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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 
 
att  överlämna yttrande enligt förslag till Riksdagens ombudsmän, JO. 
 
Ärendet 
Socialnämnden har anmodats att yttra sig till Riksdagens ombudsmän, JO över en anmälan 
gjord av Staffan Wolters, journalist på tidningen UNT. 
 
Staffan Wolters har i ett e-brev till kommunen den 21 oktober 2015 ställt frågor om en tillsyn 
på Stångjärnsgatan 9 där det bodde ensamkommande barn. Eftersom det inte fanns någon 
upprättad och allmän handling lämnades efterfrågade uppgifter inte ut. Staffan Wolters fick 
ett överklagbart beslut den 27 oktober 2015. 
 
Staffan Wolters har inte överklagat kommunens beslut att inte utlämna allmän handling. 
Däremot har han, med hänvisning till 4 § förvaltningslagen (FL) till JO anmält att han inte fått 
ut datum och namn på den tjänsteman som deltog vid den påstådda tillsyn som gjorts av den 
ifrågavarande verksamheten på Stångjärnsgatan 9.  
 
Den uppföljning som hade gjorts vid tidpunkten för Staffan Wolters begäran hade endast varit 
på individnivå och de omständigheter som leder till att en sådan uppföljning görs omgärdas av 
sträng sekretess. 
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Direktör 
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Förslag Justitieombudsmannen 

JO: Dnr 6176-2015 - Begäran om yttrande i ärende SCN-2015-
0334 
Socialnämnden i Uppsala kommun (nämnden) har anmodats att yttra sig till JO över en 
anmälan gjord av Staffan Wolters, journalist på tidningen UNT. 
 
Av utredningen i ärendet framgår att Staffan Wolters i ett e-brev till kommunen den 21 
oktober 2015 ställde frågor om en tillsyn på Stångjärnsgatan 9 där det bodde 
ensamkommande barn (se bilaga 1). Staffan Wolters undrade dels vem/vilka som hade gjort 
tillsynen, dels om det fanns någon rapport att ta del av. Se den fortsatta skriftväxlingen 
angående begäran (bilaga 1). Eftersom det inte fanns någon upprättad och allmän handling 
lämnades efterfrågade uppgifter inte ut. Staffan Wolters fick ett överklagbart beslut den 27 
oktober 2015. 
 
Staffan Wolters har inte överklagat kommunens beslut att inte utlämna allmän handling. 
Däremot har han, med hänvisning till 4 § förvaltningslagen (FL) till JO anmält att han inte fått 
ut datum och namn på den tjänsteman som deltog vid den påstådda tillsyn som gjorts av den 
ifrågavarande verksamheten på Stångjärnsgatan 9. 4 § första stycket FL lyder: ”Varje 
myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i 
frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen skall lämnas i den utsträckning 
som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens 
verksamhet.” 
 
Någon tillsyn i betydelsen avtalsuppföljning hade inte skett vid den tidpunkt då Staffan 
Wolters vände sig till kommunen. En sådan uppföljning beslutades först vid ett 
nämndsammanträde den 28 oktober 2015 och skedde därefter, således efter att Staffan 
Wolters hade fått sitt beslut. Vid samma nämndsammanträde beslutades att även skicka ett 
brev till Staffan Wolters för att beskriva hur nämnden såg på den handläggning som hade 
skett med anledning av hans begäran (se bilaga 2). 
 
Den uppföljning som hade gjorts vid tidpunkten för Staffan Wolters begäran hade endast varit 
på individnivå och de omständigheter som leder till att en sådan uppföljning görs omgärdas av 
sträng sekretess (se 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen). 
 



Mot denna bakgrund bedömde förvaltningen att datum och namn på berörd tjänsteman inte 
skulle lämnas ut. Förvaltningen fann också stöd i 6 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen, 
för att inte lämna ut några uppgifter, då någon upprättad, allmän handling inte fanns vid den 
aktuella tidpunkten. Enligt detta lagrum ska en myndighet på begäran av en enskild lämna 
uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är 
sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. Eftersom Staffan Wolters på ett 
tidigt stadium tydliggjort att han ville ha ett skriftligt avslagsbeslut med möjlighet att 
överklaga om hans begäran inte skulle tillmötesgås, fattades ett sådant beslut. 
 
Nämndens sammanfattade bedömning av det här ärendet att det möjligen kan ha uppstått en 
viss förvirring kring den ”tillsyn” som hade gjorts men som alltså inte rörde sig om en 
egentlig tillsyn, i betydelsen avtalsuppföljning, utan istället var en uppföljning på individnivå. 
En sådan förvirring hade eventuellt kunnat undvikas, men eftersom det råder sträng sekretess 
inom socialtjänsten är det förståeligt att detta missförstånd aldrig riktigt reddes ut. Nämnden 
är sammanfattningsvis av bedömningen att serviceskyldigheten knappast kan sträcka sig så 
långt som Staffan Wolters gör gällande i förevarande fall. 
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Ordförande    Sekreterare 
Ingrid Burman   Lotta von Wowern  
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