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Justitiedepartementet
Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet
och samhällets krisberedskap

Yttrande över utredningen om informationsutbyte vid
samverkan mot terrorism(SOU 2018:65)
Ert dnr: Ju2018/04064/L4

Sammanfattning
Burlövs kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och lämnar härmed
sitt yttrande.
Yttrandet följer dispositionen i betänkandet. Förslagen som kommenteras berör samtliga kommunal verksamhet och dess samverkan med andra aktörer.

6.5. En generell och myndighetsgemensam reglering föreslås inte
Samverkan över myndighetsgränserna äger redan i nuläget rum varför kommunen instämmer i
att det inte krävs en generell och myndighetsgemensam reglering i nuvarande offentlighets- och
sekretesslagstiftning. Bedömningen inbegriper både det interna gemensamma arbetet mellan
kommunens verksamheter och samarbetet med den lokala Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

7.4.1 Behövs någon ändrad reglering från polismyndighet till den
kommunala socialtjänsten?
Socialtjänsten kan i vissa fall ha intresse av att få uppgifter från Polismyndigheten när det handlar om enskilda individer. Förslaget om en sådan informationsdelning tillstyrks eftersom det är
betydelsefullt att kunna inleda tidiga insatser i förebyggande syfte, vilket är en av socialtjänstens
viktigaste uppgifter. Burlövs kommun är samstämmig i bedömningen, att en eventuell ökning av
sådana ärenden inte kommer att uppgå till någon större volym.

7.4.3 Förhållandet till dataskyddsregleringen
Uppfattningen, om att socialtjänstens dataskyddsreglering inte utgör något hinder mot den
föreslagna bestämmelsen, delas.

8.5.1 Bör det införas en lättnad i socialtjänstsekretessen i syfte att
förebygga terrorism?
Burlövs kommun delar bedömningen att en sådan bestämmelse inte bör införas eftersom det är
grundläggande att relationen mellan handläggare och enskild klient bygger på förtroende, frivillighet och självbestämmande.
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8.5.2 Bör utlämnande kunna ske vid misstankar om fler begångna brott
med anknytning till terrorism?
Det är angeläget att förebygga och förhindra att ungdomar dras in i brottslighet vilket ingår som
en del i kommunens arbete att erbjuda samtliga invånare trygghet och säkerhet. Ovanstående
skäl innebär att Burlövs kommun tillstyrker förslaget om ett sekretessgenombrott då det skulle
ge socialtjänsten möjlighet, att lämna uppgifter till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, i de
fall förberedelse eller stämpling till terroristbrott misstänks.

8.5.4 Bör utlämnande av uppgifter om ungdomar i brottsförebyggande
syfte kunna ske även till Säkerhetspolisen?
Burlövs kommun ger sitt stöd till en utvidgning av 10 kap. 18 a § OSL, eftersom även det förslaget innebär att förebygga och förhindra att ungdomar som inte fyllt 21 år, dras in i brottslighet
med anknytning till terrorism.

12 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Datum för ikraftträdande av författningsförslagen tillstyrks.

Avslutande kommentar
Burlövs instämmer i likhet med vad som framkommer i betänkandet om att det behövs förtydliganden om vem som ska agera på information om enskilda individer från till exempel Polismyndigheten eller skolan, på lokal nivå. Sett ur ett kommunalt perspektiv är det viktigt att frågan
klargörs.
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