
 

Begäran om journal från polisen 
10 kap. 23 §  

Om inte annat följer av 19-22 § får en uppgift som angår misstanke om ett begånget 

brott och som är sekretessbelagd enligt 24 kap.2 a eller 8 §, 25 kap. 1 §, 2 § andra 
stycket eller 3-8 §§, 26 kap.1-6 §§, 29 kap. 1 §, 31 kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 33 
kap.2 eller 4 a §, 36 kap. 3 § eller 40 kap.2 eller 5 § lämnas till en åklagarmyndighet, 
Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift 

att ingripa mot brottet endast om misstanken angår  

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år 

2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två 
år, eller 

3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett 

år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig 

sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). Lag (2021:644). 

Bestämmelsen avser sekretessbelagda uppgifter om såväl misstänkta gärningsmän 
som brottsoffer och andra personer. Uppgifter får lämnas utan hinder av sekretess 

både på polisens begäran och på personalens eget initiativ.  
 

För att man ska kunna bedöma om sekretessen kan brytas måste polisen tala om 
vilken brottsrubricering (t.ex. misshandel, våldtäkt, stöld) som är aktuell för det 

brott som utreds och vilken lägsta påföljd som gäller för brottet. Uppgifter om 

påföljder går även att hitta i den aktuella bestämmelsen, t.ex. i brottsbalken. Det är 

också viktigt att veta om misstanken avser ett fullbordat brott eller försök till brott 

eftersom detta påverkar vilket straffvärde (minst ett eller två års fängelse) som 
krävs för att sekretessen ska kunna brytas. 
När man lämnar uppgifter till polis eller åklagare ska man bara lämna ut de 
uppgifter som är relevanta för den aktuella förfrågan. Det kan vara svårt att avgöra 

beroende på det enskilda fallet. Om det är uppenbart att information om en 
anhörig inte är av betydelse i ärendet ska man inte lämna ut den, men man ska 
informera om att man inte har lämnat ut viss information och varför.  

 
Man kan då stryka över texten, eller ta bort sidor, och skriva sin bedömning, t.ex. 

”information om anhörigs familjesituation har utelämnats, ej relevant för 
förfrågan”. Polisen kan vid behov göra en ny framställan om de tror att de behöver 
de uppgifter som har sekretessbelagts. Ta hjälp av kommunjuristen i dessa fall. 
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