
Sekretess 

Grundläggande bestämmelser om sekretess, 7 kap 1 § 
Förbud mot utnyttjande av sekretessreglerad uppgift.  

Vilka sekretessen gäller mot, 8 kap 
Sekretessen gäller mot enskilda och mot andra myndigheter (1 §) 

12 kap Sekretess i förhållande till den enskilde själv 

1-2 § Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat 

anges i lagen. 

3 § Sekretess gäller för underårig även i förhållande till dennes vårdnadshavare om det kan antas att 

den underårige lider betydande men om uppgifter röjs för vårdnadshavaren eller om det annars 

anges i lagen.  

Ansvar 14 kap, hänvisning till 20 kap 3 § brottsbalken: 
Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt 

förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar 

han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott 

mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. Den som av oaktsamhet begår gärning som 

avses i första stycket, dömes till böter. I ringa fall skall dock ej dömas till ansvar.  

Sekretess inom socialtjänsten 

25 kap 1 § 

Uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.  

26 kap 1 § Socialtjänst 

Uppgift om en enskilds personliga förhållanden. 

26 kap 2 §  
Underårigs vistelseort i förhållande till vårdnadshavare. 

26 kap 3 § Familjerådgivning 

Uppgift som lämnats av enskild i förtroende eller har inhämtats i samband med rådgivningen.  

26 kap 4 §  

Omhändertagande av personakt.  

26 kap 5 § Anmälningar m m  

Sekretess för anmälare om det kan antas att fara uppkommer för att denne eller närstående utsätts 

för våld eller annat allvarligt men.  

26 kap 6 § Ansvarsärenden  

Uppgift om enskilds personliga förhållanden i ärende om ansvar och behörighet för personal inom 

kommunal hälso- och sjukvård, om risk för betydande men.  
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