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Beslut vid regeringssammanträde den 18 mars 2010 

Sammanfattning av uppdraget 

En särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen om 
sekretess inom skolväsendet med anledning av den utökade 
dokumentationsskyldigheten när det gäller uppgifter om elevers 
och andra enskildas personliga förhållanden. Utredaren ska se 
över vilken typ av uppgifter som förekommer i sådan och annan 
dokumentation inom skolväsendet. Utredaren ska föreslå nya 
sekretessbestämmelser för uppgifter om en enskilds personliga 
förhållanden i åtgärdsprogram och individuella utvecklings-
planer. Förslaget ska bygga på att uppgifterna ska skyddas med 
ett omvänt skaderekvisit, dvs. presumtionen ska vara att upp-
gifterna är hemliga. Utredaren ska vidare föreslå och analysera 
konsekvenserna av att sekretessen till skydd för uppgifter om 
enskilds personliga förhållanden i skolans elevvårdande verk-
samhet generellt ändras till att gälla med ett omvänt skade-
rekvisit. Utredaren ska vidare föreslå de ändringar i offentlig-
hets- och sekretesslagen (2009:400) som behövs för att ett till-
fredsställande sekretesskydd ska kunna åstadkommas inom 
skolväsendet i övrigt för känsliga uppgifter om enskildas 
personliga förhållanden utanför de områden som regleras i 23 
kap. 2 § samma lag. 

Utredaren ska analysera behovet och konsekvenserna av en 
harmoniserad sekretessreglering för förskoleverksamheten, 
skolbarnsomsorgen och skolväsendet samt, om det är motiverat, 
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föreslå sekretessregler för de olika verksamheterna som är så 
likartade som möjligt.   

Utredaren ska föreslå bestämmelser om tystnadsplikt i verk-
samheter med enskild huvudman, dvs. enskild förskoleverksam-
het och skolbarnsomsorg, enskild förskoleklass samt fristående 
skolor, som så långt som möjligt motsvarar den sekretess som 
utredaren föreslår för motsvarande verksamhet med offentlig 
huvudman. 

Utredaren ska se över hanteringen och genomförandet av de 
kunskapsprov som ingår i det nationella provsystemet ur 
sekretessynpunkt samt analysera om det finns brister och 
problem kring hanteringen och, i så fall, föreslå de lösningar 
som kan behövas. I översynen ska den sekretessbestämmelse 
som gäller för nationella prov beaktas och det ska övervägas om 
det finns särskilda skäl att låta Statens skolverk, i stället för 
respektive skola, pröva en begäran om utlämnande av sådana 
prov. I detta sammanhang ska utredaren även analysera om en 
tystnadsplikt motsvarande denna sekretess bör införas för dem 
som är eller har varit verksamma i en fristående skola och 
arbetat med kunskapsproven. Om behov finns ska utredaren 
föreslå en sådan bestämmelse.  

Utredaren ska analysera behovet av en sekretessreglering för 
uppgifter som förekommer inom den omvårdnadsverksamhet 
som bedrivs i anslutning till utbildning som är speciellt an-
passad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad  ut-
bildning), för uppgifter hos Nämnden för mottagande i special-
skolan och för Rh-anpassad utbildning inom Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten. Utredaren ska även föreslå sådana 
ändringar i sekretessregleringen som behövs för att känsliga 
personuppgifter i dessa verksamheter ska få ett tillfredsställande 
sekretesskydd. 

Vidare ska utredaren undersöka om sekretessregleringen vad 
gäller ärenden om avskiljande av studerande från högskole-
utbildning bör utökas till att även omfatta ärenden om av-
skiljande av studerande från yrkeshögskoleutbildning. Om ut-
redaren kommer fram till att så bör vara fallet ska utredaren 
föreslå sådana bestämmelser.  
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Utredaren är oförhindrad att ta upp närliggande frågor som 
utredaren anser behöver analyseras eller regleras för att ut-
redaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande 
sätt eller som annars har samband med de problemställningar 
som ska utredas. Utredaren är oförhindrad att föreslå en 
reglering i sådana frågor. 

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 februari 
2011. 

Bakgrund 

Offentlighets- och sekretesslagen 

Bestämmelser om tystnadsplikt och sekretess i allmän verksam-
het, dvs. hos statliga och kommunala myndigheter, finns sedan 
den 30 juni 2009 i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
som ersatt den tidigare sekretesslagen (1980:100). Genom den 
nya lagen har sekretessregleringen omarbetats i syfte att göra 
den mer lättförståelig och lättare att tillämpa.  

 
Minimiskydd för känsliga personuppgifter inom den offentliga 
sektorn  

I 21 kap. offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser 
som tillsammans utgör ett minimiskydd för känsliga uppgifter 
om enskildas personliga förhållanden, oavsett var inom den 
offentliga förvaltningen de förekommer. Bestämmelserna 
kompletteras av sekretessbestämmelser till skydd för enskilda 
som avser särskilt angivna ärenden eller olika verksamheter hos 
myndigheter i 22–40 kap. offentlighets- och sekretesslagen, 
bl.a. bestämmelserna till skydd för enskilda i utbildningsverk-
samhet m.m. i 23 kap. samma lag.  

Det framgår av 7 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen 
att om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift 
hos en myndighet och en prövning i ett enskilt fall resulterar i 
att uppgiften inte är sekretessbelagd enligt en eller flera andra 
bestämmelser, samtidigt som den är sekretessbelagd enligt en 
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eller flera andra bestämmelser, ska de senare bestämmelserna 
ha företräde, om inte annat anges i lagen. 

Nuvarande reglering av sekretess i skolan 

Så gott som alla som arbetar i skolan kommer i kontakt med 
känsliga uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Det 
gäller främst lärare, fritidspedagoger, psykologer, kuratorer och 
skolhälsovårdens personal. Andra personalkategorier som också 
kommer i kontakt med sådana uppgifter är skolledare, studie- 
och yrkesvägledare samt kontors- och expeditionspersonal på 
skolorna. Även ledamöterna i den kommunala nämnd och 
tjänstemän i den kommunala förvaltning som har ansvar för 
skolan i en kommun kan vara berörda. 

Sekretesskyddet för uppgifter om enskildas personliga för-
hållanden inom det offentliga skolväsendet regleras i bl.a. 
23 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen. Enligt första 
stycket nämnda lagrum gäller sekretess för uppgift som hänför 
sig till psykologisk undersökning eller behandling och för upp-
gift om enskilds personliga förhållanden hos psykolog eller 
kurator, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att 
den enskilde  eller någon närstående lider men. Samma stränga 
sekretess med omvänt skaderekvisit gäller inom den offentliga 
skolhälsovården, eftersom denna verksamhet omfattas av hälso- 
och sjukvårdssekretessen enligt 25 kap. 1 och 2 §§ offentlig-
hets- och sekretesslagen. 

Av 23 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretess-
lagen framgår att i skolans elevvårdande verksamhet i övrigt 
gäller sekretess däremot bara, om det kan antas att den som 
uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider 
men om uppgiften röjs. Med andra ord gäller en presumtion för 
offentlighet. Uppgifter som inte hänför sig till elevvården, utan 
avser elevens studiesituation i mer begränsad bemärkelse, ligger 
utanför det sekretesskyddade området. Uppgifter om en elevs 
studieresultat, närvaro eller frånvaro och undervisningstid i 
olika ämnen omfattas därför inte av sekretess. Inte heller käns-
liga uppgifter i handlingar som upprättats av elever och lämnats 
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till skolans personal omfattas av sekretess om de faller utanför 
skolans elevvårdande verksamhet.  

Sekretess gäller enligt 23 kap. 2 § andra stycket för uppgift i 
ett ärende om tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev 
från vidare studier. Beslut i elevvårdsärenden och ärenden om 
tillrättaförande av elev eller om skiljande av elev från vidare 
studier är offentliga. Samma sekretess som gäller i den elev-
vårdande verksamheten i övrigt gäller även enligt 23 kap. 4 § i 
specialpedagogisk stödverksamhet. 

Enligt 23 kap. 2 § tredje stycket gäller sekretess även i andra 
fall för uppgift om enskilds identitet, adress och andra liknande 
uppgifter om enskilds personliga förhållanden, om det av sär-
skild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstå-
ende lider men om uppgiften röjs. 

Sekretess för kunskapsprov regleras i 17 kap. 4 § offentlig-
hets- och sekretesslagen. Av den bestämmelsen framgår att det 
råder sekretess för uppgifter i ett kunskapsprov, om det kan 
antas att syftet med provet motverkas om uppgifterna röjs. Det 
följer av tryckfrihetsförordningen att prövningen av om ett så-
dant prov ska lämnas ut görs där proven förvaras. När det gäller 
skolväsendet görs således den prövningen av personal på 
respektive skola. 

Nuvarande reglering av tystnadsplikt i fristående skolor 

Reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 
sekretesslagen om allmänna handlingars offentlighet och 
sekretess gäller inte för fristående skolor och annan enskilt be-
driven verksamhet. 

Enligt 9 kap. 16 a § skollagen (1985:1100) får ingen som är 
eller har varit verksam i en fristående skola obehörigen röja vad 
han eller hon har fått veta om någons förhållanden i den elev-
vårdande verksamheten. Samma tystnadsplikt gäller för upp-
gifter i ett ärende om tillrättaförande av en elev eller skiljande 
av en elev från vidare studier. Av 2 kap. 8 § lagen (1998:531) 
om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område framgår 
att den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårds-
personalen inom den enskilda hälso- och sjukvården inte obe-

 



 6 

hörigen får röja vad han eller hon har fått veta om enskildas 
personliga förhållanden. 

Nuvarande reglering av sekretess i förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg 

Inom förskoleverksamheten gäller enligt 23 kap. 1 § offentlig-
hets- och sekretesslagen sekretess för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan 
röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. 

Sekretessen inom skolbarnsomsorgen regleras i 23 kap. 5 § 
offentlighets- och sekretesslagen. Till skillnad mot sekretessen i 
skolan, som främst rör elevvårdande verksamhet, omfattar den 
all verksamhet inom skolbarnsomsorgen. Inom skolbarnsom-
sorgen gäller den strängare sekretessen för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden hos psykolog eller kurator. För annan 
uppgift om enskilds personliga förhållanden gäller inom skol-
barnsomsorgen den svagare sekretessen med presumtion för 
offentlighet. 

Nuvarande reglering av sekretess i ärende om avskiljande av 
studerande från högskoleutbildning 

Bestämmelser om sekretess i avskiljandeärenden på utbild-
ningsområdet finns i 23 kap. 6 § offentlighets- och sekre-
tesslagen. Enligt den bestämmelsen gäller sekretess i ärende om 
avskiljande av studerande från högskoleutbildning för uppgift 
om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, 
om det kan antas att den enskilde eller någon   närstående lider 
betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller dock inte 
beslut i ärendet. Frågor om avskiljande av studenter från hög-
skoleutbildning prövas i första hand av Högskolans avskiljan-
denämnd. Nämnden prövar också sedan 2002 frågor om av-
skiljande av studerande inom kvalificerad yrkesutbildning och 
sedan 2009 frågor om avskiljande av studerande inom yrkes-
högskolan, men ärenden om avskiljande av sådana studerande 
omfattas i dag inte av någon sekretessbestämmelse. 
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Tidigare  utredning 

Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan hade i upp-
drag att göra en översyn av bestämmelserna om sekretess i 
skolan, främst med avseende på den ökade dokumentation som 
förekommer i skolan samt 1999 års skollagskommittés över-
väganden om elevhälsa. I betänkandet Sekretess i elevernas in-
tresse – Dokumentation, samverkan och integritet i skolan 
(SOU 2003:103) redovisade utredningen följande förslag och 
slutsatser. 

 
• Även om skolans dokumentation kring enskilda elever tenderar 

att öka, visade utredningens kartläggning inte sådana brister i nu-
varande sekretessbestämmelser att en skärpning av reglerna borde 
övervägas. Skolorna var dock i behov av tillämpningsstöd i form 
av allmänna råd eller liknande. Utredningen ansåg att det kan 
finnas behov av att införa en sekretessbestämmelse för att skydda 
känsliga uppgifter i handlingar upprättade av elever som blivit 
allmänna när de överlämnats till skolpersonal och som faller utan-
för skolans elevvårdande verksamhet. Med hänsyn till den 
restriktivitet som ska iakttas avseende införande av nya sekretess-
bestämmelser föreslogs dock inte någon ny bestämmelse. 

• Sekretesslagstiftningen borde anpassas till den terminologi som 
Skollagskommittén använde för elevhälsan. Det innebar i princip 
samma system som enligt dagens reglering, dock med följande 
undantag. Skolläkare och skolsköterskor skulle kunna lämna upp-
gift om en elev till elevhälsan i övrigt (psykolog, kurator och 
specialpedagog) och till särskild elevstödjande verksamhet 
(lärare, rektor, studie- och yrkesvägledare), om uppgiften behövs 
för att eleven ska få nödvändigt stöd. Specialpedagogiska insatser 
föreslogs också ingå i elevhälsan. Som en konsekvens härav 
borde sekretessen för specialpedagogiska insatser förstärkas. 

• Sekretess ska gälla i Skolverkets tillsyn för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller 
någon närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretess ska dock 
inte gälla verkets beslut i ett ärende. 

 
I sina remissvar över utredningens betänkande ansåg Skolverket 
och Myndigheten för skolutveckling att det fanns anledning att 
överväga en utökad sekretess i skolan, som gör det möjligt att 
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sekretessbelägga känsliga uppgifter om enskilds personliga för-
hållanden även om uppgifterna förekommer utanför elevhälsans 
område. Som det främsta skälet för detta angav myndigheterna 
den ökade dokumentationen inom skolan.  

Utredningens förslag om sekretess för uppgift om enskilds 
personliga förhållanden i Skolverkets tillsynsverksamhet 
genomfördes genom en ändring i sekretesslagen som trädde i 
kraft den 1 oktober 2006 (prop. 2005/06:161, bet. 
2005/06:KU35, rskr. 2005/06:336). Tidigare omfattade sekre-
tessen i Skolverkets tillsynsverksamhet endast verksamhet som 
avsåg tillsyn över utbildning vid fristående skolor. Vidare 
gällde sekretessen endast uppgifter som härrörde från elevvår-
den eller hänförde sig till en fråga om tillrättaförande av elev 
eller skiljande av elev från vidare studier. Ändringen innebar att 
sekretessen utvidgades till att gälla uppgifter i all verkets till-
synsverksamhet, oavsett om den avsåg verksamhet med offent-
lig eller enskild huvudman och utan begränsning till bl.a. elev-
vården. Sedan Statens skolinspektion den 1 oktober 2008 över-
tagit Skolverkets tillsynsuppgifter gäller den aktuella sekretess-
bestämmelsen i stället Skolinspektionens tillsynsverksamhet 
(prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161). 

Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn 
(U2009:05) 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 3 september 2009 
gav ansvarigt statsråd en särskild utredare i uppdrag att se över 
skolans arbete med utsatta barn (dir. 2009:80). I uppdraget ingår 
bl.a. att kartlägga hur huvudmän inom förskoleverksamheten, 
skolan och skolbarnsomsorgen samverkar med socialtjänsten, 
polisen och hälso- och sjukvården samt att belysa vilka hinder 
för samverkan som fortfarande återstår, t.ex. frågor som rör 
sekretess. Uppdraget ska redovisas den 30 november 2010. 
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Behovet av en utredning 

Sekretess och tystnadsplikt i skolan 

Kraven på skolan att i olika sammanhang upprätta skriftlig 
dokumentation om elevers skolsituation har de senaste åren 
ökat. Av bestämmelser i skolförfattningarna följer en skyldighet 
att upprätta handlingar avseende enskilda elever, som t.ex. åt-
gärdsprogram och individuella utvecklingsplaner (se 5 kap. 1 § 
och 7 kap. 2 § grundskoleförordningen [1994:1194]). Åtgärds-
program infördes i läroplanen Lgr 80 samt i grundskoleförord-
ningen 1995 och bestämmelser om individuell utvecklingsplan 
infördes 2005. Dessa dokument men även andra som t.ex. port-
folio och loggböcker kräver en ökad medvetenhet av skolans 
personal om sekretesslagstiftningen. Efter ändringar i skol-
formsförordningarna, som trädde i kraft den 15 juli 2008, ska 
läraren i den individuella utvecklingsplanen, förutom att som 
tidigare sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven 
ska nå målen, även ge skriftliga omdömen om elevens 
kunskapsutveckling i relation till målen i de ämnen som eleven 
får undervisning i. Enligt de nya bestämmelserna har rektorn på 
skolan möjlighet att besluta att även information om elevens 
utveckling i övrigt ska lämnas i den individuella utvecklings-
planen (se promemorian En individuell utvecklingsplan med 
skriftliga omdömen [U2008/204/S]).  

Den individuella utvecklingsplanen är avsedd att vara ett 
viktigt instrument för att stödja en elevs utveckling och ge in-
formation om elevens kunskapsutveckling och sociala utveck-
ling samt om eventuellt behov av särskilt stöd eller andra insat-
ser. Den kan därför komma att innehålla en mängd uppgifter om 
den enskilda eleven. Vilka uppgifter det kan röra sig om beror 
på elevens skolsituation och behov. Det kan dock antas att 
planen kan innehålla känsliga uppgifter som inte kan hänföras 
till elevvården. Den individuella utvecklingsplanen blir en all-
män handling när den överlämnas till eleven och elevens vård-
nadshavare. Det finns mot denna bakgrund skäl att klarlägga 
vilken typ av uppgifter som tas in i utvecklingsplanerna. Vidare 
finns, bl.a. med hänsyn till de överväganden som redovisats i 
SOU 2003:103 om t.ex. handlingar upprättade av elever, anled-
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ning att se över om det finns känsliga uppgifter även i annan 
dokumentation i skolan. 

För att syftet med den individuella utvecklingsplanen ska 
uppnås är det viktigt att det inte råder osäkerhet om huruvida 
känsliga uppgifter i planen omfattas av sekretess eller inte. Det-
samma gäller hanteringen av känsliga uppgifter som kan finnas 
i övrig dokumentation. Stöd för tillämpningen av gällande 
sekretessbestämmelser i form av allmänna råd och informa-
tionsinsatser kan till viss del avhjälpa osäkerheten kring vilka 
uppgifter som även i dag omfattas av sekretess. För att komma 
till rätta med skyddet för andra känsliga uppgifter finns det 
också behov av materiella ändringar i lagstiftningen. 

Regeringen gav den 9 juni 2008 Skolverket i uppdrag om 
den individuella utvecklingsplanen att bl.a. följa upp och utvär-
dera införandet av skriftliga omdömen. Skolverket redovisade 
den 1 mars 2010 sitt uppdrag (U2010/1393/S). 

Sekretess i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 

Inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg gäller andra 
sekretessregler än inom skolan. Detta är en följd av att dessa 
verksamheter tidigare var en del av socialtjänsten. Sedan 1998 
regleras förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i skollagen 
och ses i första hand som en pedagogisk verksamhet, även om 
omsorg också ingår i uppdraget. Verksamheterna finns ofta 
inom samma organisation i kommunerna som kommunens 
skolväsende. Det är vanligt att fritidshem och skolor, och ibland 
även förskola, är lokalmässigt integrerade och att elever samt 
personal under dagen rör sig mellan de olika verksamheterna. 
Det finns därför skäl att ifrågasätta den nuvarande ordningen, 
som förts över till offentlighets- och sekretesslagen, där olika 
sekretessregler gäller för de olika verksamheterna. 

Sekretess och tystnadsplikt avseende nationella prov   

I en skrivelse till regeringen (U2008/6237/RS) påtalar Skol-
verket att verket har stora problem med att innehållet i natio-
nella prov sprids både före och efter det provdatum som fram-
går av Skolverkets föreskrifter. Detta leder till att proven inte 
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kan återanvändas, vilket dels får ekonomiska konsekvenser, 
dels skapar svårigheter att kalibrera provens svårighetsgrad och 
att kunna följa kunskapsutvecklingen över tid. De brister som 
finns i hanteringen av proven förekommer både i det offentliga 
skolväsendet och i fristående skolor. Skolverket arbetar konti-
nuerligt med att höja säkerheten i provsystemet för att förhindra 
spridning av proven. Förutom de praktiska problem som före-
kommer bedömer Skolverket att den befintliga bestämmelsen 
om provsekretess är otydlig och svår att tillämpa, bl.a. med hän-
syn till att det främst är kommunerna som har att tillämpa be-
stämmelsen medan intresset av att uppgifterna skyddas i första 
hand finns hos Skolverket. Verket framhåller också att det är 
många personer med varierande kunskap som behöver använda 
bestämmelsen. Skolverket framhåller även att avsaknaden av en 
bestämmelse om tystnadsplikt för de fristående skolorna är en 
bidragande orsak till problemet med hanteringen av de natio-
nella proven. 

Sekretessen hos Specialpedagogiska skolmyndigheten  

Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad 
utbildning inom Specialpedagogiska skolmyndigheten beslutar 
bl.a. om intagningen av elever till Rh-anpassad gymnasieutbild-
ning. Det finns för närvarande ingen bestämmelse om sekretess 
för känsliga uppgifter om elevers personliga förhållanden hos 
nämnden. Den dåvarande Nämnden för Rh-anpassad utbildning 
påtalade i en skrivelse till regeringen (U2004/3121/G) att den 
ansåg att en tydlig sekretessreglering behövdes för handlingar 
som ges in till och upprättas av nämnden i samband med den 
årliga intagningen av elever. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar sedan den 1 
juli 2008 för bl.a. administrationen av statsbidrag till de huvud-
män som efter avtal med staten har åtagit sig att ansvara för 
omvårdnaden av ungdomar som intagits till Rh-anpassad ut-
bildning. Tidigare hade Socialstyrelsens institut för särskilt ut-
bildningsstöd (Sisus) denna uppgift. Sisus hemställde i en 
skrivelse till regeringen (U2004/2198/G) om ändringar i 
sekretesslagen och annan lagstiftning i syfte att tydliggöra 
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vilken sekretess alternativt tystnadsplikt som gäller inom den 
omvårdnadsverksamhet som bedrivs i anslutning till Rh-an-
passad utbildning. 

Sekretessen i ärende om avskiljande av studerande från 
yrkeshögskoleutbildning 

Det finns i dag en sekretessreglering för ärenden om avskiljande 
av studerande från högskoleutbildning, men inte för andra ären-
den som prövas av Högskolans avskiljandenämnd, nämligen 
ärenden om avskiljande av studerande inom kvalificerad yrkes-
utbildning. Annars gäller i huvudsak samma regler för av-
skiljande från kvalificerad yrkesutbildning som från högskole-
utbildning. Den nya lagen (2009:128) om yrkeshögskolan inne-
bär att kvalificerad yrkesutbildning kommer att försvinna som 
särskild utbildningsform och ersättas av yrkeshögskoleutbild-
ning (prop. 2008/09:68, bet. 2008/09:UbU6, rskr. 2008/09:78). 
Lagen innehåller bl.a. en bestämmelse om att Högskolans av-
skiljandenämnd ska pröva frågor om avskiljande. Det finns, 
särskilt med hänsyn till de likartade ärendetyperna och att det är 
samma nämnd som svarar för prövningen, anledning att 
närmare undersöka om sekretessregleringen av ärenden om av-
skiljande av studerande från högskoleutbildning bör utökas till 
att även omfatta ärenden om avskiljande av studerande från 
yrkeshögskoleutbildning. 

Uppdraget 

En särskild utredare ska göra en översyn av lagstiftningen om 
sekretess inom skolväsendet med anledning av den utökade 
dokumentationsskyldigheten när det gäller uppgifter om elevers 
och andra enskildas personliga förhållanden. Utredaren ska se 
över vilken typ av uppgifter som förekommer i sådan och annan 
dokumentation inom skolväsendet. Utredaren ska föreslå nya 
sekretessbestämmelser för uppgifter om en enskilds personliga 
förhållanden i åtgärdsprogram och individuella utvecklings-
planer. Förslaget ska bygga på att uppgifterna ska skyddas med 
ett omvänt skaderekvisit, dvs. presumtionen ska vara att upp-
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gifterna är hemliga. Utredaren ska vidare föreslå och analysera 
konsekvenserna av att sekretessen till skydd för uppgifter om 
enskilds personliga förhållanden i skolans elevvårdande verk-
samhet generellt ändras till att gälla med ett omvänt skaderek-
visit. Utredaren ska även föreslå de ändringar i offentlighets- 
och sekretesslagen som behövs för att ett tillfredsställande 
sekretesskydd ska kunna åstadkommas inom skolväsendet i 
övrigt för känsliga uppgifter om enskildas personliga förhållan-
den utanför de områden som regleras i 23 kap. 2 § samma lag. 
Beslut i ärenden som rör enskilda elever ska inte heller i fort-
sättningen omfattas av sekretess, vilket bl.a. innebär att betyg 
liksom hittills ska vara offentliga.  

Utredaren ska analysera behovet och konsekvenserna av en 
harmoniserad sekretessreglering för förskoleverksamheten, 
skolbarnsomsorgen och skolväsendet samt, om det är motiverat, 
föreslå sekretessregler för de olika verksamheterna som är så 
likartade som möjligt.   

Utredaren ska föreslå bestämmelser om tystnadsplikt i verk-
samheter med enskild huvudman, dvs. enskild förskoleverksam-
het och skolbarnsomsorg, enskild förskoleklass samt fristående 
skolor, som så långt som möjligt motsvarar den sekretess som 
utredaren föreslår för motsvarande verksamhet med offentlig 
huvudman. 

Utredaren ska se över hanteringen och genomförandet av de 
kunskapsprov som ingår i det nationella provsystemet ur 
sekretessynpunkt. Utredaren ska, mot bakgrund av de nationella 
provens centrala funktion som bedömningsinstrument och 
Skolverkets intresse av att kunna återanvända proven, analysera 
om det finns brister och problem kring hanteringen och, i så 
fall, föreslå de lösningar som kan behövas. I översynen ska den 
sekretessbestämmelse som gäller för nationella prov beaktas, 
och det ska övervägas om det finns sådana särskilda skäl som 
avses i  2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen att låta Skolverket, 
i stället för respektive skola, pröva en begäran om utlämnande 
av ett sådant prov. Om det bedöms som motiverat ska utredaren 
lämna förslag till reglering i detta hänseende. Utredaren ska i 
detta sammanhang även analysera om en bestämmelse om tyst-
nadsplikt, motsvarande den sekretessbestämmelse som finns för 
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att skydda uppgifter i kunskapsprov inom det offentliga skol-
väsendet, bör införas för dem som är eller har varit verksamma i 
en fristående skola och arbetat med kunskapsproven. Om behov 
finns ska utredaren föreslå en sådan bestämmelse. 

Utredaren ska analysera behovet av en sekretessreglering för 
uppgifter som förekommer inom den omvårdnadsverksamhet 
som bedrivs i anslutning till utbildning som är speciellt an-
passad för svårt rörelsehindrade ungdomar (Rh-anpassad  ut-
bildning), för uppgifter hos Nämnden för mottagande i special-
skolan och för Rh-anpassad utbildning inom Specialpeda-
gogiska skolmyndigheten. Utredaren ska även föreslå sådana 
ändringar i sekretessregleringen som behövs för att känsliga 
personuppgifter i dessa verksamheter ska få ett tillfredsställande 
sekretesskydd. 

 Vidare ska utredaren undersöka om sekretessregleringen 
vad gäller ärenden om avskiljande av studerande från högskole-
utbildning bör utökas till att även omfatta ärenden om av-
skiljande av studerande från yrkeshögskoleutbildning. Om ut-
redaren kommer fram till att så bör vara fallet ska utredaren 
föreslå sådana bestämmelser.  

Utredaren är oförhindrad att ta upp närliggande frågor som 
utredaren anser behöver analyseras eller regleras för att 
utredaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfreds-
ställande sätt eller som annars har samband med de problem-
ställningar som ska utredas. Utredaren är oförhindrad att föreslå 
en reglering i sådana frågor. 

Genomförandet och redovisning av uppdraget 

Utredaren ska, i förekommande fall, föreslå följdändringar i 
andra lagar och förordningar.  

Utredaren ska i sina förslag ta hänsyn till att en ny skollag 
föreslås börja tillämpas den 1 juli 2011 i enlighet med prop. 
2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och 
trygghet. 

Utredaren ska analysera och bedöma effekterna av förslagen 
i de avseenden som omfattas av 14-15 a §§ i kommittéförord-
ningen (1998:1474). Detta innebär att utredaren ska bedöma de 
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ekonomiska konsekvenserna i övrigt av förslagen. Om för-
slagen kan förväntas leda till kostnadsökningar för det allmänna 
ska utredaren föreslå hur dessa ska finansieras. Särskilt viktigt 
är det att belysa förslagens konsekvenser för små och medel-
stora företag.  

Utredaren ska samråda med berörda myndigheter och orga-
nisationer. Vidare ska utredaren samråda med Utredningen om 
översyn av skolans arbete med utsatta barn (U2009:05).  

Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 februari 
2011. 

 
(Utbildningsdepartementet) 


