
 

 

 

AVTAL  om  SEKRETESS 

för 

Personal och Styrelsens medlemmar 

 

Tystnadsplikt och sekretess i enskild verksamhet enligt skollagen 

I enskild verksamhet gäller ej bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretess-

lagen om handlingars offentlighet, sekretess, tystnadsplikt mm. Istället har man i skollagen 2010:800 29e 

kap 14 § skrivit följande: ” Den som är eller har varit verksam i enskilt bedriven förskola, enskilt bedrivet fritidshem eller enskilt 

bedriven förskoleklass eller inom sådan enskilt bedriven verksamhet som avses i 25 kap., får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid 

har fått veta om enskildas personliga förhållanden. Den som är eller har varit verksam inom annan enskilt bedriven verksamhet enligt 

denna lag än som avses i första stycket får inte obehörigen röja vad han eller hon i sådan elevhälsoverksamhet som avser psykologisk, 

psykosocial eller specialpedagogisk insats eller i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt har fått veta om någons personliga förhållanden. 

Han eller hon får inte heller obehörigen röja uppgifter i ett ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare 

studier.   För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).” Huvudmannen 

ansvarar för att personer verksamma följer de ovan återgivna bestämmelserna. En skriftlig försäkran om 

detta skall avkrävas den det berör. Inom lagstiftningen förekommer även sekretessbrytande bestämmelser, 

och särskild s.k. samverkansplikt med myndigheter, speciellt gäller följande enligt 29e kap 13 §: 

”Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i sådan verksamhet, ska 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 fråga om 

utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar som följer av 14 § och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

   Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453).” 

 
Tystnadsplikt och sekretess i Svalövs Montessori 

Utöver vad som ovan gäller, omfattas från tid till annan styrelsens medlemmar och personal i ledande 

befattning, samt även andra, av särskild sekretess enligt detta avtal.  

 

Arbetsmaterial, diskussionsunderlag, handlingar, åsikter, m.m. om enskildas personliga förhållanden 

omfattande samtliga verksamma i föreningen eller i dess närhet, som inte är att betrakta som allmänt 

kända, omfattas av sekretess om inte huvudmannen genom styrelsen, i de fall den har rätt att, eller den 

som genom delegation, genom beslut aktivt upphäver sekretessen i varje enskilt fall. När delegat eller 

anställd genom beslut tilldelas mandat att verka med andra inom område som omfattas av denna 

sekretess, är det delegatens ansvar att tillse att detta avtal undertecknas. 

 

Underlåtenhet att följa detta avtal skall meddelas styrelsen, som då är skyldig att skyndsamt behandla 

ärende om enskilds underlåtenhet att följa ingånget avtal. 

 

Aktuell lagstiftning har företräde före detta avtal.  

Detta avtal kan ej återkallas, liksom tillämpliga lagparagrafer, som skall betraktas vara gällande på livstid. 

 

Avtalet accepteras genom min signatur och namnförtydligande nedan: 

 

Svalöv den Bevittnas 

 

 

____________________________ ____________________________ 
Underskrift Underskrift 

 

 

____________________________ ____________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 


