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Sammanfattning 
 

Syftet med min uppsats var att utreda om sekretess inom kommunala förskolor, 

grundskolor och inom skolhälsovården. Samt fördjupa mig lite i den 

anmälningsskyldighet som personalen inom de berörda områdena har. För att få fram 

information har jag använt mig av traditionell juridisk metod. Inom skolhälsovården och 

förskolor föreligger det stark sekretess. I de övriga skolformerna föreligger endast stark 

sekretess för uppgifter om enskilds personliga förhållanden som avser psykologisk, 

psykosocial eller specialpedagogisk insatser. För övriga uppgifter föreligger det svag 

sekretess. Det finns bestämmelser som bryter sekretessen, nämnas kan 

anmälningsplikten, den ger alla anställda som arbetar med barn rätt att bryta 

sekretessuppgifter om det finns misstankar om att ett barn behöver hjälp. Tyvärr 

fungerar inte anmälningsplikten alltid som den ska. Det finns flera fall där personal med 

anmälningsskyldighet inte fullföljt den, detta kan bero på att kan vara svårt att bedöma 

när en anmälan är aktuell, det kan även bero på att anställda inte vet om att 

bestämmelsen finns reglerad i lag. Därför ansåg regeringen att det inte var tillräckligt 

med bestämmelsen om anmälningsplikt i endast socialtjänstlagen och numera finns 

hänvisningar till den i både skollagen och hälso- och sjukvårdslagen. Förhoppningsvis 

minskar antalet försummelser av anmälningsplikten efter denna åtgärd.  
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1. Inledning 
 

Barn går i förskolor och grundskolor, därmed förekommer det uppgifter om dem och 

deras närståenden. En del uppgifter är offentliga som exempelvis barns närvaro i skolan, 

men det finns även uppgifter som inte kan omfattas av offentlighet, som exempelvis 

orsaken till varför ett barn har låg närvaro i skolan. 

Till skillnad från förskolan där det föreligger stark sekretess, är det flesta handlingar i 

skolan offentliga, vilket stämmer bra överens med offentlighetsprincipen vi har i 

Sverige. Offentligheten kan dock inte vara gränslös varken i förskolan, skolan eller 

inom andra verksamheter då det i en del fall kan skada barns eller deras närstående 

intressen.  

 

1.1 Syfte  
 

Syftet med min uppsats är att fördjupa mig i sekretess bestämmelserna i offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400) som avser förskolor, grundskolor och skolhälsovården, 

gentemot andra myndigheter och mot föräldrar. Samt fördjupa mig i personalens 

anmälningsskyldighet som finns reglerad i socialtjänstlagen (2001:453). 

 

1.2 Metod 
 

För att uppfylla syftet med min uppsats har jag använt mig av traditionell juridisk 

metod, det vill säga lagar, förarbeten, rättsfall samt många doktrinuttalanden. Jag har 

även använt Luleå tekniska universitets databaser som Lucia, Karnov och Nordstedts 

Juridik (Zeteo). Många doktriner hänvisar till sekretesslagen (1980:100), SekrL, som 

tidigare var gällande. Jag har därför jämfört om lagtexterna jag berör fortfarande är 

aktuella i nuvarande lag om offentlighet och sekretess (2009:400), OSL. Då den praxis 

jag valt att ta med i uppsatsen hänvisar till SekrL, har jag undersökt om lagtexterna 

återfinns i nuvarande OSL, vilket det har gjort då endast paragraferna varit ändrade. 
 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Jag kommer endast behandla kommunala förskolor och grundskolor.  När det gäller 

bestämmelser som bryter huvudregeln om sekretess har jag valt att begränsa mig till 

samtycke, uppgiftsskyldighet, anmälningsplikten, generalklausulen, polisanmälan, samt 

till ytterligare en paragraf avsedd speciellt för skolhälsovården, som handlar om när 

någon behöver ”nödvändig vård, behandling eller annat stöd”. Jag har även avgränsat 

mig från att skriva om meddelarfrihet samt partsbehörighet. Jag har nämnt lite om 

handlingar, men avgränsar mig från att närmare gå in på hur och när de inkommer och 

upprättas, samt hur man får tillgång till dem eller hur man begär att få ut dem.  
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2. Bakgrund 
 

Sekretess kommer från det latinska ordet: secretus, som betyder ”hemlig”
1
. År 1936 

kom den första sekretesslagen, hädan efter förkortad SekrL. Lagen fick en ordentlig 

översyn år 1980 som medförde till uppkomsten av SekrL som var gällande fram till den 

30 juni 2009.
2
 Därefter ersattes SekrL av offentlighets- och sekretesslagen, OSL.  

 

OSL 1:1:   

”Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs 

handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna 

handlingar. 

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och 

om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja 

uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på 

något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt 

regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer 

av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den 

rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och 

yttrandefrihetsgrundlagen. 

Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen. 

Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat enligt vad 

som framgår av 2–8 §§.”
3
 

 

 

3. Skillnader mellan SekrL och OSL 
 

De kapitel och paragrafer som tidigare fanns i SekrL har i OSL ersatts med nya.
4
 OSL 

är tydligare än SekrL, den har 44 kapitel som är indelade i sju olika avdelningar. Syftet 

med OSL är att den ska vara mer lättförstålig till skillnad från SekrL samt att det ska 

vara lättare att tillämpa den.
5
  

Lagkommentarerna i propositionerna hänvisar ofta till förarbeten i SekrL
6
, detta beror 

på att uppkomsten av OSL inte har ändrat lagstiftningen.
7
 Utan de allra största 

förändringarna är språket, en omstrukturering, det har även införts några definitioner i 

texten samt några preciseringar som tidigare enbart funnits i förarbeten eller rättspraxis.
8
  

 

                                                           
1
 Bengtsson Hans och Svensson Krister, ”Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem” s. 235  

2
 Strömberg Håkan och Lundell Bengt, ”Handlingsoffentlighet och sekretess” s. 89 

3
 OSL (2009:400) 

4
 Olsson Staffan, ”Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola” s. 52 

5
 Strömberg, Lundell a.a. s. 90   

6
 A.a. s. 89 

7
 Olsson a.a. s. 52 

8
 Strömberg, Lundell a.a s. 89 

http://zeteo.nj.se/ppb/template.htm?view=browse&doc_action=setHitDoc&doc_hit=1&docid=SFS%202009:400&persistentid=xsfs_2009q400x
http://zeteo.nj.se/ppb/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_1949q105_2_kapx_lopnr2
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4. Allmänna handlingar 
 

I Tryckfrihetsförordningen, TF, kapitel 2, finns det bestämmelser om offentliga 

handlingar. Handlingar kan vara i form av skrift, bild eller ljudinspelningar, som man 

kan läsa eller avlyssna.
9
 De handlingar som inkommit, eller upprättats och förvaras på 

en skolmyndighet kan antingen vara offentliga eller sekretessbelagda, detta är inget som 

skolan kan bestämma utan stöd i någon lag. Det flesta handlingar som finns i skolor är 

offentliga
10

, skolan ska nämligen vara öppen för insyn i den mån det är möjligt och 

detta stämmer överens med grundprincipen om offentlighet som vi har i Sverige 

(offentlighetsprincipen).  

Det finns undantag till offentliga handlingar. En del handlingar är offentliga men de kan 

även vara hemliga till en viss del, exempelvis är betyg och närvarolistor i skolan 

offentliga handlingar.
11

 Men orsaken till det som påverkat resultaten eller närvaron, en 

elevs personliga förhållanden, omfattas av sekretess.
12

 Likaså kan ett beslut om att en 

elev ska byta klass vara offentligt, men anledningen till varför eleven byter klass är inte 

offentligt.
13

 

De minnesanteckningar som en lärare kan ha inför ett utvecklingssamtal räknas inte som 

en allmän handling om den inte arkiveras.
14

 Det finns ett avgörande från 

Regeringsrätten, där en vårdnadshavare begärde att få ta del av minnesanteckningar som 

klassföreståndaren hade gjort rörande hans son. Begärandet avslogs av skolstyrelsen då 

minnesanteckningar inte ansågs som en allmän handling enligt TF 2:3 samt 2:7. 

Vårdnadshavaren besvärade sig till Kammarrätten, men även där avslogs begäran då det 

enligt TF 2:3 st. 1 ”är det en förutsättning för att en handling skall betraktas som 

allmän att den förvaras hos myndigheten”. Eftersom anteckningsboken inte hade 

förvarats hos skolmyndigheten var det inte en allmän handling enligt Kammarrätten och 

Regeringsrätten höll med.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Svenska kommunförbundet, ”Tiga eller tala? Förskolans och skolan sekretess m.m.” s. 7 

10
 Olsson Staffan a.a.  s. 25 

11
 A.a. s. 81 

12
 Svenska kommunförbundet a.a. s. 17 

13
 A.a. s. 8 

14
 A.a. s. 7  

15
 RÅ 1986 not 574 
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5. Myndigheter och verksamhetsgrenar 
 

Förutom tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar, innehåller OSL 

bestämmelser om hur myndigheter och andra organ bland annat ska handlägga och 

utlämna allmänna handlingar.
16

 En myndighet ingår i den kommunala eller statliga 

organisationen, varje nämnd inom en kommun är en myndighet. Den kommunala 

förskolan och skolan hör alltid till en nämnd, exempelvis barn och utbildningsnämnden, 

eller skolstyrelsen.
17

 Huvudregeln är att det råder sekretess mellan myndigheter, 

exempelvis mellan barn- och utbildningsnämnden och socialtjänsten, om det inte anges 

någonting annat.
18

   

 

Inom en myndighet kan det finnas olika verksamhetsgrenar. När verksamhetsgrenar 

behandlar samma saker, även om det ligger under olika nämnder inom samma kommun, 

ska det inte förekomma sekretess. Detta för att möjligöra informationsbyten mellan 

varandra.
19

 Men då verksamhetsgrenarna är självständiga i förhållande till varandra och 

ägnar sig till olika saker, som exempelvis skolan och skolhälsovården gör, ska sekretess 

råda dem emellan. 
20

 

 

 

6. Olika nivåer av sekretess 
 

Det finns två typer av sekretess, stark sekretess (omvänt skaderekvisit) samt svag 

sekretess (rakt skaderekvisit). De sekretessregler som finns ska förhindra att intressen 

som exempelvis integriteten, ska komma till skada. Sekretess har med skada att göra, 

vilket ordet ”skaderekvisit” påminner oss om. 
21

  

I OSL 23:1 samt i OSL 23:2 st. 1 står det stadgat, ”om det inte står klart”, det betyder 

att det är ett omvänt skaderekvisit. Utgångspunkten är att uppgiften omfattas av 

sekretess.
22

 Det kan exempelvis handla om att handlingar inte får lämnas ut om det inte 

är fastställt att ingen kommer lida men om uppgiften röjs.
23

 Det är inte ofta en uppgift 

med stark sekretess kan lämnas ut till en privatperson, och när det gäller utlämnanden 

inom samma myndighet men mellan olika självständiga verksamhetsgrenar eller till 

andra myndigheter, krävs restriktivitet.  

I OSL 23:2 st. 2 står det ”om det kan antas”, vilket betyder att det är ett rakt 

skaderekvisit.  Det innebär att sekretess föreligger endast om den som uppgiften handlar 

om eller en närstående till den som uppgiften gäller, lider men om uppgiften röjs. Här är 

huvudregeln offentlighet och undantaget är sekretess.
24

   

 

                                                           
16

 OSL (2009:400) 1:1 
17

 Svenska kommunförbundet s. 6 
18

 OSL 8:1 
19

 SOU 2003:99 s. 297 
20

 OSL 8:2, Rimsten Olle, ”Skolhemligt?” s. 22 
21

 Rimsten a.a. s. 70  
22

 A.a. s. 77  
23

 Svenska kommunförbundet, a.a. s. 14 
24

 Rimsten a.a. s. 77 ff.  
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6.1 Men och menbedömning 
 

I OSL nämner man två typer av skador, ”skada” och ”men”. När det talas om 

ekonomiskt förlust används begreppet ”skada”, vid integritetskränkningar används ordet 

”men”.
25

 För att kunna avgöra om ”men” kan uppstå då en utomstående vill ta del av 

uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser måste en menbedömning göras.
26

 

Utgångspunkten vid en menbedöning är alltid hur man tror att den enskilde och 

närstående till den enskilde kommer uppleva om en viss uppgift lämnas ut.
27

 

 

6.2 Mot vem gäller sekretessen 
 

Sekretess innebär ett skydd för enskild och sekretessen gäller inte mot den som 

uppgiften handlar om enligt OSL 12:1, men det finns dock undantag till detta. När det 

handlar om situationer inom hälso- och sjukvården, dit även skolhälsovården tillhör, kan 

det bli fråga om sekretess även mot den enskilde som uppgiften gäller, om det är av 

”synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas” ut, enligt i OSL 25:6.  

 

Ytterligare ett undantag från att sekretessen enbart gäller för den som uppgiften handlar 

om finns i OSL 25:7, i den paragrafen flyttas sekretessen över till den som lämnat en 

uppgift till exempelvis socialtjänsten, detta blir som ett ”skydd” för uppgiftslämnarens 

identitet. Men undantaget kräver att det handlar om en mycket allvarlig situation.
28

 

Enligt Regeringsrätten anses det inte vara tillräckligt allvarligt om en uppgiftslämnare 

vill ha skydd enligt denna paragraf med motiveringen att relationen mellan grannarna 

blir sämre samt att uppgiftslämnarens barn kommer att bli utsatta för trakasserier.
29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Rimsten a.a. s. 70 
26

 Svenska kommunförbundet a.a. s. 15 
27

 Bengtsson, Svensson a.a. s. 270 
28

 Rimsten a.a. s. 138 f. 
29

 RÅ 1982 2:45 
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7.  Bestämmelser inom skola 
 

Det som idag står stadgat i OSL 23:1 samt OSL 23:2 skall ändras lite från och med den 

1 juli 2011. Det är små förändringar som görs eftersom att skollagen (2010:800) som 

trädde i kraft 1 augusti 2010 börjar tillämpas från och med den 1 juli 2011.  

Utgångspunkten i den nya skollagen är att den skall vara gemensam i den mån det är 

möjligt för samtliga skolformer. De fristående förskolorna och skolorna ska bli en del 

av skolväsendet och förskolan ska bli en egen skolform. Vidare ska skollagen ha en klar 

och enkel struktur.
30

  

Från den 1 juli 2011 kommer det i OSL 23:1 stå stadgat:  

”Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. 

skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om 

en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan 

att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.”
31

 

 

Det som ändras är begreppet ”förskoleverksamhet” som finns med i nuvarande lagtext. I 

den kommande lagparagrafen har den tagits bort.  Ingenting annat utöver detta ändras 

från vad som redan gäller idag.
32

                                     

 
I OSL 23:2 kommer från den 1 juli 2011 regleras: 

”Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds 

personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller 

specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 

enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i särskild elevstödjande 

verksamhet i övrigt för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift 

som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev 

från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att den enskilde 

eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte 

beslut i ärende. 

Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall än som avses i 

första och andra styckena för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra 

liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild 

anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om 

uppgiften röjs. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.”
33

  

                                                           
30

 Prop. 2009/10:165  s. 1 
31

 OSL (2010:866) 
32

 Prop. 2009/10:165 s. 948 
33

 OSL (2010:866) 

http://zeteo.nj.se/ppb/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_2010q800_25_kapx_lopnr1
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Idag står det reglerat i OSL 23:2 st 1 ”Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, 

gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan samt i en kommunal 

riksinternatskola för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller 

behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller 

kurator”. 
34

 

Regeringen ville att det skulle bildas en samlad elevhälsa för de uppräknade 

skolverksamheterna, och istället för begreppet sekretess hos psykolog och kurator borde 

det enligt regeringen stå ”psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats”.  

Detta har då ändrats och syftet med elevhälsan är dels att främja hälsan samt att vara 

förebyggande. Elevhälsan omfattar de medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatserna och i en samlad elevhälsa bör det ingå elevvård, 

skolhälsovård samt specialpedagogiska insatser. Elevhälsan arbetar bland annat mot 

kränkningar och har undervisningar om exempelvis droger, alkohol och ohälsa. För att 

elevhälsan ska fungera krävs det tillgång till skolsköterskor, skolläkare, psykologer och 

kuratorer. Det krävs också att det finns personal med specialpedagogiska kompetenser 

för att elever med behov av ”specialpedagogiska insatser” ska kunna få den hjälp de 

behöver. Med den information som personal med socialpedagogisk kompetens har, 

exempelvis uppgifter om en enskilds elevs hälsa eller sociala förhållanden, kan 

personalen bedöma och planera hur de problem som eleven har på bästa sätt kan mötas 

under undervisningarna.
35

 Det ligger i förskolans och skolans uppgift att samtliga barn 

och elever ska få de bästa förutsättningarna för att kunna utvecklas och enligt skollagen 

ska skolor ta hänsyn till de olika behov som barn och elever har.
36

  

Ändringen i första stycket beror på förslaget om en samlad elevhälsa. Sekretessen inom 

kommunal Riksinternatskola som finns i nuvarande paragraf har tagits bort samt har 

förändringar skett för uppräkningen av skolformerna.
 
Bestämmelsen om elevhälsan som 

inkommit i den nya lagparagrafen är som tidigare ett omvänt skaderekvisit. Idag 

föreligger sekretess med omvänt skaderekvisit endast för uppgifter hos kurator eller 

psykolog, medan det för uppgifter som finns hos personal med specialpedagogisk 

kompetens föreligger sekretess med rakt skaderekvisit. Efter ändringen kommer dock 

sekretess med omvänt skaderekvisit gälla även för dessa uppgifter.
37

 Anledningen till att 

sekretess som avser specialpedagogiska insatser ska ändrats till sekretess med omvänt 

skaderekvisit beror på att uppgifterna som kan förekomma om en elevs sociala 

förhållanden, fysiska eller psykiska hälsa, kan vara lika känsliga som uppgifterna hos en 

psykolog eller kurator.
38

 

 

Ändringarna i andra stycket är resultatet av att regeringen ville ändra till en samlad 

elevhälsa i första stycket. Det står i paragrafen "särskild elevstödjande verksamhet", 

vilket innebär det särskilda stödet elever får förutom de stöd alla elever har rätt till.
 
Den 

sekretess som idag gäller för elevvårdande verksamhet (snart ändrad till särskild 

elevstödjande verksamhet) och beslut i elevvårdsärenden skall gälla som tidigare.  

 

I tredje stycket sker inga förändringar. Meningen är att lagtexten ska användas på 

samma sätt som det gör idag, dock med undantagen som nämnts.
39

  
 

                                                           
34

 OSL (2009:400) 
35

 Prop. 2009/10:165 s. 275 ff. 
36

 A. Prop. s. 221 
37

 A. Prop. s. 949 
38

 A. Prop. s. 613 
39

 Prop 2009/10:165 s. 949 
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7.1 Mer ingående om stycke 3 i OSL 23:2 
 

I OSL 23:2 st. 3 regleras sekretess för uppgifter om enskildas identiteter, adress och 

andra uppgifter. Varje år begär många sekretesskydd för sina egna eller närståendes 

personuppgifter, detta på grund av trakasserier eller förföljelser. Det finns tre olika typer 

av skyddande personuppgifter; 

 Sekretessmarkering, som återfinns i OSL 22:1. Sekretessmarkering betyder att 

det finns en markering om försiktighet när någon begär att få ta del av uppgifter. 

Finns det ett barn med sekretessmarkerad folkbokföring skall sekretessen även 

gälla i skolan om det kan antas att eleven eller annan närstående lider men om 

uppgiften lämnas ut. 

 Kvarskrivning, innebär att den enskilde står skriven på den förra hemadressen, 

bestämmelsen finns stadgat i Folkbokföringslagen 16 §.  

 Fingerade uppgifter, betyder att den enskilde får en helt ny identitet. Det är den 

starkaste formen av skyddade personuppgifter och kan endast meddelas av 

Stockholms tingsrätt efter ansökan hos rikspolisstyrelsen.  

 

Innan OSL 23:2 st. 3 tillkom var det svårt för de olika skolformerna att garantera 

sekretess om uppgifterna kom från de berörda. Det berodde på att sekretessen inom 

skolan tidigare enbart gällde för uppgifter i elevvård, vid tillrättaförande samt 

avskiljande, men med tillägget av sekretess för identitets och adressuppgifter har detta 

förändrats. Eftersom att sekretessen inom förskolan inte har begränsats som det gjort i 

bland annat grundskolan har barn och deras anhöriga i förskolan sedan tidigare haft 

möjligheten att ha skyddade personuppgifter.
40

 

Ett av fallen som prövats i Regeringsrätten handlar om en journalist som ville se 

klasslistan efter att en lärare blivit anmäld för våldtäkt av en elev. Kammarrätten gav 

kommunen i fråga rätt att inte lämna ut klasslistan med motiveringen att eleven och 

klassen skulle lida men. Journalisten överklagade och fick rätt i Regeringsrätten som 

upphävde kommunens beslut samt tidigare dom i Kammarrätten. Regeringsrätten 

menade att varken eleverna eller deras anhöriga hade sekretessmarkering eller 

kvarskrivning. Skolan hade som skäl uppgett att de inte ville lämna ut klasslistan 

eftersom att eleverna tyckte att det var påfrestande, men hur det skulle vara påfrestande 

och hur det skulle påverka klassen hade skolan inte uppgett. Regeringsrätten menade att 

bara det förhållandet att en av personerna i en klasslista anmält ett brott som en 

journalist sedan ville ha ut uppgifter om, inte kan medföra att den enskilde eller någon 

annan på klasslistan skulle lida men. Journalisten fick därmed rätt att ta del av 

klasslistan.
41

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Olsson a.a. s. 85 ff. 
41

 RÅ 2005 ref 78 
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7.2  Närstående 
 

I både OSL 23:1, 23:2 samt 25:1 nämner man ”närstående”, men i lagen finns ingen 

definition av ”närstående”.
42

 Regeringsrätten menar att begreppet närstående inte kan 

anges generellt, utan det måste bedömas i varje enskilt fall. Föräldrar, syskon och 

sambo omfattas av begreppet närstående, men när det gäller övriga personer måste 

bedömningar göras. Klart är dock att släktskap inte behöver föreligga för att kunna 

betecknas som ”närstående” till någon. En vän kan vara närstående, men för att säkert 

fastställa detta måste det finnas en mer exakt beskrivning av förhållandet i det enskilda 

fallet, det räcker inte med att beskriva någon som en ”god vän” för att kravet för 

närstående ska ha uppfyllts. Närstående relationen kan även ändras med tiden, 

exempelvis om ett samboförhållande upphör.
43

 

 

 

8.  Sekretess inom förskola och grundskola 
 

Det råder stark sekretess inom förskolan och vilket regleras i OSL 23:1. I slutet på 

1990-talet diskuterades det om att ändra sekretessen inom förskolan till den svagare 

varianten av sekretess som råder inom grundskolan (med undantag från elevhälsan). 

Men då förskolor exempelvis saknar skolsköterskor, får den ordinarie personalen ta del 

av känsliga uppgifter om barnen, deras anhöriga och förhållandena hemma. Det 

resonerades om den svagare typen av sekretess skulle ge tillräckligt med skydd för de 

känsliga uppgifterna. Regeringen ansåg dock att det inte fanns tillräckligt med 

upplysningar för vad en förändring till den svagare sekretessen skulle medföra för 

konsekvenser och därför fick den starkare formen av sekretess finnas kvar inom 

förskolan.
44

  

De som omfattas av sekretess inom förskolan är de som arbetar där, alltifrån 

förskolelärare till kökspersonal och lokalvårdare. De anställda har sekretess under 

arbetstid, efter arbetstid men även efter att anställningen har upphört.
45

 Förskolepersonal 

som tillhör två olika förskolor under samma förvaltning kan byta information om det 

behövs för att kunna utföra sitt arbete, det betyder att de endast får diskutera frågor om 

barn som har något samband med arbetsuppgifterna.
46

 

Inom grundskolan är det skillnad på sekretessen beroende på vilken verksamhet det 

gäller, där handlar det främst om att sekretesskydda den ”enskildes personliga 

förhållanden” och inte verksamheter som har med undervisning att göra.   

 

 

 

                                                           
42

 Hed Irja, ”Sekretess! Handbok om offentlighets och sekretesslagstiftningen” s. 38 
43

 RÅ 2009 ref 17 
44

 Prop. 1997/98:6 s. 62-63 
45

 Bengtsson, Svensson a.a. s. 251 
46

 A.a. s. 253 
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9.  Skolhälsovård 
 

Enligt nuvarande skollag 2:25 st. 1 har elever rätt till elevhälsa i skolan. Och det ska 

”omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.” 

samt st. 2 i samma paragraf står det stadgat: ”För medicinska, psykologiska och 

psykosociala insatser ska det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och 

kurator.”
47

  

 

Skolhälsovården skall följa elevernas utveckling och hälsa, de ska arbeta för att elever 

ska ha bra levnadsvanor och därmed skall även hälsokontroller finnas samt enklare 

insatser att vidta vid exempelvis olyckor. Bestämmelsen för skolhälsovården regleras 

gemensamt med hälso- och sjukvården i OSL 25:1.
48

 

 

OSL 25:1 ”Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds 

hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften 

kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detsamma 

gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk 

undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av 

könstillhörighet, abort, sterilisering, kastrering, omskärelse och åtgärder mot 

smittsamma sjukdomar.  

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.   

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.”
49

 

 

Det råder stark sekretess inom hälso- och sjukvården, personalen får inte lämna ut 

uppgifter om det saknas samtycke eller om menbedömning saknas.
 
Skolhälsovården är 

som tidigare nämnts i avsnitt 5, en egen verksamhetsgren i förhållande till skolan och 

det innebär att personalen inom skolhälsovården har sekretess mot övrig personal. De 

får inte lämna ut uppgifter till exempelvis lärare om varken barnens eller deras 

närståendes hälsa eller andra personliga förhållanden.
50

 

 

 

9.1 JO ärenden angående om sekretess brutits utan stöd i lag 
 

JO riktade kritik mot en skolsköterska som brutit sekretessen då hon lämnat ut uppgifter 

till en klassföreståndare om vad ett syskonpar hade sagt till henne.  Flickorna hade 

kallats till skolsköterskan efter att deras respektive lärare uppgett att de hade hög 

frånvaro i skolan. Till skolsköterskan hade flickorna berättat att det var mycket bråk 

hemma mellan deras mamma och hennes sambo. Efter att den äldsta flickan som då var 

12 år gammal gett sitt samtycke hade skolsköterskan informerat detta till 

klassföreståndaren. Mamman gjorde då gällande att skolsköterskan brutit mot 

tystnadsplikten. Skol- och barnomsorgsnämnden yttrade att enligt OSL 25:1 har 

skolsköterskan stark sekretess. Sekretessen kan hävas av den som uppgiften gäller ger 

sitt samtycke, handlar det om barn och ungdomar lägger man stor vikt vid ålder och 

mognad i det enskilda fallet. Åldern är många gånger vägledande, men även vad det 

handlar om för uppgifter har betydelse. Det krävdes visserligen samtycke från den 

                                                           
47

 Skollag (2010:800) 
48

 SOU 2003:103 s. 36 
49

 OSL (2009:400) 
50

 Olsson a.a. s.139 
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enskilde för att skolsköterskan med stöd av lag skulle kunna lämna ut uppgifter, men 

frågan blev då enligt JO vem som hade behörighet att ge samtycke, flickorna själva, 

deras vårdnadshavare eller samtycke från dem alla tillsammans. Eftersom flickorna vid 

tillfället var 11 och 12 år gamla var de inte enligt JO mogna nog att kunna fatta beslut 

om utlämnande av uppgifter och därför krävdes samtycke från vårdnadshavaren. 

Därmed riktades kritik mot skolsköterskans agerande.
51

  

 

I ett annat JO ärende tog man upp frågan om sekretess brutits när samtycke saknades 

vid utlämnandet av en journal då en elev bytt skola. Dels mellan två skolor i samma 

kommun, men även mellan två skolor i olika kommuner. JO menade att enligt 

huvudregeln får inte en journal inom skolhälsovården röjas för en annan myndighet, inte 

heller om den andra myndigheten har skolhälsovård. Från detta finns dock undantag. 

Sekretessen gäller inte om det står klart att uppgiften kan röjas utan att någon lider men. 

För detta krävs att saken prövas och att man går igenom varje uppgift för sig innan 

beslut om journalen kan lämnas ut fattas. När saken prövats och om det framkommit att 

en eller flera uppgifter omfattas av sekretess kan uppgifterna endast lämnas om det finns 

en undantagsregel som kan användas, som exempelvis att den som uppgiften gäller ger 

sitt samtycke (i nuvarande OSL 12:2), eller om den som uppgiften rör behöver 

”nödvändig vård, behandling eller annat stöd” (nuvarande OSL 25:12).  JO var kritisk 

till att skolsköterskan inte gjort en skadeprövning när journalen lämnades ut till en 

annan kommun. JO lämnade inte något uttalande i översändandet av journalen mellan 

två skolor i samma kommun då skolhälsovården i de olika skolorna inte ansågs vara två 

olika självständiga verksamhetsgrenar i förhållande till varandra eftersom att de ägnade 

sig åt samma saker.
52

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 JO 2010/11 s.591 
52

 JO 1993/94 s 471 
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10.  Psykolog och kurator i förskolan och grundskolan 
 

Tidigare har det varit osäkert kring skolpsykologens sekretess, men efter ett 

regeringsbeslut år 1997 förtydligades att de tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen.
53

 För 

psykologer och kuratorer gäller stark sekretess, det motsvarar sekretessen som finns 

inom hälso- och sjukvården, men de omfattas inte av samma bestämmelse.
54

  

Psykologers och kuratorers sekretess återfinns i OSL kapitel 23, men beroende på var 

de arbetar omfattas de av olika bestämmelser. För dem som arbetar inom förskolan 

reglerar OSL 23:1 och för de psykologer och kuratorer om arbetar inom skolan är OSL 

23:2 tillämplig.  

Mellan psykolog och kurator finns ingen sekretess då de inte anses som självständiga 

verksamhetsgrenar i förhållande till varandra, men däremot gäller sekretessen mot 

exempelvis skolhälsovården. De gånger samtycke saknas har psykologen och kuratorn, 

till skillnad från skolläkare och skolsköterskor möjlighet att tillämpa generalklausulen 

som reglas i OSL 10:27. Klausulen gör det möjligt att utan samtycke lämna ut uppgifter 

till andra myndigheter som exempelvis till socialtjänsten, polisen eller till 

skolhälsovården inom den egna skolmyndigheten, men det ska göras av försiktighet och 

efter en intresseavvägning.
55

  

 

10.1 Lärarens sekretess när uppgifter kommit från skolpsykolog 
 

Lärare omfattas till skillnad från psykologer och kuratorer av svag sekretess.
56

  JO tog 

upp vilken form av sekretess som föreligger då en skolpsykolog lämnar ut uppgifter till 

en lärare. JO menade att det visserligen stämde att den stränga sekretessen om 

psykologisk undersökning endast gäller de uppgifter som psykologer och kuratorer 

har.
57

 Men om en psykolog måste lämna ut uppgifter till en lärare, som egentligen 

omfattas av det raka skaderekvisitet enligt andra stycket i OSL 23:2, bör 

skadeprövningen i andra stycket leda till samma resultat som i första stycket där omvänt 

skaderekvisit föreligger.
58

  

Det betyder att om en psykolog berättar för en lärare om ett resultat av ett test som 

utförts, omfattas även läraren av den strängare varianten av sekretess. Det finns inget 

förbud att tala om resultatet, men läraren bör iaktta sekretess enligt första stycket i OSL 

23:2 eftersom att läraren bör förstå att då uppgifter kommer från en psykolog omfattas 

det av stark sekretess.
59

 

 

 

 

                                                           
53

 Olsson a.a. s.140 
54

 SOU 2003:103 s. 36 
55

 Olsson a.a s. 147 f.  
56

 OSL 23:2 
57

 JO 1990/91 s 315 tog 
58

 Corell Hans m.fl. ”Sekretesslagen – 1980 års lagstiftning med kommentarer” s. 179 
59

 Olsson a.a s. 149  
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11.   Sekretessbrytande bestämmelser 
 

För att en myndighet ska kunna fullfölja sina arbetsuppgifter kan sekretessen brytas 

enligt OSL 10:2. Både förskolan, grundskolan samt skolhälsovården kan tillämpa denna 

regel, men den skall tillämpas restriktivt.
60

 De olika bestämmelserna som bryter 

sekretessen återfinns mest i OSL kapitel 10 och är exempelvis samtycke, 

uppgiftsskyldighet, generalklausulen, ”nödvändig vård, behandling eller annat stöd” 

samt polisanmälan.  

 

11.1 Samtycke  
 

I OSL 10:1 regleras samtycke. Vilket är det bästa sättet att överlämna uppgifter som 

omfattas av sekretess från exempelvis skolan till en utomstående person. Genom 

samtycke, ett medgivande, från den som uppgiften gäller bryts sekretessen.
61

 När det 

handlar om förskolebarn gäller andra regler vilket jag senare återkommer till i avsnitt 

13.1. Enligt OSL 25:11 kan skolhälsovården utan samtycke lämna ut uppgifter till ett 

annat nämndområde som bedriver skolhälsovård. Det betyder att exempelvis 

skolhälsovården i en grundskola kan lämna ut uppgifter till skolhälsovården i en 

gymnasieskola utan samtycke från vårdnadshavare.
62

  

 

11.2 Uppgiftsskyldighet  
 

Enligt OSL 10:28 bryts den sekretess som finns mellan myndigheter då 

uppgiftsskyldighet föreligger. I socialtjänstlagen, SoL, 14:1 st. 2 står det stadgat att 

”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom 

hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten 

och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd”. Därmed kan bestämmelsen om sekretess som finns inom 

förskolor och skolor brytas. Jag kommer fördjupa mig mer i detta, den så kallade 

anmälningsplikten då förskolor, skolor samt skolhälsovården i allra högsta grad berörs 

av det. 

 

 

 

                                                           
60

 Olsson a.a. s. 177 
61

 Rimsten a.a. s. 138 
62  

Olsson a.a. s. 145 
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11.3 Generalklausulen  
 

I OSL 10:27 finns en bestämmelse som kallas generalklausulen. Om det vid en 

menbedömning visar att en uppgift inte får röjas, kan generalklausulen bli nödvändig.
63

 

Klausulen ger, som jag tidigare nämnde i avsnitt 10, en möjligt att lämna ut 

sekretesskyddade uppgifter till en myndighet, ”om det är uppenbart att intresset av att 

uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda” som 

det står i bestämmelsen.
64

   

Enligt förarbeten till lagen är generalklausulen tillämplig mellan olika myndigheter 

samt mellan olika verksamhetsgrenar inom samma myndighet. Generalklausulen ger 

enligt Prop. 1979/80:2 s. 326 utrymme för att byta information mellan myndigheter med 

samma behörighet men med olika kompetensområden, exempelvis gör generalklausulen 

det möjligt att byta sekretessuppgifter mellan skolan och andra kommunala 

verksamheter.
65

 Det innebär att generalklausulen kan komma till användning för att 

hjälpa en annan myndighet i sin verksamhet eller för att undvika att den enskilde ska 

lida av en allvarlig situation.
66

  

Vid en prövning om uppgift ska lämnas ut eller inte, skall det vägas hur viktigt det är att 

den andra myndigheten får tillgång till uppgiften,
67

 det ska vara uppenbart att intresset 

av att uppgiften lämnas ut är större än att uppgiften ska hållas hemlig.
68

  

Även en undersökning om uppgiften kommer fortsätta omfattas av sekretess hos den 

andra myndigheten kan vara nödvändig. Om uppgiften fortsätter att omfattas av 

sekretess kan det tala för att den kan lämnas ut.
69

 Visar det sig däremot att uppgiften, 

speciellt om uppgiften är sekretesskyddad på grund av den enskildes intressen, inte har 

samma sekretesskydd inom en annan myndighet måste extra hänsyn beaktas innan 

utlämnande.
 70

 Den myndighet som har uppgiften bör tänka på att det kan finnas stor 

risk för att skada kan uppkomma om den lämnas ut
71

 och sådana uppgifter bör endast 

lämnas ut sparsamt och med stor försiktighet.
72

 

Exempelvis kan, som tidigare nämndes, psykologer, kuratorer och lärare tillämpa 

generalklausulen och lämna ut uppgifter till skolhälsovården, polisen eller 

socialnämnden om en elev exempelvis stjäl eller missbrukar.
73

 Däremot får inte 

skolhälsovården tillämpa generalklausulen eftersom att deras uppgifter har bedömts 

vara för personliga för att kunna lämnas ut efter en intresseavvägning.
74

 För dem gäller 

istället skyldigheten om anmälningsplikt enligt SoL 14:1 st. 2.
75
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 Svenska kommunförbundet a.a. s. 15 
64

 OSL 10:27 
65

 Rimsten a.a. s. 142 
66

 SOU 2003:103 s. 72 
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 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn s. 28 
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11.4 ”Nödvändig vård, behandling eller annat stöd” 
 

Skolhälsovården har en möjlighet att bryta sekretessen då ett barn under 18 år behöver 

”nödvändig vård, behandling eller annat stöd” enligt OSL 25:12. Det betyder att 

skolhälsovården får lämna ut sekretessuppgifter till socialtjänsten eller en annan 

myndighet inom hälso- och sjukvård.
76

 Dock skall OSL 25:12 användas med stor 

försiktighet, det betyder att det endast skall användas då det framgår att någon behöver 

hjälp omedelbart.
77

 

 

11.5 Polisanmälan  
 

För att skolmyndigheter ska kunna fullgöra sin verksamhet ger Polisanmälan en 

möjlighet att bryta sekretess enligt OSL 10:23-24, eller enligt generalklausulen som 

nämndes i 11.3.
78

 Anmälningsplikten som myndigheterna har enligt socialtjänstlagen 

14:2 st. 2 ersätts dock inte av en polisanmälan.
79

 Brott som kan anmälas är exempelvis 

olaga hot, våld samt sexualbrott mot barn. Skolan bör däremot inte polisanmäla när ett 

barn under 12 år begår brott, eftersom att det sällan leder till en utredning.
80

 JO 

granskade en polisanmälan då en 7 årig pojke skadat en lärare. JO menade att endast då 

synnerliga skäl förekommer utförs en polisutredning mot någon som är under 12 år och 

därför bör ingen polisanmälan göras om det går att förutse att någon utredning inte 

kommer bli aktuell.
81

  

Inom skolhälsovården krävs det att brottet som utförts är allvarligt för att personalen ska 

kunna bryta sekretess. De får alltid, precis som skolan, anmäla till polisen om vålds – 

och sexualbrott samt könsstypningsbrott om någon är under 18 år.
82

 För att de ska 

kunna polisanmäla i övrigt krävs ett samtycke. När personalen inom skolhälsovården 

har möjlighet att anmäla har de även vittnesplikt
83

, precis som personalen inom 

förskolan och skolan har. Den som vägrar vittna kan få vitesföreläggande och om det 

inte hjälper -hämtas av polis.
84
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12.  Anmälningsplikten 
 

Bestämmelsen om anmälningsplikt har länge funnits med i den svenska lagstiftningen, 

de första bestämmelserna om anmälningsplikten infördes i 1924 års barnavårdslag.
85

 

I slutet på 1990-talet uppkom ett förslag om att utvidga anmälningsskyldigheten inom 

de enskilda verksamheterna. De skulle ha samma skyldighet att anmäla som inom de 

offentliga verksamheterna. Förutom lärare, läkare, barnmorskor och sjuksköterskor i 

privat tjänst, skulle skyldigheten att anmäla om det förelog misstanke om att ett barn 

blev illa behandlat, gälla alla anställda inom de privata tjänsterna som arbetade med 

barn och ungdomar.
86

  När sedan stora delar av socialtjänstlagen, SoL förändrades år 

1998 ändrades bestämmelserna om anmälningsplikt och år 2003 kom fler ändringar som 

innebar att fler myndigheter skulle omfattas av anmälningsplikt. Idag har alla som 

arbetar med barn och ungdomar anmälningsskyldighet, och skyldigheten gäller var och 

en personligen.
87

  

 

 

12.1  I socialtjänstlagen 14 kap. 1 § regleras anmälningsplikten 

 

”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom 

hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten 

och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana 

myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan 

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 

socialtjänstens område.  

För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. 

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt 

eller utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är 

skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 

utredning av ett barns behov av skydd. 

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen om 

Barnombudsman.”
88
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I första stycket står ”Var och en” samt ”bör anmäla”, vilket betyder att det inte finns 

någon skyldighet att anmäla, men det är en vädjan om att alla, även privatpersoner, skall 

anmäla om ett barn blir misshandlad.
89

  

 

Andra stycket gäller för alla anställda på myndigheter eller som är verksamma i enskilda 

verksamheter. Utgångspunkten för vilka som är skyldiga att anmäla bör enligt 

förarbeten vara myndigheter och befattningshavare som i sitt arbete kommer i kontakt 

med barn
90

, det vill säga dem under 18 år.
91

 De anställda har inte samma möjlighet att 

anmäla anonymt som privatpersoner har. Det betyder att om en lärare får vetskap om 

något i tjänsten som bör anmälas, kan inte anmälan göras anonymt. Får läraren 

kännedom om något utanför tjänsten finns möjligheten att anmäla anonymt, som 

privatperson enligt stycke ett.
92

   

De som är anmälningsskyldiga enligt SoL 14:2 st. 2 har även enligt SoL 14:1 st. 4 

uppgiftsskyldighet. Det betyder att det finns en skyldighet att lämna samtliga uppgifter 

som har betydelse när socialtjänsten gör en utredning huruvida ett barn behöver hjälp 

och skydd.
93

 Skyldigheten att lämna uppgifter gäller även den som inte har gjort någon 

anmälan men har uppgifter som kan ha betydelse.
94

  

Tredje stycket gäller specifikt för familjerådgivningen då de misstänker att ett barn blir 

sexuellt utnyttjad eller misshandlad fysiskt eller psykiskt. Anmälningsplikten är inte lika 

stor inom familjerådgivningen då de i första hand ska ge samtalsstöd till familjer.
95

  

 

Sexuella övergrepp innebär alla former av sexuella handlingar som barn utsätts för. 

Fysisk misshandel innebär att ett barn utsätts för kroppslig bestraffning, det kan 

exempelvis handla om att någon slår, river eller försöker bränna barnet. Exempel på 

psykisk misshandel kan vara att barnet blir nedvärderad, isolerad från omvärlden, utsätts 

får hån eller liknande. När barn växer upp i familjer där våld och hot om våld 

förekommer räknas det som att barnet misshandlas psykiskt.
96

   

 

 

12.2 Vilka uppgifter krävs för att anmäla 
 

För att anmäla krävs det inte att socialnämnden måste ingripa. I ett uttalande från 

riksdagen SOU 1979/80:44 s 113, skall även uppgifter som är svåra att bedöma 

anmälas.
97

 Varje myndighet, har var för sig en anmälningsplikt, enligt JO är det inte 

möjligt att underlåta en anmälningsplikt genom att hävda att det är en annan myndighets 

skyldighet att anmäla.
98

 Anmälningar till socialtjänsten kan göras både muntligt eller 

skriftligt.
99

 JO ifrågasatte dock rektorerna på en skola för att de gjort en skriftlig 

anmälan efter att de förstått att det skulle dröja flera dagar innan de kunde göra en 
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anmälan muntligt.
100

 Då detta strider mot bestämmelsen i SoL 14:1 st. 2¸ där det 

framgår att myndigheter vars verksamheter berör barn genast är skyldiga att anmäla till 

”socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa…”  

 

 

12.3  Varför finns anmälningsplikten 
 

Anmälningsplikten finns för att socialnämnden ska kunna utföra sitt arbete.
101

 Det är 

viktigt att myndigheter fullgör sin anmälningsplikt då socialnämnden ofta är beroende 

av de anmälningar som kommer in av dem som arbetar eller kommer i kontakt med barn 

och ungdomar.
102

 Eftersom barn tillbringar sina dagar på förskolor och skolor är det 

också där det först bör upptäckas om ett barn far illa eller riskerar att göra det, då är det 

viktigt att anmäla för att de barn tidigt ska få hjälp och stöd.
103

 

Anmälningsplikten fungerar tyvärr inte alltid, detta kan bero på många olika 

anledningar som exempelvis att anställda inte vet att bestämmelsen finns, eller när och 

hur den skall tillämpas.
104

 Regeringen ansåg att endast det som finns reglerat i SoL 14:1 

inte var tillräckligt då många inte kan bestämmelserna i SoL, men däremot är mer 

bekanta med den lag som reglerar det egna arbetet. Därför finns det numera 

hänvisningar till SoL 14:1 ibland annat skollagen och hälso- och sjukvårdslagen.
105

 Ofta 

kan det vara svårt att veta när anmälan till socialtjänsten ska göras, men det kan vara 

mycket riskabelt att vänta för länge då det inte är ovanligt att läget försämras och lag 

(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU hinner bli aktuell innan 

anmälan inkommer.
106

 Även oron att möta föräldrarna efter en anmälan kan ha 

betydelse till att anmälningsplikten inte alltid fungerar.
107

 JO menar dock att anmälan 

måste ske för att barn som behöver hjälp ska kunna få det, samt att personal i viss mån 

får acceptera att föräldrar kan vara upprörda efter en anmälan.
108

  

Det kan förtydligas med att i förskolan, grundskolan och skolhälsovården är det inte 

endast lärarna, psykologer, eller skolsköterskor som är skyldiga att anmäla, utan 

anmälningsskyldigheten omfattar även exempelvis vaktmästarna eller personalen som 

arbetar i matsalen.
109

 

Det förekommer att de som har en skyldighet att anmäla, däribland även förskolor och 

skolor gör egna övervägande om den information som de fått kännedom om verkligen 

är tillräckligt bevisat för att det ska innebära att en anmälan till socialtjänsten måste 

göras.
 
Ibland försöker även de olika verksamheterna lösa problemen som uppstått

110
, 

detta kan beror på att personalen anser att de genom elevvården arbetar med barns 

problem. Men även om skolan ger stöd och hjälp till en elev i den elevvårdande 

verksamheten, kvarstår anmälningsskyldigheten. Det är viktigt att kunna skilja på 
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problem som har med skolan att göra och de problem som finns utanför skolan, 

skolproblemen kan även ha ett samband med problemen hemma. Ibland kan det handla 

om riktigt stora problem och då saknar skolan de resurser som behövs för att hjälpa den 

enskilde eleven.
111

   

 

12.4 JO ärenden då anmälningsplikten försummats 
 

En föreståndare på ett daghem anmäldes för att inte ha fullgjort sin anmälningsplikt. 

Föreståndaren hade visserligen kontaktat socialtjänsten eftersom att hon kände oro för 

ett barn, men hon ville ta hand om ärendet själv och hon ville därför inte tala om barnets 

namn. Några dagar efter första samtalet ringde föreståndaren till socialsekreteraren och 

uppgav att hon tillsammans med barnets mamma uppsökt läkare som hade konstaterat 

att barnet hade urinvägsinfektion. Socialsekreteraren hade än en gång påmint om 

föreståndarens skyldighet att anmäla, men hon hade fortfarande vägrat att uppge barnets 

namn. JO menade att eftersom föreståndaren hade haft anledning att kontakta både 

skolpsykolog som BUP-läkare måste misstankarna varit av sådan karaktär att 

anmälningsplikt förelåg. JO underströk att det inte måste vara klart att socialnämnden 

ska ingripa för att anmälningsplikt ska föreligga. De påpekade även att det är 

socialnämnden som skall utreda ärendet, det är nämligen på deras ansvar och deras 

uppgift. Därför ansåg JO att det var olämpligt att föreståndaren gjort en egen utredning 

och riktade kritik mot henne då hon inte fullgjort sin anmälningsplikt.
112

  

Ett annat ärende handlar om en skolsköterska som inte fullgjort anmälningsplikten. En 

högstadielev misstänktes ha rökt hasch. På skolan gjordes två drogtester på eleven som 

båda visade positivt. Provet sändes därefter till Karolinska för ett bekräftande av att de 

handlade om ett positivt test. De som närvarade då testet utfördes kom överrens om att 

vänta med att kontakta socialtjänsten tills svaren från Karolinska hade kommit tillbaka. 

En anmälan till socialtjänsten gjordes inte förrän modern till eleven kontaktade 

skolsköterskan och meddelade att hon ville att en anmälan till socialtjänsten skulle 

göras omedelbart. JO riktade kritik mot skolsköterskan som inte fullgjort sin 

anmälningsplikt direkt då hon ansåg att uppgifterna om att en elev rökt hasch var 

”välgrundande”. Att provresultatet från Karolinska senare kom att visa negativt 

påverkade inte JO:s bedömning och enligt dem borde skolsköterskan senast då testet 

utfördes och visade positivt kontaktat socialtjänsten. JO påpekade även att det inte är 

möjligt att ”komma överrens” om att avvakta med att kontakta socialtjänsten då det 

enligt SoL 14:1 st. 2 ska ske genast.
113
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12.5  Påföljder vid underlåtenhet att fullgöra anmälningsplikten 
 

Den som låter bli att fullgöra anmälningsplikten kan dömas för tjänstefel enligt 

brottsbalken eller disciplinpåföljd enligt lagen (1994:260) om offentlig anställning 

(LOA). Anställda inom förskola och skola omfattas av kollektivavtal för kommunalt 

anställda, där står det att om en anställd gör sig skyldig till fel eller försummelse i 

tjänsten kan den anställde få en skriftlig varning eller till och med löneavdrag. 
114

  

 

 

13.  Vårdnadshavare 

                          

Enligt lag är det skillnad på vilka rättigheter en vårdnadshavare har och vilka rättigheter 

en förälder, som inte är vårdnadshavare har. I föräldrabalken, FB, kapitel 6, regleras 

barnets vårdnad, boende och umgänge. Båda föräldrarna står som vårdnadshavare om 

de är gifta när barnet föds. Är inte föräldrarna gifta är endast modern vårdnadshavare, 

om inte föräldrarna anmält att de vill ha gemensam vårdnad eller om inte rättsliga 

insatser beslutat att någon annan ska stå som vårdnadshavare. Om föräldrarna skiljer sig 

efter barnets födsel står båda föräldrarna som vårdnadshavare om inte den gemensamma 

vårdnaden upphör av andra orsaker som exempelvis att en vårdnadshavare missköter 

vårdnaden om barnet.
115

  

 

13.1 Sekretesskillnad mellan vårdnadshavare och icke 

vårdnadshavare  
 

Vårdnadshavaren representerar barnet och bestämmer över barnet.
116

 En förälder som 

inte är vårdnadshavare har inte lika stor rätt att få ta del av information rörande barnet 

som en förälder med vårdnad över barnet har.
117

 Enligt JO har skolan skyldighet att 

kontakta och informera den som är vårdnadshavare om saker som rör barnet. Den 

förälder som inte är vårdnadshavare har normalt endast rätt att få ta del av offentliga 

uppgifter, som studieresultat, precis som allmänheten i övrigt har rätt till.
118

 En skola 

kan inte heller låta en umgängesförälder medverka under utvecklingssamtal om 

vårdnadshavaren sätter sig emot det enligt JO.
119

 Dock gav Kammarrätten med mål 

nummer 9108-1998, rätt att lämna ut uppgifter från ett utvecklingssamtal till en förälder 

som inte var vårdnadshavare. Uppgifterna handlade om en elevs närvaro samt 

kunskapsnivå.
120

 En förälder som inte är vårdnadshavare har inte alls rätt att ta del av 

sekretessuppgifter rörande barnet.
121

 För att uppgifter som omfattas av sekretess ska 

kunna lämnas ut krävs samtycke från vårdnadshavaren.
122

 När barnet blir äldre och 
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beroende på mognaden, krävs samtycke av både vårdnadshavare och barnet innan 

uppgiften lämnas ut till en förälder som inte är vårdnadshavare eller till annan 

utomstående.
123

  

 

 

13.2 Vårdnadshavarens rätt till sekretessuppgifter 
 

Det är vårdnadshavaren som enligt FB 6:11 har rättigheter och skyldigheter att 

bestämma över ”barnets personliga angelägenheter”. För att vårdnadshavaren ska kunna 

fullfölja sin uppgift att försörja barnet och ha den tillsyn över barnet som krävs 

beroende på ålder och mognad har vårdnadshavaren rätt att ta del av sekretessuppgifter. 

Allt eftersom barnet blir äldre och uppnår en viss mognad kan inte vårdnadshavaren 

alltid ha rätt till att få ta del av uppgifter som omfattas av sekretess. Det finns dock 

ingen bestämd åldersgräns för när vårdnadshavaren ska ha mindre rätt, det beror på att 

barn utvecklas och mognas olika.
124

  

 

När barnet närmar sig tonåren, måste det enligt JO prövas om en uppgift skall lämnas ut 

eller inte till en vårdnadshavare. Då är det viktigt att först utreda vem det är som 

disponerar över sekretessuppgiften, tonåringen eller vårdnadshavaren.
125

 Tonåringens 

rätt till integritet gentemot sin vårdnadshavare måste därför övervägas, även hänsyn till 

vad det handlar om för uppgift bör tas samt om den underårige kan lösa ”problemet” 

själv utan vårdnadshavarens vetskap. När det handlar om exempelvis mobbing torde 

dock vårdnadshavare ha rätt att bli informerad om det omgående.
126

 JO menar att om 

prövningen visar att det är tonåringen som förfogar över uppgiften, måste en prövning 

göras på samma sätt som då en utomstående vill ta del av uppgifter innan ett 

utlämnande kan ske. Om det däremot framkommer att det är vårdnadshavaren som 

disponerar över sekretessuppgiften får den lämnas ut med stöd av FB 6:11 och OSL 

12:1. Trots bestämmelsen i FB 6:11 innebär det dock inte att personal inom hälso- och 

sjukvården är ”skyldiga” till att på eget initiativ ta kontakt med vårdnadshavare om allt 

som handlar om deras barn.
 127

 

 

13.2.1 Undantag från huvudregeln 
 

I förarbeten till bestämmelsen i FB 6:11 betonades att även om utgångspunkten är att en 

vårdnadshavare ska ha tillgång till uppgifter, måste det finnas undantag från den 

huvudregeln
128

 och detta regleras i nuvarande OSL 12:3.   

 

Undantagsregeln gäller oberoende av barnets ålder och finns för de fall där det kan 

föreligga behov av att skydda ett barn mot vårdnadshavaren.
129

 Det kan förekomma 

uppgifter som inte ska röjas ens för vårdnadshavaren om det finns risk för att barnet 

kommer lida ”betydande men” om vårdnadshavaren får ta del av uppgifterna. Med risk 

för ”betydande men” menar man exempelvis att barnet riskerar att bli misshandlad 

psykiskt eller fysiskt. Undantagsregeln är dock utformad i lagtexten på ett sådant sätt 
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för att undvika att uppgifter hålls hemliga när det egentligen inte finns anledning till det, 

exempelvis används den svagare typen av sekretess ”om det kan antas” samt att det står 

”betydande men” i bestämmelsen. Det betyder att för tillämpning av undantagsregeln 

krävs det mer än att den underårige inte vill att en vårdnadshavare ska kunna ta del av 

uppgifter, skäl till undantaget kan vara när det pågår en behandling för ett barn som inte 

mår bra på grund av förhållandena hemma.
130

 
 

 

13.3 När får barn ta del uppgifter  
 

Ett barn under 12 år får normalt inte ta del av några uppgifter utan då är det 

vårdnadshavaren som har rätt att ta del av dem. När barnet är mellan 12-15 år tar man 

hänsyn till vilken sekretessuppgift det handlar om. Barn som fyllt 15 år får normalt ta 

del av nästan allt, precis som en myndig person. 

När ett barn får ge sitt samtycke till att en uppgift lämnas ut, gäller det endast uppgifter 

som berör den underårige själv. Om de i uppgifterna finns andra personer som 

exempelvis föräldrar, krävs även deras samtycke innan uppgiften kan lämnas ut, om 

föräldrar inte ger samtycke kan uppgiften som berör dem uteslutas vid utlämningen.
131

  

 

 

14.  Brott mot sekretesslagen 
 

En anställd som bryter mot sekretessen kan bli straffrättslig ansvarig och även 

arbetsrättsligt ansvarig. Straffrättsligt ansvarig innebär att den som bryter mot 

sekretessen kan bli åtalad för brott mot tystnadsplikten enligt brottsbalken 20:3. Detta 

kan ge böter eller högst ett års fängelse. Vid frågan om det oaktsamma brottet är ”ringa” 

avgörs i det enskilda fallet genom att hänsyn till vilken sorts uppgift som har röjts samt 

hurdan skada det orsakat. Även hänsyn till vilka krav som kan ställas på den som 

offentliggjort uppgiften utreds.
132

 Skulle brottet mot tystnadsplikten anses som ringa 

utgår det inte något straff.
133

 Bryts däremot sekretessen av oaktsamhet kan den skyldige 

dömas till böter. Den som blir arbetsrättsligansvarig kan bli omplacerad i arbetet, bli 

uppsagd eller få kritik från JO.
134
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15.  Återblick och diskussion  
 

Mitt syfte med uppsatsen var att närmare gå in i sekretessen som föreligger inom 

förskolor, grundskolor och skolhälsovården som regleras i OSL, samt även fördjupa mig 

i personalens anmälningsskyldighet enligt SoL. 

I förskolor föreligger det presumtion för sekretess, det har tidigare diskuteras om det ska 

ändras till den svagare formen av sekretess som föreligger inom de olika skolformerna 

som avser uppgifter om personliga förhållanden, ärenden om tillrättaförande av elev 

samt skiljande av elev från vidare studier. Men då det inom förskolor saknas sådana 

resurser som grundskolor har, exempelvis skolsköterskor, ändrades inte den starka 

sekretessen eftersom det inte fanns tillräckligt med information om vilka konsekvenser 

detta skulle kunna medföra.  

Eftersom föräldrar träffar personalen på förskolan varje dag vid både lämning och 

hämtning av barn, tror jag att de har en annan relation till personalen jämfört med 

föräldrar med barn i skolan. Dels därför, men också för att det saknas någon 

motsvarighet till skolhälsovård i förskolan, får personalen oftare ta del av känsliga 

uppgifter jämfört med lärare. Därför anser jag att det var ett rätt beslut att den starkare 

sekretessen fick finnas kvar inom förskolan. Om diskussionen som fördes hade trätt i 

kraft i form av en lagstiftning om svagare sekretess för känsliga uppgifter inom 

förskolor hade det inte funnits något skydd för dessa uppgifter. Jag tycker att barn och 

deras närstående i förskolor bör ha samma rätt till att ha skydd för känsliga uppgifter 

som barn och deras närstående i grundskolor har.   

Från den 1 juli 2011 ändras några paragrafer som avser sekretessen inom förskolan 

(OSL 23:1) och skolan (OSL 23:2). I förskoleparagrafen förekommer endast en ändring.  

Vad gäller ändringar inom det som avser de olika skolformerna, ändras bland annat den 

svaga sekretessen för uppgifter inom de specialpedagogiska insatserna till att omfattas 

av stark sekretess. Ett rätt beslut enligt mig, men jag tycker att det borde ändrats 

tidigare, uppgifterna borde aldrig ha omfattats av den svaga sekretessen då de kan vara 

mycket känsliga och personliga. 

Trots den starka sekretessen som föreligger inom förskolor, grundskolors elevhälsa samt 

inom skolhälsovården, finns det bestämmelser som bryter sekretessen. Det jag främst 

tänker på är anmälningsplikten som är obligatoriskt och regleras i SoL 14:1.  

Anmälningsplikten väger tyngre än att skydda sekretessuppgifter inom exempelvis 

förskolan, skolan eller andra myndigheter som arbetar eller kommer i kontakt med barn. 

Hur stark sekretess en myndighet än har, väger det inte mer än barnens rättigheter som 

skall respekteras. I grunden är barnens välmående det viktigaste för samtliga 

myndigheter som arbetar med barn. Förskolor och skolor arbetar kontinuerligt för att 

barnen ska få de bästa förutsättningarna utifrån deras egna behov, ha en bra miljö i 

skolan, de ska ha bra och gynnande undervisningar, utvecklas som människor, ha god 

hälsa och de ska bli goda och ansvarskännande medborgare. Skolhälsovården finns för 

barnens skull, elever ska kunna få den hjälp de behöver. Sekretess inom förskolor och 

grundskolor är viktigt för att barn ska känna att de i förtroende kan lämna ut uppgifter 

till andra vuxna. Barn ska känna att de får stöd och hjälp av vuxna, de ska känna sig 

trygga. Att sekretessuppgifter sedan kan brytas med stöd av lag är en viktig 

förutsättning för att samhället, tillsammans ska kunna finnas till för de barn som 

behöver hjälp och stöd. 

Anmälningsplikten finns av en anledning och det är för att kunna skydda och hjälpa de 

barn som är i behov av det. Utan bestämmelser som bryter uppgifter som omfattas av 

sekretess hade det inte fungerat. Exempelvis om en sjuksköterska hade fått kännedom 
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om att ett barn lever under dåliga hemförhållanden, men på grund av den starka 

sekretessen som föreligger inte kunnat göra något åt det. Detta hade varit orimligt och 

skulle sätta stopp för mycket, bland annat för barnens utveckling. Det skulle även gå 

emot allt som dessa myndigheter som förskolor och skolor står för. 

Det har dock framkommit att anmälningsplikten inte alltid fungerar som det ska, jag tog 

upp två JO ärenden i uppsatsen för att kunna belysa när det exempelvis kan föreligga 

försummelse av skyldigheten att anmäla. Det har diskuterats att detta kan beror på att 

alla inte känner till bestämmelsen finns reglerad i SoL 14:1, och för att motverka detta 

finns det numera hänvisningar till anmälningsplikten i andra lagar. Det kan även vara 

svårt att veta när skyldigheten att anmäla uppkommer. Är uppgifterna tillräckligt 

tillförlitliga samt är det tillräckligt allvarligt, kan vara exempel på frågor som 

uppkommer hos någon som har en skyldighet att anmäla.  

Det kan vara riskabelt att vänta med att anmäla då situationen kan bli värre för barnet. 

Det har gång på gång betonats i förarbeten och JO ärenden att det inte behöver vara 

fastställt att ett barn behöver hjälp innan anmälan görs, utan att det räcker med att 

misstänka det. Samt att det inte är den enskildes uppgift att undersöka om ett barn 

verkligen behöver hjälp, det är socialtjänsten som skall göra den utredningen.  

Under arbetets gång funderade jag på vad som skulle kunna hjälpa för att försummelsen 

av anmälningsplikten ska minska. Eftersom att socialtjänsten är beroende av uppgifter 

från anställda som arbetar med barn, är det viktigt att uppmärksamma att 

anmälningsskyldigheten är bindande och det inte finns några undantag från den 

skyldigheten. Jag tror att samarbete mellan socialtjänsten och skolor kan vara till en 

fördel samt information tror jag är viktigt.  

Jag tror inte på att anställda som försummar anmälningsplikten ska dömas till hårda 

straff, som exempelvis fängelse då det endast hade medfört att antalet anmälningar ökat 

drastiskt eftersom att människor hade blivit rädda för vad som skulle hända om de inte 

anmäler och därför anmält allt, för att vara på den ”säkra sidan”. Socialtjänsten skulle 

därmed fått mer saker att utreda, många anmälningar hade förmodligen varit ogrundade 

och de barn som då egentligen behövt hjälp hamnat i en hög av anmälningar som hade 

varit tvungna att arbetas igenom. Visserligen hade kanske fler fall där det finns 

anledning av socialtjänsten att ingripa upptäckts, men antalet barn och familjer som 

blivit utredda utan anledning hade varit fler och det hade inte gynnat någon, speciellt 

inte barnen. Jag fick mina tankar bekräftade när jag sedan läste prop. 2002/03:53 s. 65-

66 där det stod att införandet andra åtgärder som exempelvis hårdare straff vid 

försummelse av anmälningsplikten inte vara lämpligt. Eftersom att det, precis som jag 

själv tänkte, hade medfört att antalet anmälningar ökat på grund av att de som är 

skyldiga till att anmäla hade varit rädda för att bli straffade och därför anmält ”allt”, 

vilket inte hade varit till barnens fördel. Jag anser även att hänvisningar till 

anmälningsplikten som finns reglerade i andra lagar är bra, för många gånger kan 

förmodligen anställda bättre de regler som styr det egna arbetet jämfört med lagar inom 

andra yrkesområden.  

Jag har i mitt arbete även valt att utreda sekretessen gentemot föräldrar, dels gentemot 

dem som har vårdnaden om barnet men även mot dem som inte är vårdnadshavare.  

Vårdnadshavare har som framkommit i min uppsats, större rätt att ta del av 

sekretessuppgifter till skillnad från en förälder som inte är vårdnadshavare. 

Huvudregeln är att en vårdnadshavare ska ha rätt till sekretessuppgifter angående den 

underårige, detta är av betydelse då vårdnadshavare har i uppgift att ta hand om barnet. 

Det finns dock undantag från huvudregeln. Sekretessuppgifter ska inte lämnas ut till en 

vårdnadshavare om det finns risk för att barnet kommer lida betydande men. 

Undantagsregeln måste finnas då det tyvärr finns barn som måste skyddas från sina 
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vårdnadshavare. För de barn som inte kan räkna med sina föräldrars fulla stöd och 

skyldigheter är undantagsregeln mycket viktig.  

Att de föräldrar som inte är vårdnadshavare inte ska ha rätt till sekretessuppgifter låter 

rimligt. Jag kan dock tycka att om ett barn har en bra relation till sin förälder som inte är 

vårdnadshavare borde den föräldern ha samma rätt att få tillgång till uppgifter om sitt 

barn som vårdnadshavaren har. Men alla barn har inte bra relation till sina föräldrar, det 

finns barn som har sämre eller ingen relation alls. Har man ingen relation till den andra 

föräldern av olika orsaker, kan denna person anses som ”utomstående” och ska därmed 

inte ha rätt till sekretessuppgifter. Gränsen för vilka som ska ha tillgång till uppgifter 

måste dras någonstans, att lagstiftaren dragit gränsen vid att endast vårdnadshavaren ska 

ha rätt till sekretessuppgifter är enligt min åsikt rätt för det är trots allt vårdnadshavaren 

som tar hand om barnet.  

Jag har tagit upp några rättsfall i arbetet, RÅ 2005 ref 78 samt JO 1993/94 s 264.         

RÅ 2005 ref 78 handlade om en journalist som ville få ut klasslistan efter att en lärare 

blivit anmäld för våldtäkt av en elev. Journalisten fick rätt då varken någon av eleverna 

eller anhöriga till dem, hade sekretessmarkering eller kvarskrivning, Utgången av detta, 

tror jag, hade eventuellt blivit annorlunda om någon av eleverna eller deras närstående 

haft sekretessmarkering eller kvarskrivning. För skyddade personuppgifter får endast 

den som behöver det, exempelvis vid förföljelser.  

 

JO 1993/94 s 264, det handlade om en föreståndare som kände oro för ett mindre barn, 

men ville utreda ärendet själv och vägrade att uppge barnets namn till socialtjänsten. 

Detta är enligt mig ett skrämmande exempel på när någon inte följer det som står 

stadgat i lag. Jag har i uppsatsen nämnt att socialtjänsten är beroende av att få in 

uppgifter av dem som arbetar med barn eftersom att det är de som ser, hör och lägger 

märke till avvikande beteenden. Om dessa personer då försummar skyldigheten att 

anmäla kan det medföra allvarliga konsekvenser för ett barn. Det kan vara livsfarligt att 

göra som föreståndaren i detta fall gjorde, om det varit en allvarlig situation hade det 

kunnat sluta illa.  

 

Jag vill avslutningsvis säga att barnen är viktigast och ska komma i första hand.  
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16.  Källförteckning 

 

Statens offentliga utredningar 

SOU 2003:99 Ny sekretesslag 

SOU 2003:103 Sekretess i elevernas intresse - Dokumentation, samverkan och integritet 

i skolan  

                           

 

Proportioner kronologisk ordning 

Prop. 1979/80:2 Med förslag till sekretesslag m.m. 

Prop. 1981/82:186  Ändring i sekretesslagen (1980:100)  

Prop. 1988/89:67 Sekretess frågor inom undervisningsväsendet 

Prop. 1989/90:28 Vård i vissa fall av barn och ungdomar 

Prop. 1990/91:111 Sekretess inom och mellan myndigheter på vårdfrågor m.m. 

Prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen 

Prop. 1997/98:6  Förskoleklass och andra skollagsfrågor 

Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta situationer 

Prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag 

Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet 

 

 

Justitieombudsmannen  

JO 1985/86 s 394 

JO 1990/91 s 315 

JO 1993/94 264 

JO 1993/94 s 471 

JO 1998/99 s. 432 dnr 352-1998 

JO 1998/99 s 464 (Dnr 571 -1997) 

JO dnr: 1746-2000 

JO dnr 3700-2002                                                          

JO 2003/04 s 430 

JO 2004/05 s 299 

JO 2004/05 dnr 352-1998 

JO 2010/11 s 591                  

               

 

Svenska domstolar                         
RÅ 1982 2:45                           

RÅ 1986 not 574                    

RÅ 2005 ref 78                    

RÅ 2009 ref 17 
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