen till skolan ochsamt gälla överföring uppgiftav
mellan olika myndigheter inom kommunsamma om samma
sekretess gäller för uppgifter hos båda myndigheterna och om
utlämnandet behövs för den enskildeatt skall få nödvändig vård,
behandling eller stöd.annat

Härigenom skapas bl.a. möjligheter till de informella kontakter
mellan socialtjänstens olika delar är hörnsten isom en
socialtjänstlagen även de skulle organiseradeom under olikavara
nämnder.

För de olika socialförvaltningarna under kommundelsnämnderna

innebär det bl.a. överflyttningatt ärende underlättasett iav
sekretesshänseende hjälptagare flyttar frånom kommundelen tillen

Det innebär ocksåen kommundelsförvaltning,annan. att en som
inte har de nödvändiga eller den kompetensresurserna behövssom
för handläggning socialärendeett kan anlitaav nämndsen annan
socialförvaltning i kommun behöva knytasamma utan att den

personal till sigsenares uppdragsavtal förett klaragenom att
sekretesslagens krav l kap. 6 § sekretesslagen. I kommun,en

organiserat socialtjänsten isom målgruppsorienterade nämnder, kan
informellt samarbete ske mellan de olika nämnderna det behövsom
för den enskilde skallatt kunna få nödvändig vård, behandling eller

stöd. Om kommunenannat inrättat särskild nämnd för individ-en
familjeomsorgoch och nämnd för barnomsorg skallen annan de
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behövavarandra attutanuppgifterkunnanämnderna avbåda
behövernämndenmottagandedensamtyckeenskilds ominhämta en

71 §enligtAnmälningskyldighetnämnts.skäldeuppgifter somav
förföreligga attintesåledesbehöversocialtjänstlagen

myndigheter.sådanamellanskeskall kunnauppgiftsutbyte

mellangällaskallintemyndighetermellansekretessensåledesOm
inomverksamma sammaärsådanakommunala som

gälla påsynsättmåstekommun, sammaisekretessområde en
Vadmyndighet. sagts ominom somuppgifterspridning ensomav

uppgiftersekretesskyddadelämnabörintebefattningshavareatt
ochnormalärutsträckning äni större sommyndighetinom en

verksamhetensellerhandläggningärendesförbehövlig ett
tillämpningmotsvarandegivetvis haskallövrigtibedrivande

myndigheterna.olikademellan

skallintemyndighetersådanamellanuppgiftslämnandetFör att
därförbörsekretesskyddenskildesdenförsvagningmedföra aven

uppgiftslämnande.fritthänseendeformelltispärr ettinföras moten
fåruppgifterattlagtextenidet angesske attbörDetta genom

kan attmyndighetenmottagande angedenbaralämnas om
nuvarandeparagrafensiföreskrivsvadmedlikhetiuppgifter som

vård,nödvändigskallenskildedenförbehövsstycke attsjunde

stöd.ellerhjälp annatbehandling,
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7 SPECIALMOTIVERING

7.1 Förslag till lag ändring i sekretessla l980zl00om en

7kap. 4§

Som konsekvens kommunallagen 1991900en ochav nya
följdlagstiftningen till denna har ordet Socialnämnd bytts ut mot
den eller de nämnder enligt fullmäktiges beslut fullgörsom
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Därefter hänvisas i

till sådan nämnd.texten Med socialtjänst jämställs i

sekretesshänseende den kommunala fritidsverksamheten för barn

och ungdom även den bedrivs särskild nämnd inteom av en som
fullgör uppgifter inom socialtjänsten enligt den särskilda

lagstiftningen. I de fall nämnda verksamhet bedrivs nämndav en
fullgör sådana uppgifter inom barnomsorgensom i övrigt torde

fritidsverksamheten för barn och ungdom ändå ha kunnat hänföras
till socialtjänsten.

Vid utlämnande uppgifter omfattas sekretessen enligtav som av
första stycket till myndighet inom kommun fåren annan samma ett
rakt skaderekvisit tillämpas enligt sjätte stycke tillett nytt

paragrafen. Det innebär presumtion för uppgiften får lämnasatten
Upplysningarut. förskolebarn till personal i den obligatoriskaom

skolan kan regel lämnas menbedömningsom utan att behöveren
göras utifrån varje enskilt barn med utgångspunkt frånutan

uppgifternas typiskt integritetskänsliga karaktär.sett Genom det

raka skaderekvisitet bör socialtjänstens servicebetonade delarmer
lättare kunna samordnas med kommunal service.annan
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2 §kap.14

förbudetfrån attundantaginförsstycke ettsjundeGenom nyttett
andraimyndighetermellaninformationsekretesskyddadöverföra

kommungäller närUndantagetimedgivet lag. endet ärdåfall än
nämnder.flerapåsekretessomrâdeinom ettdelat ansvarethar upp

socialtjänstenärundantagetomfattassekretessområden avDe som
9 §.7 kap.skolanochfamiljerådgivningen§47 kap. utom

förhinderingetsåledessekretessenutgörnämnderdessaMellan
sekretessbestämmelsemotsvarandeuppgifteröverförande omav

mottagandedenochutlämnandedenbådehostillämpas
fåskallenskildedenförbehövsdet attochmyndigheten om
iSom nämntsstöd.ellerbehandling annatvård,nödvändig

utsträckning äni störreskeintedet6.6 fåravsnittövervägandena

ärendesförbehövligtoch ettnormaltfårvad ansessom
övrigt.ibedrivandeverksamhetensellerhandläggning

förslagetenligt attkommerstyckesjundenuvarandeParagrafens

stycke.åttondeutgöra nyttett
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Fö.Försvarsmakten.stödtillför Administrativtochvårdstödservice, 105.valfrihetochVälfärd73. - F6.Civilbefälhavama.106.störda.psykiskt
ombyggnad.Ku.vidSP Kulturstödmätteknikinom 107.Provningochprivat74.Prova - Ekonomi.Ju.TeknikOrganisationVAL,europaperspektiv. I08.N.iochSMP

andraocharrendejordbruketiInvesteringarkrig.Fi.ochi 109.kriserpolitikunderEkonomisk75.
arrenderättsligafrågor.Ju.Huvudbetän-ZOOO-talet.införSkogspolitiken76. lnformationsTeknologindenochBilagor Infomation2000-talet. lI0.Skogspolitikeninför nyakande.

Ju.frågorprocessrättsligastraff-ochll. Jo.BilagorZOOO-talet. m.m.införSkogspolitiken - Jo.skogsvårdsorganisationen.framtidasocialförsäkringen lll.Denstördai ettPsykiskt77. - kanslihuset.iAdministrationen12.lkunskapsunderlag.
Bilaga.Fi.administrationeninsolvens-internationella KlaravissaUtredningen78. om -företagsrekonstruktion.Ju.113.Lagfrågor.Ju. om Överenskommelsetrafiksystem.Malmöregionensorganisation.lokaler 14.och lfastigheterStatens ny-. K.infrastruktur.trafikensiåtgärderFi om SvenskABavvecklingkonkurrensforskning.Ju. Kontrollikriminalpolitisk H5. avKriminologiskoch -. kontrollbesiktning.K.monopolBilprovningsJu.dubbeltbättre.Trafikpolisen änmer. arbetskraft.A.uthyrningochförmedlingPrivatH6.utmaning.Ju. avGenteknik en-. studielågprisbutiken.Enoch avKonsumenterna117.ochEG.Ju.Aktiebolagslagen. dagligvaruhandeln.Jo.iändradeköpvanorbrott..Iu.kränkningförErsättning genom. läkare.privatpraktiserandevårdhosförArvodenförsvarsfastigheter.FÖ. 118.Förvaltningav. utvecklings-ochträdgårdsnäringnulägeSvenskU. 1l9.betygssystem.Ettnytt -. jordbrukoch möjligheter.Jo.SverigesÅtgärder förberedaföratt. arvsfonden.Allmännaförslag 120.förEG vegeta-livsmedelsindustri om- Fi.mervärdeskattefrågor.ekolodenoch Vissa121.livsmedelsexportenbiliesektom,

tillövergångochstudiestödbakgrundSocial122.produktionen.Jo.giska -
organisationoch studier.U.högreverksamhetbehov,Veterinär -. på motAMU-Gruppen vägmöjligheterhav123.Ettfinansiering.Jo. av -utbildningsmarknad.A.billigare.S. ZOOO-taletsrättvisareenklareBostadsbidrag ---. Översyn svenskadetomprövning.underBistånd124.framtiden.Jo. avförBiobränslen. UD.Moçambique.medutvecklingssamarbetetBilagedel.Jo.framtiden.förBiobränslen. ochjordbrukÅtgärder Sverigesförberedaförl25. attU.Pliktleverans.. animalie-förslagför EGlivsmedelsindustrivärlden.U. omskolaiSvensk -. Jo.sektorn.bildning.U.förSkola. Debt.Environmental M.projektkapital Swedishmarknadenför 126.svenskaDen. Fi.verksamhet.ochuppgifterframtidaroll.N. Boverketnuvarandeoch 127.statens -- uppdragsverksamhet.C.arbetslivet. Kommunaldiskrimineringi 128.emiskFörbudmot. handikapp.ochsjukdomMerkostnadervid129.Ku. ochlotterierfolkrörelsemasförsvinnasamhälls- ellerHushållssparandeti Vinna130.vi för liteSparar97. -

framtiden.C.speliFi.ekonomin.
Sjöfylleri.och Ju.Rattfyllerikartläggningsocialbidrag 131.Grovtav98.Kommunernas en- mål-för totalförsvaretverksamhet ettFrivilligS. 132.kostnaderm.m. -nonner, resultatperspektiv.Fö.trädgårds-jordbruketoch ochinomRådgivningen99.

Ku.ochflyktingar.asylsökandeMottagandet133.näringen.Jo. av
C.företag.kommunalahosFi. l-landlingsoffentlighetarbetsgivarorganisationema. 134.ochStaten100. handräckningskosmader.Miljöskadeförsäkringochsjukvård.Fö.ochhälso- 135.Försvarsmaktensl0l.

förvaltningskostnader M.Myndigheternas102.
utvecklingsmöjligheter.ochFi. nulägelöneförändringar. fiskeSvensktpris-och 136.budgeteringav -- Jo.FHU92.A.l03.

exploatering.Ku.handlingsplan ochArkeologisvenskRio 137.uppgiñefterVår104. -
2000-talet.M.inför
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138.NågrafrågorangåendeRegeringsrätten.Ju.
139.Totalförsvarsplikt.Fö.
140.Sekretesslageni fri kommunalnämnd-en

organisation.C.
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Utrikesdepartementet Smittskyddsinstitutet organisationför Sverigesny--nationellasmittskyddsfunktioner.[29]ÖversynBiståndunderomprövning. detsvenskaav Psykiatrinochdesspatienter levnadsförhållanden,utvecklingssamarbetetmedMoçambique.[I24] -vårdensinnehållochutveckling.[37]
Begreppetarbetsskada.[39]Justitiedepartementet
Livskvalitetför psykisktlångtidssjukaBundnaaktier.[13] forskningkringservice.stödochvård.[46]-EES-anpassningkreditupplysningslagen.[22]av Avgifterochhögkostnadsskyddinomäldre-ochÖversyn sjöpolisen.[SI]av handikappomsorgen.[50]åklagarväsende.reforrneratEtt Del ochB. [61]A Ettsamhälleföralla.[52]Utredningen vissainternationellainsolvens-om Välfärdochvalfrihet service,stödochvårdförfrågor.[78] -psykisktstörda.[73]Kriminologiskochkriminalpolitiskforskning.[80] Psykisktstördai socialförsäkringen kunskaps-ettTrafikpolisen dubbeltbättre.[81]änmer underlag.[77]Genteknik utmaning.[82]en- Bostadsbidragenklare rättvisare billigare.[89]-Aktiebolagslagen -ochEG. -[83] Kommunernassocialbidrag kartläggningen avErsättningför kränkning -brott.[84]genom kostnader [98]normer, m.m.VAL, OrganisationTeknikEkonomi.[108] Arvodenför vårdhosprivatpraktiserandeläkarc.18]investeringari arrendejordbruketochandraarrende- Allmännaarvsfonden.[120]rättsligafragor.[109] Merkostnadervidsjukdomochhandikapp.[129]Informationoch den informationsTeknologinnya -straff-ochprocessrättsligafrågor 10]m.m. KommunikationsdepartementetLag företagsrekonstruktion.[113]om NyaInlandsbanan.[32]GrovtRattfylleri Sjöfylleri.och [131] Rådför forskning ochkommunikation.transporteromNågrafrågorangåendeRegeringsrätten.[l38]
Rådför forskning ochkommunikation.transporterom
Bilagor.[55]Försvarsdepartementet
Färjorochfarleder.[56]Forskning utvecklingoch för totalförsvaretförslag- Telelag.[70]till åtgärder.[62] ÖverenskommelseMalmöregionenstrafiksystem.Förvaltning försvarsfastigheter.[85]av åtgärderi trafikensinfrastruktur. 14]omFörsvarsmaktenshälso-ochsjukvård.[101] Kontrolli konkurrensavveckling AB SvenskavAdministrativtstödtill -Försvarsmakten.[105] Bilprovningsmonopol kontrollbesiktning.[115]Civilbefälhavama.[106]

Frivilligverksamhetför totalförsvaret mål-ett Finansdepartementet-ochresultatperspektiv.[132]
Koncessionför försäkringssammanslutningar.[5]Totalförsvarsplikt.[139]
Ny mervärdesskattelag.

Socialdepartementet Motiv.Del- Författningstextochbilagor.Del [6]-Psykiskt situationstördas i kommunerna Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]m.m.probleminventering -socialtjänstensperspektiv.[3]am ur Fastighetsskatt.[ll]Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv.[4]etti - Längtidsutredningen [19]1992.Kroppenefterdöden.[16] Kontrollfrågori tulldatoriseringen [23]m.m.sistaDen undersökningenobduktioneni ett- Avregleradbostadsmarknad.[24]psykologisktperspektiv.[l7] Kartläggning kasinospelenligtinternationellaavTvångsvårdi socialtjänsten -ochinnehåll.[18]ansvar- regler.[28]Statenshundskola.Ombildningfrånmyndighettill KreditförsäkringNågraaktuellaproblem.[30]aktiebolag. -[20] Risk-ochskadehanteringi statligverksamhet.[40]Bostadsstödtill pensionärer.[21] Avregleradbostadsmarknad,Delll. [47]Rättentill folkpension kvalifikationsregleri- EffektivarestatistikstymingDenstatligastatistikensinternationellaförhållanden. -[26] finansieringochsamordning.[48]
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ochjordbruketinomRådgivningen[53]dieselolja.Skatt

[99][57] trådgårdsnäringen.naturafönnånervissaBeskattning m.m. .av [111]skogsvårdsorganisationen.framtida[60]statsanstallda. DenreglerförEnklare
studielågprisbutiken.EnDel ochföretagsbeskattningen. avKonsumenternareformeringFortsatt av [117]dagligvaruhandeln.iköpvanorändrade1671

utvecklingochnulägeträdgårdsnäring[71] Svenskformer.iBostadsförmedlingnya -
[75] [119]krig.ochi möjligheter.kriserunderpolitikEkonomisk

jordbmkochförberedaSveriges[79] Åtgärderorganisation. förlokaler attochfastigheterStatens ny animalie-förslagEGlivsmedelsindustriförsamhälls-iHushallssparandet omliteförSparar -
[125]sektorn.[97]ekonomin. [136]utvecklingsmöjligheter.ochnuläge[100] Svensktfiskearbetsgivarorganisationema.ochStaten -

lörvaltningskostnaderMyndigheternas Arbetsmarknadsdepartementet[102]löneförändringar.ochpris-budgeteringav- strategi.[7]nationellkanslihuset. KompetensutvecklingiAdministrationen en-[112]Bilaga. Årsarbetstid[27]administrationenKlara - [l2l]mervärdeskattefrågor. [103]FHU92Vissa
16]arbetskraft.[127]verksamhet. uthyrningochoch förmedlinguppgifter PrivatBoverket av- AMU-Gruppen vagmotmöjligheterhavEtt av - [123]utbildningsmarknad.2000-talets

Utbildningsdepartementet
KulturdepartementetGrundutbildningenskompetens.Frihet ansvar-- [10]rundradiosândningar.förbolagvillkor Ettnytt

[31]TV-program.satellitsändningar[I] Lagstiftninghögskolan.i avom
[12]högskoleutbildning. [36]iTVKonstnärlig Radiooch ett.

perspektiv asylförläggning.[69]någrahögskolani vistelseledarskap MeningsfullochLedning - arbetslivet.[96]idiskriminering[15] etniskFörbudmöjligheter.och mot
3-årigmed [107]lörsöksverksamheten ombyggnad.KulrurstödvidUtvärderingav [133][25] flyktingar.gymnasieskolan. ochasylsökandeiutbildning Mottagandetyrkesinriktad av
[38] [137]elevavgiñer. exploatering.Bidragoch ochskolor. ArkeologiFristående

[44]grundutbildning.högskolansförResurser Näringsdepartementet[59]Läraruppdraget.
[86] ochmätteknikinomSPochbetygssystem. ProvningEtt privat-nytt Prova

[92]Pliktleverans. [74]europaperspektiv.iSMP
[93]världen. projektkapitaliskolaSvensk för statensmarknadensvenskaDen -[94]bildning. [95]Skolaför roll.framtidanuvarandeoch

tillövergångstudiestödochbakgrundSocial -[122]studier.högre

Jordbruksdepartementet
[14]handelsgödsel.kadmiumiMindre

Huvudbetänkande.[76]2000-talet.införSkogspolitiken
[76]Bilagor2000-talet.införSkogspolitiken
[76]ll.ZOOO-talet.BilagorinförSkogspolitiken
ochjordbrukÅtgärder Sverigesförberedaför att

vegetabilie-förslagför EGIivsmedelsindustri om- ekologiskaochdenlivsmedelsexponensektorn,
[87]produktionen.

ochorganisationbehov,verksamhetVeterinär -[88]finansiering.
[90]framtiden.förBiobränslen

[91]Bilagedel.framtiden.förBiobranslen
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l
Civildepartementet
Ekonomi ioch kyrkan.[9]rätt
Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänst [33]

marknadsñiringslagstiñningen.[49]EES-anpassningav
förMer mindre styrformerförbarn-ochnya-- [54]ungdomspolitiken.

Regionalaroller pcrspektivstudie.[63]en-Utsikt framtidensregioner sjudebattinlägg.[64]mot -
Kartboken.[65]
Västsverigeregioni utveckling.[66]- medlemskapet.[72]Det munala

uppdragsverksamhet.Kommunal [128]
NVinnaellerförsvinna folkrörelscmaslotterieroch-framtiden.[l30]speli
HandlingsofTentlighethoskommunalaföretag.[134]

fri kommunalSekretesslageni nämndorganisation.en
[140]

Miljö- och naturresursdepartementet
seminariumReglerför risker.Ett varförvi tillåterom

föroreningarinne [2]änute.mer
Fastighet3 datorstruktur.[34]ystemets

mätningsutbildningaroch iKart- skolfonner.[35]nya
vattenskotrar.[dl]Angående

hållbarKretslopp förBasen Stadsutveckling.[42]-cocycles TheBasisof Sustainable Develop-Urban-[43]ent.
iljöfarligtavfall ochriktlinjer.[45]ansvar-iljöskulden. hurEn miljöskuldenutveck-rapportom

las [58]ingentinggör.om
Långsiktigmiljöforskning.[68]
VáruppgiñefterRio svenskhandlingsplaninför-2000-talet.[104]

Debt.[l26]SwedishEnvironmental
och handräckningskostnader.iljöskadetörsäkring

[135]
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