
PwC

Välkommen att höra av dig om du vill 
boka en fördjupad utbildning eller ställa 
frågor!

Koppla gärna ihop dig med mig via Linkedin: 
https://www.linkedin.com/in/josefin-thedeby-073a624/

eller

josefinthedeby@gmail.com
josefinthedeby.se
0703-17 57 75



Om offentlighet & sekretess

inom vuxenutbildningens värld



Att navigera i en politiskt styrd organisation



Tjänstemannens uppdrag -
rättssäkerhet



DEMOKRATI

• Offentlighetsprincipen

• Rättsstatsprinciper

• Möjlighet till insyn

• Möjlighet att överklaga



Ett gemensamt mål för 
oss alla:

- god och rättssäker 
service till medborgarna



Tryckfrihetsförordningen

Offentlighets- och

sekretesslagen

Kommunallagen

Förvaltningslagen

GDPR

Arkivlagen

Skollagarna

Hälso- och

sjukvårdslagen



Varför har vi en
offentlighetsprincip?

saklighet  opartiskhet
likabehandling

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif56S2sOrdAhWDhiwKHWPoDpkQjRx6BAgBEAU&url=https://karvling.com/2012/09/24/infr-kf-26-sept-2-kindblomsvgens-vara-eller-inte-vara/medborgare-jpg-6/&psig=AOvVaw0vNImmhdAxAH4WW56hrFov&ust=1538659759991980


En handling kan 

vara allmän men 

behöver inte vara 

offentlig för det. 

Eller var det tvärt 

om????



MENTI



SÅ SÄGER LAGEN 

Handlingen ”är allmän om den förvaras
hos myndighet och (…) är att anse som 
inkommen till eller upprättad hos 
myndigheten” (TF 2:3)



Är gåvan till förvaltningschefen en 

allmän handling?



Pappershandlingar Upptagningar –
elektroniska 
handlingar 

Cd-skiva, usb Privat post/post i 
tjänsten

En allmän handling kan vara 
inkommen



Handlingar 
som på något 

sätt har 
offentliggjorts 

Handlingar i 
avslutade 
ärenden 

Handlingar 
som har fått 
sin slutgiltiga 

form

Diariet –
journalregeln

En allmän handling kan vara 
upprättad



Minnesanteckningar 
eller arbetsmaterial 
– en juridisk skillnad

Anteckningar inom ramen för ett 
ärende?

Ett led i den dagliga 
verksamheten?

Tillförs sakfakta?



SEKRETESS



VAD INNEBÄR 

SEKRETESS?



Du FÅR ibland lämna ut handlingar 
som träffas av sekretess…(10 kap OSL)





Hur gör jag?

Var? I myndighetens lokaler  eller 

utskick

När? Genast eller så snart som 

möjligt …kom ihåg att 

sekretessärende ger betänketid! 

Får jag fråga om syftet? Ja, ibland 

måste du!

Hur? Inte originalet! 

Självkostnadspris enligt taxa antagen 

i KF.



TIPS!

Besvara alltid frågan omgående

Be personen precisera sin begäran

”Vill du verkligen ha…”

Successiv leverans en pragmatisk 

lösning!

Sekretess = be om rådrum!



Tack för idag –

missa inte

https://youtu.be
/C8DWJsWUSK
4

https://youtu.be/C8DWJsWUSK4

