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 23 kapitlet 

 Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m 
 
 Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet 

 
1 § första stycket 

Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 
kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för 
förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står 
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider men.  
 

1 § andra stycket 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag 
(2010:866). 
 
Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 
2 § första stycket 

Uppgift som  Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan,  
avser psykolo-  specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för 
gisk, psykosocial uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som  
eller specialpeda- avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det  
gogisk insats inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
  närstående till denne lider men. 
 
 2§ andra stycket 

Elevstödjande  Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i särskild 
verksamhet i  elevstödjande verksamhet i övrigt för uppgift om en enskilds personliga 
övrigt, elevs  förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande 
tillrättaförande,  av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen   
skiljande från gäller dock endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 
vidare studier       till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende. 
 

 2§ tredje stycket 
Uppgift om en- Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall än som  
skilds identitet, avses i första och andra styckena för uppgift om en enskilds identitet, adress  
adress m m  och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det 
   av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till 
  denne lider men om uppgiften röjs. 
    
   2 § fjärde stycket 

 För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag 
(2010:866) 
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 Fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet 
 
3 § första stycket 

Uppgift som Sekretess gäller i fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 
avser psykolo-  kap. skollagen (2010:800) som erbjuds i stället för fritidshem för uppgift om en 
gisk, psykosocial  enskilds personliga förhållanden i sådan särskild elevstödjande verksamhet  
eller specialpeda- som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte 
gogisk insats  står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
   denne lider men. 
 
  3 § 2 stycket 
     Sekretess gäller i övrigt på det område som anges i första stycket för annan 
    uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den 
  enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 
 
  3 § tredje stycket 
       För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag 
   (2010:866). 
 
 Specialpedagogisk stödverksamhet 
 

  4 § första stycket 

  Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om en enskilds  
  personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående  
  till denne lider men om uppgiften röjs. 

   

  4 § andra stycket 
  För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 

Annan utbildningsverksamhet 
  

  5 § första stycket 

Psykolog, Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1-3 §§ för 
kurator, studie-  uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för  
och yrkesväg-  uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller hos 
ledning  studie- och yrkesvägledningen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
     den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

 

  3 § tredje stycket 
     För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag 
   (2010:866). 
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Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
 

8 § första stycket 

Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § 

tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att 

meddela och offentliggöra uppgifter. 

 

8 § andra stycket 

Den tystnadsplikt som följer av 2-5 §§ inskränker rätten att meddela och 

offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till annat än 

ärende om tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare studier. 

 

25 kapitlet 

 Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- 
  och sjukvård m m 
 
  1 § del av första stycket 
Medicinsk   Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds 
elevhälsa  hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften 
   kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.  

 
 1 § andra stycket 

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

Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 
18 § andra stycket 

Den tystnadsplikt som följer av 1-5 §§ (endast 1 § avser vår verksamhet) inskränker 

rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat 

än verkställigheten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan 

samtycke. 

  
 
 
  
 
 
 
 

 

  
  



 

                                              INFORMATION OM SEKRETESS 
                                              enligt Offentlighets- och sekretesslagen 
                                              (SFS 2009:400) 

Barn- och  
utbildningsförvaltningen 

  4 

  
 Jag känner till att friheten enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihets-

grundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall är begränsad på 
grund av tystnadsplikt i Offentlighets- och sekretesslagen. 

 
 

 Jag har tagit del av ovanstående utdrag ur Offentlighets- och sekretesslagen. 
 

 
 ……………….......... 
 Datum 

 
 
 ………………………………………………................... 
 För- och efternamn 
 
    
 ……………………........................................................... 
 Personnummer 
 
 
 ………………………………………………................... 
 Befattning 
 
 
 ……………………………………………….................. 
 Underskrift 


