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Sammanfattning

Syftet  med  denna  uppsats  är  att  utreda  vilka  lagliga  förutsättningar  som finns  för 
samverkan mellan polis och socialtjänst i fall då barn har utsatts för brott.
 
Socialtjänsten har till uppgift att ge medborgarna det stöd och hjälp de behöver samt 
främja social och ekonomisk trygghet. Polisens uppgift är främst att beivra, lösa och 
förebygga brott för att skapa ökad trygghet i samhället. Då polisen och socialtjänsten 
är två viktiga myndigheter i Sverige som båda arbetar med brottsutsatta barn borde 
också samverkan mellan myndigheterna vara av vikt.
  
Att  myndigheter  ska  samverka  finns  lagfäst  i  flera  bestämmelser,  bland  annat  i 
förvaltningslagen,  socialtjänstlagen och polislagen. Offentlighetsprincipen är av stor 
vikt  i  Sveriges  lagstiftning  vilken  innebär  att  handlingar  och  uppgifter  som 
förekommer  i  statlig  verksamhet  i  regel  ska  vara  offentliga.  Lagstiftaren  har  dock 
ansett att vissa känsliga uppgifter måste kunna hållas hemliga, varför det också finns 
sekretessbestämmelser. Dessa återfinns framförallt i offentlighet och sekretesslagen.

Sekretessbestämmelser kan utgöra hinder i samarbete då vissa känsliga uppgifter inte 
får  lämnas  ut.  För  att  ändå  kunna  samarbeta  finns  också  sekretessbrytande 
bestämmelser. Dessa går att tillämpa i vissa fall då syftet med att uppgiften lämnas ut 
anses viktigare än de intresse sekretessen har att skydda. I fall då barn blivit utsatta för 
brott gäller framförallt 10 kap 21 § OSL, vilken möjliggör för socialtjänsten att lämna 
uppgifter till polisen utan hinder av sekretess när barn far eller har farit illa. Polisen har 
alltid anmälningsplikt gentemot socialtjänsten när de får kännedom om barn som far 
illa enligt 14 kap 1 § SoL.

I  all  verksamhet  som  gäller  barn  måste  även  FN:s  barnkonvention  beaktas.  Den 
tydliggör att alla åtgärder som rör barn alltid ska syfta till barnets bästa. Därför blir 
konventionen också viktig i samarbetet mellan myndigheter när fallet handlar om barn. 
För att underlätta för arbetet med samverkan kring brottsutsatta barn finns i flertalet 
kommuner i Sverige så kallade barnahus. I dessa finns möjlighet för representanter 
från berörda myndigheter att samarbeta. Barnahus blir en trygg och central plats där 
barnet står i centrum och han eller hon behöver inte besöka flera olika myndigheter.

Utfallet av vår studie blev att det finns goda juridiska förutsättningar för samverkan 
mellan polis och socialtjänst rörande brottsutsatta barn. De har även i vissa fall  en 
skyldighet  att  samverka.  De sekretessbestämmelser som finns kan ofta undgås med 
stöd  av  sekretessbrytande  bestämmelser.  Dessa  bör  därför  inte  utgöra  något  stort 
hinder för samverkan.
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Förkortningar

Barnkonventionen  Förenta Nationernas konvention den 20 
november 1989 om barnets rättigheter

FL Förvaltningslag (1986:223)

FN Förenta Nationerna

JK Justitiekanslern

JO Justitieombudsmannen

LVM  Lag  (1988:870)  om vård  av  missbrukare  i  
vissa fall

LVU Lag (1990:152) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga

OSL Offentlighet och sekretesslag (2009:400)

PoL Polislag (1984:387)

SoL Socialtjänstlag (2001:453)

TF Tryckfrihetsordning (1949:105)
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1   Inledningskapitel

1.1  Bakgrund och problemformulering

Barn och unga är en utsatt grupp i samhället som är beroende av vuxna människors 
handlingar och beslut. När ett barn har blivit utsatt för brott blir behovet av hjälp och 
stöd från omgivningen desto större. Polisen och socialtjänsten har i dessa fall en viktig 
uppgift, det vill säga att hjälpa barnet i fråga samt utreda brottet.

I många fall kan det även vara av vikt för polis och socialtjänst att samverka och därför 
utbyta känslig information mellan varandra. Samverkansaspekten bör också vara extra 
stark när det rör just barn och unga som utsatts för brott. FN:s konvention om barns 
rättigheter har genom Sveriges ratificering fått fäste i det svenska rättssystemet och 
spelar därför en betydande roll i myndigheters arbete med barn. Att barnets bästa tas 
till vara är av vikt och därför bör även samverkan mellan myndigheter vara nödvändigt 
för att kunna tillgodose detta. 

I Sverige tillämpas offentlighetsprincipen vilken innebär att handlingar som regel ska 
vara offentliga. Principen kommer framför allt till uttryck i tryckfrihetsförordningens 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. Lag (1976:954)”

Trots denna grundlagsskyddade princip så finns det uppgifter som måste skyddas för 
att den enskilde inte ska komma till skada, detta görs med stöd av offentlighet och 
sekretesslagen. Problem kan dock uppstå när sekretessbestämmelser kommer i vägen 
för samarbetet  mellan myndigheterna, till  exempel kan socialtjänsten inneha viktiga 
uppgifter  och  handlingar  som  skulle  gynna  polisens  arbete.  Det  kan  då  bli 
problematiskt när dessa handlingar är sekretessbelagda och därför inte får lämnas ut. 

Arbetet med de krav som finns på samverkan rörande brottsutsatta barn bör alltså i viss 
utsträckning förhindras på grund av rådande sekretessbestämmelser.  Vad händer till 
exempel om socialtjänsten får kännedom om barn som far illa och därför vill göra en 
polisanmälan med sekretessbelagda uppgifter som underlag? Är detta ens möjligt och 
på  vilka  grunder  kan  samverkan  komma  till  stånd  där  sekretess  skyddar  viktiga 
uppgifter? När ett barn har utsatts för brott är det oerhört viktigt att samhället ger dem 
det  stöd  de  behöver  och  samverkan  mellan  inblandade  myndigheter  bör  vara 
nödvändigt för att tillgodose barnets behov av hjälp.  
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1.2  Syfte och frågeställningar

Syftet  med vår uppsats är  att  undersöka vilka lagliga  förutsättningar  som finns för 
samverkan mellan polis och socialtjänst och hur denna påverkas av offentlighet och 
sekretesslagen.  Den samverkansaspekt  vi  ska ta  sikte  på är  när  barn och unga har 
utsatts för brott och därför behöver insatser från de båda myndigheterna. 

Tidigare studier har gjorts rörande myndighetssamverkan, däremot kunde vi inte finna 
något som direkt berör det område som vi valt. Vi vill därför söka svar på följande 
frågeställning:

• Vilka  lagstadgade  förutsättningar  finns  för  samverkan  mellan  polis  och 
socialtjänst i fall då barn har blivit utsatta för brott?

För att tydliggöra frågeställningen har vi ansett det nödvändigt att även ställa ett par 
underfrågor. Vilka är socialtjänstens respektive polisens uppgifter när det gäller barn 
som utsatts  för  brott?  Vilka  lagar  talar  för  samverkan  och  hur  påverkas  dessa  av 
rådande sekretessbestämmelser? 

1.3  Metod

Eftersom att vår utredning är av juridisk karaktär där huvudsyftet är att utreda gällande 
rätt så har vi främst använt oss av traditionell juridisk metod. Det innebär att vi tagit 
hjälp av rättskällorna, så som lagtext, förarbeten, praxis och doktrin.1 Vi har gjort en 
kvalitativ  studie  vilket  är  vanligt  inom  rättsvetenskapliga  arbeten.2 I  en  kvalitativ 
studie  används  ett  fåtal  relevanta  lagar  och  rättsfall  för  att  söka  svar  på 
forskningsfrågorna.3 Detta skiljer sig från kvantitativa studier där mängden material 
blir viktigare för att påvisa mönster och dylikt.

Som Sandgren skriver kan det vara fruktbart att använda sig av komparativa studier 
vid  utredning  av  bland  annat  globala  konventioner.4 Vi  har  till  viss  del  studerat 
barnkonventionen men eftersom att det inte är vårt huvudsyfte att utreda denna så såg 
vi det inte nödvändigt att studera tolkning och tillämpning i utländsk rätt. I övrigt var 
vi framför allt intresserade av hur den svenska rätten ser ut vilket är en anledning till 
varför vi valt att bortse från utländsk rätt.

Vi  har  också haft  kontakt  med  Barnahus i  Karlstad för  att  få  råd  och tips  på hur 
samverkan mellan polis och socialtjänst kan se ut i praktiken. Vi har dock inte lagt 
någon större vikt vid en empirisk studie då vi inte funnit detta relevant för vår uppsats. 
Detta  på  grund  av  att  vi  framför  allt  varit  intresserade  av  att  utreda  de  lagliga 

1 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, 
Stockholm 2007 s. 36 ff

2 Ibid. s. 41
3 Ibid.
4 Ibid. s. 51
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förutsättningarna  för  samverkan.  Kontakten  resulterade  dock  i  ett  kapitel  som 
beskriver barnahus.

1.4   Material

Det finns ett brett utbud av litteratur som rör offentlighet och sekretesslagen. För att 
beskriva  lagen  har  vi  främst  använt  oss  av  Hed's  handbok  om  sekretess  som 
genomgående förklarar lagens uppbyggnad.5 För de mer specifika delarna fick vi bland 
annat användning av Clevesköld och Thunveds bok om sekretess inom socialtjänsten.6 
Vidare  har  vi  även  tagit  hjälp  av  regeringskansliets  informationshäfte  om 
offentlighetsprincipen och sekretess, och även dokument från socialstyrelsen rörande 
barn som utsatts för brott.

Rättsfall  och JO-uttalanden har vi  främst  funnit  genom JO:s hemsida och juridiska 
databaser så som Zeteo och Karnov. Där har vi även funnit lagkommentarer som hjälpt 
oss att utreda hur lagen ska tillämpas.

Det visade sig vara svårt att hitta rättsfall som direkt berör samverkan mellan polis och 
socialtjänst.  Däremot  fann  vi  en  del  rättsfall  och  JO-uttalanden  som exemplifierar 
tillämpning av specifika bestämmelser och som därför blev relevanta för vårt arbete. 
Några  av  de  fall  och  uttalanden  vi  använt  oss  av  är  av  något  äldre  karaktär,  och 
härleder  i  vissa  fall  även  från  den  gamla  sekretesslagen  (nu  offentlighet  och 
sekretesslagen). Detta anser vi dock inte vara ett problem då vi sökt upp motsvarande 
bestämmelser  i den nya lagen och fallen påvisar fortfarande hur lagen ska tillämpas. 

Eftersom att vår utredning rör samverkan gällande barn så fann vi det även viktigt att 
beskriva FN:s konvention om barns rättigheter. Konventionen presenterar bland annat 
begreppet barnets bästa och ska ligga till grund för alla åtgärder mot barn. Information 
om konventionen fann vi på barnombudsmannens hemsida.

1.5  Avgränsningar

Av naturliga skäl har vi gjort en del avgränsningar i vår uppsats. Vi fokuserar på de 
lagliga  förutsättningarna  för  samverkan.  Därför  har  vi  inte  tagit  hänsyn  till  andra 
förutsättningar så som tid och resurser hos myndigheterna. Det tåls också att poängtera 
att det är samverkan mellan myndigheter vid brott mot unga och inte brott utförda av 
unga som vi valt att utreda.

1.6  Disposition

Vår uppsats är disponerad i elva kapitel som alla inleds med en kort beskrivning av 
kapitlets  innehåll  samt  avslutas  med  en  sammanfattning.  I  kapitel  två  presenteras 
offentlighetsprincipen  och  begreppet  allmänna  handlingar.  Det  tredje  kapitlet 
behandlar offentlighet och sekretesslagen vilken är av stor vikt för vår uppsats. Där 

5  Hed, Irja, Sekretess!: handbok om offentlighet och sekretesslagstiftningen, uppl. 17, Stockholm 
2010.

6 Clevesköld, Lars, Thunved, Anders, Sekretess: handbok för socialtjänsten, uppl. 3, Stockholm 2009.
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beskrivs bland annat lagens uppbyggnad, vad som menas med sekretess och vem som 
omfattas av den. I kapitel  fyra presenteras barnkonventionen och begreppet barnets 
bästa. I kapitel fem beskrivs mål och verksamhet inom polis och socialtjänst. Vidare i 
kapitel sex redogör vi för de lagstadgade samverkansmöjligheter som finns för polis 
och  socialtjänst.  Kapitel  sju  och åtta  behandlar  de  specifika  sekretessbestämmelser 
som råder inom polis och socialtjänst. Kapitlen redogör även för vilket ansvar som 
åligger de båda myndigheterna när ett barn har utsatts för brott. I kapitel nio ges en 
presentation av en praktisk lösning för samverkan, barnahus. Slutligen i kapitel 10 och 
11 återfinns analyskapitel och slutsats.

6



2  Offentlighetsprincipen och allmänna 
handlingar

2.1  Inledning

I  följande  avsnitt  förklaras  vad  som avses  med  offentlighetsprincipen  och  i  vilka 
former  denna  kan  urskiljas.  Vidare  definieras  även  vad  som  i  lagen  avses  med 
begreppen allmänna handlingar, inkommen handling samt upprättad handling.

2.2  Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen  är  som  tidigare  nämnt  en  av  Sveriges  grundlags  viktigaste 
rättsprincip. Denna princip kan urskiljas i fem olika former.7 Den första är  allmänna 
handlingars  offentlighet,  vilket  innebär  att  vem  som  helst  har  rätt  att  ta  del  av 
myndigheternas allmänna handlingar. Den andra är yttrandefrihet för tjänstemän mfl., 
vilket innebär att anställda tjänstemän inom stat eller kommun har rätt att berätta vad 
de  vet  om  verksamheten  för  utomstående.  Den  tredje  är  rätt  att  meddela  och  
offentliggöra uppgifter, så kallad meddelarfrihet. Det innebär att tjänstemän och andra 
inom stat och kommun har rätt att lämna ut, eller själva publicera och offentliggöra 
uppgifter, exempelvis via massmedia som tv, tidningar eller radio. Den fjärde formen 
är  offentlighet  vid rättegångar,  som innebär  att  rättegångar  ska vara offentliga  och 
allmänheten och massmedia har rätt att vara närvarande vid dessa. Den femte och sista 
formen är offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden, och det innebär att 
allmänhet  och  massmedia  också  har  rätt  att  närvara  när  beslutande  organ 
sammanträder, exempelvis riksdagens kammare, kommunfullmäktige, landsting m.fl.8

Rättigheterna inom offentlighetsprincipen är dock inte oinskränkta, exempelvis måste 
tystnadsplikts- och sekretessbestämmelser tas i beaktande vid bedömningen av vilka 
uppgifter som får offentliggöras. Bestämmelser om vilka intressen som får skyddas av 
sekretess finns i Tryckfrihetsförordningens (1949:105) 2 kap 2§ ,vidare benämnd TF.

2.3  Allmänna handlingar
I 2 kap 3 § TF regleras vad som avses med allmän handling. Där går bland annat att 
utläsa att  en handling är en framställning i  skrift  eller  bild,  men kan även vara en 
upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med hjälp av tekniska 
produkter.  Det  behöver alltså  inte  vara en skrift  på papper,  utan kan även vara en 
ljudupptagning, e-post eller ett SMS. Vidare räknas en handling som allmän om den 

7  Regeringskansliet, Offentlighetsprincipen och sekretess: information om lagstiftningen, 2013, s. 7.
8  Ibid.
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förvaras hos myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad 
där.9

För att få ta del av en allmän handling måste två krav vara uppfyllda. För det första 
måste  uppgiften  klassas  som en allmän handling,  vilket  inte  alla  skrivelser  hos  en 
myndighet  gör.  Exempelvis  räknas  normalt  inte  utkast  till  beslut,  skrivelse  eller 
liknande i ett ärende som en allmän handling. Det andra kravet är att handlingen inte 
omfattas  av  sekretessbestämmelser.  Vissa  handlingar,  eller  ibland  delar  av  vissa 
handlingar,  är  av  olika  skäl  sekretessbelagda  och  får  därför  inte  lämnas  ut  till 
allmänheten. Regler om sekretessbestämmelser finns i Offentlighet och sekretesslagen 
(2009:400), vidare benämnd OSL.

2.3.1   Inkommen handling

En handling är inkommen när den anlänt till myndigheten eller till behörig tjänsteman. 
Detta gäller inte enbart när handling inkommer till  myndigheten utan även om den 
anlänt till befattningshavarens hemadress (2 kap. 6 § TF). JO har understrukit i ärende 
JO 1992/93 s. 537 att handlingen omedelbart när den inkommer blir allmän trots att 
den inte registrerats. Detta förhindrar att en befattningshavare skjuter på att registrera 
handlingen för att slippa hantera en begäran om att få ut densamma.10 Det finns även 
regler  som bestämmer  när handlingar  som inte  är  skriftliga  ses som inkomna.  Till 
exempel så anses en upptagning inkommen när någon annan gjort den tillgänglig för 
myndigheten  så  att  den  kan,  med  eget  tekniskt  hjälpmedel,  läsas,  avlyssnas  eller 
uppfattas på annat vis.

2.3.2   Upprättad handling

Att en handling är upprättad inom myndigheten innebär att den är framställd inom 
ramen för verksamheten och att den har ”expedierats, justerats eller på annat sätt 
färdigställts” (2 kap. 7 § TF). Detta innebär att det finns handlingar av vissa slag som 
ska expedieras men en handling anses även som upprättad när ärendet den tillhör är 
färdigbehandlat av myndigheten. Handlingen ses som expedierad när den avsänts till 
enskild eller annan myndighet och det kan räcka att en utomstående får ta del av 
uppgiften vid ett möte för att den ska anses som expedierad.11 Domar och beslut är 
exempel på handlingar som ska expedieras genom att till exempel skickas till parten 
eller hållas tillgänglig för avhämtning.

I  vissa fall  kan en utgående handling bli  offentlig  innan den nått  adressaten vilket 
framgår i JO 2006/07 s. 517. Uttalandet rör ett ärende där en reporter begärt att få ta 
del av uttalad dom via telefax i ett mål där berörda parter ännu inte fått information om 
domslutet.  Rådmannen gjorde bedömningen att handlingen istället för telefax skulle 
skickas med post till reportern för att även parterna skulle hinna få ta del av domen 
innan den nådde media. Enligt JO fanns förståelse för skälen bakom detta beslut men 
JO menade att  trots detta  så innebar det en inskränkning i rättigheten att  ta del av 

9  Ibid.
10  Hed, s. 12.
11 Clevesköld, Lars, Lundgren, Lars, Thunved, Anders, Handläggning inom socialtjänsten, uppl. 16, 

Stockholm, 2012 s. 373.
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allmän  handling  och  beslutet  var  därför  olämpligt  då  det  stred  mot 
offentlighetsprincipen. 

Trots att  det kan ses som olämpligt  att  en uppgift  kan bli  offentlig  innan den nått 
adressaten  ger  detta  inte  myndigheten  rätt  att  frångå  denna  reglering.  Detta  då 
grundlagens bestämmelser i TF väger tyngre än denna aspekt.12 En handling blir även 
offentlig om den expedieras av misstag eller med flit trots att den inte är av den arten 
att den ska expedieras.13

2.4  Sammanfattning

En av Sveriges grundläggande rättsprinciper är offentlighetsprincipen. Denna princip 
innebär att alla har rätt att ta del av statens offentliga verksamhet. Principen går att 
urskilja i fem olika former, vilka är allmänna handlingars offentlighet, yttrandefrihet 
för  tjänstemän  m.fl.,  rätt  att  meddela  och  offentliggöra  uppgifter  (så  kallad 
meddelandefrihet),  offentlighet  vid  rättegångar  samt  offentlighet  vid  beslutande 
församlingars sammanträden. Rättigheterna till offentlighet är dock inte oinskränkta, 
och bestämmelserna i OSL måste beaktas vid bedömning av vilka uppgifter som får 
offentliggöras.

För att en handling ska få offentliggöras måste den uppfylla två krav, för det första att 
den klassas som en allmän handling,  och för det andra att  den inte är belagd med 
sekretess.  Vad  som  avses  med  allmän  handling  regleras  i  2  kap  3  §  TF.  Det  är 
exempelvis en framställning i skrift eller bild, men kan också vara en upptagning som 
kan läsas, uppfattas eller  avlyssnas med tekniska hjälpmedel.  En handling är också 
offentlig  om den förvaras  hos  en  myndighet  och enligt  särskilda  regler  anses  som 
inkommen dit eller upprättad där. En handling räknas exempelvis som inkommen när 
den anlänt till myndigheter eller behörig tjänsteman. En handling räknas som upprättad 
om  den  är  framställd  inom  ramen  för  verksamheten  och  att  den  har  expedieras, 
justerats eller på annat sätt färdigställts.

12  Hed, s. 13.
13   Hed, s. 14.
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3   Offentlighet och sekretesslagen

3.1  Inledning

I  följande  kapitel  följer  en  presentation  av  offentlighet  och  sekretesslagen.  Vidare 
behandlas sekretessbestämmelser, exempelvis vad de innebär, hur de ska läsas, vilka 
som omfattas av sekretess,  hur sekretessbestämmelser  fungerar mellan myndigheter 
samt  hur  sekretess  kan  överföras  mellan  dessa.  Kapitlet  belyser  också 
sekretessbrytande bestämmelser.

3.2  Lagens uppbyggnad

Offentlighet och sekretesslagen (2009:400),  vidare benämnd OSL, trädde i kraft  30 
juni 2009, då den bytte form från den gamla Sekretesslagen (1980:100). Syftet med 
omstruktureringen var att göra lagen mer lättförståelig och lättillämplig.14 Lagen består 
av sju avdelningar och 44 kapitel.  För att göra lagen mer lättöverskådlig innehåller 
första delen en innehållsförteckning och alla kapitel har fått underrubriker.  En skillnad 
från  den gamla lagen är till exempel att det tillkommit några bestämmelser i lagens 
tredje avdelning som behandlar tillämpning av sekretess. Dessa bestämmelser fanns 
tidigare endast beskrivna i sekretesslagens förarbeten.

Lagen är uppbyggd så att delen om allmänna handlingar (avdelning 2) kommer före 
den som reglerar sekretess (avdelning 3). Detta för att understryka att offentlighet är 
huvudregeln och sekretess är undantaget.

OSL innehåller kompletterande bestämmelser till  tryckfrihetsförordningen om rätten 
att  ta  del  av  allmänna  handlingar,  exempelvis  bestämmelser  om  myndigheters 
skyldighet  att  registrera  allmänna  handlingar,  överklagande av myndigheters  beslut 
m.m. Lagen innehåller också bestämmelser  om offentlighetsprincipen och om vilka 
som ska tillämpa denna.

Som  namnet  även  talar  om  innehåller  lagen  också  bestämmelser  om  sekretess. 
Sekretessbestämmelserna  innefattar  både  handlingssekretess  och  tystnadsplikt. 
Sekretessen innebär således att det finns begränsningar både i allmänhetens rätt att ta 
del  av  allmänna  handlingar  enligt  TF  och  i  offentliga  funktionärers  rätt  till 
yttrandefrihet enligt Regeringsformen (1974:152).15

Lagen  innehåller  vidare  reglering  om  i  vilka  fall  tystnadsplikt  som  följer  av 
bestämmelser  om  sekretess  inskränker  rätten  att  meddela  och  offentliggöra  de 
uppgifter som följer av TF och Yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Lagen klargör 
slutligen också i  vilka fall  tystnadsplikt  gäller  som följer  av andra författningar  än 
OSL.

14 Prop. 2008/09:150.
15 Ibid.
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3.3  Vad innebär sekretess?

Offentlighet  och  sekretess  är  nära  besläktade  i  den  meningen  att  offentlighet  är 
huvudregeln  i  Sverige  och  offentlighetsprincipen,  som  nämnt  ovan,  är  en  av  de 
grundläggande rättsprinciper som finns idag. Sekretess kan då ses som undantaget då 
vissa känsliga handlingar kan befästas med sekretess om det finns risk för skada eller 
men för enskild eller företag i situationer där handlingen lämnas ut.

Att sekretess gäller för en handling innebär att det är förbjudet att röja uppgifter som är 
sekretessbelagda.  Detta  vare  sig  om det  sker  muntligen  eller  skriftligen  genom att 
handlingen lämnas ut, detta finns lagfäst i 1 kap. 1 § OSL. Det innebär att det medför  
tystnadsplikt för de personer som tillämpar bestämmelsen och även handlingssekretess 
för de handlingar som omfattas av bestämmelsen.16

3.4  Vem som omfattas av sekretessen

Bedömning  av  sekretess  görs  alltid  varje  gång  frågan  om utlämning  av  uppgiften 
uppstår och måste alltid göras i varje enskilt fall. Sekretess innebär att uppgiften inte 
får lämnas till enskilda personer, företag, föreningar o.s.v. annat än i fall som anges i 
offentlighet  och  sekretesslagen  eller  annan lag  den hänvisar  till.17 Sekretessen  kan 
också i vissa fall gälla mellan olika avdelningar inom den myndighet som handhar den 
sekretessbelagda  handlingen  (8  kap.  OSL).  Sekretess  inom  en  myndighet  är  en 
komplicerad fråga som kräver avgörande i varje enskilt fall och en förutsättning för att 
sekretess ska gälla mellan olika utskott inom myndigheten är att de är självständiga i 
förhållande  till  varandra  (8  kap.  2  §  OSL).  Detta  kan  till  exempel  gälla  inom 
socialnämnden  där  det  finns  flera  olika  verksamhetsområden  och  utskott  inom 
myndigheten, verksamhetsgrenarna betraktas dock vanligtvis som samma myndighet.18 
Inom  socialtjänsten  räknas  till  exempel  familjerådgivningen  som  ett  självständigt 
organ.

Sekretessbestämmelser  är  ofta  uppbyggda så att  den enbart  gäller  i  en viss typ  av 
verksamhet  eller  myndighet.  Detta  innebär  att  ett  läkarintyg  kan ha stark sekretess 
inom sjukvårdsverksamheten men vara enbart delvis hemlig hos Försäkringskassan där 
svagare sekretess gäller.19 En handling kan även vara hemlig för en person medan den 
är offentlig för en annan, detta när risk för skada enbart föreligger hos den förra. Ibland 
förekommer  det  situationer  där en myndighets  intresse att  lämna ut uppgiften eller 
enskilds eller annan myndighets intresse att ta del av handlingen väger tyngre än de 
intressen som sekretessmarkeringen skyddar. Därför finns det också bestämmelser som 
tillåter att vissa omständigheter som dessa tillåter utlämnande av uppgiften.20

16 Hed, s. 35.
17 Regeringskansliet, s. 21.
18 Bohlin, Alf, Offentlighetsprincipen, uppl. 8, Stockholm 2010, s. 217.
19 Hed, s. 36.
20 Regeringskansliet, s. 21. 
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3.4.1 Sekretess mellan myndigheter

När  sekretesslagen  tillkom lagstiftades  det  om att  sekretess  även  ska  gälla  mellan 
myndigheter och inte enbart gentemot enskilda som 1937 års sekretesslag tog sikte på. 
Idag  återfinns  bestämmelser  om detta  i  8  kap.  OSL.  8  kap  1  §  OSL antyder  att  
sekretessbelagda uppgifter inte får röjas vare sig för enskilda eller andra myndigheter 
såvida annat inte anges i lag eller förordning. Anledningen till denna reglering var att 
lagstiftaren  menade  att  ett  fullgott  integritetsskydd  för  den  enskilde  kräver  att 
information  inte  vidarebefordras  till  annan  verksamhet  än  den  som  inhämtat 
uppgiften.21 Lagstiftaren ansåg att känsliga uppgifter kunde komma att ligga till grund 
för  åtgärder  med  negativ  effekt  för  den  enskilde  hos  en  annan  myndighet.  I 
sekretesslagens  proposition  anfördes  att  intressekonflikter  mellan  sekretessen  och 
myndigheters informationsbehov fick lösas genom lagstadgad uppgiftsskyldighet och 
sekretessbrytande bestämmelser.22 

3.5  Överföring av sekretess

Sekretess kan delas in i primära och sekundära bestämmelser. En primär bestämmelse 
beskrivs i 3 kap 1 § OSL vilken är en bestämmelse som en myndighet ska tillämpa när 
bestämmelsen riktar sig i direkt till  myndigheten.  Huvudregeln är att  sekretess inte 
följer  med  handlingen  när  den  överförs  till  myndighet  där  den  aktuella 
sekretessbestämmelsen  inte  gäller.  Dock  finns  det  ett  antal  regler  som innebär  att 
sekretessen överförs, till exempel gäller det när uppgifter lämnas till JO och JK eller 
till domstol.23 

En  sekundär  bestämmelse  definieras  som  en  bestämmelse  om  sekretess  som 
myndigheten ska tillämpa på grund av en bestämmelse om överföring av sekretess (3 
kap. 1 § OSL). Om varken de primära eller sekundära bestämmelsernas förutsättningar 
är  uppfyllda  så  blir  handlingen  offentlig  hos  den  mottagande  myndigheten.  Vissa 
uppgifter är sekretessbelagda oavsett hos vilken myndighet uppgifterna finns (21 kap. 
OSL), detta gäller till exempel vissa känsliga uppgifter som t.ex. sjukdomar, missbruk 
eller sexuell läggning. Ofta är sekretessen då relativt svag och det måste antas att den 
berörde eller närstående kan komma till skada om uppgiften röjs.24

3.6  Skaderekvisit

Sekretessbestämmelser innehåller vanligtvis ett skaderekvisit vilket är en formulering 
som innebär att uppgiften är hemlig när det föreligger risk för skada eller men om den 
lämnas ut. Dessa skaderekvisit är olika formulerade och har olika benämningar. De 
flesta rekvisiten är raka vilket innebär att offentlighet är huvudregeln.25 Det innebär att 
man inte behöver göra en individuell bedömning i varje enskilt fall utan istället utreda 

21 Prop. 1979/80:2 Del A s. 90.
22 Ibid. s. 91.
23 Hed, s. 37.
24 Ibid.
25 Ibid.
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om uppgiften som sådan är av det slag att den vanligtvis kan var till skada om den 
lämnas ut.26 

Ett annat rekvisit benämns som omvänt skaderekvisit.27 Då krävs det till exempel att 
avsevärd skada eller allvarligt men uppstår om uppgiften lämnas ut för att sekretess 
ska förekomma, dvs att det i dessa fall råder stark sekretess. Ett exempel på ett sådant 
skaderekvisit är sekretessen för uppgifter i vapenregistret. Uppgifter i sådana register 
är sekretessbelagda om det inte står fast att uppgift  kan lämnas ut utan risk för att 
vapen  eller  ammunition  kommer  till  brottslig  användning.28 I  bestämmelser  där 
skaderekvisit  saknas  är  alla  uppgifter  hemliga  under  förutsättningen  att  ingen 
sekretessbrytande regel är tillämplig, här finns ingen möjlighet att göra avvägningen 
mellan offentlighet och skada eller men.

Den starkaste formen av sekretess benämns som absolut sekretess.29 En uppgift med 
absolut sekretess får aldrig lämnas ut oavsett det kan orsaka skada eller ej och inget 
skaderekvisit måste vara uppfyllt.

3.7  Sekretessbrytande bestämmelser

Som 8 kap. 1 § OSL framhäver så får sekretessbelagda uppgifter inte röjas till enskilda 
eller  andra  myndigheter  om  inte  annat  framgår  i  lag.  Däremot  så  finns  det 
bestämmelser i OSL som ger myndigheter möjlighet att bryta sekretessen. Om det är 
nödvändigt för att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet kan den alltså inom 
ramen för de sekretessbrytande regler som finns lämna ut sekretessbelagda uppgifter. 
Det finns sekretessbrytande regler som gäller till förmån både för den enskilde och för 
myndigheter.  Som huvudregel  gäller  inte  sekretess  till  skydd  för  enskild  mot  den 
enskilde själv och kan oftast helt eller delvis upphävas på begäran av denne.30 

De  sekretessbrytande  bestämmelser  som  avser  alla  eller  ett  stort  antal  av 
sekretessbestämmelserna  har  samlats  i  lagens  tredje  avdelning,  10  kap.  OSL,  där 
bestämmelser  gällande  bland  annat  samtycke  och  partsinsyn  finns.  De 
sekretessbrytande  bestämmelser  som  avser  enstaka  sekretessbestämmelser  finns 
utskrivna i anslutning till de berörda bestämmelserna. I 10 kap 27 § OSL går även att 
finna  en  generalklausul  som  medger  utlämnande  av  hemliga  uppgifter  om  det  är 
uppenbart att intresset av uppgifternas utlämnande väger tyngre än de intressen som 
sekretessen  har  att  skydda.  Generalklausulen  har  dock  begränsningar  i 
tillämpningsområdet då till exempel socialtjänst eller hälso- och sjukvård (som innehar 
stark sekretess i sin verksamhet) inte har möjlighet att tillämpa den.

3.8  Sammanfattning

I Sverige är offentlighet huvudregeln, och sekretess undantaget. En handling får endast 
befästas med sekretess om det finns risk för skada eller men för enskild eller företag 

26 Hed, s. 37.
27 Ibid. s. 38.
28 Ibid.
29 Ibid. s. 39.
30 Regeringskansliet, s. 21.
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om handlingen lämnas ut. Sekretess innebär då att det är förbjudet att röja uppgifter 
som är sekretessbelagda, både muntligen och skriftligen. 

Sekretessen kan gälla mot enskild, företag, föreningar osv. Bedömning av sekretess 
görs  alltid  varje  gång frågan  om utlämning  uppstår  och  måste  alltid  göras  i  varje 
enskilt fall. Sekretessen gäller också mellan olika myndigheter, och anledningen till 
detta är att lagstiftaren ansåg att ett fullgott integritetsskydd för den enskilde kräver att 
information  inte  vidarebefordras  till  annan  verksamhet  än  den  som  har  inhämtat 
uppgiften.

För  att  avgöra  styrkan  i  en  sekretessbestämmelse  används  vanligtvis  så  kallade 
skaderekvisit.  Det  finns  två  olika  typer,  raka  skaderekvisit  vilka  är  vanligast  och 
omvända skaderekvisit  som har större styrka än den förra.  En uppgift  med absolut 
sekretess är alltid hemlig.

Det  finns  slutligen  också  sekretessbrytande  bestämmelser  i  OSL,  som  innebär  att 
sekretessen  i  vissa  fall  kan  frångås.  Exempelvis  gäller  inte  sekretessen  mot  den 
enskilde själv, och i vissa fall får myndigheter lämna information mellan varandra om 
detta krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.
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4   Barnets bästa

4.1  Inledning

Att barnets bästa tas till vara i all rättstillämpning och beslut som rör barn är ett viktigt 
fundament i den svenska lagstiftningen. Detta kommer till uttryck i FN's konvention 
om barns rättigheter vilken vi i detta kapitel kortfattat redogör för.

4.2  Barnkonventionen

Uttrycket  barnets  bästa grundar  sig  i  FN:s  konvention  om  barnens  rättigheter, 
barnkonventionen.  Konventionen  antogs  1989  och  ratificerades  av  Sverige  1990. 
Barnkonventionen är en del av folkrätten och syftar  till  att  barnets bästa alltid  ska 
komma i första rummet och barnet ska oavsett bakgrund ha rätt att  behandlas med 
respekt.31

Konventionen består av 54 artiklar varav 41 av dem är så kallade sakartiklar som alla 
säger  något  om  vilka  rättigheter  barnet  har.  Det  finns  dock  fyra  grundläggande 
principer som hela barnkonventionen vilar på vilka kan ses som stöttepelare för arbetet 
med barn, dessa kommer till uttryck i artikel 2, 3, 6 och 12.32

• Artikel 2 behandlar att alla barn har lika värde och samma rättigheter. Det är 
inte  acceptabelt  att  diskriminera  barn  beroende  på  bakgrund  o.s.v. 
Barnkonventionen gäller för varje land som har ratificerat den.

• Artikel 3 säger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid 
alla åtgärder som rör barnet. Vad som är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall 
där hänsyn måste tas till barnets åsikt.

• Artikel 6 syftar till varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling.
• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda egna åsikter och att hänsyn ska tas 

till dessa måste tas i alla fall som rör barnet.

Alla bestämmelser i barnkonventionen ska, som nämnt, beaktas i fall som rör åtgärder 
mot barn, däremot finns det ett antal artiklar som är mer relevanta när det gäller barn 
som utsatts för brott eller övergrepp. Bland annat så sägs det i artikel 19 att varje barn 
ska ha rätt till skydd mot övergrepp eller utnyttjade av föräldrar eller annan som tar 
hand om barnet. Det finns också en bestämmelse i artikel 34 som understryker att varje 
barn har rätt till skydd mot sexuella övergrepp och vidare i artikel 36 sägs att barn ska 
skyddas mot alla former av utnyttjande. I fall där barn redan har blivit utsatta för brott 
eller  övergrepp  sägs  i  artikel  39  att  varje  barn  har  rätt  till  rehabilitering  och 
återanpassning.

31 Barnombudsmannen, http://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen/om-barnkonventionen/ 
30 april 2013.

32 Ibid.
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Även fastän barnkonventionen är ett rättsligt bindande dokument som förpliktigar alla 
stater som ratificerat konventionen att följa den så gäller den inte som svensk lag och 
har inte samma status som andra svenska lagar. Sverige har istället för inkorporering 
valt att använda sig av en transformeringsmetod där nuvarande lagar anpassats efter 
barnkonventionen.33 Barnets bästa i enlighet med artikel 3 kommer i svensk lag till 
uttryck bland annat i Socialtjänstlagen (2001:453) 1 kap 2 §, vidare benämnd SoL, och 
i  Lagen (1990:52)  med  särskilda  bestämmelser  om vård  av unga,  vidare  benämnd 
LVU. Begreppet syftar till att barnets bästa alltid ska respekteras i åtgärder som rör 
barn. Alla myndigheter som är i kontakt med barn måste beakta vad som är det bästa 
för barnet och så långt det är möjligt barnets egna åsikter.

4.3  Sammanfattning

Barnkonventionen är ett rättsligt dokument som verkar som skydd för alla barn i de 
länder som ratificerat den. Konventionen bygger på 54 artiklar som alla på olika plan 
reglerar  barns  rättigheter.  Barnets  bästa  är  ett  viktigt  begrepp  i  konventionen  som 
syftar till att alla barn oavsett bakgrund ska respekteras och behandlas i enlighet med 
vad som är bäst för barnet.

Konventionen ska följas av alla myndigheter som kommer i kontakt med barn och i 
Sverige finns även begreppet  barnets bästa intaget  i  lagtext  i  bland annat SoL och 
LVU.  Alla  åtgärder  som rör  barn  måste  göras  med  hänsyn  till  barnets  bästa  vars 
innebörd ofta är upp till myndigheten själv att bedöma i det enskilda fallet.

  

33 Unicef,    http://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag  ,   30 april 2013.
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5 Mål  och  verksamhet  hos  polis  och 
socialtjänst

5.1  Inledning

Socialtjänsten och polismyndigheten är två av Sveriges största myndigheter, och 
verksamheten hos de båda kan ha stor betydelse och inverkan i enskilda människors 
liv. I följande kapitel framställs en presentation av de två myndigheterna, med fokus på 
deras mål och verksamhet.

5.2  Socialtjänsten
Socialtjänsten verkar på uppdrag av kommunens socialnämnd och har till uppgift att 
tillhandahålla  socialt  och  ekonomiskt  stöd  till  de  som  vistas  i  kommunen. 
Myndighetens  uppgifter  och skyldigheter  regleras  övergripande i  SoL och närmare 
reglering finns i bland annat i LVU, och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i 
vissa fall, vidare benämnd LVM. 

Genom 1980 års socialtjänstlag skapades en sammanhållen socialtjänst med prägel av 
en  helhetssyn  och  socialtjänstens  mål  är  uttryckta  för  att  främja  dess  långsiktiga 
utveckling.  Med  helhetssyn  innebär  att  varje  enskilt  ärende  ska  bearbetas  i  alla 
aspekter  och med insats  av samtliga  resurser  som socialvården  förfogar  över.34 År 
2001 förnyades lagen men ramlagskaraktären för socialt arbete behölls.

SoL är  en målinriktad  lag vilken  ger  kommunerna  en  relativt  stor  frihet  att  själva 
utforma  och  utveckla  socialtjänsten  för  att  tillgodose  medborgarnas  behov. 
Socialtjänstens  övergripande mål  beskrivs  i  1  kap.  1  §  SoL vilket  är  en så kallad 
portalparagraf.  Bestämmelsen beskriver de mål  för verksamheten som ska ligga till 
grund för socialtjänstens arbete och lyder som följande;

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas
   -  ekonomiska 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 

Det första stycket i bestämmelsen syftar till  att socialtjänsten ska öka den enskildes 
möjligheter  att  deltaga  i  samhällets  gemenskap  samt  förebygga  sociala  hinder. 

34 Clevesköld, Lundgren, Thunved,  s. 29.
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Socialtjänsten ska även medverka i samhällsutvecklingen för ekonomisk trygghet och 
sträva efter jämlika levnadsvillkor.

I det andra stycket kommer den enskildes egna ansvar över sitt liv till  uttryck.  Det 
tydliggörs att socialtjänsten inte har till uppgift att ta över ansvaret för medborgarnas 
handlingar och livsföring utan snarare att komplettera människans egna resurser. 

Som bestämmelsens tredje stycke fastställer så ska de insatser som socialtjänsten utför 
ske  med  respekt  för  den  enskildes  självbestämmanderätt.  Detta  tydliggörs  även av 
riksdagens socialutskott då de framhåller att ”frivillighet och självbestämmande skall 
vara vägledande vid handläggningen av enskilda ärenden”.35

En närmare beskrivning gällande socialtjänstens uppgifter ges i 3 kap. 1 § SoL där det 
bland annat framgår att  socialnämnden ska medverka i samhällsplaneringen, främja 
förutsättningarna  för  goda  levnadsförhållanden  och  samarbeta  med  andra  organ  i 
samhället.  I  bestämmelsen kan sammanföras  tre huvudfunktioner  för socialtjänsten. 
Den första är strukturinriktade insatser vilka syftar till en god samhällsmiljö. Hit hör 
bland annat arbete med sociala problem och medverkan i samhällsplaneringen. Den 
andra kan benämnas som allmänt inriktade insatser så som barnomsorg och äldrevård. 
Den tredje och sista funktionen är  individuella insatser som avser tjänster som riktar 
sig sig till den enskildes behov, detta kan bland annat vara rådgivning och ekonomisk 
hjälp.36

5.3  Polisen

Polisens  huvudsakliga  uppgift  är  att  minska  brottsligheten  och  öka  människors 
trygghet  i  samhället.  De  ska  också  bidra  till  att  förebygga  brott  och  förhindra 
brottslighet,  samt att lösa de brott som begåtts.37 Polisverksamhetens ändamål finns 
stagade i Polislagens (1984:387), vidare benämnd PoL, portalparagraf;

1 § Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet 
skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt 
att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.

Med  uttrycket  att  ”upprätthålla  allmän  ordning  och  säkerhet”  avses  här  polisens 
uppgift att förhindra och lösa brott. Det avser också polisens uppgift att upprätthålla en 
allmän ordning, genom att förhindra att den störs och om den ändå gör det, återställa 
ordningen till  rätta.38 Denna paragraf syftar främst till  polisens uppgift att  tillvarata 
allmänna intressen, även om enskilda ingripanden kan ske för att skydda en enskild 
person. Polisingripanden ska bara ske vid överträdelser av straffrättsliga bestämmelser 
eller klara ordningsregler.39

35 1996/97:SoU18 s. 20.
36 Thunved, Anders, Nya sociallagarna: med kommentarer lagar och förordningar som de lyder den 1 

januari 2012, uppl. 25, Stockholm 2012 s. 70.
37 Polisen, http://www.polisen.se/Om-polisen/Uppdrag-och-mal/, 28 mars 2013.
38 Se Berg, Polislag 1 §, lagkommentar not 1 (8 maj 2013, Karnov Internet).
39   Se Berg, Polislag 1 §, lagkommentar not 1 (8 maj 2013, Karnov Internet).
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I  2  §  PoL preciseras  polisens  arbetsuppgifter  ytterligare.  Där  står  bland  annat  att 
polisen har till uppgift att ”förebygga brott och störningar av den allmänna ordningen 
eller säkerheten”. Polisens huvuduppgift kan ytterst sägas vara att motverka brott, och 
arbetet är till stor del händelsestyrt då de ingriper när det hänt något akut.40 Denna del 
av paragrafen syftar dock till att förebygga brott, och detta görs bland annat genom 
kontakt och upplysningsverksamhet med de sociala myndigheterna.41

Vidare står det att polisen har till uppgift att ”övervaka den allmänna ordningen och 
säkerheten, hindra därav samt ingripa när sådana har inträffat.” Övervakningsarbetet 
delas in i två huvudsakliga grupper, allmän övervakning och trafikövervakning.42 Vid 
övervakningsverksamhet kan polisen få användning av några av de maktmedel som 
finns i PoL, till exempel tillfälliga omhändertaganden.43

Tredje punkten i paragrafen lyder att polisen har till uppgift att “bedriva spaning och 
utredning  i  fråga  om  brott  som  hör  åtal”. Om  man  bortser  från  de 
ordningsförelägganden polisen kan utfärda vid övervakningsverksamhet, kan polisens 
direkta  brottsbekämpning  delas  in  i  två  huvudsaklig  former,  förundersökning  och 
underrättelseverksamhet.44  Bestämmelser om polisens medverkan i förundersökning 
finns i 23 kap Rättegångsbalken (1942:740) och de förutsätter att ett konkret brott har 
inträffat. Underrättelsetjänsten syftar till att samla in och analysera information för att 
förebygga brott, eller information för att upprätthålla den allmänna ordningen. De kan 
samla in denna information exempelvis genom spaning.45

Vidare står att polisen ska ”lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, 
när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen”. Detta kan ske genom rådgivning och 
upplysning av polisen eller hjälp vid särskilda situationer. Uppgifterna ska dock vara 
av sådan karaktär att de lämpligen kan utföras av polisen och inte tillhör någon annan 
myndighet eller verksamhet att utföra, till exempel socialtjänsten eller sjukvården.

Den femte punkten i paragrafen syftar till att polisen ska “fullgöra den verksamhet som 
ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser”. Detta innebär att polisen har fler 
uppgifter  att  utföra,  som  till  exempel  tillståndsmyndighet  för  vapeninnehav  och 
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Ett annat exempel på polisiär 
verksamhet är att utfärda pass.46 Det finns också många författningar där polisen har 
till uppgift att bistå andra myndigheter i deras verksamhet.47

5.4  Sammanfattning

Socialtjänsten som verkar på uppdrag av kommunens socialnämnd har till ansvar att ge 
alla som vistas i kommunen socialt och ekonomiskt stöd. Dess verksamhet styrs till 

40   Se Berg, Polislag 2 §, lagkommentar not 2 (8 maj 2013, Karnov Internet).
41   Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt, Speciell förvaltningsrätt, uppl. 18, Malmö 2011s. 21.
42   Se Berg, Polislag 2 §, lagkommentar not 3 (8 maj 2013, Karnov Internet).
43   Strömberg, Lundell, s. 21.
44   Se Berg, Polislag 2 §, lagkommentar not 4 (8 maj 2013, Karnov Internet).
45   Strömberg, Lundell, s. 22.
46   Se Berg, Polislag 2 §, lagkommentar not 6 (8 maj 2013, Karnov Internet).
47   Strömberg, Lundell, s. 22.
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största  del  av  SoL  vilken  fungerar  som  en  ramlagstiftning.  Detta  innebär  att 
kommunen har relativt stor frihet att själva utveckla socialtjänsten för att tillgodose 
medborgarnas  behov  av  stöd.  Målen  för  verksamheten  regleras  i  lagens  första 
bestämmelse vilken tydliggör hur verksamheten ska skötas på det allmänna planet och 
ytterligare  regler  som rör  verksamhetens  uppgifter  återfinns  i  lagens  tredje kapitel. 
Utöver SoL finns även speciallagstiftningar som till exempel LVU och LVM.

För polisen är den huvudsakliga uppgiften att  öka människors  trygghet  i  samhället 
genom brottsbekämpande medel.  Detta  görs genom brottsförebyggande arbete  samt 
hindrande och utredning av brott.  Målen för  verksamheten  beskrivs  övergripande i 
polislagens  inledande bestämmelse  och en mer  specificerad  reglering  görs  i  lagens 
andra paragraf.

Både polis  och socialtjänst  arbetar för att  främja och öka människors trygghet  och 
välmående på olika vis.  Den första  verkar  för människors  sociala  och ekonomiska 
trygghet medan den andra verkar för ökad trygghet genom brottsbekämpning. 
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6   Lagstadgad samverkan mellan polis 
och socialtjänst

6.1  Inledning

I  detta  kapitel  redogörs  för  de  lagliga  förutsättningarna  som finns  för  samverkan 
mellan  polis  och socialtjänst.  Inledningsvis  beskrivs de generella  regler  som gäller 
samtliga svenska myndigheter. Sedan återges de mer specifika bestämmelserna som 
gäller för polismyndigheten och socialtjänsten. Avslutningsvis beskrivs hur sekretess 
och samverkan fungerar mellan dessa.

6.2Samverkan mellan polis och socialtjänst

I  grundlagen,  1809  års  modell,  angavs  att  myndigheter  skulle  ”räcka  hvarandra 
handen” med avsikten att kunna fullgöra sina uppgifter inom förvaltningen. Idag finns 
bestämmelsen inte kvar i lagen men regler för samverkan återfinns fortfarande på flera 
områden inom lagstiftningen.48 I 6 § Förvaltningslagen (1986:223), vidare benämnd 
FL,  som gäller  för  alla  myndigheter,  sägs  att  ”varje  myndighet  skall  lämna  andra 
myndigheter  hjälp  inom  ramen  för  den  egna  verksamheten”.  Möjligheter  för 
samverkan  bestäms  alltså  av  ramen  för  den  egna  verksamheten  vilken  är  upp  till 
myndigheten själv att avgöra. Bestämmelsen innebär en skyldighet för myndigheten att 
hjälpa andra myndigheter med att besvara remisser, ta fram underlag och liknande. Om 
myndigheten däremot får förfrågan om att lämna ut uppgifter rörande ett visst ärende 
måste myndigheten beakta vad som sägs i offentlighet och sekretesslagen. 

Även i 6 kap 5 § OSL återfinns en bestämmelse som tar sikte på samverkan, enligt 
bestämmelsen ska en myndighet på begäran lämna ut uppgift som den förfogar över 
till  annan  myndighet  såvida  uppgiften  inte  är  sekretessbelagd  eller  om det  skulle 
hindra arbetets behöriga gång. 

För polisen regleras samverkansplikt gentemot socialtjänsten i 3 § polislagen där det 
står som följande:

3 § Polisen skall samarbeta med åklagarmyndigheterna. Samarbete skall också 
äga rum med andra myndigheter och organisationer vilkas verksamhet berör 
polisverksamheten. Särskilt åligger det därvid polisen att fortlöpande samarbeta 
med  myndigheterna  inom  socialtjänsten  och  snarast  underrätta  dessa  om 
förhållanden  som  bör  föranleda  någon  åtgärd  av  dem.
   Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan 
behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) Andra 
myndigheter skall ge polisen stöd i dess arbete (2003:413). 

48 JP-infonet, http://www.jpinfonet.se/Produkter/JP-Infonets-
tjanster/Forvaltningsnet/Myndighetssamverkan-och-sekretess  —analys/  ,  13 april 2013.
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Enligt  denna paragraf  ska polismyndigheten  samverka  med andra myndigheter  och 
organ. Bestämmelsen tar inte enbart sikte på polisens åligganden rörande samverkan 
utan fastställer även att andra myndigheter ska ge polisen stöd i dess arbete. Särskilt 
gällande samverkan med socialtjänsten rör samarbetet ofta ungdomar i riskzonen för 
missbruk och kriminalitet.49

För socialnämnden regleras samverkan med andra samhällsorgan särskilt i  3 kap. 1, 4 
och 5 §§ SoL. I kapitlets inledande bestämmelse sägs att socialnämnden ska medverka 
i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan främja goda miljöer i 
kommunen.  Socialnämnden  ska  också  enligt  4  §  i  sin  uppsökande  verksamhet 
samverka  med  andra  myndigheter.  Vidare  ska  socialnämndens  insatser  för  den 
enskilde enligt 5 § vid behov genomföras i samverkan med andra samhällsorgan. När 
det rör barn och unga bör rutiner för samverkan utarbetas enligt 3 kap. 4 och 5 §§ och 
5 kap 1a § SoL (närmare beskrivning av 5 kap. 1a § ges i avsnitt 7.3) med bland annat 
polis och åklagare på både övergripande nivå och individnivå.50

Vikten av samverkan tydliggörs bland annat i prop. 1996/97:124 s. 57 om ändring i 
socialtjänstlagen. Där framgår att samverkan över sektorsgränser är av stor betydelse 
då  det  ökar  kostnadsmedvetenheten  och  bidrar  till  bättre  utnyttjande  av  de 
gemensamma resurserna. Utvecklad samverkan kan ge ett värdigare liv för människor 
i  utsatta  situationer  när  de  snabbare  kan  få  den  hjälp  han  eller  hon  behöver.  I 
propositionen framgår även att samverkan är en nödvändig förutsättning i många fall 
när socialtjänsten ska fullgöra sina åligganden på bästa sätt.

6.3  Sekretess och samverkan

Trots att myndigheter enligt lagstadgade regler ska samverka med varandra vid behov 
så finns sekretessregler som hindrar ett fullständigt fritt samarbete. Huvudregeln är att 
sekretess  gäller  mellan  myndigheter,  sekretessen  överförs  alltså  inte  till  annan 
myndighet  och  vissa  sekretessregler  gäller  oavsett  vilken  myndighet  uppgiften 
förekommer i (se till exempel 21 kap. 1 § OSL).  I övrigt så har varje myndighet sina 
egna  sekretessregler  att  tillämpa  som  huvudsakligen  gäller  i  den  angivna 
verksamheten, till exempel så gäller en speciell sekretess inom socialtjänsten (vilken 
behandlas närmare avsnitt 7.1). 

Vid samverkan så gäller det att representanter från myndigheterna är förtrogna med de 
egna  sekretessreglerna  och  tillämpar  bestämmelserna  på  rätt  vis.51 De 
sekretessbrytande regler som återfinns i lagtexten underlättar dock samverkan då de 
under vissa speciella omständigheter tillåter att sekretessbelagda uppgifter lämnas ut 
mellan myndigheter.

49 Se Berg, Polislag 3 §, lagkommentar not 10 (9 maj 2013, Karnov Internet).
50 Clevesköld, Lundgren, Thunved, s. 89.
51 JP-infonet, http://www.jpinfonet.se/Produkter/JP-Infonets-

tjanster/Forvaltningsnet/Myndighetssamverkan-och-sekretess  —analys/  ,  13 april 2013.
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6.4  Sammanfattning

Regler  om  samverkan  har  funnits  länge  i  lagtext  och  har  ansetts  viktigt  ur  både 
ekonomisk-  individ-  och  resurssynpunkt.  Idag  återfinns  bestämmelser  på  flertalet 
ställen i lagtext. Förvaltningslagens 6 § som berör alla myndigheter i Sverige uttrycker 
att  samverkan ska ske när  det  är  nödvändigt  för  verksamheten.  Däremot  måste  de 
sekretessbestämmelser som finns beaktas när myndigheten får förfrågan om att lämna 
ut uppgifter. 

I den speciella lagstiftningen återfinns samverkansregler bland annat i  3 § PoL där det 
står  att  polisen  ska  samverka  med  andra  samhällsorgan.  Bestämmelsen  uttrycker 
särskilt  att  polisen  ska meddela  socialtjänsten  när  behov av insatser  från  dem kan 
föreligga. Liknande bestämmelser finns även i SoL rörande samverkan med polisen.

De sekretessbestämmelser  som finns kan i  flera  fall  fungera som ett  hinder  för att 
samverkan  ska  fungera  mellan  myndigheter  då  sekretessen  som  visat  även  gäller 
mellan myndigheter. Sekretessen påverkas inte heller av att samverkansgrupper eller 
liknande  upprättats.  Däremot  så  kan  de  sekretessbrytande  bestämmelser  som finns 
underlätta för myndigheterna i de fall de blir tillämpningsbara.
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7  Socialtjänstens sekretess och ansvar

7.1  Inledning

I detta kapitel  kommer först att  redogöras för vilka sekretess och sekretessbrytande 
bestämmelser som ska och kan tillämpas inom socialtjänsten gällande barn och unga 
som utsatts för brott. Sedan redogörs även för det ansvar som åligger socialtjänsten i 
fall som rör brottsutsatta barn. 

7.2  Sekretess inom socialtjänsten

Kapitel 15 i SoL behandlar socialtjänstens tystnadsplikt. I 1 § sägs att den som driver 
eller  har  drivit  enskild  verksamhet  med  insatser  enligt  socialtjänstlagen  inte 
obehörigen får röja uppgifter  om enskildas personliga förhållanden. Med begreppet 
”obehörigen”  menas  att  uppgifter  inte  får  lämnas  ut  såvida  det  inte  framkommer 
genom lag att  tillåtelse  för detta föreligger.  För den offentliga verksamheten gäller 
enligt 15 kap 3 § SoL de bestämmelser rörande sekretess som anges i OSL.

Socialtjänsten har i OSL speciell  sekretess för sin verksamhet  och med socialtjänst 
avses  det  som  gäller  enligt  SoL.  Sekretessen  avser  inte  enbart  myndigheten  där 
uppgiften finns utan även den personkrets som verkar inom myndigheten. Detta kan 
vara anställd personal eller andra personer på liknande grund som fått kännedom om 
uppgiften, vilket framgår i 2 kap. 1 § OSL.

Den sekretessbestämmelse som specifikt tar sikte på verksamhet inom socialtjänsten 
behandlas i 26 kap. 1 § OSL. Där anges att ”sekretess gäller inom socialtjänsten 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”. 
Sekretessbestämmelsen begränsas med ett omvänt skaderekvisit, det vill säga att det är 
en stark typ av sekretess. Alltså får uppgifter inte lämnas ut såvida det inte står klart att 
den enskilde eller närstående kommer lida men av detta.

Begreppet  men i OSL har en vidsträckt betydelse men avser i första hand när andras 
missaktning kan uppstå mot den enskilde om hans eller hennes personliga uppgifter 
blir kända.52 Utgångspunkten om men kan förekomma är personens egen upplevelse 
dvs. att om han eller hon känner obehag för att uppgiften kommer till  känna anses 
”men” föreligga.

Ett exempel på en bedömning av begreppet men finns i RÅ 1984 2:24. Detta fall gällde 
en kvinna som hade ensam vårdnad som sin dotter. Barnets far ville ta del av kvinnans 
och barnets bostadsadress för att kunna ansöka om umgängesrätt med dottern. Kvinnan 
motsatte sig att mannen skulle få ta del av uppgifterna, då hon var rädd att pappan 
skulle misshandla barnet och föra dottern ut ur landet. Den sociala distriktsnämnden 

52 Clevesköld, Lundgren, Thunved, s. 368.
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och kammarrätten fastslog att adressuppgiften inte kunde lämnas utan att risk för men 
förelåg. Frågan gick då vidare till regeringsrätten som gjorde en annan bedömning. De 
ansåg inte att det fanns risk för att dottern skulle lida men om fadern fick ta del av 
adressuppgifterna.  De anförde att  det inte fanns någonting som tydde på att  fadern 
skulle  misshandla  dottern  samt  att  han  varit  i  Sverige  i  15  år  och  blivit  svensk 
medborgare varför de inte heller ansåg att det fanns risk att han skulle föra henne ut ur 
landet. Ärendet bifölls därför och fadern fick rätt att genom ombud ta del av adressen. 

I  exemplet  kan  vi  se  hur  bedömningen  gällande  men har  gjorts  i  kammarrätten 
respektive regeringsrätten. Kammarrätten å ena sidan menade att uppgiften inte kunde 
lämnas ut medan regeringsrätten å andra sidan bedömde motsatsen. Detta tyder bland 
annat på att begreppet men är svårdefinierat. Även om avgörandet huvudsakligen ska 
utgå  från  den  enskildes  upplevelse  så  gjorde  regeringsrätten  här  bedömningen  att 
”men” inte förelåg trots att kvinnan motsatte sig beslutet.

Sekretessen påverkas inte av samverkan mellan olika myndigheter, med andra ord så 
föreligger sekretess oavsett samverkan eller ej. Därför måste socialtjänsten på samma 
sätt som när de verkar mot övriga myndigheter ta hänsyn till sekretessen även i dessa 
fall.  På  vissa  håll  har  man  försökt  att  påverka  detta  genom  att  skapa 
samverkansgrupper  där  socialnämnden  utser  vilka  personer  som  ska  sitta  med  i 
gruppen. I det fallet skulle alla i gruppen komma att höra till samma myndighet och 
därför kunde man prata fritt även om sekretessbelagda uppgifter. Detta är dock inte 
godtagbart och att gruppen utses av socialnämnden saknar betydelse enligt JO vilket 
framgår i JO 1987/88 s. 148.

7.3  Sekretessbrytande bestämmelser
Som  tidigare  nämnt  finns  dock  sekretessbrytande  bestämmelser  som  tillåter  att 
myndigheter  lämnar  uppgifter  mellan  varandra  i  vissa  fall.53 Till  exempel  så  kan 
socialtjänsten genom samtycke med den enskilde lämna ut sekretessbelagda uppgifter 
vilket regleras i 12 kap. 2 § OSL. Det vill säga att sekretessen kan hävas av den som 
skyddas av den. I dessa fall kan den enskilde endast häva sekretessen om den gäller 
denne själv eller dess barn men inte om sekretessen även skyddar närstående.54 
I vissa fall där samtycke inte givits eller kommit på fråga finns andra möjligheter att  
häva sekretessen.  Reglering  gällande  detta  finns  i  10 kap.  2  § OSL som säger  att 
sekretess inte utgör ett  hinder mot att  en uppgift  lämnas ut till  en enskild eller  till 
annan myndighet om det är nödvändigt för att den myndighet som lämnar uppgiften 
skall kunna fullgöra sin verksamhet. Bestämmelsen kan bli tillämplig i fall där andra 
undantagsregler  inte  gäller  och  myndigheten  behöver  efterge  sekretessen  för  att 
fullgöra ett visst åliggande som myndigheten har. Tanken är dock att den ska tillämpas 
restriktivt och inte användas av effektivitetsskäl hos myndigheten.55 

I  socialtjänstens  fall  kan  10  kap.  2  §  OSL  tillämpas  i  barnvårdsförhållanden  där 
socialtjänsten behöver få utlåtanden från barnpsykiatrin och därför måste berätta om 

53 Se avsnitt 3.7.
54 Clevesköld, Lundgren, Thunved,  s. 370.
55 Se Berggren, Offentlighet och sekretesslag 10 kap. 2 §, lagkommentar not 95 (2 maj 2013, Karnov 

Internet).
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barnets förhållanden.56 Av samma bestämmelse följer också att socialtjänsten även kan 
göra  polisanmälningar  utan  hinder  av  sekretess,  detta  gäller  vid  brott  som hindrar 
nämndens verksamhet och även allvarliga brott som till exempel riktar sig mot barn.

Socialtjänsten har  också många gånger  en skyldighet  att  lämna uppgifter  till  andra 
myndigheter vilket gör att sekretessen bryts. Till exempel så ska nämnden enligt 12 
kap. 10 § SoL utan hinder av sekretess på begäran lämna uppgifter till  bland annat 
domstol och polis om huruvida någon vistas i ett hem för vård eller boende eller i 
familjehem. 

Normalt så hindar inte sekretessen att uppgifter som angår misstanke om brott lämnas 
till  bland annat polismyndigheten eller  åklagare vilket framgår i 10 kap 23 § OSL. 
Bestämmelsen i sig innebär inte en skyldighet för socialtjänsten att lämna ut uppgifter 
utan uttrycker  enbart  en möjlighet  att  göra så.  Det finns då inget  krav på grad av 
misstanke, det är upp till  respektive myndighet att själva avgöra huruvida uppgiften 
bör lämnas ut.57 I fall då till  exempel polisen begär att få ut handlingar som enligt 
förevarande bestämmelse får lämnas ut är socialtjänsten dock skyldig att göra så enligt 
6 kap. 5 § OSL.58 Socialtjänsten får däremot inte lämna ut sekretessbelagda uppgifter 
på eget initiativ med stöd av denna bestämmelse, detta framgår i JO 1999/2000 s. 374.

JO-uttalandet gäller en anmälan mot Socialtjänsten, då på de på eget initiativ lämnat ut 
sekretesskyddade  uppgifter  om  en  enskilds  boendesituation  till  Försäkringskassan. 
Ärendet rörde en man som varit i kontakt med socialtjänsten för att ansöka om socialt 
bistånd till uppehälle. Socialsekreteraren hade då ställt ett flertal frågor om mannens 
boendesituation och han hade förklarat att han bodde hos sin äldste son, men posten 
fortfarande  gick  till  hans  f.d  fru.  Socialsekreteraren  hade  sedan  kontaktat 
försäkringskassan och meddelat om mannens boendesituation, vilket fick till följd att 
försäkringskassan  drog  in  underhållsstödet  till  deras  tre  minderåriga  barn.  I  JO:s 
uttalande framförs kritik mot socialtjänsten, där det framgår att det inte är acceptabelt 
att  en  enskild  handläggare  inom  socialtjänsten  på  eget  initiativ  lämnar  ut 
sekretessbelagda uppgifter för prövning hos en annan myndighet. 

Fallet  tydliggör  alltså  att  bestämmelsen  i  6  kap.  5  §  OSL  inte  ger  socialtjänsten 
befogenhet  att  lämna  ut  sekretessbelagda  uppgifter  på  eget  initiativ  till  annan 
myndighet. Detta fall rör försäkringskassan men samma tillämpning av bestämmelsen 
gäller oavsett vilken myndighet socialtjänsten är i kontakt med. 

Den bestämmelse som främst blir relevant gällande barn som utsatts för brott återfinns 
i 10 kap. 21 § OSL; 

21 § Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§, 26 kap. 1, 3, 
4  och  6  §§  samt  33  kap.  2  §  hindrar  inte  att  en  uppgift  lämnas  till  en 
åklagarmyndighet eller en polismyndighet, om uppgiften angår misstanke om 
brott som riktats mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga om brott 
som avses i
1. 3,4 eller 6 kap. brottsbalken, eller

56 Clevesköld, Lundgren, Thunved, s. 370.
57 Se Offentlighet och sekretesslag (14 mars 2013, Zeteo) kommentaren till 10 kap. 23 §.
58 Ibid.
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2. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor

Här framgår  det  särskilt  att  den sekretess  som gäller  enligt  26 kap.  1  § OSL inte 
hindrar att socialtjänsten lämnar ut känsliga uppgifter då misstankar om brott mot barn 
och unga finns. Bestämmelsen rör brott enligt brottsbalkens tredje kapitel gällande liv 
och hälsa, fjärde kapitel gällande frihet och frid, sjätte kapitel gällande sexualbrott och 
slutligen  gällande  könsstympning  av  kvinnor.  Däremot  finns  det  ingen  lagstadgad 
skyldighet  att  anmäla  brott,  bestämmelsen  tillåter  endast  att  socialtjänsten  bryter 
sekretessen  i  dessa  fall.  Det  är  fortfarande  upp  till  socialtjänsten  att  på  ett 
professionellt plan utreda om de bör avstå eller avvakta med polisanmälan.59 Som vid 
alla fall gällande barn måste även särskilt hänsyn tas till vad som är barnets bästa. 

I  JO 2011/12 s.  426 utreds frågan om sociala  myndigheters  skyldighet  att  göra en 
polisanmälan  angående  övergrepp  mot  barn.  Ärendet  rörde  en  flicka  var  pappa 
misstänktes  för  sexuella  övergrepp mot  henne och där  den socialtjänst  som varit  i 
kontakt  med  flickan  avstått  från  att  polisanmäla.  I  fallet  framgår  att  flickan  varit 
negativ inställd till en anmälan och att socialtjänsten ansett flickan vara trygg hos sin 
mamma  där  hon  nu  bodde.  Därav  avvaktades  det  med  en  polisanmälan  från 
socialtjänstens sida trots att de med stöd av 10 kap. 21 § OSL hade möjlighet att göra 
en anmälan. I ärendet framgår att socialtjänsten tagit hänsyn till  flickans välmående 
och inte ville pressa henne varav det bedömdes att det för flickans bästa borde bäst att 
avvakta.  JO valde dock att  avstå från ett  uttalande gällande frågan om en anmälan 
borde ha gjorts då det rörde sig om en bedömningsfråga från socialtjänstens sida.

Exemplet visar dels att socialtjänsten gjort en bedömning gällande vad som var barnets 
bästa i och med den avvaktan som gjordes rörande en polisanmälan mot hennes vilja. 
Dels tyder fallet  också på den bedömningsfråga som gäller när socialtjänsten avgör 
huruvida anmälan bör göras med stöd av 10 kap. 21 § OSL.

7.4Socialtjänstens ansvar - Unga som 
utsatts för brott

När socialnämnden kommer i kontakt unga som utsatts för brott eller övergrepp har de 
ett antal grundläggande bestämmelser i SoL att följa. Utöver de riktlinjer som anges i 
lagens  första  paragraf  finns  där  kapitel  fem som behandlar  särskilda  bestämmelser 
angående unga. I socialtjänstlagens 5 kap 1a § sägs bland annat att socialnämnden ska 
samverka med andra myndigheter och organ i fall där barn far eller riskerar att fara 
illa. 

Socialnämnden har ett förstahandsansvar för att samverkan ska komma till stånd och 
detta ska ske gällande alla barn och unga som på något sätt kan vara i behov av stöd. 
Insatser kan komma på fråga vid till exempel barnmisshandel, missbruk eller någon 
annan fråga.60 Förstahandsansvaret svarar mot vad som sägs i 3 kap. 4 och 5 §§ SoL 

59 Socialstyrelsen, Socialnämndens ansvar för polisanmälan vid misstanke om brott mot barn, Västerås, 
2012 s. 8.

60 Se Clevesköld, Socialtjänstlag 5 kap. 1a§ not 99 (15 april 2013, Karnov Internet).
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om samverkan. Det förekommer dock ingen uppgiftsskyldighet av bestämmelsen i 5 
kap. 1a § och den är därför inte sekretessbrytande enligt 10 kap. 28 § OSL vilken 
medger att uppgifter ska lämnas mellan myndigheter vid uppgiftsskyldighet.61 För att 
undvika  missförstånd  gällande  sekretess  i  samverkansförhållanden  har  hänvisning 
gjorts i 5 kap. 1a § SoL till OSL och socialtjänstens egna tystnadsplikt i 15 kap SoL. 

Vidare i 5 kap. 11 § SoL finns en bestämmelse gällande brottsoffer där det bland annat 
fastställs att socialnämnden har ansvar för att barn som utsatts för brott, samt dennes 
närstående, får det stöd och hjälp den behöver. Bestämmelsen lyder i sin helhet:

11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott 
och dennes närstående får stöd och hjälp.
Socialnämnden ska särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för 
våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för 
att förändra sin situation. 

Socialnämnden  ansvarar  för  att  ett  barn,  som utsatts  för  brott,  och  dennes 
närstående  får  det  stöd  och den  hjälp  som de  behöver.  Socialnämnden  ska 
också särskilt beakta att ett barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående är offer för brott.

Första stycket i bestämmelsen avser kvinnor, män, pojkar och flickor i alla åldrar och 
deras närstående som kan vara i behov av hjälp och stöd från socialtjänsten. I andra 
stycket fastställs att socialnämnden har ansvar för att kvinnor som utsatts för våld av 
närstående får den hjälp och stöd de behöver. Med ”kvinnor” i detta avseende avses 
även kvinnor under 18 år som utsatts för våld eller övergrepp.62 Till exempel så 
förekommer hedersrelaterat våld som kan vara riktat även mot unga kvinnor. I det 
tredje stycket anges socialnämndens ansvar för barn som utsatts för brott och kan vara 
i behov av stöd, bestämmelsen fastställer också att barnets närstående kan behöva hjälp 
från socialnämnden.

Bestämmelsen knyter an till 2 kap 1 § och 2a kap. 1 § SoL som säger att kommunen 
har ansvar för att alla som vistas i kommunen får det stöd och hjälp de behöver. Detta 
gäller oavsett vilket stöd individen behöver men det har ändå ansetts nödvändigt att 
genom andra bestämmelser belysa särskilda grupper som är i behov av hjälp från 
kommunen, därav tillkom denna paragraf gällande brottsoffer.63 
Socialnämnden har vidare enligt 11 kap. 1 § SoL till uppgift att utan dröjsmål starta en 
utredning av vad som genom anmälan kommit nämndens kännedom. Gäller anmälan 
ett barn så måste nämnden även besluta om barnet behöver omedelbart skydd vilket 
framgår i 11 kap. 1a § SoL.

Insatser inom socialtjänsten ska som regel ske på frivillighetens väg, något som sägs i 
de grundläggande riktlinjerna i  socialtjänstlagen. Däremot finns det fall då insatser 
gällande barn och unga i vård- eller skyddsbehov inte kan ske frivilligt, i sådana fall 
har socialtjänsten möjlighet att tillämpa LVU. LVU är en kompletterande lagstiftning 
till socialtjänstlagen som blir tillämplig när barn och unga tvångsvis måste vårdas eller 

61 Thunved, s. 142f.
62 Ibid. s. 188.
63 Ibid.
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skyddas i fall då barnets hälsa eller utveckling riskeras. Socialtjänsten har inte bara 
befogenhet att tillämpa denna lag utan en skyldighet att göra det om förutsättningarna i 
LVU är uppfyllda.64

7.5  Sammanfattning

Inom  socialtjänsten  råder  sekretess  med  omvänt  skaderekvisit,  det  vill  säga  stark 
sekretess, vilket framgår i 26 kap. 1 § OSL som tar sikte på socialtjänsten. Sekretessen 
påverkas inte av samverkan men det finns ett  antal  sekretessbrytande bestämmelser 
som  kan  underlätta  vid  informationsutbyte  mellan  socialtjänsten  och  andra 
myndigheter. 

När barn utsatts  för  brott  kan socialtjänsten  med stöd av 10 kap.  21 § OSL bryta 
sekretessen vilken säger att sekretess inte hindrar att socialtjänsten lämnar uppgifter till 
polis  eller  åklagare  när  de  misstänker  att  ett  barn  utsatts  för  brott.  Bestämmelsen 
innebär ingen skyldighet att anmäla men medger att socialtjänsten gör så när de anser 
det förefalla nödvändigt. Gällande tillämpning av bestämmelsen menar JO att det är 
svårt att uttala sig om då det är en bedömningsfråga. Detta eftersom att det är upp till 
socialtjänsten att själva avgöra huruvida en anmälan bör göras eller ej.

Att  socialtjänsten  har  ett  ansvar  för  barn  som  utsatts  för  brott  eller  övergrepp 
tydliggörs i 5 kap 11 § SoL vilken även knyter an till det som sägs i 2 kap. 1 § gällande 
kommunens ansvar för de som vistas där. När ett barn har blivit utsatt för brott har 
socialtjänsten till uppgift att inleda utredning enligt 11 kap 1 § SoL. De ska bedöma 
och tillgodose barnets behov av omedelbart skydd eller stöd och ta ställning till om en 
polisanmälan ska göras. Vidare ska de samordna arbetet med andra myndigheter och 
stödja barnet,  både under utredningen och mer  långsiktigt  vid behov.  De ska även 
bedöma föräldrarnas förmåga till omsorg och barnets behov av insatser. 

64 Socialstyrelsen, 2012 s. 8.
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8   Polisens sekretess och ansvar

8.1  Inledning

Här redogörs för den sekretess och sekretessbrytande bestämmelser som gäller inom 
polisverksamheten. Vi redogör även för det ansvar som polisen har gentemot barn som 
utsatts för brott.

8.2  Sekretess hos polisen

Polisen har liksom andra myndigheter att beakta de generella sekretessbestämmelser 
som finns i 8 kap. 1 § OSL. där det stadgas att sekretessbelagda uppgifter inte får röjas 
för enskilda eller andra myndigheter om inte annat anges i lag. 

Speciellt  för  polisverksamheten  gäller  sekretess  rörande  enskilds  personliga  eller 
ekonomiska förhållanden vid bland annat förundersökningar i brottmål vilket ger sig 
till yttryck i 35 kap 1 § OSL. Uppgifter får inte lämnas ut om det inte står klart att den 
enskilde eller närstående kan lida skada eller men av att uppgiften röjs, det vill säga 
sekretessen  har  ett  omvänt  skaderekvisit.  35  kap.  1  §  OSL  kan  till  exempel  bli 
tillämplig  i  polisens  brottsbekämpande  verksamhet  där  det  är  nödvändigt  att 
hemlighålla  vissa  känsliga  uppgifter.  Detta  kan  exempelvis  gälla  uppgifter  om 
individers  personliga förhållanden som polisen får kännedom av lägenhetsbråk och 
liknande.65

I RÅ 1992 not 117 finns exempel på när bestämmelsen blir tillämpbar. Fallet gällde 
två föräldrar som ville ta del av förhör med sin då 14-åriga dotter. Handlingarna var 
sekretessmarkerade  med  stöd  av  dåvarande  sekretesslagen  (nu  offentlighet  och 
sekretesslagen) då polisen ansåg att uppgifterna i handlingarna kunde medföra skada 
om de röjdes för målsäganden och misstänkta. Föräldrarna anförde i kammarrätten att 
de behövde uppgifterna för att få hjälp med adekvat medicinsk och psykisk behandling 
av  dottern,  och  de ansåg att  den skada  hon skulle  lida  av  att  familjen  tog  del  av 
vittnesuppgifterna inte var lika stor som den som skulle bli om de inte fick göra det, då 
detta  skulle  försvåra  dotterns  rehabilitering.  Regeringsrätten  som  senare  avgjorde 
målet  gjorde  bedömningen  att  uppgifterna  skulle  kunna  göra  betydande  skada  för 
dottern, då hon inte ville att dessa uppgifter skulle röjas. Vidare innehöll vittnesmålet 
även andra personers uttalanden vilka också skulle kunna komma att lida skada vid 
utlämning av uppgifterna. Med stöd av dåvarande sekretesslagen blev därför utfallet 
att uppgifterna förblev hemliga.

Här ser vi att regeringsrätten gjorde bedömningen att uppgifterna gällande flickan var 
av sådan karaktär att det skulle vara till skada för henne om uppgifterna lämnades ut. 
Att det var flickans egna föräldrar som begärt ut handlingarna var inte av betydelse 

65 Se Wågnert Hollunger, Offentlighet och sekretesslag 35 kap. 1 § not 793 (15 april 2013, Karnov 
Internet).
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enligt regeringsrätten och flickans intresse att hemlighålla uppgifterna vägde tyngre än 
föräldrarnas anföranden.

Sekretess föreligger även enligt 18 kap. 1 § OSL vid förundersökning i brottmål om 
det kan antas att framtida verksamhet skadas eller beslutade och förutsedda åtgärder 
motverkas om uppgiften röjs. Till skillnad från bestämmelsen i 35 kap 1 § skyddar 
regleringen  främst  den  egna  verksamheten  och  inte  den  enskildes  personliga 
förhållanden. Bestämmelsen kan bli tillämplig för handlingar i det enskilda fallet men 
även  för  handlingar  som  förekommer  i  polisens  allmänna  brottsförebyggande 
verksamhet.66 

I RÅ 1987 not. 273 klargörs att handlingar som förkommer i en förundersökning inte 
är allmänna eftersom att de inte är att anses som upprättade hos polismyndigheten. Det 
är inte förrän förundersökningen har avslutats som uppgifter kan komma att ses som 
allmänna vilket följer av  2 kap. 7 § TF. Har uppgifter däremot lämnats in till polisens 
förundersökning från en annan myndighet, till exempel socialtjänsten, räknas det som 
inkommen handling (därmed allmän handling)  och blir  därför offentlig.  Detsamma 
gäller  om  polisen  lämnar  uppgifter  från  pågående  förundersökning  till  annan 
myndighet.  Uppgiften  blir  då  en  upprättad  (därmed   allmän  handling)  hos  den 
mottagande myndigheten.

8.3  Sekretessbrytande bestämmelser

Generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL medger att myndigheter lämnar uppgifter mellan 
varandra om intresset  av att  uppgiften lämnas  ut väger  tyngre  än det  intresse som 
sekretessen  har  att  skydda,  det  krävs  alltså  en  intresseavvägning  innan 
generalklausulen går att tillämpa. Myndigheten har ingen skyldighet att hämta yttrande 
från  den  enskilde  innan  en  sekretessbelagd  uppgift  lämnas  ut.  Hur  denna 
generalklausul kan tillämpas inom polisväsendet nämns bland annat i ett uttalande från 
JO,  JO  1990/91  s.  369,  där  JO  tar  ställning  till  huruvida  samverkansgrupper  där 
sekretessbelagda uppgifter utbyts är acceptabelt. 

Uttalandet  gäller  en  samverkansgrupp  där  representanter  från  bland  annat  polis, 
länsstyrelsen, socialmyndigheter och läkare för psykiatriska avdelningar medverkade. 
Som nämnt tidigare så får inte generalklausulen tillämpas av varken socialtjänst eller 
hälso-  och  sjukvård,67 därav  uppkom tveksamheter  rörande om samverkansgrupper 
som dessa var godtagbart enligt sekretesslagen (idag offentlighet och sekretesslagen). 
Polisen  har  större  möjligheter  att  agera  fritt  i  sekretesshänseende  till  skillnad  från 
socialtjänsten  som  har  strikt  sekretess  inom  sin  verksamhet  och  generalklausulen 
medger  att  polisen  lämnar  uppgifter  till  andra  myndigheter  efter  att  en 
intresseavvägning har gjorts.  Som framgår i uttalandet så var det enbart polisen som 
delade med sig av uppgifter till de övriga representanterna och JO menade att det då 
inte förelåg anledning till kritik.

66 Se Wågnert Hollunger, Offentlighet och sekretesslag 18 kap 1 § not 237 (15 april 2013, Karnov 
Internet).

67 Se avsnitt 3.7.
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Det är även möjligt för polisen att tillämpa 10 kap. 2 § OSL som medger att uppgifter 
får lämnas ut om det är  nödvändigt  för att  myndigheterna  ska kunna fullfölja  sina 
verksamhetsuppgifter.

8.4 Polisens ansvar – unga som utsatts för 
brott

Polisens uppgifter när ett barn har blivit utsatt för brott är att upprätta en polisanmälan 
och färdigställa förundersökningsprotokoll. De ska även planera, förbereda, genomföra 
och dokumentera förhör och utredningsåtgärder med barn och andra bevispersoner.68 
Vidare  har  de  också  till  uppgift  att  verkställa  eventuella  tvångsmedelsbeslut,  till 
exempel  kroppsbesiktning,  hämtning till  förhör  och husrannsakan.  Slutligen  ska de 
även hantera och följa upp eventuella  besöksförbud. Polisen har ett  nära samarbete 
med åklagaren som oftast är förundersökningsledare när brottsoffret är under 18 år.69

I fråga om barn och unga så åligger det polisen att anmäla kännedom eller misstankar 
om  barn  som  far  illa  till  socialnämnden,  de  har  så  kallad  anmälningsplikt. 
Anmälningsplikten kommer till uttryck i 14 kap. 1 § SoL vars första och andra stycke 
lyder: 

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla 
till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa:

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,
2. andra  myndigheter  inom  hälso-  och  sjukvården,  annan 

rättspsykiatrisk  undersökningsverksamhet,  socialtjänsten  och 
kriminalvården,

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
4. de  som  är  verksamma  inom  yrkesmässigt  bedriven  enskild 

verksamhet  och  fullgör  uppgifter  som berör  barn  och  unga  eller 
inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område

  
Det  ansvar  som  åligger  polisen  i  och  med  anmälningsplikten  bryter  de  rådande 
sekretessbestämmelser  som finns  mellan  olika  myndigheter  och  verksamhetsgrenar 
inom  socialtjänsten.  Eventuellt  åsidosättande  av  anmälningsplikten  kan  medföra 
disciplinansvar och åtal för tjänstefel.70 Som tidigare nämnt så gäller också enligt 3 § 
polislagen att polismyndigheten ska samverka med socialtjänst och snarast underrätta 
dem  i  förhållanden  som  bör  föranleda  åtgärd  av  dem  kan  antas.  Detta  gäller 
polismyndigheten  som  sådan  och  inte  enskilda  tjänstemän,  däremot  så  gäller 
anmälningsplikten även tjänstemän.71

68 Red. Landberg, Åsa, Boken om barnahus: samverkan med barnet i centrum, Stockholm, 2009, s. 18. 
69 Ibid.
70 Clevesköld, Socialtjänstlag 14 kap. 1 § not 342 (2 maj 2013, Karnov Internet).
71 Socialstyrelsen, Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, 2004 s. 25.
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8.5  Sammanfattning

Utöver de sekretessbestämmelser som gäller för alla myndigheter i Sverige så återfinns 
mer specifika bestämmelser  i  35 kap.  OSL som gäller  för polisen vid till  exempel 
förundersökningar. Polisen har dock, till skillnad från socialtjänsten, möjlighet att med 
stöd av generalklausulen i 10 kap. 27 § OSL bryta sekretessen om det intresse som 
finns i att  uppgiften lämnas ut väger tyngre än det intresse som sekretessen har att 
skydda. Detsamma gäller med bestämmelsen i 10 kap. 2 § som även den ger möjlighet 
att häva sekretessen. 

Det  ansvar  polisen  har  vid  brott  mot  barn  är  att  upprätta  en  polisanmälan  och 
tillsammans med åklagaren besluta om och inleda förundersökning samt hålla förhör. 
Polisen har även en skyldighet att anmäla till socialtjänsten i alla fall där de misstänker 
eller får kännedom om att ett barn far eller farit illa och åtgärder från socialtjänsten i så 
fall  kan  bli  aktuellt.  Denna  anmälningsplikt  gäller  oavsett  grad  av  misstanke  och 
åsidosättande av detta kan leda till åtal för tjänstefel.
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9   Samverkan i praktiken - Barnahus

9.1  Inledning

För  att  underlätta  för  samverkan  mellan  myndigheter  finns  så  kallade  barnahus.  I 
följande kapitel  presenteras vad som är ett barnahus samt syftet  med dessa. Vidare 
följer  beskrivningar  av  två  viktiga  aktiviteter  som  förekommer  på  barnahus, 
samrådsmöten och medhörningsförhör. 

9.2  Barnahus

För att  öka  möjligheterna  för  samverkan  mellan  olika  myndigheter  när  barn  blivit 
utsatt  för  brott  finns  verksamhetsformen  barnahus.  I  dessa  kan  polis,  socialtjänst, 
åklagare, barnläkare, barnpsykiatri samt rättsläkare samarbeta i fall då barn har blivit, 
eller  misstänkts  har  blivit,  utsatta  för  brott.  Barnahuset  har  också  fast  personal, 
vanligen  erfarna  socialsekreterare,  som jobbar  för  att  samordna  verksamheten  och 
bjuder  in  till  samrådsmöten,  samarbetsmöten  och  gemensamma  utbildningar.72 I 
dagsläget finns det ca 20 barnahus i olika städer runt om i Sverige.73

Syftet  med  barnahusen  är  att  utsatta  barn  inte  ska  behöva  uppsöka  ett  flertal 
institutioner och berätta sin (många gånger traumatiska) historia flera gånger. I stället 
ska barnahuset finnas som en central och trygg plats där barnet kan känna sig bekväm 
med att berätta vad han eller hon har upplevt. Miljön på ett barnahus föreställer snarare 
ett barnanpassat hem än kontorsmiljö. Det viktiga med barnahusen är att barnet är i 
centrum,  och  att  all  verksamhet  bedrivs  med  barnets  bästa  som  grundtanke.74 
Barnahusen ska erbjuda en fysisk och psykisk trygg miljö för barnen och de får en 
central roll i utredningen genom att de vuxna kommer till barnet och inte vice versa. 
Det blir ett samlat omhändertagande av vuxna som alla har samma mål för barnet. 
Barnahusen är alltså tänkta som en helhetslösning för de insatser som behövs för att ge 
barnet upprättelse, skydd, stöd och behandling.75

9.2.1 Samrådsmöte

Ett  viktigt  inslag  i  arbetet  på  barnahusen  är  samrådsmöten.  Vanligen  är  det 
socialtjänsten  som kallar  till  ett  inledande  samrådsmöte  när  ett  barn  misstänkts  ha 
blivit utsatt för brott. Socialtjänsten som initierat ärendet beslutar också om ärendet ska 
vara identifierat eller avidentifierat.76 Om en polisanmälan har blivit gjord blir ärendet 
alltid  identifierat,  annars  avvaktar  man  avidentifiering  till  dess  att  beslut  om 

72 Red. Landberg, s. 11.
73 Barnahus Linköping, http://www.barnahuslinkoping.se/?page=barnahus-i-sverige&pid=106, 16 maj 

2013.
74 Red. Landberg, s. 11.
75 Ibid.
76 Red. Landberg, s. 46 ff.
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polisanmälan tagits. På samrådsmötet träffas inblandade myndigheter och diskuterar 
vilka åtgärder som är aktuella i det enskilda fallet. Syftet är att samordna uppgifter så 
som brottsutredning,  social  utredning, barnpsykiatrisk utredning, läkarundersökning, 
rättsläkarintyg  samt  vårdnads-  och  umgängesutredning.  På  mötet  fastställs  vilken 
myndighet  som ska  göra  vad,  utifrån  myndigheternas  arbetsområde.  De  prioriterar 
också i vilken ordning uppgifterna ska utföras för att inte försvåra för någon annan 
myndighets  arbete  och  för  att  underlätta  barnets  kontakter  med  de  inblandade 
aktörerna. Ofta sammanställs också en gemensam utredningsplan för fallet.77

9.2.2 Medhörning

På barnahus görs förhör av det utsatta barnet och som ovan nämnt finns möjlighet för 
medhörning, vilket innebär att personer från flera olika myndigheter kan ta del av ett 
och samma förhör av barnet. Detta för att barnet ska slippa berätta sin historia flera 
gånger. Ett förhör med medhörning går till så att en polis som är förhörsledare, håller i 
förhöret,  som  också  spelas  in  med  videokamera  för  att  senare  kunna  användas  i 
rätten.78 I ett medhörningsrum bredvid förhörsrummet sitter andra aktörer som alla har 
sitt speciella syfte (som alltid ska gagna barnet) för att lyssna på förhöret. Vanligen är 
dessa åklagare som leder förundersökning, ibland en poliskollega till  den polis som 
håller  i  förhöret,  ett  särskilt  målsägandebiträde,  den  tilltalades  försvarsadvokat,  en 
socialsekreterare och en socionom eller psykolog. De som sitter i medhörningsrummet 
följer förhöret på en skärm med hjälp av videokameran. Alla som sitter på medhörning 
har också möjlighet att genom förhörsledaren ställa kompletterande frågor till barnet 
för att kunna fullfölja sin egen uppgift eller utredning i ärendet.79

9.3  Sammanfattning

Barnahus finns till för att underlätta samverkan mellan myndigheter i fall då barn blivit 
utsatta för brott. Det blir en central plats för utredning av det aktuella fallet. Miljön på 
barnahus  ska  vara  barnanpassad  och påminner  mer  om ett  hem än ett  kontor.  De 
myndigheter  som  vanligen  samarbetar  på  ett  barnahus  är  socialtjänst,  åklagare, 
barnläkare,  barnpsykiatri  samt  rättsläkare.  Syftet  är  att  det  utsatta  barnet  ska få  en 
central roll i utredningen och att densamma ska ske med barnets bästa i åtanke. Arbetet 
på barnahus inleds ofta med så kallade samrådsmöten,  där inblandade myndigheter 
träffas och sammanställer  en utredningsplan med gemensamma mål för barnet. Om 
man under samrådsmötet kommer överens om att barnet behöver förhöras görs även 
detta på barnahus, där det finns möjlighet till medhörning. Det innebär att polisen kan 
hålla i ett förhör av barnet medan övriga myndigheter, exempelvis socialtjänsten och 
åklagaren, kan följa förhöret via en videokamera ifrån ett rum bredvid.

77 Red. Landberg, s. 46 ff.
78 Ibid. s. 64 ff.
79 Ibid.
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10   Analys

10.1   Inledning

I detta kapitel  analyseras det material  som presenterats i uppsatsen. I det inledande 
avsnittet  diskuterar  vi  kort  offentlighet  och sekretess. Därefter följer  tre avsnitt  där 
samverkan,  sekretess  och  sekretessbrytande  bestämmelser  inom  de  båda 
myndigheterna och barnets bästa analyseras.

10.2 Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen är en viktig rättsprincip i svensk rätt som ligger till grund för 
offentlighet och sekretesslagen. Lagen uttrycker att alla allmänna handlingar ska vara 
offentliga  vilket  gäller  såväl  skriftliga  som  muntliga  uppgifter  i  all  offentlig 
verksamhet. I vissa fall finns det dock anledning att skydda vissa handlingar genom 
sekretess då en del känslig information kan leda till skada eller men om de röjs.

När en uppgift är belagd med sekretess innebär det att den inte får röjas till  varken 
enskilda eller andra myndigheter såvida annat inte anges i OSL. Sekretessen kan även 
gälla inom olika utskott hos en myndighet i fall då de är självständiga i förhållande till 
varandra. Det är även viktigt att notera att när en sekretessbelagd handling utlämnas av 
en  myndighet  till  en  annan  så  förlorar  uppgiften  sitt  skydd.  Det  vill  säga  att  den 
myndighet som tar emot uppgiften själva måste göra en ny bedömning om sekretess 
(utifrån deras bestämmelser) om någon begär att få ta del av handlingen. För att stärka 
det skydd som sekretess innebär finns därför konstruktionen med skaderekvisit.

Skaderekvisiten hjälper myndigheten att bedöma huruvida en uppgift ska lämnas ut 
eller  inte genom en skadebedömning.  Sekretessens styrka anges i  den bestämmelse 
som  belägger  uppgiften  med  sekretess.  Det  vanligast  förekommande  rekvisitet 
benämns som rakt skaderekvisit och innebär att offentlighet är huvudregeln. Det finns 
även omvända skaderekvisit som innebär att det föreligger presumtion för sekretess. 
Uppgifter får då inte lämnas ut om det inte står klart att den enskilde kan lida skada 
eller men av detta. 

Inom socialtjänsten råder en starkare sekretess än hos vissa andra verksamheter, då de 
tillämpar ett så kallat omvänt skaderekvisit. Detta gör det svårare att bryta sekretessen 
genom sekretessbrytande  bestämmelser.  Eftersom att  socialtjänsten  ofta  handlägger 
känsliga  ärenden rörande barn  och vuxna bör  den starka sekretessen  anses  stärka 
rättssäkerheten och därför vara av stor vikt för verksamhetens arbete. 

Polisen har bland annat att beakta sekretessbestämmelsen i 18 kap. 1 § OSL vilken 
begränsas med det raka skaderekvisitet. Däremot finns även en bestämmelse till skydd 
för den enskilde i lagens 35 kap. 1 § vilken regleras likt socialtjänstens sekretess med 
det  omvända  rekvisitet.  Gällande  myndighetssamverkan  så  torde  det  omvända 
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skaderekvisitet  utgöra  ett  större  hinder  för  utlämnande  av  känslig  information  i 
jämförelse med raka skaderekvisit.

10.3   Samverkan

Polisen och socialtjänsten är två skilda myndigheter med olika uppgifter i samhället. 
Trots att  de har olika mål och riktlinjer i sin verksamhet  (vilka beskrivs i lagarnas 
inledande  paragrafer)  strävar  de  båda  efter  ökad  trygghet  för  medborgarna.  Ett 
exempel  på detta  är  att  socialtjänsten  i  sin inledande paragraf  åläggs uppgiften  att 
främja  människornas  ekonomiska  och  sociala  trygghet,  medan  polisen  enligt 
polislagen ska främja rättvisa och trygghet. Även fast det är olika former av trygghet 
som avses borde det ändå kunna antas att myndigheterna har samma grundmål.

Socialnämnden har ett ansvar för alla barn som vistas i kommunen, trots det har det 
ansetts viktigt att lyfta fram vissa grupper som kan behöva extra stöd och hjälp genom 
lag. Socialtjänsten har först och främst ett generellt ansvar för alla barn som på något 
vis far illa. När ett barn har utsatts för brott åligger det också socialnämnden att ge 
barnet det stöd och hjälp den behöver vilket kommer till uttryck i 5 kap. 11 § SoL. De 
har  även  till  uppgift  att  snarast  starta  en  utredning  av  anmälan  som  kommit  till 
nämndens kännedom vilket tydliggörs i 11 kap. 1 §. När det gäller unga som utsatts för 
brott måste nämnden även göra en bedömning om den unge behöver omedelbart skydd 
med stöd av 11 kap. 1a§.

I fall när polisen fått kännedom om att ett barn far illa eller utsatts för brott så gäller 
anmälningsplikt  enligt  14 kap. 1 § SoL. Utöver den anmälningsplikt  som råder för 
polisen  ska  de  även  upprätta  en  polisanmälan,  planera  och  genomföra  förhör  och 
genomföra övriga utredningsåtgärder tillsammans med åklagaren.

I  arbetet  med  barn  som  utsatts  för  brott  torde  samverkan  mellan  de  båda 
myndigheterna vara nödvändigt då deras arbete på många vis kompletterar varandra. 
Samverkan mellan polismyndigheten och socialtjänsten relegeras på flertalet ställen i 
lagen. Den generella regleringen återfinns i 6 § FL som säger att varje myndighet ska 
lämna andra myndigheter hjälp. Mer specifik reglering för samverkan mellan polis och 
socialtjänst  återfinns  i  3  §  PoL,  där  det  står  att  polisen  ska  samarbeta  med  andra 
myndigheter, och särskilt med socialtjänsten. Där fastställs även att andra myndigheter 
ska  stödja  polisen  i  dess  arbete.  Det  är  framförallt  denna  paragraf  som  reglerar 
samverkan mellan de två aktuella myndigheterna och den bör därför vara av stor vikt i 
den  lagliga  regleringen  gällande  samverkan.  Även  i  socialtjänstlagen  återfinns 
förutsättningar för samverkan mellan socialtjänsten och polismyndigheten. I 3 kap. 5 § 
sägs att samverkan ska ske med andra myndigheter vid insatser för enskild när det är 
nödvändigt.

Att det finns goda förutsättningar för samverkan är tydligt. Vikten av samarbete över 
verksamhetsgränser  framgår  bland  annat  i  prop.  1996/97:124  s.  57  där  det  dels 
tydliggörs  att  samverkan  bidrar  till  bättre  utnyttjande  av  resurser  och  ökar 
kostnadsmedvetenheten  och dels  ökar  möjligheten  för  utsatta  människor  att  få  den 
hjälp han eller hon behöver. De förutsättningar som finns för samverkan möjliggör inte 
bara  för  samarbete  utan  utgör  i  många  fall  en  skyldighet  för  myndigheterna  att 

37



samverka, vilket bland annat framgår av 3 § PoL. De bestämmelser som specifikt rör 
barn som utsatts för brott tydliggör att dessa är en utsatt grupp med behov av extra stöd 
från samhället.

10.4 Sekretess inom polis och 
socialtjänst

Trots  att  det  finns  flera  bestämmelser  gällande  att  socialtjänsten  och  polisen  ska 
samverka så finns det som nämnt regler i OSL som kan utgöra hinder för detta. Som 
framgått  så  har  socialtjänsten  tystnadsplikt  och,  utöver  den  generella  sekretessen, 
speciella  sekretessbestämmelser  inom sin verksamhet.  Dessa bestämmelser  kommer 
till uttryck i 26 kap. 1 § OSL. Uppgifter får enligt bestämmelsen inte röjas till andra 
myndigheter om det inte står klart att den enskilde som uppgifterna gäller lider skada 
eller men av detta. 

Eftersom att begreppet men är svårdefinierat så ställs stora krav på tjänstemannen i det 
enskilda fallet  att  bedöma när  men kan föreligga.  Detta  kan vara problematiskt då 
tjänstemannen har att bedöma en enskild persons subjektiva känslor och åsikter. Att 
bedömningen kan vara svår ser vi också i rättsfallet RÅ 1984 2:24 rörande fadern som 
ville  ta  del  av  sitt  barns  bostadsadress  mot  moderns  vilja.  I  detta  fall  gjorde 
socialtjänsten och kammarrätten bedömningen att  men förelåg medan regeringsrätten 
menade motsatsen.

Även polisverksamheten har vissa sekretessbestämmelser att ta hänsyn till.  I 18 och 
35 kap. OSL regleras den sekretess som råder inom verksamhet vars uppgift  är att 
beivra och förebygga brott. Det vill säga att kapitlens innehåll tar sikte på bland annat 
polisverksamheten.  I  18  kap.  1  §  framgår  att  sekretess  gäller  för  uppgifter  i 
förundersökningar i brottmål om det kan antas att förutsedda beslut motverkas eller 
kan  skada  den framtida  verksamheten.  I  35  kapitlets  första  bestämmelse  anges  att 
sekretess  gäller  om  personers  ekonomiska  och  personliga  förhållanden  och  att 
uppgifter inte får lämnas ut om det finns risk för skada eller men för den enskilde. För 
polisverksamheten  blir  regleringarna  tillämpliga  under förundersökningar  men även 
inom annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga eller utreda brott.

Sekretessen  påverkas  inte  av  samverkan  mellan  myndigheter  och  både  polis  och 
socialtjänst  måste  som i alla andra fall  ta hänsyn till  bestämmelserna i OSL. Detta 
betyder alltså att även om socialtjänsten samverkar med polisen så gäller sekretessen 
med samma styrka som i övriga fall.

10.4.1   Sekretessbrytande bestämmelser

I 10 kap. OSL återfinns flertalet sekretessbrytande bestämmelser som kan bli aktuella 
vid samverkan mellan polis och socialtjänst. 2 § samma kapitel blir tillämpbar i fall då 
sekretessen behöver  brytas  för att  myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. 
Vidare  är  det  framförallt  en  sekretessbrytande  bestämmelse  som  blir  viktig  vid 
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samverkan mellan myndigheterna i fall som rör brottsutsatta barn. Denna återfinns i 10 
kap. 21 § OSL och blir tillämpbar för socialtjänsten när de verkar mot polisen. 

Den  specifika  bestämmelsen  i  21  §  tar  sikte  på  barn  som  utsatts  för  brott,  då 
socialtjänsten i dessa fall får lämna uppgifter till polisen. Detta kan till exempel te sig 
genom en polisanmälan från socialnämnden. Det är då upp till socialtjänsten att avgöra 
huruvida  uppgifter  bör  lämnas  till  polisen  eller  ej.  Det  tål  dock att  poängteras  att 
socialtjänsten inte har en skyldighet att anmäla, de måste själva göra en professionell 
bedömning av ärendet.  Huvudregeln är dock att  när  barnet  utsatts  för brott  bör en 
anmälan göras. Enligt JO:s uttalande (JO 2011/12 s.426) blir det tydligt att det är upp 
till den enskilde tjänstemannen att avgöra när en polisanmälan bör göras. JO menade 
där att det är svårt att avgöra vad i det enskilda fallet som kan ligga till grund för en 
anmälan då det är en bedömningsfråga.  

Vidare  har  socialtjänsten  också  en skyldighet  enligt  6  kap.  5  §  OSL att  lämna  ut 
uppgifter till polisen på begäran såvida uppgiften inte är sekretessbelagd eller skulle 
hindra arbetets behöriga gång. Är uppgiften sekretessbelagd så kvarstår skyldigheten 
om det finns en sekretessbrytande bestämmelse som är tillämpbar.  Det tål dock att 
poängteras att socialtjänsten då endast ska lämna ut uppgifter på begäran och de får 
alltså  inte  på  eget  initiativ  meddela  andra  myndigheter  uppgifter  med  stöd  av 
bestämmelsen. Detta framgår tydligt JO:s uttalande JO 1999/2000 s. 174.  

Generalklausulen  i  10  kap.  27  §  OSL som medger  att  uppgift  får  lämnas  mellan 
myndigheter i fall där intresset av att uppgiften lämnas ut väger tyngre än det intresse 
sekretessen har att skydda kan inte tillämpas av socialtjänsten. Däremot kan den bli 
tillämplig för polisen när socialtjänsten behöver ta del av uppgifter som förekommer i 
polisens  arbete.  För  polisen  gäller  även  anmälningsplikt  enligt  14  kap.  1  §  SoL 
gentemot socialtjänsten i fall då de misstänker eller känner till att barn far illa eller 
utsatts  för  brott.  I  det  fallet  finns  inget  utrymme  för  polisen  att  göra  en  egen 
bedömning av huruvida uppgifter ska lämnas ut,  de är skyldiga att  oavsett  grad av 
misstanke meddela socialtjänsten.

I både socialtjänstens och polisens fall går det vanligtvis genom ett medgivande från 
den enskilde att lämna ut sekretessbelagda uppgifter mellan varandra utan att söka stöd 
i andra sekretessbrytande bestämmelser. I fall som rör barn så är det vårdnadshavaren 
till barnet som lämnar medgivande. 

I  fråga om sekretess  och sekretessbrytande  bestämmelser  måste  socialtjänsten  göra 
större övervägningar innan de väljer att lämna ut känslig information. Vidare kan vi 
också notera att ett stort ansvar läggs hos den enskilda socialtjänstemannen att avgöra 
huruvida en anmälan till polisen bör göras i fall där misstanke om brott mot barn finns. 
Polisen har mindre svängrum att själv bestämma om anmälan till  socialtjänsten bör 
göras i liknande fall och detta beror med stor sannolikhet på att de två myndigheterna 
har olika åligganden i sin verksamhet. Polisen ska å ena sidan utreda huruvida ett brott 
begåtts och vem som är gärningsmannen medan socialtjänsten å andra sidan ska se till 
att barnet får det stöd och hjälp den behöver både under och efter processen.  
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10.5 Barnets bästa och Barnahus

Enligt barnkonventionen så ska alla åtgärder rörande barn vara till barnets bästa. Alla 
barn oavsett bakgrund ska respekteras och hänsyn ska tas till barnets egna åsikter och 
känslor.  Detta  gäller  såklart  även när  barn har  utsatts  för brott  och vid samverkan 
rörande detta. För socialtjänsten finns det en tydlig bestämmelse i 1 kap. 2 § SoL som 
tar sikte på att barnets bästa ska tas tillvara i alla beslut och åtgärder som rör barn. För 
polisen å andra sidan finns inte barnets bästa lagfäst i PoL. Eftersom att Sverige har 
ratificerat konventionen så gäller dock dess artiklar för alla myndigheter oavsett om 
det finns i vår traditionella lagtext eller ej.

Socialtjänsten torde vara den myndighet som främst berörs av konventionen då det är 
de som har ansvar för att barnet får det stöd den behöver. I polisens arbete ingår främst 
att utreda om och vilket brott som begåtts mot barnet och i och med anmälningsplikten 
gentemot  socialtjänsten  så  lämnar  de  över  ansvaret  för  barnets  välmående  till 
socialtjänsten.  Dock så måste  polisen  ändå när de är  i  kontakt  med barnet  vid till 
exempel förhör beakta vad som är rimligt i förhållande till barnets bästa. 

Att barnets egna åsikter respekteras kan vi se i JO 2011/12 s. 426 och RÅ 1992 not 
117. I båda fallen har hänsyn tagits till vad barnen själva önskat. I det förstnämnda 
fallet avstod socialtjänsten från att polisanmäla då flickan det rörde motsatte sig detta 
men  även  i  det  sistnämnda  fallet  tog  rättstillämparen  hänsyn  till  barnets  vilja  då 
föräldrarna inte fick ta del av förhör med flickan det gällde. Detta är förenligt med 
barnkonventionens tredje artikel  som tar sikte på att  barnet ska ha rätt  till  en egen 
åsikt.   

Trots att  det  inte  uttryckligen står  något i  barnkonventionen om samverkan mellan 
myndigheter så understryks att barnets bästa alltid ska tas till vara. För att tillgodose de 
krav som konventionen ställer torde samverkan vara av vikt, framför allt när det rör 
barn som utsatts för brott eller på annat sätt farit illa.

I Sverige har det i flertalet kommuner inrättats så kallade barnahus där socialtjänst, 
polis,  åklagare  etc.  samverkar  gällande  barn  som  utsatts  för  brott.  Tanken  med 
barnahus är att barnet ska få en central plats i utredningen i en trygg miljö. Detta för att 
göra upplevelsen så bra som möjligt för det utsatta barnet vilket också är förenligt med 
barnkonventionen.  

Barnahus förbättrar möjligheterna för samverkan mellan aktuella myndigheter, då det 
blir en naturlig mötesplats för personalen från olika arbetsplatser att lära känna både 
varandra  och varandras  arbetssätt.  Att  ha gemensamma  mål  för  barnen tvingar  till 
samarbete. Det ska dock poängteras att alla myndigheter fortfarande arbetar efter sitt 
regelverk. Detta innebär att lagar och förordningar, anvisningar och interna regler samt 
ibland även informella regler givetvis måste följas. Gällande sekretessregler tillämpas 
även på barnahus och kan ibland leda till hinder för arbetet. Bland annat kan den så 
kallade förundersökningssekretessen i 18 kap. 1 § OSL bli ett hinder för polisen att 
lämna uppgifter till socialtjänsten. 

Det finns flera faktorer som kan påverka hur effektivt arbetet på barnahus fungerar. 
Regelverket för de enskilda myndigheterna har stor betydelse, regler som hänvisar till 
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samverkan kan främja arbetet  medan regler  som motverkar  samarbeten  naturligtvis 
motverkar samverkan. Slutligen är också de samarbetande myndigheternas synsätt på 
organiseringen kring barnahus viktigt.  Grundläggande begrepp bör definieras för att 
undvika missförstånd, och det är också bra om myndigheterna har god kunskap om 
varandras regelverk  för  olika arbetsuppgifter.
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11   Slutsats

Lagstadgad samverkan återfinns på flertalet ställen i lagen, bland annat i FL, SoL och 
PoL.  De  sekretessbestämmelser  som  finns  i  OSL  kan  dock  utgöra  hinder  för 
samverkan. Detta då vissa uppgifter som kan vara av vikt för en myndighet inte får 
lämnas ut av den myndighet där uppgiften finns. Vi har kommit fram till att det inom 
socialtjänsten råder stark sekretess vilket försvårar möjligheten att begära ut uppgifter 
från  verksamheten.  Det  läggs  också  ett  stort  ansvar  hos  den  enskilde 
socialtjänstemannen  att  själv  bedöma  när  men  anses  föreligga  och  sedan  avgöra 
huruvida uppgiften kan lämnas ut. I vissa fall har dock socialtjänsten en skyldighet att 
lämna uppgifter till polisen när det begärs från polismyndigheten, då måste däremot 
polisen söka stöd i de sekretessbrytande bestämmelser som finns innan de kan begära 
ut uppgifterna.

Vi kan se att sekretessbestämmelser inte bör utgöra något stort hinder för samverkan i 
fall  då  barn  blivit  utsatta  för  brott.  Problemen  som  sekretess  kan  innebära  för 
samverkan kan undgås i de fall då sekretessbrytande bestämmelser finns.  När det rör 
brottsutsatta barn kan socialtjänsten till  exempel med stöd av den sekretessbrytande 
bestämmelsen i 10 kap. 21 § OSL lämna uppgifter till polisen. Bestämmelsen gör det 
också möjligt för socialtjänsten att göra en polisanmälan även om den inte innebär en 
skyldighet att göra så. Polisen har däremot alltid en skyldighet att alltid anmäla till  
socialtjänsten när det finns misstanke om barn som far illa. 

I fall då barn blivit utsatta för brott är det viktigt att ta hänsyn till barnets rättigheter 
enligt  barnkonventionen. Detta gäller  både för arbete hos polis och socialtjänst och 
innebär  att  alla  åtgärder  gällande  barn  ska  utgå  från  barnets  bästa.  Även  om 
konventionen inte direkt uttrycker något om samverkan mellan myndigheter så torde 
det vara nödvändigt med samarbete när det rör brottsutsatta barn för att de ska ta så lite 
skada som möjligt. Vi ser att socialtjänsten har huvudansvaret för att ta till vara barnets 
bästa då det är dem som har till uppgift att ge barnet stöd och hjälp. Polisens uppgift är 
framför allt att lösa brottet och lämnar i och med anmälningsplikten över ansvaret för 
barnet  till  socialtjänsten.  Däremot  måste  polisen,  som  ovan  nämnt,  ta  hänsyn  till 
barnets bästa i all verksamhet som rör barn, till exempel vid förhör.

Barnahus fungerar som en plattform för samarbete mellan myndigheter i arbetet med 
barn men är i den meningen ingen juridisk lösning. Snarare verkar barnahus som en 
länk mellan inblandade myndigheter och det faktum att barnet ska ta så lite skada som 
möjligt.  Verksamheten underlättar med andra ord för samarbete över sektorsgränser 
och skapar samtidigt en trygg miljö för barnet. Däremot tillämpas fortfarande rådande 
sekretessbestämmelser vilka inte påverkas av verksamhetsformen på barnahus.

För  att  slutligen  besvara  vår  forskningsfråga  menar  vi  att  det  finns  goda juridiska 
förutsättningar  för samverkan mellan  polis  och socialtjänst  i  fall  då barn har blivit 
utsatta för brott. Vi ser även att myndigheterna har en skyldighet att samverka i vissa 
fall. Sekretessbestämmelser bör inte utgöra något stort hinder för arbetet då det finns 
sekretessbrytande bestämmelser som kan tillämpas vid brott mot barn.  
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