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Förkortningar 

BrB - Brottsbalken 

 

Brå - Brottsförebyggande rådet 

 

FB - Föräldrabalken (1949:381) 

 

FL - Förvaltningslagen (1986:223) 

 

FN – Förenta Nationerna 

 

KL - Kommunallagen 

 

LUL - Lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167) 

 

OSL - Offentlighets – och sekretesslagen (2009:400) 

 

PL - Polislagen (1984:387) 

 

SkolL - Skollagen (2010:800) 

 

SoL - Socialtjänstlagen (2001:453) 

 

TBL - Lagen om straff för vissa trafikbrott (1951:649) 
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1 Inledning 

Polisen har, tillsammans med socialtjänsten och skolan, en central roll i 

samhällets arbete med att förebygga brott och förhindra att ungdomar inleder 

eller fortsätter på en brottslig bana. Därför är det viktigt att poliser som deltar i 

samverkansgrupper med deltagare från andra myndigheter, organisationer och 

aktörer är medvetna om vilka regler som gäller. Dessutom behöver polisen veta 

vad de kan förvänta sig av dessa samverkanspartners men också vad som 

förväntas av polisen vid brottsförebyggande samverkan. Det är sedan länge en 

självklar utgångspunkt att myndigheter ska samarbeta och bistå varandra.
1
 6 § FL 

stadgar att varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för 

den egna verksamheten. Av 6 § myndighetsförordningen (2007:515) framgår det 

att en myndighet ska verka för att genom samarbete med myndigheter och andra 

ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt staten som helhet.  

 

Lagstiftaren är också tydlig med att arbetet mot ungdomsbrottslighet är 

essentiellt för att på lång sikt kunna minska den totala brottsligheten. Detta 

brottsförebyggande arbete berör hela samhället och förutsätter ett aktivt 

deltagande från många olika myndigheter och organisationer. Med tidiga insatser 

och reaktioner från samhällets sida ökar chansen för att kunna bryta en negativ 

utveckling för unga i riskzon.
2
 I Sverige förekommer redan en etablerad 

samverkan mot ungdomsbrottslighet på såväl myndighets- som handläggarnivå. 

Brå uppskattade till exempel år 2013 att cirka 85 % av landets kommuner har en 

samverkansöverenskommelse med polisen.
3
 I denna samverkan deltar framförallt 

polis, socialtjänst och skola
4
 men också kommunen spelar en viktig roll när det 

gäller brottsförebyggande samverkan på lokal nivå.  

                                              
1
 Prop. 2011/12:171 s. 10 

2
 A.prop. s. 10  

3
 Samverkan mellan kommun och polis, Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser, Rapport 

2013:5 
4
 A.prop. s. 10 
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2 Syfte 

Jag vill med denna uppsats undersöka vad som gäller då polisen ingår i olika 

samverkansgrupper med exempelvis socialtjänst, skolor och kommuner. 

Målsättningen är att i slutet av uppsatsen kunna besvara följande frågor: Vem 

ansvarar för att samverkan blir av? Vem leder samverkan? Vem får säga vad till 

vem och vem måste säga vad till vem? Vad kan jag som polis förvänta mig av 

andra aktörer? Vad kan andra aktörer förvänta sig av mig som polis? 

 

3 Avgränsning 

Jag har valt att avgränsa mig till att behandla samverkansgrupper som behandlar 

barn och ungdomar då dessa är de främst förekommande samt också i mitt tycke 

de viktigaste när det gäller brottsförebyggande samverkan.  

 

4 Metod och material 

Den metod som används i denna uppsats är den rättsdogmatiska. Det innebär att 

jag genom att analysera lagtext, förarbeten, tjänsteföreskrifter och doktrin söker 

svar på min frågeställning. 

 

5 Disposition 

I denna uppsats kommer jag börja med att redogöra för de olika aktörernas 

uppdrag samt vilka krav lagstiftaren ställer på dem när det gäller samverkan. 

Därefter kommer jag redovisa hur sekretesslagstiftningen ser ut för respektive 

aktör samt redogöra för de sekretessbrytande bestämmelser som blir aktuella. 

Fortsättningsvis avser jag beskriva hur samverkan fungerar idag i arbetet med de 

så kallade ”sociala insatsgrupperna” som inriktar sig på samverkan på 

individnivå och som har funnits på flera håll i landet sedan 2011. Avslutningsvis 

ämnar jag sammanfatta mina resultat genom att besvara frågeställningarna  
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6 Polisen 

6.1 Polisens uppdrag 

Av de inledande paragraferna i PL framgår vilket som är polisverksamhetens 

ändamål samt vilka uppgifter polisen har. Polisen ska i enlighet med PL 1 §, som 

ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet, i sitt arbete 

syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra 

allmänheten skydd och annan hjälp.  

 

Till skillnad från exempelvis socialtjänstens uppdrag riktar polisens uppdrag inte 

in sig på den enskilde individen. Det tar istället sikte på ett högre samhälleligt 

plan genom att inrikta sig på saker som allmän ordning och säkerhet, rättvisa och 

trygghet samt allmänhetens skydd i stort. I 2 § PL listar lagstiftaren ett flertal 

områden som polisen har som uppgift att sköta. Paragrafen är inte uttömmande 

utan det finns, enligt förarbetena, uppgifter som av ålder anses ankomma på 

polisväsendet men som inte uttryckligen kan inordnas i de särskilt angivna 

kategorierna, det framgår dock inte vilka dessa är.
5
  

 

Av PL 2 § p. 1 framgår att det till polisens uppgifter hör att förebygga, förhindra 

och upptäcka brottslig verksamhet och andra störningar av den allmänna 

ordningen eller säkerheten. Tidigare beskrevs den brottsförebyggande 

verksamheten som en verksamhet som är riktad till personer vilka inte är föremål 

för rättsväsendets åtgärder på grund av brott.
6
 Numera anses brottsförebyggande 

verksamhet innefatta alla aktiviteter som polisen vidtar i syfte att förhindra eller 

försvåra genomförande av brott, brottslig verksamhet eller ordningsstörningar.
7
  

 

                                              
5
 Prop. 1983/84:111 s. 55 samt Polislagen, En kommentar s. 40 

6
 A.prop. s. 56 

7
 Prop. 2011/12:171 s. 11 
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Det är här värt att notera att lagstiftaren vid polislagens tillkomst ansåg att de 

brottsförebyggande åtgärderna i vid mening i första hand ankom på myndigheter 

utanför området för polisen och rättsväsendet, såsom skolväsendet samt social- 

och arbetsmarknadsmyndigheter.
8
 Idag är tongångarna annorlunda då lagstiftaren 

tydligt slår fast att polisens roll i samhällets brottsförebyggande verksamhet är 

central, inte minst när det gäller ungdomar.
9
 Att polisen har en central roll när det 

gäller brottsförebyggande verksamhet anser jag vara en självklarhet och jag 

välkomnar de förändringar som skett sedan polislagens tillkomst. 

Fortsättningsvis stadgas det i 2 § PL att polisen ska övervaka den allmänna 

ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat (p. 2), utreda 

och beivra brott (p. 3), lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, 

när sådant bistånd lämpligen kan ges av polisen (p. 4) samt fullgöra den 

verksamhet som ankommer på Polismyndigheten enligt särskilda bestämmelser.  

 

I regleringsbrevet avseende Polismyndigheten lägger regeringen fast vilka 

arbetsområden och verksamheter som Polismyndigheten skall prioritera under 

det kommande året. I Regleringsbrevet avseende budgetåret 2015 sammanfattas 

verksamheten till att Polismyndigheten, genom att fullgöra sina uppgifter, ska 

bidra till en utveckling där brottsligheten ska minska och människors trygghet 

ska öka. Polismyndigheten ska också ha allmänhetens förtroende och bidra till ett 

högt förtroende för rättsväsendet som helhet.
10

 

 

Polisen har de senaste åren genomgått en stor omorganisation där 21 

polismyndigheter blivit en Polismyndighet. Omorganisationens övergripande mål 

har varit att skapa förutsättningar för att stärka polisens förmåga att bekämpa 

brott, bland annat genom tydlig ledning och styrning, större enhetlighet, ökad 

flexibilitet samt ett mer effektivt resursutnyttjande.  

                                              
8
 Prop. 1983/84:111 s. 56 

9
 Prop. 2011/12:171 s. 11 

10
 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten s. 1 
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Men reformen syftar också till att verksamheten ska bedrivas närmare 

medborgarna och i samverkan med lokalsamhället.
11

 Utöver de ovan beskrivna, 

mer övergripande målbilderna för polisen, och ett kortare stycke gällande 

samverkan mellan Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten gällande 

utredning och lagföring tas samverkan inte upp alls i regleringsbrevet.
12

 Detta 

tycker jag är olyckligt då jag anser att det krävs en tydligare markering från den 

politiska styrningen om att brottsförebyggande samverkan är ett prioriterat 

område som det bör ägnas mer tid och resurser åt för att påverka ungdomar att 

välja en väg i livet utan kriminalitet. 

 

6.2 Polisens samverkan 

Lagstiftaren ställer i PL 6 § 2 st. krav på att polisen fortlöpande ska samarbeta 

med myndigheterna inom socialtjänsten och snarast underrätta dessa om 

förhållanden som bör föranleda någon åtgärd av dem. Därefter hänvisar 

paragrafen till socialtjänstlagen 14:1 där det finns bestämmelser om skyldighet 

att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd.  

 

I PL 6 § 3 st. stadgas att polisen också ska samarbeta med andra myndigheter och 

organisationer om deras verksamhet berör polisverksamheten. Här avses såväl 

statliga och kommunala myndigheter som allmänna och enskilda organisationer. 

Polisens samverkan med myndigheter inom socialtjänsten har sedan länge ansetts 

särskilt betydelsefull och denna samverkan nämns därför särskilt i paragrafen.
13

 I 

paragrafen nämns också Åklagarmyndigheten särskilt och det förklaras i 

förarbetena att den har en särställning gentemot polisväsendet som framförallt 

framgår av rättegångsbalken.
14

 

 

                                              
11

 Regleringsbrevet s. 1f 
12

 Regleringsbrevet s. 4 
13

 Prop. 2011/12:171 s. 11 
14

 Prop. 1983/84:111 s. 52 
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I PL 6 § 4 st. stadgas att andra myndigheter ska ge polisen stöd i dess arbete. 

Denna bestämmelse är inte mer detaljerad och det framgår av förarbetena till 

polislagen att man ansåg att en specificerad skyldighet för andra organ att 

exempelvis lämna uppgifter och annan information till polisen inte har sin plats i 

en polislag. Där framgår också att en sådan bestämmelse skulle kunna föranleda 

tolkningssvårigheter med hänsyn till sekretesslagstiftningen. Men man ansåg att 

en allmän regel om att andra samhällsorgan skall lämna polisen stöd i dess arbete 

väl skulle fylla sin plats i lagen som ett uttryck för att polisens verksamhet för att 

upprätthålla allmän ordning och säkerhet är en angelägenhet som berör samhället 

i stort.
15

 Vidare poängterade föredraganden att man naturligtvis inte 

åstadkommer att andra myndigheter lämnar polisen stöd i sitt arbete genom att ta 

in en bestämmelse om det i en författning. Stycket skall ses som en 

rekommendation angående den inriktning som anses önskvärd.
16

 

 

7 Kommunen 

7.1 Kommunens uppdrag 

Sverige är indelat i kommuner och landsting och kommunen skall, i enlighet med 

KL 1:1, på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund sköta de 

angelägenheter som anges i KL eller i särskilda föreskrifter. Vidare stadgas i KL 

2:1 att kommuner själva får ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 

intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar och 

som inte ska handhas av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller 

någon annan. De nämnder som kommunfullmäktige tillsätter i enlighet med KL 

3:3 beslutar, i enlighet med KL 3:13, i frågor som rör förvaltningen och i frågor 

som de enligt KL eller annan författning skall handha.  

 

                                              
15

 Prop. 1983/84:111 s. 53 
16

 A.prop. s. 58 
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Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem. Jag 

har i denna uppsats valt att titta närmare på Enköpings kommun när det gäller att 

söka exempel på hur en kommun kan strukturera sitt arbete när det gäller 

samverkan.  

 

Som redan beskrivits i tidigare avsnitt är socialtjänsten och skolan två ytterst 

viktiga aktörer inom samhällets brottsförebyggande samverkan. Dessa båda leds, 

till skillnad från Polismyndigheten som numera är en nationell myndighet, i 

normalfallet av kommunen. På så sätt har kommunen huvudansvar för två av de 

viktigaste aktörerna inom den brottsförebyggande samverkan. I enlighet med 

SoL 2:1 så är det kommunen som ansvarar för socialtjänsten inom sitt område. 

Kommunen har också det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den 

hjälp som de behöver. I enlighet med SoL 2:4 ska det finnas en eller flera 

nämnder i kommunen som ska fullgöra kommunens uppgifter avseende 

socialtjänsten.  

 

I normalfallet är det socialnämnden som ansvarar för socialtjänstens arbete i 

kommunen. Kommunen är också, i enlighet med Skollagen 2:2, huvudman för i 

princip all skolverksamhet i kommunen. Undantagen räknas upp i SkolL 2:3-5 

där det stadgas att ett landsting, staten och enskilda kan vara huvudmän för vissa 

skolor. I varje kommun ska det, i enlighet med SkolL 2:2 st. 2 finnas en eller 

flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt denna lag. Denna 

organisation ser olika ut beroende på kommun. Enköpings kommun har en 

skolnämnd och en utbildningsnämnd.  

 

7.2 Kommunens samverkan 

I FL 6 § stadgas att varje myndighet skall lämna andra myndigheter hjälp inom 

ramen för den egna verksamheten. Utöver denna paragraf saknas tydligt lagstöd 

för hur och när kommunen skall samverka med andra aktörer.  
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Detta kan tyckas märkligt men kan förklaras med att kommunen styr över både 

skola och socialtjänst och det finns särskild lagstiftning som styr dessa båda 

aktörers samverkan med andra aktörer i samhället. Detta återspeglas även på 

lokal nivå om man ser till Enköping kommuns nämndplaner. I kommunstyrelsens 

nämndplan för 2015 finns inga uppgifter om hur och när samverkan ska ske med 

andra parter vilket det exempelvis gör i socialnämndens nämndplan. Däremot är 

det i kommunstyrelsens nämndplan som politikernas vision för kommunens 

presenteras. Enköping kommuns vision sammanfattas till att ”Enköping är 

inspirerande med en livsmiljö där alla kan utveckla sitt allra bästa jag”. 

Därutöver presenteras sex stycken strategiska mål som tillsammans med 

kommunens budget skall styra den kommunala verksamheten. Två av målen 

snuddar vid det område som denna uppsats behandlar och de är ”Enköping – en 

attraktiv skolkommun” och ”Enköpings kommun ger förutsättningar för en god 

livskvalitet”.
17

 Det framgår inte med önskvärd tydlighet hur dessa mål ska 

uppnås men då kommunen, som beskrivits ovan, är ansvarig för skolan och 

socialtjänsten inom kommunen är det också förståeligt att det är de ansvariga 

nämnderna för respektive ansvarsområde som får ansvaret att utveckla hur 

eventuell samverkan ska bedrivas. Det är dock värt att notera att kommunen är en 

mycket viktig aktör i det brottsförebyggande arbetet även vid sidan av att vara 

ansvarig för skola och socialtjänst. Det är kommunen som exempelvis är 

ansvarig för om och var det ska finnas fritidsgårdar, idrottsanläggningar och 

andra platser för ungdomar att umgås och sysselsätta sig på. Dessutom är 

kommunen ansvarig för att utfärda kommunala föreskrifter avseende exempelvis 

var man får dricka alkohol på allmän plats samt för att utfärda 

alkoholutskänkningstillstånd. Utöver detta är det kommunen som svarar för 

exempelvis belysning och ombyggnation i brottsförebyggande syfte på 

brottsutsatta platser som till exempel parker och torg där människor och 

ungdomar samlas.  

                                              
17

 Nämndplan för kommunstyrelsen 2015 - Enköpings kommun, s. 5 
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Jag kan därför tycka att det vore önskvärt med en tydligare markering ifrån 

kommunens sida att brottsförebyggande samverkan är något man prioriterar högt 

och att det fanns en tydligare ledning och styrning kring detta. Av promemorian 

”Effektivare insatser mot ungdomsbrottslighet” framgår att det framförallt är 

avsaknad av styrning, inte resursbrist, som orsakat att enhetliga metoder och 

samverkan ej kommit till stånd.
18

 

 

8. Socialtjänsten 

8.1 Socialtjänstens uppdrag 

Samhällets socialtjänst skall, i enlighet med SoL 1:1, på demokratins och 

solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare skall 

socialtjänsten under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras 

sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna 

resurser. Slutligen skall verksamheten bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet. Redan här, i portalparagrafen, märks en 

tydlig skillnad mellan polisens och socialtjänstens roll i samhället. Socialtjänsten 

är till sin natur individinriktad. Målet är att hjälpa varje enskild människa och 

hjälpa till att utveckla dessa så gott det går. Det är utmärkande för socialtjänsten 

att den ska ha sin utgångspunkt i rätten för den enskilde att själv bestämma över 

sin situation.
19

  

 

I SoL 3:1 räknar lagstiftaren upp vilka uppgifter socialnämnden i en kommun 

har. Denna paragraf är i likhet med PL 2 § inte uttömmande. Till socialnämndens 

uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, 

att medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, 

organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen.  

                                              
18

 Ds 2010:9 Effektivare insatser mot ungdomsbrott s. 26 
19

 Prop. 2011/12:171 s. 12 
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Socialtjänsten skall också informera om socialtjänsten i kommunen, genom 

uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden, svara för omsorg och service, upplysningar, råd, stöd och 

vård, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda som behöver 

det.  

 

Av SoL 1:2 st. 3 framgår att varje människa som är under 18 år är att betrakta 

som barn i lagens mening och SoL 1:2 st. 1-2 slår fast att barnets bästa särskilt 

ska beaktas vid åtgärder som rör barn samt att vad som är bäst för barnet ska vara 

avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser 

för barn. När det gäller brottsförebyggande arbete är socialtjänstens arbete 

särskilt viktigt i arbetet att fånga upp och stödja barn och ungdomar som är på 

väg in i kriminalitet. Socialtjänsten har också huvudansvaret för att unga 

lagöverträdare ges behövlig vård och behandling och på så sätt hålls utanför 

kriminalvården.
20

  

 

8.2 Socialtjänstens samverkan 

I enlighet med SoL 3:3a ska socialnämnden se till att det finns rutiner för att 

förebygga, upptäcka, och åtgärda risker och missförhållanden inom 

socialtjänstens verksamhet rörande barn och ungdom. Vidare stadgar SoL 3:4 att 

socialnämnden i samband med sin uppsökande verksamhet, när det är lämpligt, 

ska samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra 

föreningar. Av SoL 3:5 framgår att socialnämndens insatser för den enskilde ska 

utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i 

samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra 

föreningar.  

 

                                              
20

 Prop. 2011/12:171 s. 12 



17 

 

I SoL 5:1 räknas det upp vad socialnämnden skall jobba med när det gäller barn 

och unga specifikt. Här nämns bland annat att verka för att barn och ungdom 

växer upp under trygga och goda förhållanden och att tillsammans med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka 

för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem. I SoL 5:1a 

förtydligar lagstiftaren att socialnämnden ska, i frågor som rör barn som far illa 

eller riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra 

som berörs. Samverkan kan enligt förarbetena avse till exempel insatser för att 

motverka missbruk och ungdomskriminalitet.
21

  

 

På lokal nivå upprättas varje år en nämndplan där det beskrivs vilka 

arbetsuppgifter kommunens socialnämnd har samt hur den är organiserad. I 

Enköping kommuns nämndplan för socialnämnden för 2015 framgår att det 

kommunövergripande brott- och drogförebyggande arbetet tillhör 

socialnämndens organisation.
22

 Under rubriken för ”Övergripande beskrivning av 

organisationen” uppges att enheten ”Utredning Barn och Familj” har i uppdrag 

att hantera och arbeta med all myndighetsutövning gällande barn och unga. 

Därefter anges att enheten ”Öppenvård Barn och Familj” har i uppdrag att 

tillhandahålla råd, stöd och behandling till barn och unga och deras familjer. 

Slutligen framgår att kommunens drog- och brottsförebyggare tillhör 

”Utvecklingsenheten”. Under rubriken ”Verksamhetsidé” markeras tydligt att 

alla verksamheter i sina uppdrag har att samarbeta med andra berörda huvudmän 

både internt och externt.
23

 Det förefaller dock inte finnas någon som har det 

övergripande ansvaret för att samverkan blir av på ett tillfredställande sätt. Detta 

kan bli problematiskt och styrningen kan bli otydlig om samverkan inte fungerar 

och det inte finns tydligt ett utpekat ansvar 
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I sin omvärldsanalys beskriver socialförvaltningen att behovet av agerande och 

att möta upp många olika typer av problem och svårigheter för 

kommuninvånarna tenderar att öka. Det beskrivs också hur det finns en 

berättigad förväntan från andra aktörer såsom skola och förskola, Landsting och 

andra myndigheter att socialförvaltningen kan och ska agera då barn, ungdomar 

och vuxna på olika sätt far illa eller utsätter sig själva för fara.
24

 Vidare beskrivs 

att ett ökat inflöde av ärenden hos socialtjänsten de senaste åren delvis kan vara 

ett resultat av att socialförvaltningen aktivt arbetat med att öka samverkan med 

skola och förskola. Socialförvaltningen konstaterar också att flera individer och 

familjer tenderar att ha behov av ett flertal insatser vilket följer av en mer 

komplex problematik som kräver insatser från flera aktörer. Detta är en 

framtidsprognos som återkommer på flera håll och är något som jag anser att 

styrande politiker bör ta höjd för i framtiden. Detta inte minst med anledning av 

de ökade krav som ställs på socialtjänsten rent resursmässigt i och med den 

pågående flyktingströmmen till Sverige.  

 

9 Skolan 

9.1 Skolans uppdrag 

En trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande insatsen.
25

 Här har 

skolan en viktig roll att fylla när det gäller arbetet med att ge barn och ungdomar 

en god värdegrund. Det är dock viktigt att poängtera att det är föräldrarna som 

har huvudansvaret för att förmedla normer och värderingar till sina barn medan 

skolan skall ha en stöttande och utbildande funktion.
 26

 Enligt SkolL 1:4 är syftet 

med utbildningen inom skolväsendet att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära.  
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Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Utbildningen syftar också enligt SkolL 1:4 st. 3 till att i 

samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling 

till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. 

 

Skolan har en mycket viktig roll i det brottsförebyggande arbetet på så sätt att 

skolan på ett tidigt stadium har möjlighet att uppmärksamma elever som har 

svårigheter i skolan och som har sociala eller andra problem.
27

 I SkolL 2:25 slås 

fast att det för skolbarn skall finnas en elevhälsa och att den ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala, och specialpedagogiska insatser. Det 

framgår också att elevhälsan främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. 

Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt 

till personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska 

insatser kan tillgodoses. Med tanke på sin mycket viktiga roll i samhället kan jag 

tycka att det inte tydligare framgår i lagstiftningen vilken viktig aktör skolan är i 

det brottsförebyggande arbetet och vikten av en väl fungerande samverkan med 

andra parter. 

 

9.2 Skolans samverkan 

I enlighet med SkolL 29:13 ska den som är anställd inom skolverksamhet, på 

socialnämndens initiativ, i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara 

illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I 

författningskommentaren till SkolL 29:13
28

 hänvisar lagstiftaren till den tidigare 

propositionen ”Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m.”
29

.  
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I samband med den propositionen infördes bestämmelsen 1:2a i den gamla 

skollagen (1985:1100), som stadgade att skolan skulle samverka med andra 

samhällsorgan etc. Lagstiftaren menade vid införandet av den nya skollagen att 

bestämmelserna i huvudsak motsvarar varandra varför vidare resonemang kring 

paragrafen synes ha bedömts som överflödig. 

 

Vid införandet av 1:2a i den gamla skollagen framhöll lagstiftaren att skollagen 

tidigare inte innehöll några bestämmelser om samverkan med andra 

verksamheter. Således föreslogs en kompletterande bestämmelse om samverkan i 

frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Lagstiftaren betonade 

att de komplexa problem och förhållanden som skall hanteras av verksamheter 

som möter barn som far illa kräver tillgång till olika slags kompetens och 

resurser. För att samverkan skall vara framgångsrik måste den vara förankrad hos 

ledningen i de olika förvaltningarna.  

 

När det gäller skolan har förvaltningscheferna eller motsvarande inom 

förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg (men också exempelvis polis och 

socialtjänst) utifrån sina speciella arbetsområden ett ansvar för att exempelvis 

beakta miljöer och förhållanden i kommunen där barn och ungdomar riskerar att 

utvecklas ogynnsamt.
30

 På individuell nivå understryker lagstiftaren att 

samverkan alltid bör utgå från det enskilda barnets behov och inte skall vara 

något som en huvudman kan välja att delta i eller avstå från utifrån interna 

prioriteringar. Goda exempel på samverkan där skolan ingår, som räknas upp i 

förarbetena, är t.ex. när socialsekreterare finns placerade inom skolan samt att 

skolan och socialtjänsten tillsammans driver skola med behandlingsinslag för 

både elever och deras familjer för att kunna lösa problem i närmiljön.
31  
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10 Målsman 

10.1 Målsmans uppdrag 

Föräldrabalken 6:1 stadgar att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran. Vidare skall barn behandlas med aktning för sin person och egenart och 

får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 

Enligt FB 6:2 st. 2 har den som har vårdnaden om ett barn ett ansvar för barnets 

personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt FB 6:1 blir 

tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn 

som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter 

samt ska bevaka att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning. 

Dessutom ska vårdnadshavaren, i syfte att hindra att barnet orsakar skada för 

någon annan, vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra 

lämpliga åtgärder vidtas. I diskussionen kring det brottsförebyggande arbetet 

samt vilka myndigheter som har vilka uppgifter när det gäller arbete med unga 

glöms det enligt min mening ofta bort att poängtera föräldrarnas ansvar och 

uppgifter. När lagstiftaren i propositionen ”Samverkan för att förebygga 

ungdomsbrottslighet” räknar upp ”flera viktiga aktörer” finns inte föräldrar med 

bland dessa. De som räknas upp är polisen, socialtjänsten och skolan. Föräldrar 

nämns bara som hastigast i avsnittet som behandlar skolan där det slås fast att 

föräldrar har huvudansvaret för att förmedla normer och värderingar till sina barn 

och ungdomar.
32

 Lagstiftaren diskuterar istället föräldrarnas ansvar under ett eget 

avsnitt där en diskussion förs ifall det krävs ett utvidgat lagstöd när det gäller 

stöd till föräldrar. Lagstiftaren kommer i denna diskussion fram till att det inte 

behövs någon ytterligare lagreglering av myndigheters ansvar att stödja och 

hjälpa föräldrar i deras ansvar att fostra sina barn. Lagstiftaren uttrycker att det är 

viktigt att myndigheter har ett ansvar när det gäller att stödja och hjälpa föräldrar 

i deras föräldraskap.  
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Lagstiftaren delar emellertid flertalet av remissinstansernas uppfattning att i 

första hand myndigheter inom socialtjänsten men även skola och polis redan 

enligt gällande reglering har ett sådant ansvar, som varierar med hänsyn till 

respektive myndighets ansvarsområde. Detta viktiga arbete, menar lagstiftaren 

slutligen, kan ske inom ramen för gällande regelverk.
33

 

 

Också i FN:s barnkonvention, art. 18, framhålls att det är föräldrarna som har 

huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Enligt artikeln ska 

föräldrarna få lämpligt bistånd då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran. 

Samhället ska säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster 

för vård av barn. Samhället ska således bidra till att barn får en god uppväxt.
34

 

Men det är föräldrarna som bär huvudansvaret för barnet. 

 

10.2 Målsmans samverkan 

Som lagstiftningen är skriven idag har föräldrar, av naturliga skäl, stora 

rättigheter när det gäller att få information om sina barn. Det kan till exempel 

röra sig om rätten att få reda på när deras barn är misstänkta för brott, är föremål 

för utredning hos socialtjänsten, när det ska hållas förhör med deras barn med 

anledning om misstanke om brott eller om hur det går för barnen i skolan. Dessa 

är självklara rättigheter som skall följa med att vara ansvarig för ett barn. Enligt 

min mening borde det också följa tydliga krav på att föräldrar ska delta i 

samverkan riktad mot deras barn om det är så att skola, polis eller socialtjänst 

anser att det finns en oro för att barnet i fråga kommer att utveckla en kriminell 

livsstil. Jag anser att samhället borde ställa högre krav på föräldrarna och inte 

enbart diskutera vilket stöd som kan ges till dessa, även om stödet också är 

viktigt.  
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Det är föräldrarna som bär huvudansvaret för barnet och det bör också framgå av 

lagstiftningen. Detta skulle inte enbart ge myndigheterna större möjlighet att få 

med föräldrarna i den individuella brottsförebyggande samverkan utan också ge 

föräldrar mindre möjlighet att undandra sig ansvar. 

 

11 Sekretess 

11.1 Allmänt om sekretess 

Även om de myndigheter som berörts i denna uppsats har tydliga krav på sig på 

att samverka så finns det begränsningar i vilken information de får dela med sig 

av till varandra. Dessa begränsningar finns i OSL. OSL 3:1 definierar sekretess 

som ett förbud mot att röja en uppgift, oavsett om det sker genom utlämnande av 

en allmän handling som är sekretessbelagd eller genom att uppgifter röjs muntligt 

eller på något annat sätt. De olika sekretessbestämmelserna har i regel ett 

avgränsat tillämpningsområde och gäller oftast för vissa angivna uppgifter i en 

viss typ av ärenden, i en viss typ av verksamhet eller hos en viss myndighet.
35

 

 

Om en handling eller uppgift som finns hos en myndighet är sekretessbelagd 

gäller denna sekretess, som huvudregel, inte bara mot enskilda utan också 

myndigheter emellan. Det ligger dock i sakens natur att myndigheter i vissa fall 

måste kunna utbyta uppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag. 

Sekretessregleringen innehåller därför särskilda sekretessbrytande regler som har 

utformats efter en intresseavvägning mellan myndigheternas behov av att utbyta 

uppgifter och det intresse den aktuella sekretessbestämmelsen avser att skydda.
36

 

OSL 6:5 stadgar att en myndighet, på begäran av en annan myndighet, ska lämna 

uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det 

skulle hindra arbetets behöriga gång att lämna ut uppgiften.  
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Detta innebär att om det enligt en sekretessbrytande bestämmelse föreligger 

förutsättningar för utlämnande av uppgifter från en myndighet och en annan 

myndighet begär att få ut uppgifterna är myndigheten också skyldig att lämna ut 

uppgifter som annars omfattas av sekretess. Denna skyldighet omfattar alla 

uppgifter som myndigheten förfogar över, alltså inte bara uppgifter ur allmänna 

handlingar.
37

 

 

11.2 Sekretess inom polisen 

De sekretessbestämmelser som är av störst betydelse när det gäller polisens 

arbete är den så kallade förundersökningssekretessen i OSL 18 kap. samt 

sekretessen till skydd för enskilds personliga förhållanden i OSL 35 kap. Det 

kapitel som i detta sammanhang är av intresse är det 35:e
38

. Detta eftersom 

förundersökningssekretessen avser just förundersökningar i brottmål och inte ska 

påverkas av brottsförebyggande samverkan mellan myndigheter. 

 

Enligt OSL 35:1 gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga och 

ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 

den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men. 

Skaderekvisitet är ett så kallat omvänt skaderekvisit, vilket innebär att det finns 

en presumtion för sekretess och sekretesskyddet är således starkt. Därefter räknas 

det i OSL 35:1 upp elva punkter vari uppgiften skall förekomma för att falla in 

under bestämmelsen. Det rör sig bl.a. om utredning enligt bestämmelserna om 

förundersökning i brottmål, angelägenhet som avser användning av tvångsmål i 

brottmål eller i annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda 

eller beivra brott och som bedrivs av Polismyndigheten eller annan 

brottsbekämpande myndighet. 
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När det gäller polisens sociala verksamhet så som verksamhet som bara 

innefattar hjälp eller annat bistånd till enskilda och vissa omhändertaganden och 

handräckningar gäller sekretess enligt OSL 35:20 för uppgift om en enskilds 

personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående 

till honom eller henne lider men om uppgiften röjs. Detta skaderekvisit är rakt, 

vilket betyder att det föreligger en presumtion för att uppgiften är offentlig. 

Sekretesskyddet är då inte lika starkt som i de fall då skaderekvisitet är omvänt 

och således finns det större möjlighet för Polismyndigheten att lämna ut uppgifter 

en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i situationer som faller in 

under bestämmelsen i OSL 35:20. 

 

11.3 Sekretess inom socialtjänsten 

Sekretessen inom socialtjänsten regleras i OSL 26 kap. där det av OSL 26:1 

framgår att sekretess gäller 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. Paragrafen innehåller ett omvänt skaderekvisit och således råder 

presumtion för sekretess. Sekretessen gäller bland annat handlingar och uppgifter 

i övrigt som gäller rådgivning, uppsökande verksamhet, vård och behandling vid 

institutioner såsom barn- och ungdomshem, socialnämndens utredning och 

framställning om vård av unga eller av missbrukare samt över huvud taget socialt 

bistånd som lämnas av socialnämnd. 
39

 I OSL 26:5 stadgas att sekretess gäller för 

uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra 

personliga förhållanden i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, 

endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften 

eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men 

om uppgiften röjs. Således finns det ett sekretesskydd för uppgiftslämnare till 

socialtjänsten men detta är inte stark utan kan brytas om inget hot föreligger. 
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11.4 Sekretess inom skolan 

I SkolL 23:2 st. 1 stadgas att sekretess gäller i bl.a. grundskolan och 

gymnasieskolan 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 också, i enlighet med st. 2, för 

uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller om 

skiljande av en elev från sina studier. Denna sekretess gäller endast om det kan 

antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften 

röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende. Slutligen stadgas i st. 3 att sekretess 

gäller för uppgift om 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. 

 

11.5 Sekretessbrytande bestämmelser 

Bland annat mot bakgrund av att myndigheter har behov av att samverka med 

varandra finns det sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om 

undantag från sekretess i OSL.
40

 Som nämnts tidigare i denna uppsats är en av 

utgångspunkterna för socialtjänstens verksamhet att den, i enlighet med SoL 1:1 

st. 3, ska bygga på respekt för individens självbestämmande och intigritet. Denna 

grundläggande förutsättning för verksamheten har haft en avgörande betydelse 

för utformningen av sekretessregleringen. Socialtjänsten har bland annat mer 

begränsade möjligheter än vad de flesta andra myndigheter har att lämna ut 

uppgifter som angår misstankar om brott till åklagarmyndighet, polismyndighet 

eller annan myndighet som har att ingripa mot brottet.
41

 Nedan följer en 

redogörelse för de sekretessbrytande bestämmelser som är av intresse i detta 

sammanhang, alltså när polis, socialtjänst, skola och kommun ska samverka. 
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11.5.1 Samtycke 

Sekretess till skydd för en enskild gäller, i enlighet med OSL 12:1, som 

huvudregel inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i OSL. 

Detta för med sig, och tydliggörs i OSL 10:1, att sekretess till skydd för en 

enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en 

myndighet, om den enskilde samtycker till det. Vid sammarbete i sociala 

insatsgrupper, som kommer behandlas längre fram i uppsatsen, har det varit 

vanligast att lösa sekretessfrågan genom samtycke. Sekretess kan i viss 

utsträckning gälla i förhållande till en underårigs vårdnadshavare, men om så inte 

är fallet förfogar denne ensam eller, beroende på den underåriges ålder och 

mognad, tillsammans med den underårige över sekretessen till skydd för den 

underårige. Har den underårige nått en sådan ålder och grad av utveckling att han 

själv kan ta ställning till sekretessfrågan ska i princip samtycke lämnas av 

vårdnadshavaren och den unge. Handlar det om ungdomar som kommit upp i 

tonåren torde dock vederbörandes eget samtycke många gånger vara tillräckligt.
42

 

 

11.5.2 Nödvändigt utgivande 

I enlighet med OSL 10:2 hindras inte en myndighet av sekretessen i utlämnandet 

av en uppgift till en enskild eller en annan myndighet, om utlämnandet är 

nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin 

verksamhet. Det räcker i detta sammanhang inte med att utlämnandet av 

uppgiften gör myndighetens arbete mer effektivt utan bestämmelsen ska 

tillämpas restriktivt och sekretessen får således bara efterges om det är en 

nödvändig förutsättning för att en myndighet ska kunna fullgöra ett åliggande.
43

 

När det gäller uppgifter om brott har det i förarbetena uttalats att det många 

gånger ligger inom en myndighets verksamhet att se till att en misstanke om brott 

blir utredd.  
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Som ett exempel har nämnts att ett fall av barnmisshandel kommer till en 

socialnämnds kännedom. Det har uttalats att det ligger i denna myndighets 

intresse att få utrett huruvida misshandel verkligen förekommit och att nämnden i 

vissa fall måste se till att brottet beivras. Om den som vänder sig till 

socialnämnden däremot avslöjar att han eller hon har gjort sig skyldig till t.ex. 

snatteri får denna uppgift inte i strid mot socialtjänstsekretessen vidarebefordras 

till polis eller åklagare.
44

 Proportion måste således föreligga mellan brottets 

allvarlighetsgrad och hur skyddsvärd den sekretessbelagda uppgiften är. 

 

11.5.3 Förhindrande eller avbrytande av vissa brott 

I OSL 10:19 stadgas att socialtjänstsekretessen i OSL 26:1 inte hindrar att 

uppgift lämnas till Polismyndigheten eller någon annan myndighet som ska 

ingripa mot brott om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller 

avbryta ett pågående rattfylleribrott enligt bl.a. lagen om straff för vissa 

trafikbrott. Lagstiftaren har tydligen ansett att denna typ av brottslighet är värd 

att notera särskilt som en brottslighet värd att bryta sekretessen för. Om detta 

beror på att denna typ av brottslighet till sin natur utsätter allmänheten för fara 

eller om det finns någon annan tanke med lagstiftningen är svårt att söka svaret 

på här men det kan, enligt min mening, tyckas märkligt att lagstiftaren utpekat 

just denna brottslighet som extra viktig att bryta sekretessen för. 

 

11.5.4 Omedelbart polisiärt ingripande mot unga 

Socialtjänstsekretessen i OSL 26:1 hindrar, i enlighet med OSL 10:20, inte att en 

uppgift som behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till 

Polismyndigheten när någon som kan antas vara under 18 år påträffas av 

personal inom socialtjänsten, antingen under förhållanden som uppenbarligen 

innebär överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling eller 

om den unge påträffas när han eller hon begår brott.  

                                              
44

 Prop. 2011/12:171 s. 17 och prop. 1979/80:2 Del A s. 123 



29 

 

Första punkten i bestämmelsen, dvs. när den unge påträffas under förhållanden 

som innebär en risk för den unges hälsa eller utveckling, korrensponderar med 

PL 12 § som ger polisen möjlighet att omedelbart omhänderta den unge. 

Bestämmelsen infördes eftersom det rådde osäkerhet i frågan om personal inom 

socialtjänsten kunde lämna uppgifter till polisen för att få till stånd ett omedelbart 

polisiärt ingripande, utan att göra sig skyldig till sekretessbrott.
45

 

 

11.5.5 Misstankar om begångna brott 

Enligt OSL 10:24 hindrar sekretess normalt inte att en uppgift som angår 

misstanke om ett brott lämnas till t.ex. Polismyndigheten, om fängelse är 

föreskrivet för brottet och påföljden kan antas bli annan än böter. Det gäller dock 

inte bl.a. för uppgifter som omfattas av socialtjänstsekretess. För sådana 

uppgifter gäller enligt OSL 10:23 i stället ett krav på att det ska röra sig om 

misstanke om ett brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i 

ett år. För uppgifter som gäller försök till brott är huvudregeln ett krav på två års 

fängelse i straffskalan för att ett utlämnande ska få ske.
46

 

 

11.5.6 Misstankar om vissa brott begångna mot unga 

Socialtjänsten har större möjligheter att lämna ut uppgifter som rör misstankar 

om vissa brott begångna mot unga än uppgifter om andra brottsmisstankar.
47

 I 

OSL 10:21 stadgas att socialtjänstsekretessen inte hindrar att en uppgift lämnas 

till Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke 

om brott som riktats mot någon som inte fyllt 18 år och det är fråga om ett brott 

som avses i 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken eller lagen med förbud mot 

könsstympning av kvinnor. Detta undantag föreslogs av utskottsbehandlingen av 

förslaget till ny sekretesslag.  
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Det hade uppmärksammats under riksdagsbehandlingen att avsaknaden av ett 

sådant förslag i propositionen innebar en begränsning av den dåvarande 

möjligheten för hälso- och sjukvården och socialtjänsten att anmäla till 

Polismyndigheten att ett barn utsatts för misshandel eller annat straffbart 

övergrepp.  

 

Socialutskottet ansåg att det vore stötande om sekretessregler i vissa fall skulle 

kunna tvinga socialvård och sjukvård att medverka till att dölja även allvarliga 

brott som barn utsatts för av sina vårdnadshavare eller andra familjemedlemmar 

och att lagtexten därför borde utformas på ett sätt som gav de berörda 

myndigheterna frihet att själva bedöma vad som är lämpligt i varje särskilt fall 

med hänsyn till barnets bästa.
48

  

 

Socialtjänstsekretessen hindrar inte heller, i enlighet med OSL 10:22, att en 

uppgift lämnas till Åklagarmyndigheten eller Polismyndigheten, om uppgiften 

angår misstanke om brott som innefattar överlåtelse eller anskaffning till någon 

som inte fyllt 18 år och brottet avser överlåtelse av narkotika, överlåtelse av 

dopningsmedel eller icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av 

alkoholdrycker.  

 

När denna bestämmelse infördes konstaterade regeringen att eftersom bruk av 

alkohol, narkotika och dopningsmedel dels kan skada den unge, dels utgör en 

riskfaktor som kan medföra att den unge övergår till kriminella aktiviteter, kan 

ett resonemang motsvarande det som socialutskottet förde gällande nuvarande 

OSL 10:21 även föras när det gäller lämnande av uppgifter om olovlig 

överlåtelse av narkotika, alkohol eller dopningsmedel till underårig.
49
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11.5.7 Generalklausul 

Den så kallade generalklausulen i OSL 10:27 stadgar att en sekretessbelagd 

uppgift får lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att 

uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. 

Med stöd av denna bestämmelse kan uppgifter om enskilda lämnas ut av polisen. 

Bestämmelsen gäller dock inte uppgifter som omfattas av socialtjänstsekretess.
50

 

 

11.5.8 Sekretessbrytande bestämmelser i form av uppgiftsskyldighet 

Enligt OSL 10:28 st. 1 hindrar inte sekretess att en uppgift lämnas ut till en annan 

myndighet om uppgiftsskyldighet följer av lag eller annan förordning. Ett 

exempel på detta och i detta sammanhang mycket viktig bestämmelse är SoL 

14:1 där det stadgas att ett flertal myndigheter och instanser, däribland 

myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, Polismyndigheten, 

socialtjänst samt de som är verksamma inom t.ex. skolan, är skyldiga att genast 

anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller 

misstänker att ett barn far illa. Dessa myndigheter, befattningshavare och 

yrkesverksamma är också, i enlighet med tredje stycket samma paragraf, 

skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 

utredningen av ett barns behov av stöd och skydd. Lagstiftaren poängterar i och 

med denna paragraf barnens särställning när det gäller sekretesskydd och 

samverkan för att ge barn det stöd och skydd de är i behov av. 

 

Ett annat exempel på uppgiftsskyldighet är SoL 12:10 st. 3 p. 1 där det föreskrivs 

att socialtjänsten, utan hinder av sekretess, ska lämna ut uppgifter om huruvida 

någon vistas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem, om uppgifterna 

för särskilt fall begärs av en domstol, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten, 

Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket.  
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Ett tredje exempel är 6 § i LUL som slår fast att polisen genast skall underrätta 

socialnämnden om någon som inte fyllt 18 år är skäligen misstänkt för ett brott 

på vilket fängelse kan följa. Detta för att socialnämnden ska ha kännedom om 

vilka ungdomar inom deras ansvarsområde som är aktuella i brottsutredningar 

och med detta som hjälp ska kunna fatta väl grundande beslut avseende insatser 

mot den unge. 

 

Förskrifter som mer generellt föreskriver samarbete mellan myndigheter, som 

exempelvis 6 § FL, är emellertid inte av det slag att de bryter sekretess enligt 

OSL 10:28 st. 1. Detsamma gäller polisens skyldighet enligt 3 § PL att samarbeta 

med Åklagarmyndigheten och andra myndigheter och organisationer vilkas 

verksamhet berör polisverksamheten.
51

 

 

11.5.9 Förebyggande av brott  

Ingen av de ovan angivna sekretessbrytande bestämmelserna är till sin natur 

sådana att de främjar brottsförebyggande arbete och samverkan mellan polisen, 

socialtjänsten, skolan, och kommunen. Det har åtminstone sedan i början av 

1990-talet diskuterats hur det lokala brottsförebyggande arbetet kan förbättras.  

 

I betänkandet ”Reaktion mot ungdomsbrott”
52

 från 1993 konstaterades att en 

fråga som ibland upplevs som ett problem i samarbetet mellan myndigheterna är 

sekretessen.
53

 I promemorian ”Sekretess vid samarbete mot ungdomsbrott”
54

 

konstaterade man att det vid myndigheters brottsförebyggande arbete beträffande 

ungdomar ibland uppstår problem i det vardagliga samarbetet mellan i första 

hand polisen och socialtjänsten. Det huvudsakliga skälet till problemen syntes 

vara den långtgående sekretessen inom socialtjänsten.  
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Polisen fick inte de uppgifter som man ansåg sig behöva och en allmän 

uppfattning inom socialtjänsten tycktes vara att samarbetet beträffande unga 

skulle underlättas om man gavs något större möjligheter att lämna ut uppgifter. 

För att underlätta ett sådant uppgiftsbyte i brottsförebyggande syfte föreslogs ett 

undantag från sekretessen i dåvarande sekretesslagen (1980:100). Förslaget 

innebar att sekretessen inte skulle hindra att en uppgift om enskild, som inte fyllt 

18 år, eller närstående till denne fick lämnas från myndighet inom socialtjänsten 

till en polismyndighet, om det fanns påtaglig risk att den unge skulle begå brott 

och uppgiften kunde antas bidra till att förhindra brott. Trots att samtliga 

remissinstanser förutom tre tillstyrkte förslaget ledde det inte till lagstiftning.
55

  

 

Att inte lagen ändrades redan då trots behovet och avsaknaden av motstånd i 

remissinstanserna kan tyckas märkligt och i slutändan beklagligt. En lagstiftning 

som tydligare möjliggör en brottsförebyggande samverkan mellan framförallt 

socialtjänsten och polisen har visat sig vara essentiellt för att kunna påverka 

ungdomar med risk att inleda eller vidare utveckla en brottslig bana. Det skulle 

visa sig att det skulle ta 20 år för lagstiftaren att införa en bestämmelse som 

föreslogs redan 1993. 

 

I slutbetänkandet ”Ny sekretesslag”
56

 från 2003 lämnades ett flertal förslag på 

lättnader i sekretessen, däribland ett förslag som i stort överensstämmer med det 

förslag som senare lades fram i propositionen ”Samverkan för att förebygga 

ungdomsbrottslighet”
57

 och sedermera implementerades i OSL genom paragraf 

10:18a år 2014.  Men inte heller vid detta tillfälle, år 2006
58

, infördes alltså 

någon möjlighet för socialtjänsten att i brottsförebyggande syfte lämna uppgifter 

om unga till polisen.
59
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I december 2009 redovisades promemorian ”Effektivare insatser mot 

ungdomsbrottslighet” där utredarens slutsats var att det ofta saknas tillräckliga 

kunskaper hos de anställda, både inom polisen och hos kommunerna, om hur 

sekretessbestämmelserna ska tillämpas för att underlätta en angelägen 

myndighetssamverkan. Utredaren föreslog därför att regeringen borde uppdra åt, 

dåvarande, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen och Skolverket att i samråd 

anordna för polisen och kommunerna myndighetsgemensamma seminarier inom 

området sekretess och samverkan.
60

 

 

Slutligen infördes således en ny bestämmelse i OSL under rubriken 

”Förebyggande av brott”.  I OSL 10:18a stadgas att socialtjänstsekretessen i OSL 

26:1 inte hindrar att en uppgift som rör enskild som inte fyllt 21 år lämnas till 

Polismyndigheten, om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att 

den unge kommer att utöva brottslig verksamhet, uppgiften kan antas bidra till att 

förhindra det och det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den 

unge eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.  

 

Det tydliggörs i förarbetena att riskbedömningen måste grundas på konkreta 

omständigheter och att sekretessbelagda uppgifter bara får lämnas till polisen om 

det kan antas ge viss effekt, alltså om de kan bidra till att förhindra att den unge 

kommer att utöva brottslig verksamhet.
61

 Det betonas också att den nu föreslagna 

bestämmelsen tar sikte på situationer där en ung person kan vara i behov av stöd, 

hjälp och vård för att en negativ utveckling ska kunna stoppas i tid.
62
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12 Sociala insatsgrupper 

12.1 Inledning 

Ett exempel på strukturerad brottsförebyggande samverkan mellan myndigheter 

är sociala insatsgrupper. Det finns flera exempel på brottsförebyggande 

samverkan men jag har valt att i denna uppsats redogöra närmre för just sociala 

insatsgrupper då den kräver mest utav de olika instanserna när det gäller 

samverkan, sekretess, styrning samt resurser. I februari 2013 beslutade 

regeringen att aktivt stödja arbetet med sociala insatsgrupper för unga som 

riskerar att utveckla en kriminell livsstil samt verka för att fler sociala 

insatsgrupper inrättas. Detta efter att regeringen i mars 2011 givit 

Rikspolisstyrelsen i uppdrag att initiera en pilotverksamhet med sociala 

insatsgrupper för unga som riskerar att bli kriminella. Då pilotprojektet 

slutredovisades till regeringen 2012 framgick att flera ungdomar minskat eller 

totalt upphört med sina kriminella aktiviteter under den tid de haft stöd från en 

social insatsgrupp. Vidare skapade projektet på vissa ställen nya samarbeten 

mellan myndigheter och organisationer och på andra ställen stärktes redan 

befintligt samarbete.
63

 Av polisens nationella riktlinjer för arbetet i sociala 

insatsgrupper framgår att syftet med arbetet i de sociala insatsgrupperna är att, på 

individnivå, möjliggöra att hjälp och stöd från berörda myndigheter och övriga 

aktörer kan samordnas under ledning av socialtjänsten. Arbetet innebär att 

socialtjänsten samarbetar med polisen och andra berörda myndigheter och att de 

tillsammans fokuserat och uthålligt använder sin samlade kompetens. 

Socialtjänsten är även ansvarig för att andra myndigheter och aktörer görs 

delaktiga utifrån den unges individuella behov. Det framgår också att ansvaret 

för att fortsätta med eller inrätta sociala insatsgrupper ligger hos kommunerna 

och andra berörda lokala aktörer.
64
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12.2 Hur fungerar sociala insatsgrupper? 

Då arbetsmetoden sociala insatsgrupper ska användas är det viktigt att först 

säkerställa att det finns en gemensam uppfattning lokalt om att metoden ska 

användas och att kommunen, socialtjänsten och polisen har samma uppfattning 

om vad arbetsmetoden innebär. Vid uppstarten är det lämpligt att en styrgrupp 

inrättas, om ett lämpligt forum inte redan finns. Där bör det ingå representanter 

för de berörda verksamheterna som har mandat att ta beslut om t.ex. 

resursfördelning ”vid sittande bord”.  

 

Arbetsmetoden sociala insatsgrupper utgår från att socialtjänsten leder 

regelbundna möten på individnivå där alla berörda myndigheters representanter 

och individen deltar. Socialtjänsten i kommunen där den unge bor bär 

huvudansvaret för arbetet. Det grundar sig i SoL 2:2 och 5:1 där det stadgas att 

socialtjänsten är ytterst ansvarig för att de som vistas i en kommun får det stöd 

och den hjälp som de behöver, samt att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för 

barn och unga. Det är socialtjänsten som, utifrån information som de själva har 

samt information som de fått från andra myndigheter och aktörer, beslutar om 

vilka individer som skall erbjudas att delta i de sociala insatsgrupperna. Detta 

gäller oavsett om det handlar om en individ i riskzon att utveckla en kriminell 

livsstil eller om det är en individ som behöver stöd och hjälp för att bryta med 

kriminella nätverk eller en kriminell livsstil.
65

 

 

När de nationella riktlinjerna för polisens arbete i sociala insatsgrupper skrevs 

fanns inte OSL 10:18a. Det förde med sig att det krävdes samtycke till 

informationsutbyte mellan berörda myndigheter i enlighet med OSL 10:1 för att 

en individs skulle kunna ingå i en social insatsgrupp.
66
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Förutsättningarna har till viss del ändrats i och med införandet av OSL 10:18a 

men det kan diskuteras i vilken utsträckning det fått genomslag i det vardagliga 

arbetet. Framförallt med tanke på att OSL 10:18a bara tar sikte på information 

från socialtjänst till polis och inte andra berörda parter. Det faktum att det torde 

vara svårt att motivera en ungdom som inte samtycker till informationsutbyte att 

överhuvudtaget delta i en social samverkansgrupp borde också göra 

bestämmelsen verkningslös när arbetet i den sociala insatsgruppen påbörjats.  

 

En problematik som framförs i promemorian ”Effektivare insatser mot 

ungdomsbrottslighet” är att det ofta saknas tillräckliga kunskaper hos de 

anställda, både inom polisen och hos kommunerna, om hur 

sekretessbestämmelserna ska tillämpas för att underlätta en angelägen 

myndighetssamverkan. Om kunskapen saknas spelar ny lagstiftning liten roll.
67

  

 

Den sekretessbrytande bestämmelsen torde enligt min mening få störst verkan i 

det inledande urvalet av vilka individer som kan komma att erbjudas att delta i en 

social insatsgrupp. Där blir informationsutbytet som viktigast just när det gäller 

samverkan som har inriktning på sociala insatsgrupper på så sätt att alla parter 

kan göra varandra och framförallt socialtjänsten uppmärksammade på vilka 

individer som är av intresse. En fördel är också att socialtjänsten kan ”ta hjälp” 

av polisen på så sätt att de kan ”flagga” för personer som är intressanta i detta 

sammanhang och be polisen att ha ett öga på dessa individer i sitt dagliga arbete 

så att polisen i sin tur kan uppmärksamma socialtjänsten på ifall något händer 

som är av intresse för dem. Dessutom tror jag att bestämmelsen får mycket stor 

inverkan i det brottsförebyggande samverkansarbetet utanför de sociala 

insatsgrupperna eftersom den ger socialtjänsten en helt annan möjlighet att lämna 

uppgifter till polisen gällande brottsaktiva ungdomar generellt. 
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Polisens roll i de sociala insatsgrupperna är att delta i individmöten och där bidra 

på det sätt som motsvarar den unges behov bäst. Polisens deltagande sker inom 

ramen för vad som stadgas i polislagen gällande polisens verksamhet. Polisiära 

åtgärder kan t.ex. vara att bevaka den aktuella personen och rapportera till den 

sociala insatsgruppen om den unge umgås med ”fel” personer eller om det i 

övrigt uppstår oro kring barnet.
68

 Skillnaden på verksamheten i de sociala 

insatsgrupperna jämfört med annan samverkan och verksamhet runt unga 

personer är att samverkan sker på individnivå. I en social insatsgrupp har alla 

inblandade myndigheter och aktörer samma kunskap om en ung person. Det ökar 

förutsättningarna för att rätt myndighet gör rätt sak, och att det sker i rätt 

ordning.
69

 

 

13 Slutsats 

13.1 Inledning 

I detta avsnitt avser jag sammanfatta den information som presenterats i de 

tidigare avsnitten och detta gör jag genom att svara på de frågor som kan uppstå 

när samverkan ska inledas eller har påbörjats. Frågorna ställs och svaren ges ur 

polisens synvinkel då syftet med uppsatsen är att utreda vad som gäller då 

polisen deltar i samverkan med andra myndigheter och aktörer. 

 

13.2 Vem har ansvaret för att samverkan blir av? 

Lagstiftaren har inte pekat ut någon enskild aktör som ansvarig för att samverkan 

mellan olika myndigheter blir av. Lagstiftaren har istället valt att ålägga var och 

en av de olika instanserna ett eget ansvar att samverka. Detta ansvar ser olika ut 

för olika aktörer.  
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När det gäller polisen är lagstiftaren tydlig med att poängtera polisens centrala 

roll i samhällets brottsförebyggande verksamhet, inte minst när det gäller 

ungdomar
70

. I PL 6 § st. 2 slås fast att polisen fortlöpande ska samarbeta med 

socialtjänsten och i st. 3 att polisen ska samarbeta med andra myndigheter och 

organisationer om deras verksamhet berör polisverksamheten. Det hör också till 

polisens uppgifter att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. 

Men i detta sammanhang är det också viktigt att komma ihåg vilken roll och 

vilket uppdrag polisen primärt har. Polisens primära uppdrag som uttrycks i PL 1 

§ är att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra 

allmänheten skydd och annan hjälp. Detta skiljer sig tydligt från socialtjänstens 

uppdrag som är mycket mer individinriktat och som följaktligen ska ta sikte på 

att hjälpa och stötta varje enskild individ för att frigöra och utveckla 

vederbörandes egna resurser. Socialtjänsten har ett extra stort ansvar när det 

gäller att fånga upp och stödja barn och ungdomar som är på väg in i kriminalitet 

men också när det gäller vård och behandling av unga lagöverträdare. Skolan i 

sin tur har, utöver uppgiftsskyldigheten i SoL 14:1, ingen skyldighet att inleda 

samverkan. Däremot är skolan skyldig att delta i samverkan om socialtjänsten 

initierar den. Kommunen synes inte heller ha något krav på sig att inleda 

samverkan men är som beskrivits ovan ansvarig för både socialtjänst och skola i 

kommunen och bär genom detta ett stort ansvar när det gäller brottsförebyggande 

samverkan i kommunen. 

 

Sammanfattningsvis synes polisen och socialtjänsten dela ansvaret för att 

samverkan inleds och detta är, enligt min mening, ett bra upplägg. Risken som 

möjligtvis skulle kunna uppstå är att myndigheterna skyller på varandra om inte 

samverkan finns men det håller jag för osannolikt. Dessutom visar siffror från 

Brå som visar att en stor majoritet av Sveriges kommuner redan har en pågående 

samverkan.  
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Min uppfattning är att ledning och styrning inom de olika instanserna är ytterst 

viktigt för att samverkan skall inledas. Det åligger chefer att se till att samverkan 

placeras högt upp prioriteringslistan och tydligt uttalar en vilja och målsättning 

för hur deras brottsförebyggande samverkan ska bedrivas. Sedan är det 

naturligtvis viktigt att de enskilda medarbetare som har i uppgift att sköta 

samverkan har den kompetensen och det intresse som krävs för att kunna 

genomföra detta viktiga arbete på ett tillfredställande sätt. 

 

13.3 Vem leder samverkan? 

Detta skiljer sig naturligtvis åt mellan olika kommuner och samverkansforum 

beroende på flera olika faktorer men som lagstiftningen är uppbyggd ger den 

intrycket av att det är socialtjänsten som är tänkt att vara navet vid samverkan 

mellan olika myndigheter, speciellt om samverkan är på individnivå. Dels går 

detta att utläsa ur SoL 14:1 där det stadgas att det är till socialnämnden som 

myndigheter och andra uppräknade yrkesverksamma skall anmäla kännedom 

eller misstanke om att ett barn far illa. Vidare framgår det av SkolL 29:13 att det 

är på socialtjänstens initiativ som skolan ska samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs.  

 

I arbetet med sociala insatsgrupper har samverkansansvaret på ett mycket tydligt 

sätt lagts upp så att det är socialtjänsten som leder arbetet. Detta grundar man på 

att det är socialtjänsten som är ytterst ansvarig för att de som vistas i en kommun 

får det stöd och den hjälp som de behöver samt att socialtjänsten har ett särskilt 

ansvar för barn och unga. Det är också socialtjänsten som, genom sin centrala 

roll, kan samla mest information om enskilda individer och det är socialtjänsten 

som slutligen avgör vilka individer som ska erbjudas att delta i en social 

insatsgrupp. 
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Också när det gäller denna fråga påverkas naturligtvis ”ledarskapet” över 

samverkan av vilka chefer som är huvudansvariga för att samverkan blir av och 

vilka medarbetare som är ansvariga för att medverka i den brottsförebyggande 

samverkan. Även om lagstiftningen synes ge intrycket att det är socialtjänsten 

som ska leda samverkan kan det vara så att chefen eller den samverkansansvarige 

i ett visst polisområde är mycket drivande i just samverkansfrågor och i och med 

sitt engagemang blir den drivande kraften i samverkansfrågor i just den 

kommunen.  

 

13.4 Vem får säga vad till vem och vem måste säga vad till vem? 

Min bedömning är att det är denna frågeställning som är orsaken till en stor del 

av problematiken kring bristande brottsförebyggande samverkan. Lagstiftningen 

kring sekretess mellan myndigheter är komplicerad med oklara och svårtydda 

gränsdragningar och ett flertal olika undantag. De medarbetare som påverkas av 

sekretessen är oftast inte jurister och besitter därför, oftast, inte kompetensen att 

göra säkra juridiska bedömningar.  

 

Känner man sig osäker finns en stor risk att man väljer den säkra vägen, eftersom 

man är rädd att göra fel, och då är det säkrare att inte riskera att bryta sekretessen. 

Resultatet av detta blir mindre kunskapsutbyte vilket leder till en sämre 

samverkan och troligtvis också till ett sämre resultat i slutändan. Känslan som 

också kan uppstå mellan olika instanser är att man håller inne med uppgifter 

vilket kan leda till mindre tillit och sämre samarbete mellan de olika instanserna. 

 

För att söka ett fullödigt svar på denna frågeställning, vem som får och ska säga 

vad till vem, hänvisar jag till avsnittet som behandlar sekretess. Lagstiftningen är 

för komplicerad och innehåller för många undantag för att enkelt kunna 

sammanfattas ett svar i detta avsnitt. 
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Det som dock kan sägas för  att svara på frågeställningen är att socialtjänsten och 

polisen numera har en tämligen stor möjlighet att dela information i 

brottsförebyggande syfte om informationen gäller ungdomar. Det anser jag är en 

bra utveckling som syftar till att i ett tidigare skede kunna upptäcka ungdomar på 

glid och att kunna samverka i hopp att hjälpa dessa ungdomar. I övrigt har 

lagstiftningen inte varit upplagd på ett sätt som främjat brottsförebyggande 

samverkan. Detta för med sig att de flesta som jobbar med samverkansfrågor 

inom framförallt socialtjänst men också i skolan och inom polisen har fått sin 

utbildning inom sekretess innan den nya lagstiftningen trätt i kraft. Detta faktum 

tillsammans med problemen som nämnts tidigare i uppsatsen med bristande 

vidareutbildning och kunskaper inom just sekretessområdet gör att risken finns 

att ny lagstiftning inte tillämpas på ett tillfredställande sätt. Detta är viktigt för 

ansvariga chefer och politiker att uppmärksamma så att nödvändig utbildning kan 

genomföras. 

 

13.5 Vad kan jag som polis förvänta mig av andra aktörer? 

Det du som polis kan förvänta dig av andra aktörer beror på vilken aktör du har 

att göra med. När det gäller socialtjänsten bör du som polis förvänta dig ett gott 

samarbete och en mycket god inställning till samverkan. I det brottsförebyggande 

arbetet har polisen och socialtjänsten lika viktiga roller och bör vara lika 

drivande i ambitionerna att inleda och utveckla samverkan mellan 

myndigheterna. Det faktum att lagstiftaren i och med införandet av OSL 10:18a 

lättat på sekretessen mellan socialtjänsten och polisen när det gäller information 

om ungdomar i brottsförebyggande syfte talar också starkt för att det inte finns 

några bra undanflykter mot att skapa en god samverkan mellan myndigheterna. 

Detta är dock tyvärr också något som beror på inställningen till 

brottsförebyggande samverkan hos ansvariga chefer och medarbetare i den 

aktuella kommunen.  
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När det gäller samverkan mellan skolan och polisen är läget lite annorlunda. 

Skolan har i lagteknisk mening ingen skyldighet att samverka med polisen, 

utöver när det gäller anmälan till polisen om brott begångna av unga eller mot 

unga, om det inte sker på socialtjänstens uppmaning. Detta betyder inte att skolan 

inte får samverka med polisen utöver de hinder som ställs upp av sekretesskäl 

men det ställs inga uttryckliga krav på det. Mina personliga erfarenheter säger att 

skolan gärna ser en samverkan med polisen och välkomnar polisens närvaro och 

deltagande i skolan, om än på skolans villkor. 

 

13.6 Vad kan andra aktörer förvänta sig av mig som polis? 

Andra aktörer kan förvänta sig av polisen att polisen är drivande i arbetet när det 

gäller att skapa samverkan samt att vi är drivande i processen när samverkan väl 

är påbörjad. Polisen besitter, tillsammans med socialtjänsten, mycket information 

om vilka individer som är intressanta men också vilka platser och företeelser i 

närområdet som är intressanta ur brottsförebyggande samverkansperspektiv.  

 

Polisen har också en stor vana att hantera personer med kriminella intentioner 

och vet i och med detta också ofta vad som är av störst intresse att påverka och 

besluta om när samverkan gäller just att verka brottsförebyggande. Det är också 

viktigt att poängtera hur mycket polisen har att vinna på att få till en bra 

samverkan med, framförallt socialtjänsten, men också övriga samhällsinstanser. 

Det är genom en god samverkan vi skapar ett samarbetsklimat där vi kan dra 

nytta av varandras goda egenskaper och ge varandra stöd att utveckla de områden 

där vi släpar efter. 
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