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Återvändare, kontakter med polisen och
sekretess m.m.
Bakgrund
När situationen i mellanöstern förändras och det sannolikt kommer
att komma tillbaka personer till Sverige och Stockholm som kan ha
deltagit i väpnade aktioner i t ex Syrien vill vi förklara vilka
möjligheter staden har att bidra till att personer som gjort sig
skyldiga till brott lagförs. Eftersom det är viktigt att kunna de
bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen som kan bli aktuella
att tillämpa redogör vi för dessa nedan. Det är en önskan att staden
mer aktivt utnyttjar de möjligheter som finns att inom gällande
regelverks ramar samarbeta med polismyndigheten.
Socialtjänstsekretess
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds
personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men (26 kap.
1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL).
Några sekretessbrytande regler
Sekretessen inom socialtjänsten hindrar inte att en uppgift lämnas
till en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om uppgiften
angår misstanke om brott som riktats mot någon som inte har fyllt
arton år och det är fråga om brott som avses i
1. 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, eller
2. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
(10 kap. 21 § OSL).

Stadsledningskontoret
Juridiska avdelningen
Hantverkargatan 3 A
111 52 Stockholm
hans.altsjo@stockholm.se
stockholm.se

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är
sekretessbelagd inom socialtjänsten får lämnas till en
åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon
annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast
om misstanken angår
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse
i ett år,
2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff
än fängelse i två år, eller
3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff
än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av
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sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen
(2004:168) (10 kap. 23 § OSL).
Exempel på brott där det är föreskrivet minst ett års fängelsestraff är
folkmord och brott mot mänskligheten där straffen är fängelse lägst
4 år och upp till livstid, se lag (2014:406) om straff för folkmord,
brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
Polisanmälan
Det finns ingen lagstadgad skyldighet att göra polisanmälan. Det
kan dock ingå i tjänsteansvaret att göra en polisanmälan i en viss
situation om det inte föreligger hinder på grund av sekretess. Det
föreligger också en allmän skyldighet att i tid anmäla eller annars
avslöja vissa förestående eller pågående allvarliga brott (23 kap. 6 §
brottsbalken).
Om en uppgift inte är sekretessbelagd, ska en myndighet på begäran
av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över (6 kap.
5 § OSL).
Om polis eller åklagare begär ut allmänna handlingar ska
efterfrågade handlingar lämnas ut om det inte föreligger hinder på
grund av sekretess.
För att bedöma om ett handlande kan utgöra ett brott kan samråd
alltid ske med polis eller åklagare om de enskilda personernas
identitet inte röjs.
Delegation
Beslut att polisanmäla eller inte är vanligtvis delegerat till
enhetschefsnivå. Socialnämnden har delegerat beslut att
polisanmäla till gruppledare på socialjouren och biträdande
enhetschef som lägsta nivå. Om beslut ska fattas på högre nivå, t.ex.
på utskottsnivå, bör delegationsordningarna ändras.
Rekommendation
Beslut rörande polisanmälan vid misstanke om folkmord, brott mot
mänskligheten och grovt krigsbrott bör fattas av social
delegation/individutskott.
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