
 

 

 
 
 
 
Sekretess inom skolväsendet 
 
Undertecknad har tagit del av de bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som 
gäller för mitt verksamhetsområde. Jag har särskilt uppmärksammats på den sekretess som gäller till 
skydd för enskilds personliga förhållanden. Detta innebär att jag inte får, vare sig i eller utom 
tjänsten, röja uppgift om enskild om det finns risk för att enskild eller honom närstående lider med 
om uppgiften röjs.  Med sekretess avses bland annat följande: Se bilaga.  
 
Jag har tagit del av och förstått innehållet som redovisas i bilaga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danderyd den……………………. 
 
 
……………………………………  ……………………………………. 
Namnunderskrift   Namnförtydligande 
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Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
 
23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m. 

 Utbildningsverksamhet m.m. 
 Förskola och viss annan pedagogisk verksamhet 
 1 § Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen 

(2010:800)som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till 
denne lider men. 

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

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

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

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

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866) 

Fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhet  
3 § Sekretess gäller i fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen 

(2010:800)som erbjuds i stället för fritidshem för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan 
särskild elevstödjande verksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om 
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. 

Sekretess gäller 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. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866). 
Specialpedagogisk stödverksamhet 

 4 § 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. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. 
 Annan utbildningsverksamhet 
 5 § Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1-3 §§ för uppgift som 

hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga 
förhållanden hos psykolog, kurator eller hos studie- och yrkesvägledningen, om det inte står klart att 
uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller i 
elevvårdande verksamhet i övrigt inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, 
den särskilda utbildningen för vuxna, utbildningen i svenska för invandrare och folkhögskolan för uppgift 
om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne 
lider men om uppgiften röjs. Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1-3 §§ i 
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annat fall än som avses i första stycket och hos Universitets- och högskolerådet i verksamhet som avser 
biträde vid antagning av studenter för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter 
om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. 

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2012:920). 

 
25 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och 
sjukvård, m.m. 

 Hälso- och sjukvård m.m. 
 Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet 
 1 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller 

andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 
någon närstående till denne lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis 
rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, 
fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma 
sjukdomar. 

Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2012:459). 

  
10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från 
sekretess 

 Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter 
 Generalklausul 

 27 § Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15–26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en 
myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse 
som sekretessen ska skydda. 

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 2 a och 8 §§, 25 kap. 1–8 §§, 26 
kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 
kap. 2 och 5 §§. 

Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller förordning eller föreskrift 
som har meddelats med stöd av personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2013:795). 
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