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Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (2018:65)  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har beretts tillfälle att yttra sig över be-

tänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 2018:65). SKL 

begränsar sitt yttrande till de delar som berör författningsförslag och 

författningskommentarer som påverkar våra medlemmar.  

 

Sveriges Kommuner och Landstings ställningstaganden och synpunkter  

Allmänna synpunkter 

SKL anser att betänkandet innehåller balanserade författningsförslag och att de är 

förenliga med de grundläggande fri- och rättigheter som följer av regeringsformen och 

av internationella åtaganden samt inte öppnar upp för diskriminering. Det är bra att 

betänkandet inte föreslår en myndighetsgemensam sekretessbrytande bestämmelse för 

det förebyggande arbetet mot terrorism. 

SKL delar betänkandets utgångspunkt att uppluckring av ett sekretesskydd till skydd 

för enskild bara bör ske i en verksamhet och för ett syfte som kan återföras till något 

tydligt författningsstöd. Vi delar också uppfattningen att det klart ska framgå vad som 

är det övergripande syftet med ett utbyte av sekretessbelagd information för att det ska 

vara motiverat med ändrad författningsreglering.  

 

7.4.2 Hur kan en sekretessbrytande  bestämmelse konstrueras? 

SKL tillstyrker betänkandets förslag om att Polismyndigheten i syfte att förebygga 

terrorism lämnar uppgifter om en enskild till socialtjänsten om den mottagande 

myndigheten kan antas behöva uppgiften för att kunna utföra sitt normala arbete med 

att ge hjälp och stöd till enskilda.  

Det är Polismyndigheten som avgör om den mottagande sociala myndigheten kan 

behöva uppgiften. En möjlig risk med förslaget kan bli att mottagande myndighet får 

ta emot mer information än vad de faktiskt behöver. Det är därför viktigt att det 

övergripande syftet med informationsutbytet måste sättas i relation till de 

grundläggande syftena med den utlämnande och mottagande myndighetens 

verksamheter.  
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8.5.2 Bör utlämnande ske vid misstankar om fler begångna brott med 

anknytning till terrorism? 

SKL tillstyrker betänkandets förslag om att socialtjänstsekretessen ska kunna brytas i 

förhållande till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen för uppgifter som angår 

misstanke om begångna brott med anknytning till terrorism. 

Det är dock avgörande att bestämmelsen innebär en möjlighet för socialtjänsten att på 

eget initiativ anmäla misstankar om brott enligt aktuella lagar till Polismyndigheten 

eller Säkerhetspolisen och inte en skyldighet att göra detta.  

 

8.5.4 Bör utlämnande av uppgifter om ungdomar i brottsförebyggande 

syfte kunna ske även till säkerhetspolisen? 

SKL tillstyrker förslaget om att socialtjänsten åter har möjlighet att lämna uppgift om 

enskild som inte fyllt 21 år till säkerhetspolisen i brottsförebyggande syfte.  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

Lena Micko 

Ordförande 
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