
OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS 

Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas 

och statens verksamhet. Myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och 

kontroll. För aktiebolag och stiftelser där kommunen är ensam ägare gäller samma regler som för 

kommunens egna verksamheter. 

 

Allmänna handlingar 

En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Det kan vara brev, 

protokoll, beslut, fax eller e-post. Men det kan även vara foton, video, eller ljudinspelningar. 

Enligt TF är en handling allmän, om den förvaras, inkommit eller upprättats hos en myndighet. 

Det innebär bl a att all korrespondens med kommunen blir allmän handling, som kan läsas av 

andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess. 

 

Sekretess 

Vissa handlingar kan vara sekretessbelagda, då har du inte tillgång till dem. Sekretesslagen anger 

vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess och i vilket sammanhang och hur lång tid. Det 

innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som omfattas av sekretess i 

samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. Skickar du ett brev till kommunen och 

skriver "hemligt", "förtroligt " eller "konfidentiellt" så hanteras ändå inte brevet som en 

sekretesshandling om inte sekretesslagen medger det. 

 

Du får vara anonym 

Enligt tryckfrihetslagen behöver du normalt inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna 

handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ta del av handlingarna. För att kommunen 

skall kunna göra en sekretessprövning kan det ibland vara nödvändigt att veta vem som frågar 

efter uppgifterna och till vad de skall användas.  

 

Ta del av allmän handling 

Du som vill ta del av handlingarna kan via receptionen på kommunstyrelsekontoret (0142-895 00, 

e-post: kommun@boxholm.se) få kontakt med ansvarig tjänsteman.  

Allmänna handlingar ska lämnas ut skyndsamt. Om det inte är självklart att uppgifterna i 

handlingen är allmänna, eller kan omfattas av sekretess, måste viss tid ges för kommunen att göra 

denna bedömning.  

I vissa fall tar kommunen ut en avgift för att tillhandahålla handlingarna och lämnar i dessa fall 

upplysning om detta, exempelvis för papperskopior enligt gällande kopieringstaxa. Det finns inte 

någon lagstadgad skyldighet att skicka kopior på allmänna handlingar via e-post.  

 

Klagomål 

Om du nekas att ta del av en handling ska du få skriftligt besked om varför och i förekommande 

fall med hänvisning till aktuell bestämmelse i sekretesslagen. Om du då anser att kommunen har 

gjort fel, har du möjlighet att få saken prövad av domstol, vanligen kammarrätten. Om du tycker 

att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen. 


