Förhållandet till offentlighetsprincipen
Allmänna handlingar
Signalisten lyder under de lagar och regler som möjliggör det för medborgarna att begära ut
allmänna handlingar efter sekretessprövning.
Utlämnande av allmänna handlingar
Allmänna handlingar ska lämnas ut utan dröjsmål, dock efter att en sekretessprövning
genomförts.
Personuppgifter som hanteras inom upphandlingar
Offentliga upphandlingar och tillkommande anbud utgör som huvudregel allmänna handlingar
och kan komma att lämnas ut.
Partsinsyn
Partsinsyn innebär att den som är part i ett ärende har rätt till insyn i handläggningen av
ärendet. Sekretess kan inte hindra en part från att ta del av handlingar och material i ärendet.
Om det finns sekretessbelagda uppgifter i handlingarna eller materialet, som av hänsyn till
allmänt eller enskilt intresse inte får röjas, kan parten dock inte kräva att få del av dessa
uppgifter. I sådana fall är vi skyldiga att lämna upplysningar om vad materialet innehåller, så
att parten kan ta tillvara sin rätt i ärendet. För att vi ska kunna lämna ut dessa upplysningar
krävs att det inte finns risk för att det intresse som sekretessen skyddar kan skadas.
Sekretess hindrar aldrig part från att ta del av beslut i ärendet. Sekretess begränsar inte heller
en parts rätt att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande av ärende.
Insynsrätten är inte begränsad till sådana handlingar som enligt tryckfrihetsförordningen (TF)
är att betrakta som allmänna handlingar. Insynsrätten kan alltså även gälla arbetsmaterial eller
utkast till beslut eller liknande.
Sekretess
När en allmän handling begärs ut ska alltid en sekretessprövning genomföras för att säkerställa
om handlingen kan lämnas ut.
Sekretessbrytande bestämmelser
- Samtycke (10 kap. 1 § och 12 kap. 2 § OSL)
- Nödvändigt utlämnande (10 kap. 2 § OSL)
- Uppgiftsskyldighet till annan myndighet (10 kap. 28 § OSL)
- Generalklausul (10 kap. 27 § OSL)
- Nöd (24 kap. 4 § Brottsbalken)
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