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SEKRETESS I FÖRSKOLEVERKSAMHETEN 
Som anställd i Säters kommun inom annan pedagogisk omsorg och förskola måste du iaktta tystnadsplikt och 
sekretess enligt bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) 23 kap. 1 (se bilaga 1). 

De uppgifter som omfattas av tystnadsplikt/sekretess gäller enskilda personers (barn och vuxna) personliga för-
hållanden. Med personliga förhållanden menas till exempel familjeförhållanden, hälsotillstånd, ekonomi, adresser 
och telefonnummer, karaktär med mera. Hit hör även till exempel sjukhusvistelse. Känsliga uppgifter om barnet 
och barnets närstående skyddas ”om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan men”. Med ”men” avses till 
exempel en känsla av att känna sig kränkt eller mindre värd om uppgiften röjs. Bedömningen av vad som är men-
ligt ska göras utifrån den enskilde personens egen uppfattning. Med stöd av ett samtycke från den enskilde kan 
även känsliga uppgifter lämnas till utomstående, OSL 12:2 (se bilaga 1). Personal i kommunal annan pedagogisk 
omsorg och en kommunal förskola har rätt att fritt lämna meddelanden till press, radio och TV när uppgifterna 
inte omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Då sekretess/tystnadsplikt gäller är meddelarfriheten starkt in-
skränkt. 

Sekretess och tystnadsplikt 

− gäller för de uppgifter Du får reda på i verksamheten 
− skall följas även utanför arbetstid 
− gäller hela livet, det vill säga även efter det att Du slutat Din anställning 

Kom ihåg 

− tala aldrig med förälder om en annan förälder eller annan förälders barn 
− tala inte med Dina arbetskamrater om det enskilda barnet/dess förälder, om det inte är nödvändigt för arbe-

tets utförande, detta är en viktig etisk regel 
− om Du tillsammans med en arbetskamrat diskuterar frågeställningar som rör det enskilda barnet; se till att 

ingen obehörig är närvarande 
− om Du är tveksam om bestämmelsernas innebörd; tala med Din arbetsledare/chef 

Sekretessintyg 
Jag har fått information om min sekretess och tystnadsplikt och även förstått att dessa regler hindrar att jag vid 
tystnadsplikt kontaktar massmedierna. Brott mot tystnadsplikten kan ge upp till ett års fängelse. 

Lagstiftning framgår av bilaga 1.  

Namn 

 

Personnummer 

Befattning 

 

Datum 

Underskrift 
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Bilaga 1 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m. 

Förskoleverksamhet 
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. 

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 stu-
die- 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 upp-
gift 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 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). 

12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. 
2 § En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat 
anges i denna lag.  

Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en 
annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde motta-
garens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften 
lämnas ut. Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i andra stycket inskrän-
ker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 
1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Sekretess i förhållande till vårdnadsha-
vare 
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