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Sekretess och anmälningsskyldighet 
 
Inom offentlig verksamhet gäller offentlighets- och sekretesslagen. Lagen omfattar alla 

anställda, oavsett befattning och arbetsuppgifter. Sekretessen gäller till exempel 

uppgifter om vem den enskilde är, adressuppgifter, sjukdom och behandling, 

familjeförhållanden, sociala förhållanden, arbetsförmåga och arbetsgivare.  

 

I uppdraget hos Finsam Göteborg får du ta del av sekretesskyddade uppgifter. Du har 

tystnadsplikt kring dessa uppgifter. Tystnadsplikten innebär förbud att röja 

sekretessbelagda uppgifter, muntligt eller på annat sätt. Tystnadsplikten gäller även efter 

det att uppdraget för Finsam Göteborg har upphört.  Brott mot tystnadsplikten faller under 

allmänt åtal och kan ge böter eller fängelse.  

 

Orosanmälan vid misstanke om att barn far illa 

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 unga, 

   2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, Socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 

Säkerhetspolisen, 

   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. 

Anmälan görs till socialkontoret som hör till den stadsdel eller kommun där barnet bor. Det 

är misstanken eller kännedomen om att barnet far illa som är utgångspunkten för om en 

anmälan ska eller bör göras enligt 14 kap. 1 och 1 c §§ SoL. Du som anmälare behöver inte 

sätta dig in i om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd, utan kan utgå från egna 

iakttagelser och egen bedömning om ett barn far illa eller riskerar att fara illa.  

Rådgör alltid inledningsvis med dina kollegor och kontakta arbetsledningen om du behöver 

stöd för att hantera situationen. 
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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453#K14
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-6-20.pdf
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Kvittens  

Jag bekräftar att jag informerats om innebörden av sekretess enligt offentlighet- och 

sekretesslagen (SFS 2009:400) och att jag har tystnadsplikt för de sekretesskyddade 

uppgifter jag får ta del av i uppdraget.  

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Underskrift 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande:  

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ovanstående information har lämnats av 

 

 

 

Ett exemplar sparas hos Finsam Göteborg och ett exemplar lämnas till underskrivande.  

 


