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Promemorian – Några frågor om offentlighet och sekretess
– yttrande
Sammanfattning
Täby kommun har getts möjlighet att svara på promemorian – Några frågor om
offentlighet och sekretess – DS 2016:2. I promemorian ges förslag på vissa
ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Kommunsstyrelsen föreslås lämna
ett yttrande i vilket förändringar som rör den kommunala verksamheten tillstyrks.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna tjänsteutlåtande daterat 2016-02-24 som sitt
svar till Justitiedepartementet på promemorian – Några frågor om offentlighet och
sekretess.

Ärendet
Täby kommun har getts möjlighet att svara på promemorian – Några frågor om
offentlighet och sekretess – DS 2016:2. Av promemorian framgår att i några fall
har bedömningen gjorts att skyddet för enskilda är bristfälligt i verksamheter inom
det offentliga och det föreslås därför lagändringar för att åtgärda dessa brister.
De förslag som framförallt berör den kommunala verksamheten är bl.a. följande.
Bibliotekssekretessen, som bl.a. gäller för uppgifter om boklån, utsträcks till att
omfatta uppgifter om enskildas användning av informationsteknik hos bibliotek.
Det föreslås vidare att skyddet för offentliganställdas privata kontaktuppgifter och
fotografiska bilder på intranät förstärks. Den föreslagna ändringen gällande
offentliganställda innebär bl.a. att det sekretesskydd för personliga förhållanden
som nu gäller för bl.a. hos myndigheter där personalen särskilt kan riskera att
utsättas för våld eller annat allvarligt men (ex. personal som arbetar inom
socialtjänst), utsträcks till att gälla för alla offentliganställda. Lagändringarna
föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Ekonomiska aspekter
De föreslagna förändringarna i offentlighets- och sekretesslagen bedöms inte
medföra några ekonomiska konsekvenser för Täby kommun.
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Överväganden
Täby kommun ser positivt på samtliga nu föreslagna ändringar i offentlighets- och
sekretesslagen som berör kommunens verksamhet. Framförallt den föreslagna
ändringen avseende förbättrat skydd för offentliganställdas personliga integritet.
Det handlar om skydd för uppgifter om bostadadresser, privata telefonnummer,
personnummer och andra jämförbara uppgifter, uppgifter i form av fotografiska
bilder som utgör underlag för tjänstekort, fotografiska bilder som används för
intern presentation av myndighets personal samt uppgifter om närstående till
personalen. Det är av största vikt att offentliganställda kan känna trygghet för sig
själva och för sina närstående. Till skillnad från uppgifter som rör t.ex. en
anställds tjänsteutövning och beslutsfattande där insynsintresset är stort, får
insynsintresset för tjänstemäns privata kontaktuppgifter samt uppgifter om
närstående anses vara ytterst begränsat. Täby kommun tillstyrker i sin helhet de
nu föreslagna ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen som berör den
kommunala verksamheten.
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Promemorian kan läsas på följande webb-sida
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-ochpromemorior/2016/02/ds-20162/

