Kansliavdelningen
S O C I A LT J Ä N S T F Ö R VA LT N I N G E N

Handläggare: Lisbeth Westerlund
Tfn: 08-508 25 016

T J Ä N S T E U T L Å TA N D E

S O C I A LT J Ä N S T N Ä M N D E N

2006-05-02

2006-05-18
DNR 106-0154/2006

Till
Socialtjänstnämnden

Skolan är inte en frizon för unga brottslingar
Svar på remiss av skrivelse från Lotta Edholm (fp)
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Eddie Friberg

Sammanfattning
Lotta Edholm (fp) kräver att staden genast inför en anmälningsplikt för socialtjänsten/kriminalvården till skolan om kriminella ungdomar som dömts för
grov brottslighet. Stadsledningskontorets juridiska avdelning bör även få i uppdrag att utreda reglerna kring sekretess.
Förvaltningen anser att Lotta Edholm (fp) tar upp en viktig fråga om säkerheten i stadens skolor. Det är angeläget att skolorna genom sitt lokala arbetsmiljöarbete ser till att personalen har erforderlig kompetens att hantera eventuella
hot- och våldssituationer som kan uppstå inom skolan. Ett led i detta arbete är
att skolan och socialtjänsten utvecklar ett bra samarbete.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande överlämnat en skrivelse från Lotta Edholm (fp) om att skolan inte är en frizon för unga brottslingar. Remisstiden går ut den 28 maj 2006. Skrivelsen bifogas tjänsteutlåtandet.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen i samarbete med
staben för utredning och projekt.
Skrivelsen i sammanfattning
Kriminella ungdomar som dömts för grov brottslighet får idag gå kvar i stadens
gymnasieskolor i väntan på att få avtjäna sitt straff, utan att rektorerna känner
till det. Rektor är ansvarig för hundratals elevers säkerhet och måste därför veta
om lättprovocerade eller drogberoende elever går på skolan.
Lotta Edholm (fp) kräver att staden genast inför en anmälningsplikt för socialtjänsten/kriminalvården till skolan. Stadsledningskontorets juridiska avdelning
bär även få i uppdrag att utreda reglerna kring sekretess.
Förvaltningens synpunkter
Lotta Edholm (fp) tar i sin skrivelse upp en viktig fråga om säkerheten i stadens skolor. Det är angeläget att skolorna genom sitt lokala arbetsmiljöarbete
ser till att personalen har erforderlig kompetens att hantera eventuella hot- och
våldssituationer som kan uppstå inom skolan. Ett led i detta arbete är att skolan
och socialtjänsten utvecklar ett bra samarbete.
Både socialtjänsten och skolan har ett stort ansvar för barn och ungdomar som
riskerar att fara illa. Skolan har enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (SoL)
14 kap. 1 § ansvar för att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver
ingripa till ett barns skydd. Vidare har yrkesverksamma inom skolan skyldighet
att till socialnämnden lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen. Socialnämnden har enligt SoL 11 kap. 1 och 2 §§ ansvar för att utan
dröjsmål inleda utredning och bedriva utredningen skyndsamt om nämnden får
kännedom om förhållanden som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Huvudregeln är att utredningen ska vara slutförd senast inom fyra månader. Socialnämnden har enligt SoL 5 kap 1 a § ansvar för att aktivt samverka med de
som berörs i frågor som rör barn som far illa. Enligt SoL 15 kap 3 § gäller sekretesslagen i det allmännas verksamhet.
Socialtjänstens erfarenhet är att skolan inte anser sig få tillräcklig återkoppling
när man gjort en anmälan om att man befarar att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. I sekretesslagen 7 kap. 4 § anges att 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 honom
närstående lider men. Detta innebär att känsliga uppgifter inte kan lämnas ut
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utan den enskildes samtycke. Den utredning som görs efter en anmälan inkommit om att ett barn eller en ungdom befaras fara illa, innehåller alltid sådana uppgifter att de omfattas av sekretess och således inte utan vidare kan lämnas ut till anmälaren. Socialtjänsten saknar således möjlighet att rapportera till
skolan om resultatet av utredningen. Om vårdnadshavaren och, när den gäller
ungdomar, den unge själv lämnar sitt samtycke till att information får lämnas
till skolan kan en återkoppling göras.
En översyn av sekretesslagen har nyligen gjorts. I huvudbetänkandet Ny sekretesslag, SOU 2003:99, anges att det tycks vara allmänt accepterat att kravet på
ett gott integritetsskydd för den enskilde förutsätter att sekretess råder, inte bara
i förhållande till enskilda, utan även mellan olika myndigheter. Utan sekretess
mellan myndigheter skulle uppgifter kunna spridas i allt för stor utsträckning
utanför det sammanhang vari de ursprungligen förekommer. Vidare menar utredningen att ordningen med sekretess mellan och inom myndigheter är relativt
fast inrotad hos de personer som ska tillämpa sekretesslagen. Man föreslår därför ingen ändring av principen att sekretess ska råda mellan och inom myndigheter.
Bestämmelserna om sekretess inom socialtjänsten innebär således att en sådan
anmälningsplikt som föreslås i Lotta Edholms (fp) skrivelse inte kan införas.
Inte heller har i den översyn som gjorts av sekretesslagen framkommit skäl att
ändra sekretesslagens bestämmelser om sekretess mellan myndigheter. Förvaltningen anser därför inte att det finns förutsättningar för att föreslå en förändring av gällande sekretessbestämmelser.
Sammantaget anser förvaltningen att Lotta Edholm (fp) väcker en angelägen
fråga om säkerheten i stadens skolor. Däremot anser inte förvaltningen att det
finns skäl att staden föreslår regeringen att ändra sekretesslagen. Skolorna bör
kunna hantera säkerheten inom ramen för sitt arbetsmiljöarbete och genom att
utveckla sin samverkan med socialtjänsten.
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