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Förord 

 

Det har varit både lärorikt och intressant att skriva detta examensarbete då jag fått många kommentarer 

och idéer från människor som arbetar med detta dagligen. Jag vill därmed rikta ett stort tack till dem och till 

min handledare, professor Mauro Zamboni, för de råd jag fått genom uppsatsen.  

Tack! 

 

Felicia Lindén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

 

Uppsatsens syfte har varit att utreda vilka sekretessbestämmelser som står i centrum vid samverkan 

mellan polismyndighet och socialtjänst. Den nya sekretesslagstiftningen är gjord för att vara lättförstådd 

och lättillgänglig, dock följer det inte alltid i praktiken. Denna uppsats ska därför redogöra för vilka lagrum 

som kan komma att aktualiseras mellan dessa två myndigheter och vidare beskriva hur och när 

sekretessbestämmelser ska gälla eller inte. Det är viktigt att en sekretesslagstiftning som behandlar när 

allmänna handlingar inte längre ska vara offentliga är tydlig och följer samhällsutvecklingen.  
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1. Inledning 

 

En god samverkan myndigheter emellan har länge varit en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. 

Det är därför viktigt att de håller sig inom ramen för den sekretesslagstiftning som finns idag samtidigt 

som de i största mån de får och kan lämnar den information som behövs för att varje myndighet ska 

kunna fullgöra sin verksamhet. En tydlig sekretesslagstiftning som visar att den följer samhällets 

utveckling är således betydelsefullt.  

 

Eftersom att både ämnet sekretess och ämnet samverkan rör stora områden har jag valt att begränsa 

mig till de myndigheter som intresserat mig mest. Socialtjänst och polismyndighet.  

Jag har genom detta arbete märkt att betydelsen av samverkan är större än man tror.  

 

Detta arbete ska därför handla om hur sekretessen fungerar i samverkan mellan socialtjänsten och 

polismyndigheten. En genomgång om vad offentlighet och sekretess innebär kommer arbetet att inledas 

med eftersom att det är förutsättning för att förstå den fakta som finns bakom sekretess i samverkan. 

Arbetet bygger på många lagrum men det finns alltid en förklaring bakom vilket jag hoppas leder till att 

det blir lättare att förstå och intressantare att läsa.  
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1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka sekretessbestämmelser som står i centrum vid samverkan 

mellan polismyndighet och socialtjänst. Då den nya sekretesslagstiftningen, som trädde i kraft år 2009, 

ska vara lätt att förstå ska även en bedömning göras för hur lättförstådd lagstiftningen på detta område 

är. 

 

1.2 Metod 

 

Arbetet är skrivet utifrån den rättsdogmatiska metoden då jag arbetat med doktrin, lagstiftning och 

förarbeten. För att stärka det som står i doktrinen ytterligare har jag även använt mig utav beslut från 

riksdagsombudsmannen, regeringsrättens avgörande och statens offentliga utredningar. Trots att det 

inte funnits många nya fall inom detta område har jag ändå fått en inblick i hur bestämmelserna 

tillämpas i praktiken. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Då sekretess berör många områden kommer denna uppsatts att begränsas till hur offentlighets- och 

sekretesslagstiftningen ser ut mellan polismyndighet och socialtjänst. För att få klarhet i detta är allmän 

information om offentlighet och sekretess viktigt att ta del av. Lagstiftningen som finns idag är gjord för 

att vara lättillgänglig och lätt att förstå och därför är det inte mer än rätt att även denna uppsatts ska 

bygga på ett liknande koncept. 

 

1.4 Disposition 

 

Jag har valt att dela upp min uppsats i fyra huvuddelar. I den första ges en genomgång i vad offentlighet 

och sekretess innebär eftersom att en förståelse av innebörden är viktigt då denna uppsats handlar om 

sekretess i samverkan. Del två ger en genomgång av målen för polismyndigheten och socialtjänsten 

eftersom att de är viktiga att känna till då dessa två myndigheter kommer att samverka. Betydelsen av 

samverkan beskrivs översiktligt. Del två leder till avsnittet som handlar om sekretess i samverkan där 

det framhävs vilka lagrum som kan komma att aktualiseras och varför. Del tre tar upp ett antal beslut 

från JO vilka kan kopplas till uppsatsen i övrigt. De belyser kort med koncist vilka problem som kan 

uppstå vid sekretess i samverkan. Avslutningsvis innehåller del fyra en diskussion där syftet och 

slutsatsen diskuteras.  
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2. Offentlighet och sekretess 

 

Handlingsoffentligheten har varit reglerad i svensk rätt sedan år 1766. Rätten att ta del av allmänna 

handlingar skapar en öppenhet hos domstolarna och i förvaltningen vilket gör Sverige till en viss del 

unikt. I Sverige gäller offentlighet som huvudregel men ett flertal länder inom EU har det omvända, att 

sekretess är huvudregeln. Handlingsoffentligheten är dock inte obegränsad utan vissa 

sekretessintressen kan ibland väga tyngre än intresset av offentlighet.1  

 

2.1 Offentlighetsprincipen 

 

När det allmänt talas om offentlighetsprincipen syftas det i första hand på allmänna handlingars 

offentlighet. Rätten att ta del av dem gör sitt uttryck i TF 2:1.2 

 

TF 2 kap. 1§ 

Till främjande av ett fritt meningsutbyte 

 och en allsidig upplysning skall varje  

svensk medborgare ha rätt att taga del 

av allmänna handlingar 

 

Det är genom denna bestämmelse som den medborgerliga yttrande- och informationsfriheten gör sig 

synliggjord. En annan viktig del med offentlighetsprincipen är att den fyller en viktig kontrollfunktion då 

den gör det möjligt för människor att få insyn i myndigheternas verksamhet. I och med det kan det 

kontrolleras att den offentliga makten utövas under lagarna, och granskning kan på så vis garantera att 

mål och ärenden handläggs korrekt.3  

 

Myndigheter ska se till att den enskilde ges goda möjligheter att söka efter allmänna handlingar, men att 

en handling är allmän behöver dock inte innebära att den är offentlig. Tryckfrihetsförordningen anger 

begränsningar för allmänna handlingar. Om det är påkallat att skydda vissa intressen får rätten att ta del 

av allmänna handlingar begränsas. Enligt TF 2:2 ska en sådan begränsning anges i en bestämmelse i 

en särskild lag och ska därmed vara noga angiven.4  

 

2.1.1 Allmän handling 

 

För att handlingsoffentligheten ska bli aktuell krävs det att sökande begär ut uppgifter som finns 

dokumenterade i en handling. En handling kan ses som en bärare av viss information5 och förstås i 

första hand som en framställning i bild eller skrift men kan också vara en upptagning som kan 

avlyssnas, läsas eller uppfattas med tekniska hjälpmedel. Med detta sagt omfattar begreppet handling 

även bandinspelningar och videoupptagningar. Handlingen blir allmän först då den förvaras hos en 

myndighet och är att anses som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.6 7  

                                                           
1 Zetterström, Offentlighet och sekretess, s.7. 
2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
3 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.23. 
4 Lundgren, Nya sociallagarna, s.287. 
5 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.41. 
6 Framgår ur TF 2:3 1st. 
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Med myndighet avses de organ som ingår i den statliga och kommunala förvaltningen. Som tidigare 

nämnts måste handlingen även kommit in till myndigheten eller upprättats där för att sedan anses 

förvarad där. En handling anses inkommen då den anlänt till myndigheten eller kommit en behörig 

befattningsman till handa.8 En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats, och 

sker inte detta anses handlingen upprättad när ärendet har slutbehandlats hos myndigheten.9 

 

Minnesanteckningar ska inte anses som allmänna handlingar då de inte expedierats eller tagits omhand 

för arkivering. Det kan till exempel vara sådana anteckningar som har tillkommit för att underlätta 

utredningen av ett visst ärende. Skulle dock anteckningarna ha tillfört ärendet sakuppgifter är de i den 

delen inte att anses som minnesanteckningar utan kommer då att anses som allmänna handlingar.10  

 

2.2 Meddelarfrihet 

 

Reglerna om meddelarfrihet är en viktig begränsning i straffbestämmelsernas räckvidd och innebär att 

överträdelser av tystnadsplikten enligt vissa sekretessbestämmelser inte kan bestraffas om uppgifterna 

lämnas för att offentliggöras i en tryckt skrift, radio eller TV.  

Man kan säga att det finns två typer av tystnadsplikt, dels sådana som har generell giltighet och dels 

sådana som inte gäller mot massmedia. Det framgår av lagtexterna i både YGL11 och TF att 

meddelarfriheten förutsätter att meddelarens syfte är att uppgifterna ska offentliggöras. Det spelar dock 

ingen roll om något offentliggörande verkligen kommer till stånd. 

Meddelarfriheten måste dock ha sina begränsningar då det finns tillfällen där intresset av sekretess är 

så stort att kravet på insyn får offras. Undantagen finns i TF 7:3 respektive YGL 5:3 och gäller för de 

som medverkar till en framställning som är avsedd att tryckas eller offentliggöras i ett radio- eller TV-

program.12   

 

2.3 Sekretess 

 

Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av 

allmän handling eller på annat sätt.13 Därför innefattar Offentlighets- och sekretesslagen14 både 

bestämmelser om tystnadsplikt i de allmännas verksamhet samt om förbud mot att lämna ut allmänna 

handlingar.15 OSL trädde i kraft den 30 juni 2009. Vid sekretessbestämmelsernas omarbetning var 

syftet att göra bestämmelserna mer lättförståeliga och lättillämpade.16 Utgångspunkten var att 

sekretessen inte skulle göras mer omfattande än vad som är nödvändigt för att skydda vissa intressen, 

därmed ska hänsyn tas till skaderisken i det enskilda fallet. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
7 Clevensköld, Thunved, Sekretess – Handbok för socialtjänsten, s.14. 
8 Framgår ur TF 2:6 1st, se även Clevensköld, Thunved, Sekretess – Hanbok för socialtjänsten, s.25. 
9 Framgår ur TF 2:7 1st. 
10 Clevensköld, Thunved, Sekretess – Hanbok för socialtjänsten, s.17. 
11 Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) 
12 Holstad, Sekretess i allmän verksamhet, s.107-108. 
13 Framgår ur OSL 3:1. 
14 Offentlighets- & sekretesslag (2009:400) 
15 Clevensköld, Thunved, Sekretess – Handbok för socialtjänsten, s.23. 
16 Lundgren, Thunved, Nya sociallagarna, s.287. 
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2.3.1 Primär och sekundär  

 

Sekretessbestämmelserna är utformade för att gälla i vissa ärenden, verksamheter och hos olika 

myndigheter. En bestämmelse som ska tillämpas direkt av en myndighet brukar kallas primär 

sekretess.17 Den avses i lagen som en bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på 

grund av att bestämmelsen riktar sig direkt till myndigheten eller omfattar en viss verksamhetstyp eller 

ärendetyp som hanteras hos myndigheten eller omfattar vissa uppgifter hos myndigheten.  

Det finns även bestämmelser om överföring av sekretess vilka innebär att en primär sekretessregel som 

är tillämplig på en uppgift hos en myndighet ska tillämpas på uppgiften även av en myndighet som 

uppgiften lämnas till eller som har elektronisk tillgång till hos den förstnämnda myndigheten. 18 

En sekundär sekretessbestämmelse avses som en bestämmelse om sekretess som en myndighet ska 

tillämpa på grund av en bestämmelse om överföring av sekretess. 19 

 

2.3.2 Skaderekvisit 

 

Sekretessreglerna innehåller särskilda skaderekvisit. Man talar om det ”raka” och det ”omvända” 

skaderekvisiten.20 Det raka skaderekvisitet har offentlighet som huvudregel och sekretess gäller enbart 

om det kan antas att viss skada uppstår om uppgiften lämnas ut. Det omvända skaderekvisitets 

huvudregel är sekretess och uppgiften får enbart lämnas ut om det står klart att uppgiften kan lämnas 

utan att viss skada uppstår. Uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser med omvänt 

skaderekvisit kan sällan lämnas ut utan att den som begärt ut uppgiften måste avslöja sin identitet och 

syftet med uppgiften.21 

 

Det finns även de bestämmelser som omfattas av absolut sekretess och kvalificerad sekretess. För det 

förstnämnda skaderekvisitet gäller absolut sekretess utan att någon skadeprövning görs. Vid 

kvalificerad sekretess är skaderekvisitet något försvagat och det krävs i vissa fall att den ”enskilde” eller 

någon ”närstående” till denne kommer att lida betydande men.22 Ett exempel på det sistnämnda finns i 

OSL 21:1 1st som rör den enskildes hälsa och sexualliv.  

  

2.3.2.1 ”skada” och ”men” 

 

Då sekretess gäller till skydd för uppgifter om enskilda skiljer lagstiftaren på begreppen skada och men. 

Lagtexten innehåller ingen definition av vad dessa begrepp betyder eller hur man skiljer dem åt men i 

motiven ges en viss vägledning. Begreppet ”skada” avser endast ekonomisk förlust som uppkommer 

om man röjer en uppgift angående ekonomiska förhållanden. ”Men” har en mer vidsträckt betydelse 

men sägs vara en olägenhet som inte är av ekonomisk natur. Det kan röra sig om en 

integritetskränkning men det kan också betyda en ekonomisk förlust. Ett exempel på ”men” är att någon 

blir utsatt för någon annans missaktning om vissa uppgifter om den enskildes personliga förhållande blir 

kända.  

                                                           
17 Framgår ur OSL 3:1. 
18 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.201. 
19 Zetterström, Offentlighet och sekretess, s.63. 
20 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.201. 
21

 Clevesköld, Thunved, Sekretess – Handbok för socialtjänsten, s. 50-51 
22 Zetterström, Offentlighet och sekretess, s.65-67. 
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Vid bedömningen av begreppets innebörd ska hänsyn alltid tas till den berörda personens egen 

upplevelse men kan dock korrigeras på grund av olika värderingar i samhället. 23 Det är dock 

betydelsefullt att en riskbedömning görs i det enskilda fallet.24  

 

2.3.2.2 ”personliga förhållanden” 

 

Begreppet ”personliga förhållanden” har även det en vidsträckt innebörd. Det kan innebära uppgifter om 

en enskilds bostadsadress, eventuella sjukdomar men också om dennes ekonomi.  

Enskilda personer kan lida både skada och men medan juridiska personer, så som bolag och 

föreningar, enbart kan lida skada av att uppgifter röjs. Det är inte ovanligt att en sekretessbestämmelse 

skyddar både den enskilde, som uppgiften angår, utan även ”någon honom närstående”.25 Någon 

definition av detta begrepp finns inte i lagen men vem som ska anses som närstående kan enligt 

Regeringsrättens mening inte anses generellt, utan det måste ges utrymme för olika bedömningar i de 

enskilda fallen. Familjemedlemmar och sambor omfattas självfallet av begreppet men även andra nära 

släktingar som t.ex. syskon och föräldrar.26  

 

2.3.3 Brott mot tystnadsplikt 

 

Den som röjer uppgifter i strid mot någon sekretessbestämmelse kan dömas till straff enligt 

brottsbalken. 27 Straffbestämmelsen i BrB 20:3 är dock inte tillämplig om brottet mot tystnadsplikt är 

straffbart enligt någon annan straffbestämmelse. Skadeståndskyldighet kan även uppkomma då någon 

vållar skada genom att i strid med sekretessbestämmelserna röja hemliga uppgifter.28 

 

2.4 Undantag från sekretess 

 

I offentlighets- och sekretesslagstiftningens tionde kapitel har lagstiftaren samlat ett antal 

sekretessbrytande regler och bestämmelser om undantag från sekretess som avser ett stort antal 

sekretessbestämmelser vilka mer eller mindre används myndigheter emellan. Anledningen till att 

sådana bestämmelser finns är att det finns tillfällen då enskildas eller myndigheters intresse av att få 

tillgång till en uppgift väger tyngre än det intresse som sekretessen är avsedd att skydda. Det är de 

sekretessbrytande bestämmelserna som medger att en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut under 

vissa förutsättningar.29  

 

 

 

 

 

                                                           
23 Holstad, Sekretess i allmän verksamhet, s.30-31. 
24 Zetterström, Offentlighet och sekretess, s.66. 
25 Holstad, Sekretess i allmän verksamhet, s.31. 
26 RÅ 2009 ref.17, innebörden av begreppet närstående. 
27 Brottsbalken (1962:700) se även, Holstad, Sekretess i allmän verksamhet, s.107. 
28 Holstad, Sekretess i allmän verksamhet, s.21-22. 
29 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.200. 
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3. Målsättning 

 

Myndigheters mål ger en tydlig bild av vad de vill uppnå i samhället. I detta avsnitt ska målen för 

socialtjänst och polismyndighet belysas för att lättare förstå betydelsen av samverkan. De är två 

myndigheter som många människor kommer i kontakt med genom hela livet och det syns tydligt i 

följande portalparagrafer att de båda finns till för att säkra tryggheten i samhället.  

 

3.1 Polismyndigheters mål 

 

Polisen arbetar idag, för att färre brott ska begås och fler brott ska klaras upp. De arbetar för att 

människor ska känna sig trygga i samhället vilket innebär att polisen måste göra sig mer synlig och på 

det sättet arbeta för att förtroendet till polisen ska bli starkare.30 Följande framgår ur polislagens31 

portalparagraf.  

 

PolisL 1§ 

Som ett led i samhället verksamhet för att 

 främja rättvisa och trygghet skall polisens 

 arbete syfta till att upprätthålla allmänordning  

och säkerhet samt att i övrig tillförsäkra 

 allmänheten skydd och annan hjälp. 

 

Engagemang, effektivitet och tillgänglighet tydliggör vad polisen står för och är en viktig del för att 

utveckla polisens verksamhet.32  Beskrivningen av verksamhetens uppgifter och ändamål är allmänt 

hållna och i förarbetena har det uttalats att det inte är önskvärt eller möjligt att lagstiftningen fullt ut ska 

reglera polisens uppgifter.33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Polisen, uppdrag och mål, http://polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/, hämtad 2013-11-07. 
31 Polislag (1984:387) 
32 Polisen, polisens värdegrund, http://polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Ny-vardegrund-utgar-fran-medarbetarna/, 
hämtad 2013-11-13. 
33 SOU 2013:42 s.136. 

http://polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/
http://polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/Ny-vardegrund-utgar-fran-medarbetarna/
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3.2 Socialtjänstens mål 

 

Ett känt mål för socialtjänsten är att de särskilt ska arbeta för att frigöra och utveckla enskildas egna 

resurser. Därför är det viktigt att den enskildes möjligheter inte tas ifrån den av socialtjänsten. Av det 

som framgår ur socialtjänstlagens34 portalparagraf är socialtjänsten en viktig del av samhällets 

välfärdssystem och ska därför vara till hjälp för människorna som lever i det.35  

 

SoL 1kap. 1§ 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins 

och solidaritetens grund främja människornas 

– ekonomiska och sociala trygghet, 

– jämlikhet i levnadsvillkor, 

– aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till 

människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla 

enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för 

människornas självbestämmanderätt och integritet. 

 

Målen i denna paragraf är allmänt utformade och tanken har huvudsakligen varit att ge politiska 

riktmärken för socialtjänstens utveckling. En viktig princip som kommer till uttryck i denna paragraf är att 

den enskilde bär eget ansvar för sitt liv. Socialtjänsten har inte som uppgift att ta över ansvaret för 

enskilde utan de är till för att förstärka och komplettera den enskildes egna resurser.36  

 

Inom den ramlagstiftning som SoL utgör ges kommuner stort frihet att anpassa sina insatser efter behov 

och önskemål som kan komma att variera. En alltför detaljerad lagstiftning skulle med detta sagt, i vissa 

fall, kunna utgöra hinder.37  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 Socialtjänstlag (2001:453) 
35 Bergstrand, Socialtjänstlagen – 2013, s.10. 
36

 Clevesköld, Lundren, Thunved, Handläggning inom socialtjänsten, s.29-30. 
37 Lundgren, Thunved, Nya sociallagarna, s.19. 
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4. Betydelsen av samverkan 

 

Socialnämnden ska i vissa fall samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra 

föreningar.38 Det är därför viktigt att socialtjänstens verksamhet organiseras så att en god samverkan 

uppstår mellan socialtjänsten och samhället i övrigt.39 Regeringen vill framhålla att även om varje 

myndighet har som uppgift att sköta sitt område vid en kris så måste strävan vara att utnyttja de 

samlade resurserna maximalt och att vid behov samverka med andra myndigheter. Det mest effektiva 

och kostnadsbesparande för samhället är att stoppa rundgång och dubbelarbete så tidigt som möjligt 

och snabbare hitta rätt hjälp för en individ. En väl fungerande samverkan bör därför snarare minska än 

öka risken för konstnadsövervältringar. Sekretessbestämmelserna kan i vissa fall ses som ett hinder i 

samarbetet mellan myndigheter då det ofta krävs samtycke från den enskilde när uppgifter ska lämnas 

dem emellan. Regeringen vill därför betona vikten av samverkan mellan myndigheter och har formulerat 

krav på de centrala myndigheterna att samverka över myndighetsgränserna för att fullgöra sina 

uppgifter. 40 Samverkan mellan myndigheter kan avse allmänna saker, så som samhällsplaneringen, 

men kan också röra enskilda ärenden.41 

 

Myndigheter har länge ansetts vara skyldiga till en god samverkan då det i 1809 års regeringsform 

utrycktes, ”räcka varandra handen”. Denna generella betydelse finns idag i förvaltningslagen och utgör 

en betydelsefull förutsättning för en väl fungerande samverkan.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
38 Framgår ur SoL 3:4 & 3:5. 
39 Clevesköld, Lundgren, Thunved, Handläggning inom socialtjänsten, s.89. 
40 Proposition 1996/97:124 s.58. 
41 Clevesköld, Lundgren, Thunved, Handläggning inom socialtjänsten, s.90. 
42 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.215. 
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5. Sekretess i samverkan 

 

OSL reglerar inte enbart möjligheten att lämna ut uppgifter till allmänheten utan 

sekretessbestämmelserna är även tillämpliga när en myndighet begär att få ut en hemlig uppgift från en 

annan myndighet. Anledningen till att sekretessbestämmelserna gäller även för myndigheter är i första 

hand för att en sekretessbelagd uppgift ska bli känd av en så liten personkrets som möjligt. Detta gäller 

särskilt rörande enskildas personliga förhållanden.43 För att ett ärende ska kunna handläggas på ett 

snabbt, effektivt och rättssäkert sätt är det ofta nödvändigt att en myndighet får tillgång till även 

sekretessbelagda uppgifter.44 Detta för att en myndighet ska kunna fullgöra sina uppgifter och för att 

samarbetet mellan den offentliga förvaltningen ska fungera väl.45 Det framgår ur OSL att sekretess inte 

utgör hinder mot att uppgift lämnas ut om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska 

kunna fullgöra sin verksamhet.46 Enligt denna bestämmelse får dock inte uppgifter lämnas ut för att den 

mottagande myndigheten ska kunna fullgöra sin uppgift utan enbart den utlämnande myndigheten.47 

Under en lång tid har samarbetet myndigheter emellan varit viktig och numera gör det sig uttryck i FL 

6§,48 ”Varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna verksamheten”. 

Även i OSL finns det ett lagrum som belyser detta samarbete. 

 

OSL 6 kap. 5§ 

En myndighet ska på begäran av en annan  

myndighet lämna uppgift som den förfogar  

över, om inte uppgiften är sekretessbelagd  

eller det skulle hindra arbetets behöriga gång 

 

Om uppgiften skulle vara sekretessbelagd enligt OSL kan dock en myndighet avslå en annan 

myndighets begäran att ta del av handlingen.49 50  

 

Bestämmelserna i OSL gäller även mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet förutsatt att 

dessa är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.51 Detta innebär t.ex. att tjänstemän 

inom socialtjänsten inte har rätt att titta i socialakter när de inte behöver det för arbetets skull. De 

anställda får inte heller fritt diskutera klienters förhållande i fikarummet, om det inte rör arbetet.52 

  

 

 

 

 

 

                                                           
43 Holstad, Sekretess i allmän verksamhet, s.46. 
44 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.219. 
45 Framgår ur OSL 10:2. 
46 Clevensköld, Thunved, Sekretess – Handbok för socialtjänsten, s.65. 
47 Handbok från Socialstyrelsen 2012, vårdnad, boende och umgänge, s.269. 
48 Förvaltningslag (1986:223).  
49 Framgår ur OSL 8:1. 
50 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.216. 
51 Framgår ur OSL 8:2. 
52 Clevesköld, Lundren, Thunved, Handläggning inom socialtjänsten, s.367. 
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5.1 Sekretess inom socialtjänsten 

 

Socialtjänstens främsta syfte är att skydda enskildas personliga förhållanden om det inte står klart att 

uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Det råder således 

en mycket sträng sekretess rörande socialtjänstens klienters uppgifter.53 Begreppet ”men” har, som 

tidigare nämnts en vid innebörd och det är därför viktigt att socialtjänsten gör sitt yttersta för att försöka 

sätta sig in i den enskildes situation för att kunna göra ett avgörande. Sekretessen gäller i första hand 

för de som är anställda hos socialtjänsten men även för uppdragstagare samt likställda. Det innebär att 

om socialtjänsten anlitar någon till att göra en utredning inom socialtjänstens arbetsuppgifter blir denna 

bunden av sekretessen.54  

 

Vad gäller meddelarfriheten inom socialtjänstsekretessen så är den mycket begränsad. Det är enbart då 

uppgifter gäller verkställighet av beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut 

om sluten ungdomsvård som uppgifter kan lämnas till massmedia. Detta gäller för 26 kap. 1,3,4,6 och 

10a §§ i OSL.55  

 

Trots att det råder sträng sekretess inom socialtjänsten så finns det tillfällen då sekretesskyddade 

uppgifter kan lämnas ut. SoL 12:10 beskriver dessa tillfällen och de kommer att behandlas senare i 

avsnittet om samverkan mellan polis och socialtjänst.  

 

5.2 Sekretess inom polismyndigheten 

 

Polisens huvudsakliga arbetsuppgifter är som tidigare nämnts att motarbeta brott och samtidigt ha en 

god serviceverksamhet. De sekretessregler som kan aktualiseras finns spridda på olika håll i OSL.  

 

Polismyndigheter har liksom andra myndigheter en uppgiftsskyldighet gentemot socialtjänsten som 

medför att uppgifter ska lämnas dit utan att de hindras av eventuell sekretess. Dock kan det finnas 

tillfällen då det finns anledning för polisen att inte lämna ut uppgifter för att inte skada eller försvåra sin 

egen verksamhet.56  

 

Sekretessbestämmelser som främst skyddar samhällets intresse av att förebygga eller beivra brott finns 

i 18 kap. OSL och hänför sig till ”förundersökning i brottmål eller till angelägenheter som avser 

användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott”. Sekretessen i 

kapitlets 1§ gäller inte bara hos de myndigheter som anges där utan sekretessen följer även om 

uppgiften skulle lämnas vidare till en annan myndighet.57 Bestämmelserna är försedda med ett rakt 

skaderekvisit och offentlighet ska därmed vara huvudregeln.  

 

 

                                                           
53 Lundgren, Thunved, Nya sociallagarna, s.291. 
54 Lundgren, Thunved, Nya sociallagarna, s.288. 
55 Holstad, Sekretess i allmän verksamhet, s.158. 
56 Clevesköld, Lundgren, Thunved, Handläggning inom socialtjänsten, s. 96-97. 
57 Holstad, Sekretess i allmän verksamhet, s114-116. 
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De sekretessbestämmelser som finns i 35 kap. OSL skyddar enskildas förhållanden av personlig och 

ekonomisk natur. Ur kapitlets 1§ första stycke framgår det att sekretess gäller för uppgift om enskildas 

personliga och ekonomiska förhållande i ett antal verksamheter som i samma paragraf redovisas i elva 

olika punkter. Denna bestämmelse är försedd med ett omvänt skaderekvisit och sekretess gäller 

därmed om uppgiften inte kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider skada eller 

men.58 Det finns dock regler som begränsar sekretessen enligt denna paragraf och i vissa fall bryter den 

helt.  

 

5.3 Undantag från sekretess 

- I samverkan mellan polismyndighet och socialtjänst 

 

Inom socialtjänsten gäller sträng sekretess. I lagtexten framgår det att ”sekretess gäller om det inte står 

klart att uppgiften kan röjas utan att det uppstår skada eller men”.59 Även om sekretessen är sträng så 

kan socialtjänsten i fall det finns lagstöd ändå få lämna ut vissa sekretessbelagda uppgifter.60 Ur PolisL 

3§ 3st framgår att andra myndigheter ska lämna polisen stöd i dess arbete. Detta stycke utgör enbart en 

rekommendation och medför inte att sekretessen hos de andra myndigheterna bryts.61 Ur paragrafens 

första stycke framgår även att polisen ska samarbeta med andra myndigheter vilkas verksamhet berör 

polisens. Polisen har, liksom andra myndigheter, en skyldighet att anmäla till socialnämnden om ett 

barn kan behöva nämndes skydd. Detta framgår ur PolisL 3§ 2st. Stycket infördes år 2003 och syftar till 

att inskärpa vikten av att polisen anmäler till socialtjänsten när man i verksamheten påträffar barn i 

utsatta situationer som kan behöva skydd från samhällets sida.62 Det är sådana situationer som belyser 

samarbetet mellan socialtjänsten och polisen och därför ska detta avsnitt behandla de situationer då 

sekretess inte längre gäller myndigheterna emellan. 

 

 Så snart en myndighet får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver 

ingripa till en underårigs skydd träder anmälningsskyldigheten in. Även uppgifter som är svåra 

att bedöma men som kan innebära att ett barn kan vara i behov av hjälp ska anmälas av 

myndigheten.63 

 

 I OSL 10:20 framgår det att sekretessen inte längre gäller då socialtjänsten möter någon som 

kan antas vara under arton år som begår brott, eller handlar under sådana förhållanden som 

innebär risk för den unges hälsa eller utveckling. 64 Det framgår även att socialtjänsten under 

angivna förutsättningar får lämna uppgifter till polisen som de behöver för att kunna ingripa med 

stöd av PolisL 12§. Det handlar i det här fallet om den allvarliga risk som kan komma att skada 

den unges hälsa eller utveckling.65  

 

                                                           
58 Holstad, Sekretess i allmän verksamhet, s.119. 
59 Clevensköld, Thunved, Sekretess – Handbok för socialtjänsten, s.50. 
60 Bergstrand, Socialtjänstlagen – 2013, s.186. 
61 Clevensköld, Lundgren, Thunved, Handläggning inom socialtjänsten, s.97. 
62 Kommentar till PolisL 3§ 2st, http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/528475/1?versid=146-1-2005, hämtad 
2013-11-19. 
63 Framgår ur SoL 14:1, se även Clevensköld, Thunved, Sekretess – Handbok för socialtjänsten, s.71 
64 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.224-225. 
65 Lundgren, Thunved, Nya sociallagarna, s.296. 

http://juridik.karnovgroup.se.proxy.lib.ltu.se/document/528475/1?versid=146-1-2005
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 Socialtjänstsekretess ska inte hindra att en uppgift lämnas till en polismyndighet som ska 

ingripa mot brott. 66Detta för att i samverkan kunna ”förhindra” brott. Ett exempel på sådant kan 

vara då socialtjänsten är medveten om att någon kommer att köra rattfull och lämnar därför 

polisen uppgift om ett snart påbörjat trafikbrott.67   

 

 Den 1 januari 2013 tillkom en ny sekretessbrytande bestämmelse till OSL 10:18a som innebär 

att socialtjänstens anställda under vissa förutsättningar får lämna uppgifter om unga, i 

brottförebyggande syfte, till polisen. Detta får ske både på initiativ av polisen men också på eget 

initiativ av en anställd inom socialtjänsten.68 Förutsättningarna för att få lämna ut uppgifter är att 

uppgiften rör en enskild som inte fyllt tjugoett år och att det på grund av särskilda 

omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet. Det är här 

tillräckligt att det finns en risk för att så kommer att ske. Dock måste en bedömning göras i det 

enskilda fallet och hänsyn bör tas till om den unge tidigare haft någon kontakt med tidigare 

brottslighet. Med detta sagt är det viktigt att uppgifter som kan komma att lämna ut kan antas 

bidra till att förhindra att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet. Det är alltså inget 

krav på att uppgiften säkert kommer att förhindra att den unge begår brott utan enbart att det 

kan antas att uppgiften skulle vara till den nyttan. En ytterligare förutsättning för att uppgiften 

ska få lämnas ut är att den med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller 

av särskilda skäl inte bedöms vara olämplig.69 En av socialtjänstens utgångspunkter är att 

utlämnandet av uppgifter, så långt det är möjligt, ska ske i samförstånd med den unge eller 

dennes vårdnadshavare. Dock kan socialtjänsten med denna bestämmelse ändå lämna ut 

uppgifter i brottsförebyggande syfte även om det inte kan ske i samförstånd.70 Denna 

bestämmelse tillkom för att underlätta samverkan mellan polis och socialtjänst för att 

tillsammans förebygga brott.71   

 

 Vidare följer att uppgifter som angår misstanke om brott mot någon som inte fyllt arton år får 

lämnas till polisen utan att socialtjänstsekretessen hindrar. Dock är det inte misstanke om alla 

brott som aktualiseras i brottsbalken utan enbart brott mot liv och hälsa, brott mot frihet och frid 

samt sedlighetsbrott. Bestämmelsen har även kompletterats så att uppgifter får lämnas om de 

angår brott som avses i lagen om förbud mot könsstympning av kvinnor72 mot någon som inte 

fyllt arton år.73 

 

 Även misstanke om överlåtelse av narkotika eller dopningsmedel till den som är under 18 år 

kan också polisanmälas. Detsamma gäller misstanke om icke ringa fall av olovlig försäljning 

eller anskaffning av alkoholhaltiga drycker till barn under 18 år.74 

 

                                                           
66 Framgår ur OSL 10:19. 
67 Lundgren, Thunved, Nya sociallagarna, sid.294. 
68 Bergstrand, Socialtjänstlagen – 2013, s.188. 
69 Lundgren, Thunved, Nya sociallagarna, s.294-295. 
70 Bergstrand, Socialtjänstlagen – 2013, s.189. 
71 Proposition 2011/12:171, samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet, Stockholm, justitiedepartementet. 
72 Lag mot könsstympning av kvinnor (1982:316) 
73 Framgår ur OSL 20:21, se även Lundren, Thunved, Nya sociallagarna, s.296. 
74 Framgår ur OSL 10:22.se även Berstrand, Socialtjänstlagen – 2013, s.186. 
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 För uppgifter om brottsmisstankar i övrigt finns det möjlighet att trots sekretesskyddet göra 

anmäla angående misstanke om begånget brott av viss svårighetsgrad. Sådana uppgifter får 

lämnas om de angår misstanke om brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än 

fängelse i ett år eller om de angår misstanke om försök till brott vilket det inte är föreskrivet 

lindrigare straff än fängelse i två år. Om gärningen innefattar försök till överföring av sådan 

allmänfarlig sjukdom som avses i smittskyddslagen 1 kap. 3§75  får även de uppgifterna lämnas 

till brottsutredande myndighet.76  

 

 Enligt LOB 7§77 ska polisen, om en person är i behov av stöd från samhällets sida, innan 

omhändertagandet upphör ge denne råd och upplysningar samt samråda så långt det går med 

andra samhällsorgan som t.ex. socialtjänsten. Om det finns behov av det får kontakt med 

socialtjänsten tas mot den omhändertagnes vilja.78 

 

 Enligt LUL 6§79 ska polismyndigheten genast underrätta socialnämnden om någon som inte fyllt 

18 år är skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Företrädare för 

socialnämnden ska vara närvarande då den misstänkte förhörs om det kan ske utan men för 

utredningen.80 

 

 Generalklausulen81 möjliggör att en sekretessbelagd uppgift lämnas från en myndighet till en 

annan efter att en intresseprövning gjorts. Det krävs dock att det är uppenbart att intresset har 

företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.82Syftet med bestämmelsen är att 

ge möjlighet till ett nödvändigt samarbete och informationsutbyte mellan myndigheter. Det 

framgår dock av lagrummets andra stycke att klausulen inte är tillämplig inom hälso- och 

sjukvård eller inom socialtjänsten men trots det får dessa myndigheter ändå ta emot uppgifter 

från andra myndigheter som lämnas med stöd av generalklausulen.83  

 

 Vad gäller ”nödvändigt” utlämnande så ska denna regel tolkas med stor försiktighet.84 Denna 

regel får alltså bara användas då uppgiftsutlämnandet är nödvändigt för att myndigheten ska 

kunna fullgöra vissa förpliktelser. Däremot får inte utlämnandet ske för att höja myndigheternas 

effektivitet.85 Ibland kan det vara nödvändigt för socialtjänsten att lämna uppgifter utanför 

myndigheten främst då det rör sig om en utredning eller genomförande av tvångsåtgärder.86  

 

 

 

                                                           
75 Smittskyddslag (2004:168) 
76 Framgår ur OSL 10:23, se även Lundgren, Thunved, Nya sociallagarna, s.297. 
77 Lag om omhändertagande av berusade personer mm. (1976:511). 
78 Kommentar till LOB 7§. 
79 Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. (1964:167) 
80 LUL 7§. 
81 Framgår ur OSL 10:27. 
82 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.228. 
83 Clevesköld, Thunved, Sekretess – Handbok för socialtjänsten, s.71-72. 
84 Framgår ur OSL 10:2. 
85 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.230. 
86 Lundgren Thunved, Nya sociallagarna, s.291. 
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5.4 Överklagande av beslut 

 

Det vanligaste skälet till att en myndighet inte får ta del av en annan myndighets handlingar är att de 

förvaras under sekretess.87 Huvudregeln är att beslut i sekretessärenden kan överklagas. Klagorätten 

tillkommer enbart den sökande vilket betyder att ingen annan än den sökande kan överklaga ett beslut 

att lämna ut en allmän handling.88 Rätten för en myndighet att överklaga de beslut som avslår att 

allmänna handlingar lämnas ut kan överklagas enligt OSL 6:7 2st. Regeln för en myndighet att 

överklaga en annan myndighets beslut är subsidiär och gäller endast om en lag eller förordning inte 

meddelat något annat.89 Som tidigare nämnts har myndigheter en skyldighet gentemot andra 

myndigheter att lämna information som de förfogar över om informationen är sekretessbelagd eller 

skulle hindra arbetet för den andra myndigheten.90 

 

Ett beslut ska överklagas skriftligt och därmed innehålla vilket beslut det är som ska överklagas och 

vilken ändring i beslutet som begärs. Överklagan ska sedan lämnas in till den myndighet som fattat 

beslutet. Klagotiden är tre veckor lång och är den tid som klagande har på sig för att överklaga 

beslutet.91  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.186. 
88 Zetterström, Offentlighet och sekretess, s.53. 
89 Framgår ur OSL 6:7 2st. 
90 Bohlin, Offentlighetsprincipen, s.185-186. 
91 Framgår ur FL 23§ 
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6. Beslut från JO 

 

Justitieombudsmannen har ställning som extraordinärt tillsynsorgan och ska därmed övervaka att bl.a. 

myndigheter och tjänstemän vid myndigheterna följer lagar och andra författningar. De ska även se till 

att myndigheter uppfyller sina skyldigheter, att allt gått rätt till vid handläggningen av olika ärenden och 

att enskilda behandlats på ett korrekt sätt.92 Beslut som JO fattar i ett ärende är dock inte rättsligt 

bindande och är inte något annat än ett uttryck för ombudsmannens personliga uppfattning. Som 

företrädare för riksdagen har JO som uppgift att ta tillvara medborgarnas intresse gentemot riksdag och 

regering.93 Nedan följer tre beslut om kritik från JO mot anmälningsskyldigheten och mot skyndsam 

handläggning.   

 

I ett fall från 2013 riktades kritik mot Statens institutionsstyrelses (SiS) ungdomshem Rebecka vid brister 

i handläggningen då polisen begärt att få ta del av incidentrapporter från ungdomshemmet Rebecka. 

Handlingarna rörde en misshandel på ungdomshemmet vilket ledde till att polisen ville ta del av 

rapporterna. Handläggningen tog dock väldigt lång tid trots att påminnelser skett under 3 månaders tid, 

och då hade polisen enbart fått ta del av journalanteckningar och inga incidentrapporter. Polisen menar 

även att de inte fått någon förklaring till varför de begärda handlingarnen inte kunde ges ut. SiS ansåg 

dock att polisen inte varit tillräckligt tydlig då de begärt ut handlingarna och därför inte uppfattat ärendet 

som brådskande. De hävdar även att orsaken till att handläggningen tagit lång tid berodde på att de 

skulle se över eventuell sekretess. JO stödjer sig på bestämmelserna i OSL 6:5 där det stadgas att ”en 

myndighet, på begäran av en annan myndighet, ska lämna uppgift som den förfogar över, om inte 

uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång” och menar att det var fel av 

berörd tjänsteman att låta handläggningen styras av sin egen åsikt om vilken nytta polisen skulle ha av 

de begärda handlingarna.94  

 

I ett fall från 2011 riktades kritik mot socialnämnden angående deras skyldighet att göra en 

polisanmälan om misstänkt sexuellt övergrepp mot barn och JO såg då över om de skäl som anges var 

godtagbara vid underlåtenhet att göra en anmälan. I en anmälan till socialtjänsten anförde en läkare att 

det framkommit misstankar om att A:s dotter inte mådde bra och att hon kunde behöva hjälp av 

socialtjänsten. I och med detta inledde socialtjänsten en utredning. Sex månader senare inkom en 

anmälan från dottern och hennes syster om att pappan hade förgripit sig sexuellt på den förstnämnda 

dottern. En viktig anledning för att anmäla, i tid, är att det kan skydda barnet. I det här fallet upplevde 

dock socialtjänsten att dottern inte ville göra en anmälan och att det i detta fall skulle vara det bästa för 

henne. Bedömningen har hela tiden varit att dottern mående stått i fokus. Dock gjordes aldrig några 

anteckningar om detta vilket gör det svårt för socialtjänsten att få fram bevis för att just det sagts under 

förhör med dottern själv. Det är visserligen viktigt att socialtjänsten gör en bedömning i det enskilda 

fallet och ser till barnets bästa men uppgifter som rör misstankar om brott ska trots sekretessen få lov 

att lämnas ut. Ur det som framgår av JO:s bedömning är att var och en som får kännedom om något 

som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden, 

och har inte en polisanmälan gjorts bör motiveringen till detta ställningstagande framgå av dokumentet. 

Det finns dock ingen lagstadgad skyldighet för socialtjänsten att anmäla brott till polisen så vid eventuell 

                                                           
92 SOU 2013:42 s.85 
93 SOU 2013:42 s.87 
94 JO, beslut, dnr:6314-2011, 2013-02-26. 
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anmälan ska hänsyn tas till barnets bästa. JO intar inget ställningstagande i ärendet då det anses kräva 

ytterligare kännedom om förhållandet i det enskilda fallet, dock riktas ändå kritik mot socialtjänsten för 

brister i handläggningen då det rört sig om misstanke om ett så allvarligt brott som våldtäkt mot barn.95   

 

Kritik riktades mot en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) då de underlåtit att fullgöra 

skyldigheten att anmäla en misstänkt misshandel enligt socialtjänstlagen 14:1. JO menar dock att 

samma anmälningsskyldighet föreligger för varje verksamhet som fått kännedom om samma 

förhållande. (Bestämmelsen motsvarar 71§ socialtjänstlagen (1980:453) som gällde vid den tidpunkt 

som är aktuell i detta ärende). 

I och med anmälan gör JO en utredning av ärendet. Av anmälan från flickans pappa framgick att bl.a. 

flickan som då var fjorton år klagade på värk i axeln då hon varit på BUP på ett inbokat samtal. Personal 

tog då med henne till sjukhusets barnmottagning. Varken BUP eller Barn- och ungdomscentrum (BAS) 

har gjort någon anmälan till socialtjänsten vilket ledde till att JO även ville kontrollera den andra 

myndigheten. Av de inkomna yttranden från barnpsykiatrisk personal framgick dock att det inte funnits 

något sådant skyddsbehov som skulle motivera en sådan anmälan till socialnämnden. JO ser denna 

bedömning som rimlig. 

Av det som framgått ur förhöret med dottern var att hon och mamman hade haft ett bråk varvid dottern 

hade fått ett slag över axeln av mamman. De som behandlade dottern på barnkliniken bedömde att det 

var ett utslag en den svårartade konfliktsituation som rådde mellan mamman och dottern, och menade 

att de istället för att anmäla kunde åstadkomma en lösning på situationen genom barnpsykiatriskt 

arbete. Även denna bedömning anser JO som rimlig.  

Ur SoL 14:1 kan utläsas att anmälningsskyldigheten inte förutsätter att det är klarlagt att socialnämnde 

behöver ingripa till ett barns skydd. Även de uppgifter som är obestyrkta ska anmälas. Det räcker att det 

enbart föreligger misstankar för att anmälningsskyldigheten ska träda in. Ansvaret för att barn och 

ungdomar får de skydd de behöver ligger således hos socialnämnden. Det är viktigt att framhålla att 

skyldigheten att anmäla är absolut för varje myndighet för sig. 

Vid JOs bedömning av ärendet framgår som tidigare nämnts att anmälningsplikten inte förutsätter att 

det är klarlagt att socialnämnden behöver ingripa. Frågan om vilka omständigheter som måste föreligga 

måste göras från fall till fall. Vad gäller BUP:s skyldighet att anmäla borde den ha förelegat redan då 

klinikens läkare skickade dottern till BAS för undersökning. Kritik riktas därför till BUP och berörd 

personal för att en anmälan enligt SoL 14:1 inte kom till stånd. Även de uppgifter som dottern lämnat till 

BAS var sådana att anmälningsskyldigheten skulle förelegat även där. Med detta sagt riktar JO även 

kritik mot barn- och ungdomscentrum.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
95 JO, beslut, dnr:2133-2010, 2011-05-30. 
96 JO, beslut, dnr:1101-2002, 2003-10-24 



18 
 

7. Diskussion 

 

Syftet med denna uppsats var att utreda vilka sekretessbestämmelser som är centrala då 

polismyndighet och socialtjänst måste samverka. Syftet var också att gå igenom de 

sekretessbestämmelser som kan aktualiseras på detta område och göra en bedömning huruvida de är 

så lättförstådda som de är tänkta att vara. 

 

Både polismyndigheter och socialtjänsten har som tydliga mål att vara en trygghet för samhället. Ingen 

av dem arbetar för att begränsa enskilda individer, snarare tvärt om. De ska vara en vägledning för de 

enskilda och se till att de får den hjälp och trygghet de behöver. Målen för deras verksamheter är 

allmänt hållna och för båda kan en allt för detaljerad lagstiftning utgöra hinder. Detta innebär att det kan 

vara svårt att precisera målen.  

Då dessa två myndigheter ofta kommer i kontakt med varandra i sina verksamheter är det viktigt att det 

finns en väl fungerande samverkan. Regeringen vill att varje myndighet ska sköta sitt område samtidigt 

som de vid behov måste samverka med andra myndigheter. Att hjälpa varandra och ”räcka varandra 

handen” har sedan långt tid tillbaka varit en betydelsefull förutsättning för en väl fungerande samverkan. 

Då myndigheter ska kunna samverka krävs det att uppgifter måste lämnas mellan dem. I Sverige finns 

handlingsoffentligenheten, dvs. rätten att ta del av allmänna handlingar. Detta innebär att den enskilde 

liksom myndigheterna har rätt att ta del av allmänna handlingar. Handlingars offentlighet bidrar till en 

öppenhet hos domstolar och i förvaltningen, och att offentlighet är huvudregeln i Sverige gör landet till 

en viss del unikt.  

 

Myndigheter ska med detta sagt se till att de enskilda ges goda möjligheter då de vill söka efter 

allmänna handlingar. En handling är en bärare av viss information och kan vara en framställning i bild 

eller skrift. Den kan också vara en upptagning som kan avlyssnas, läsas eller uppfattas med tekniska 

hjälpmedel. För att handlingsoffentligheten ska bli aktuell krävs det även att handlingen blir allmän. Det 

blir den först då den anses inkommen eller upprättad hos myndigheten. 

Att en handling är allmän behöver inte betyda att den är offentlig. Trots att huvudregeln är offentlighet så 

finns det tillfällen då sekretess råder. Alltså ett förbud att röja en uppgift.  

Då offentlighets- och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 var syftet att göra bestämmelserna lättare att 

förstå och tillämpa. Det var även viktigt att bestämmelserna inte gjordes mer omfattande än vad som var 

nödvändigt.  

 

Rörande socialtjänstens klienter och uppgifter råder sträng sekretess, de får alltså inte röjas om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

Vid samverkan mellan polismyndighet och socialtjänst får därför ibland de sekretessbrytande 

bestämmelser träda in. Dessa bestämmelser finns till för de tillfällen då enskildas eller myndigheters 

intresse av att få ta del av en uppgift väger tyngre än det intresse som sekretessen är avsedd att 

skydda. 

För att en myndighet ska kunna fullgöra sina uppgifter och för att samverkan ska fungera väl krävs det 

att handläggningen av ärenden sker snabbt, effektivt och rättssäkert. Sekretessen ska inte hindra att en 

uppgift lämnas ut för att en myndighet ska kunna fullfölja sin verksamhet. I detta arbete belyses det 

genom beslut och kritik från JO rörande brister i handläggningen av ärenden.  
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Som tidigare nämnts är en väl fungerande samverkan viktig för ett tryggt samhälle som både 

polismyndighet och socialtjänst är en stor del av. Myndigheter ska lämna polisen stöd i deras arbete och 

polisen ska samarbeta med de myndigheter vars verksamhet berör polisens. Polisen har en 

anmälningsskyldighet gentemot socialtjänsten. Kortfattat ska polisens arbete gentemot socialtjänsten 

leda till att den enskilde tillförsäkras trygghet och råd då det kan röra sig om unga lagöverträdare, 

berusade personer eller om en underårig behöver hjälp eller skydd. 

De bestämmelser som tydligt aktualiseras i samverkan dessa myndigheter emellan finns i polislagen, 

socialtjänstlagen och offentlighets- och sekretesslagen men det är främst de sekretessbrytande 

bestämmelserna i den sistnämna lagen som redogör när uppgifter får lämnas ut dem emellan trots 

sekretessen. 

Bestämmelserna kan verka många och aningen röriga men de är väl organiserade i lagstiftningen och 

tydligt formulerade, även om de ibland är allmänt gällande.  

Socialtjänsten däremot måste ibland anmäla till polisen då t.ex. unga begår brott eller om de misstänker 

att unga utsätts för brott. Det handlar återigen om att tillförsäkra den enskilde tryggheten.  

 

Den såkallade generalklausulen som finns i offentlighets- och sekretesslagen gör det ibland möjligt för 

polisen att lämna uppgifter till socialtjänsten efter att en intresseprövning gjorts. Detta är något som 

socialtjänsten inte kan använda sig av men det hindrar dock inte att de tar emot uppgifter som lämnats 

med stöd av denna klausul.  

Att göra ett nödvändigt utlämnande är något som ska tolkas med stor försiktighet. Polis och socialtjänst, 

och andra myndigheter också, får enbart göra det då det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sin 

verksamhet, och absolut inte för att höja myndigheternas effektivitet.  

 

Samverkan mellan polis och socialtjänst handlar som tidigare nämnts om att tillförsäkra människor ett 

tryggt och väl fungerande samhälle. De arbetar tillsammans för att förhindra att brott begås, vilket idag 

är ett mål för polismyndigheten. Och för att målet ska kunna uppfyllas behöver samverkan 

myndigheterna emellan följa samhällets utveckling och hela tiden bli starkare och bättre. 

 

Under den tid som jag skrivit detta arbete har jag förstått att de offentlighets- och 

sekretessbestämmelser som finns idag kan tyckas många och vara svåra att förstå då de ska tillämpas i 

praktiken. Det finns många brister i samverkan som med denna lagstiftning inte ska få uppstå. Reglerna 

är tydliga och ger i vissa fall möjlighet för enskilda bedömningar vilket jag tycker att de nämnda 

myndigheterna bör rikta stor tacksamhet åt och med detta sagt se till så att människor i vårt samhälle 

tillförsäkras den trygghet som polismyndighet och socialtjänst utlovar i verksamheternas mål.   
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