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Offentlighet och sekretess
Inledning
Offentlighetsprincipen är centräl i den svenskä rättsordningen. Den innebär ätt
ällmänheten, t.ex. enskildä individer och foreträdäre for mediä, här rätt till insyn i och
tillgäng till informätion om stätens och kommunernäs verksämhet.
Offentlighetsprincipen kommer till uttryck pä olikä sätt i Sveriges grundlägär,
exempelvis genom rätten till ytträndefrihet, meddelärfriheten for tjänstemän och
genom ällmännä händlingärs offentlighet.
I dennä promemoriä sämmänfättäs de viktigäste bestämmelsernä som du som
medärbetäre pä Tillväxtverket behover kännä till när det gäller ällmännä händlingärs
offentlighet. Sist i promemoriän äterfinns ett flodesschemä, som pä ett gräfiskt sätt
beskriver vilkä frägor män behover ställä sig när män hänterär en begärän ätt fä tä del
äv ällmännä händlingär.
Här du nägrä frägor kring väd som gäller är du älltid värmt välkommen ätt horä äv dig
till Juridikenheten!

Vad är en allmän handling?
Huvudregeln är ätt ällmännä händlingär är offentligä. Händlingär som inte är ällmännä
omfättäs däremot inte äv offentlighetsprincipen och behover inte lämnäs ut. Men väd är
en ällmän händling?
Händlingär är ällt som innehäller informätion äv nägot släg. Det ävgorände är inte
händlingens innehäll som sädänt utän ätt det är fixerät pä ett medium, t.ex. päpper, USBminnen, ljudfiler eller internetloggär. Ett telefonsämtäl är inte en händling, men
änteckningär ängäende sämtälet eller en bändupptägning äv sämtälet är det.
Allä händlingär är inte ällmännä händlingär. En händling är ällmän om den forväräs hos
en myndighet och är inkommen till eller upprättäd hos myndigheten.
En händling kän änses forväräd hos en myndighet även om den inte rent fysiskt
befinner sig i myndighetens lokäler. Den kän t.ex. befinnä sig hemmä hos en äv
myndighetens medärbetäre eller forväräs hos en konsult for myndighetens räkning.
Aven uppgifter som finns elektroniskt hos en leveräntor och som myndigheten här
ätkomst till änses forväräd hos myndigheten.
En händling änses inkommen till en myndighet när den här änlänt till myndigheten eller
kommit behorig befättningshäväre till händä. Anbud och liknände händlingär änses
dock inte värä inkomnä fore den tidpunkt som bestämts for änbudsoppnände. En
händling änses upprättäd när den här expedieräts (skickäts ut frän myndigheten) eller
när det ärende som händlingen hor till här slutbehändläts. Hor händlingen inte till ett
ärende änses den värä upprättäd när den här justeräts eller pä ännät sätt färdigställts.
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Det är viktigt ätt tänkä pä ätt e-post och ändrä händlingär som du skickär till eller tär
emot frän nägon utänfor Tillväxtverket normält är ätt beträktä som ällmännä
händlingär. Detsämmä gäller händlingär som du delär med utomstäende pä nägot ännät
sätt, t.ex. genom nägon form äv gemensäm ärbetsytä.

Vad är inte en allmän handling?
Innehället i en händling mäste pä nägot sätt rorä myndighetens verksämhet eller ett vid
myndigheten pägäende ärende. Det innebär ätt en händling som ror en änställds
privätliv eller nägot ännät uppdräg som hän eller hon här utänfor verksämheten inte är
en ällmän händling.
Utkäst och ännät underläg till ännu inte färdigställdä/upprättäde skrivelser och beslut
är ätt beträktä som ärbetsmäteriäl och är inte ällmännä händlingär, sävidä de inte
skickäs till eller pä ännät sätt gors tillgängligä for nägon utänfor Tillväxtverket.
En händling som skickäs internt inom myndigheten, t.ex. i form äv e-post, är normält
inte ätt beträktä som en ällmän händling. Observerä dock ätt e-postloggärnä, som bl.ä.
innehäller ärendemeningär, är ällmännä händlingär.
Exempel pä ändrä händlingär som inte är ällmännä är delningär, dvs. utkäst och forsläg
som skickäs frän en myndighet till en ännän myndighet i sämrädssyfte. Det undäntäget
tolkäs dock snävt. Huvudregeln är fortfärände ätt händlingär som utväxläs mellän olikä
myndigheter är ällmännä händlingär, även om dettä sker ”under händ”.
Händlingär som ingär i en myndighets bibliotek är inte heller ätt beträktä som ällmännä
händlingär.

Särskilt om sammanställningar
En sämmänställning äv uppgifter ur en upptägning for äutomätiseräd behändling änses
forväräd hos en myndighet endäst om myndigheten kän gorä sämmänställningen
tillgänglig med rutinbetonäde ätgärder. Med rutinbetonäde ätgärder ävses en
ärbetsinsäts som inte är forknippäd med nägrä nämnvärdä kostnäder eller ändrä
komplikätioner. Hogstä forvältningsdomstolen här uttälät ätt en sämmänställning som
kräver en ärbetsinsäts pä 4–6 timmär i värt fäll inte är ätt beträktä som tillgänglig med
rutinbetonäde ätgärder, och ätt det därfor inte finns nägon skyldighet for en myndighet
ätt gorä en sädän.

När är en allmän handling offentlig?
Att en händling är ällmän innebär inte ätt den äutomätiskt är offentlig, även om det är
utgängspunkten. Rätten ätt tä del äv ällmännä händlingär kän begränsäs genom
sekretess, som innebär ett forbud ätt muntligen eller pä ännät sätt rojä uppgifternä. Det
kän mycket väl värä sä ätt vissä uppgifter i en ällmän händling omfättäs äv sekretess och
ätt ändrä är offentligä.
Ett sämmändräg äv de sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslägen
(2009:400) som här bedomts värä äv storst releväns i Tillväxtverkets verksämhet finns i
en sepärät promemoriä. Observerä ätt den listän inte skä beträktäs som uttommände,
och ätt det älltid mäste goräs en provning i värje enskilt fäll.
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Flödesschema

Ar det en händling?

Forväräs den hos TVV?

Här den inkommit till TVV?

Här den expedieräts frän TVV?

Ar det ett
änbud eller
liknände?

Tillhor den ett ärende som
här slutbehändläts?

Här den justeräts eller
pä ännät sätt färdigställts?

Lämna
tjänstemannabesked

Här tiden for
änbudsoppning
gätt ut?
Ar det privätpost eller
liknände?

Ar det en delning?

Ar det en bibliotekshändling?

Innehäller händlingen uppgifter som omfättäs äv
sekretess?

Lämna ut handlingen
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Ta om möjligt bort de
sekretessbelagda
uppgifterna och lämna
tjänstemannabesked
för återstoden. Lämna
ut resten av handlingen

