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Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän 
handling vid individ och familjeomsorgen.  
 
Rådande regelverk 
 
Socialtjänstens verksamhet omfattas av sekretess enligt offentlighet och 
sekretesslagen (OsL). Huvudregeln är att uppgift om enskilds personliga 
förhållanden endast får lämnas ut om det är klarlagt att den uppgiften berör eller 
någon närstående till denne inte lider men av att uppgiften röjs. 
 
Sekretess föreligger i normalfallet inte gentemot den person handlingarna berör 
eller gentemot legal ställföreträdare för denne. 
 
Allmänna principer av vikt   
 

 Den som begär att få ta del av en allmän handling, exempelvis delar av 
eller hela sin personakt behöver ej ange några skäl till detta. 

 

 En begäran får ej nekas eller avvisas mot bakgrund av att den enskilde 
tidigare fått ta del av de aktuella handlingarna. 

 

 En begäran skall prövas skyndsamt, dvs direkt efter att den ställts till 
myndigheten.  

 

 En begäran får ej avvaktas med mot bakgrund av att ordinarie handläggare 
ej är tillgänglig – tjänstgörande personal ansvarar för att begäran hanteras. 

 

 En begäran kan vara såväl muntlig som skriftlig som anonym. Till följd av 
att sekretessprövning är obligatorisk i fråga om individ och 
familjeomsorgens handlingar krävs i prövningen att den efterfrågandes 
identitet klarläggs. 

 

 Utgångspunkten är att den sökande skall kunna specificera sin framställan 
rörande vilka handlingar eller vilken handlingstyp som avses. Myndigheten 
förväntas emellertid vara den enskilde aktivt behjälplig med att klargöra 
detta. 
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Arbetsgång vid begäran om allmänna handlingar 
 

 Begäran inkommer 
 

 Den tjänsteman som tagit emot begäran ansvarar för att begäran kommer 
till rätt instans inom myndigheten. 

 

 Den tjänsteman som utsetts att handlägga begäran verkställer 
sekretessprövning enligt regleringen i OsL  

 Vid beslut om utlämnande av handling verkställs detta av den som har 
handlingen i sin besittning. 

 Vid beslut om avslag på begäran underställs delegat beslutsunderlag och 
förslag till beslut med motivering 

 Eventuella beslut om avslag delges den sökande tillsammans med 
besvärshänvisning till Kammarrrätten. 

 Åtgärder enligt ovan dokumenteras i sökandens personakt – såväl att 
begäran ställts som hur den utfallit skall antecknas.  

 Åtgärder enligt ovan skall samtliga ske utan dröjsmål.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


