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Förslag till beslut

Socialnämnden godkänner förslag till yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Justitiedepartementet har begärt remissvar från Botkyrka kommun. Kommunledningsförvaltningen har begärt att Socialnämnden ska inkomma med
ett remissvar till dem senast den 31 oktober 2018. Botkyrka kommuns remissvar ska vara Justitiedepartementet tillhanda senast den 5 december
2018.
Ärendet

Regeringen har givit en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till förändringar av vissa bestämmelser gällande sekretess och informationsutbyte
mellan Polismyndigheten och socialtjänsten. Syftet med uppdraget är att säkerställa förutsättningarna för ett effektivt och rättssäkert informationsutbyte
vid samverkan mot terrorism.
Utredningen föreslår förändringar i socialtjänstlagen och offentlighets- och
sekretesslagen för att öka informationsutbytet mellan socialtjänsten och Polismyndigheten, inklusive Säkerhetspolisen. Utredningen menar att ytterligare ändringar i sekretessregleringen, vad gäller exempelvis andra aktörer
inte är nödvändiga för att åstadkomma ett mer effektivt informationsutbyte
på lokal nivå till förebyggande av terrorism. De ändringar som utredningen
föreslår är att införa en sekretessbrytande bestämmelse som innebär att Polismyndighetens möjlighet att lämna uppgifter inom ramen för det förebyggande arbetet mot terrorism till socialtjänsten utvidgas. Vidare föreslås det
införas en sekretessbrytande bestämmelse som utvidgar socialtjänstens möjlighet att till polis och säkerhetspolis utlämna uppgifter som kan kopplas till
viss brottslig verksamhet eller terroristbrott.

Socialförvaltningen
Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA · Besök Munkhättevägen 45, Tumba · Kontaktcenter 08-530 610 00
Direkt 08 - 530 615 72 / Sms·0734-21 85 22 · E-post ase.linnerback@botkyrka.se
Org.nr 212000-2882 · Bankgiro 624-1061 · Fax 08-530 616 66 · Webb www.botkyrka.se

Dnr SN/2018:360

BOTKYRKA KOMMUN
Socialförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-08-27

Socialnämndens synpunkter på förslaget
Syftet med de föreslagna ändringarna är att underlätta det förebyggande arbetet mot terrorism genom att underlätta uppgiftslämnande mellan Polismyndigheten och socialtjänsten. Socialnämnden instämmer med utredningen att de föreslagna ändringarna uppfyller syftet med att utan hinder av sekretess lämna uppgifter mellan myndigheterna.
Rent faktiskt och praktiskt innebär ändringarna att socialnämndens möjlighet att erhålla information från polismyndigheten utvidgas. Detta innebär att
socialtjänsten kan få kännedom om tendenser i lokalsamhället och därmed
få bättre möjlighet att anpassa sina insatser till personer med koppling till
våldsbejakande extremism och terrorism. Detta ser socialnämnden som positivt då det förbättrar möjligheterna för socialtjänsten att mer effektivt arbeta med förebyggande insatser.
Ändringarna innebär även en utökad möjlighet för socialtjänsten att lämna
uppgifter till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen som angår misstankar
om begångna brott enligt rekryteringslagen och finansieringslagen samt begången förberedelse eller stämpling till terroristbrott enligt terroristbrottslagen samt uppgift om enskild som inte fyllt 21 år till Säkerhetspolisen. Socialnämnden tillstyrker de föreslagna ändringarna men vill ändå poängtera att
de lämnade förslagen kan innebära en viss ökad risk för intrång i enskildas
personliga integritet genom att fler uppgifter om enskilda kan komma att
lämnas mellan myndigheter. Socialnämnden vill framhålla att det är av yttersta vikt att det skydd sekretessbestämmelserna innebär för enskilda inte
urholkas. Utredningen har dock gjort bedömningen att ändringarna är proportionerliga och acceptabla i förhållande till det samhällsintresse som bekämpning av terrorism utgör. Socialnämnden anser att de föreslagna ändringarna är i linje med den kriminalisering och lagstiftning som i övrigt pågår kring terroristområdet och att förslagen därmed måste ses som proportionerliga.
Med dessa synpunkter tillstyrker socialnämnden förslaget.
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