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Journalistförbundets yttrande koncentreras kring de delar av förslaget som rör 
förändringar av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
 
Inledningsvis vill vi understryka att vi stödjer förslagets syfte, det vill säga att skydda 
ensamkommande flyktingbarns personliga integritet. 
 
Det finns dock en del av förslaget som vi motsätter oss. Det gäller insynen i uppgifter 
om den som är god man. Vi ansluter oss här till Tidningsutgivarnas uppfattning om att 
uppgifter som kan vara till men för ställföreträdaren, det vill säga den gode mannen, 
inte bör omfattas av sekretess.1 
 
Utredaren har anfört att denna fråga ligger utom ramen för utredningen. Vi delar inte 
denna uppfattning. Av direktiven till utredningen framgår det att utredaren ska göra en 
avvägning mellan intresset av insyn och enskildas behov av skydd för den personliga 
integriteten.2 En förutsättning för att kunna göra denna intresseavvägning är enligt vår 

                                            
1
 Se SOU 2013:27 sid 197 f. 

2
 Kommittédirektiv 2012:16. 



mening att man också lyfter in frågan om behovet av att kunna granska den gode 
mannen. 
 
Den som förordnas till god man av en tingsrätt ska på uppdrag av det allmänna ta till 
vara en enskilds rättsliga och ekonomiska intressen och får också ersättning från det 
allmänna för att fullgöra uppdraget. Det finns enligt vår uppfattning mycket som talar 
för att den som förordnats till god man bör tåla ett stort mått av insyn. 
 
En av anledningarna till att sekretess ska gälla även uppgifter som rör 
ensamkommande flyktingbarn är att dessa barn är extra utsatta. De saknar i högre 
grad än barn som är svenska medborgare språkkunskaper och kontakter i Sverige. Just 
det faktum att de är extra skyddsvärda talar enligt Journalistförbundets uppfattning för 
att den som är utsedd av det allmänna att tillvarata barnets rättsliga och ekonomiska 
intressen bör tåla ett extra stort mått av insyn. I många fall där en god man utses i 
ärenden enligt föräldrabalken finns det en anhörig till barnet, en förälder eller annan 
närstående, som har insyn i barnets situation och som kan larma om den som är utsedd 
till god man uppträder oegentligt. Ensamkommande flyktingbarn saknar i högre 
utsträckning detta skydd. 
 
Utredaren ska som framgår av ovan göra en avvägning mellan intresset av insyn och 
den enskildes behov av skydd för den personliga integriteten. Vi anser att intresset av 
insyn väger tyngre än behovet av att skydda den gode mannens personliga integritet. Vi 
anser att så är fallet både vad gäller ärenden enligt föräldrabalken och 
ensamkommande flyktingbarn. När det gäller ensamkommande flyktingbarn är det 
dock än mer uppenbart. 
 
Sammanfattningsvis anser vi inte att det finns skäl att uppgifter om en god mans 
personliga och ekonomiska förhållanden ska omfattas av sekretess. 
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