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Några frågor om offentlighet och sekretess Ds 2016:2  

Sammanfattning  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) begränsar sitt yttrande till de delar som 

berör kommuner, landsting och regioner.  

SKL tillstyrker den föreslagna utvidgningen av den s.k. bibliotekssekretessen.  

SKL har ingen erinran mot att sekretess införs för uppgift om enskilds personliga 

förhållanden vid avgivande av stödförklaringar vid medborgarinitiativ enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011. 

SKL tillstyrker också utvidgningen av den personaladministrativa sekretessen till att 

generellt gälla gruppen anställda hos myndighet. 

Utvidgad bibliotekssekretess 

SKL tillstyrker att den nuvarande bestämmelsen om sekretess för bibliotekslån utvid-

gas till att gälla uppgift om enskilds användning av informationsteknik.  

Vi bedömer att den föreslagna bestämmelsen i en del fall kan komma att medföra 

kostnader för bibliotekshuvudmännen, nämligen i de fall man inte har installerat sådan 

teknik i datorerna som innebär att information om cookies, uppgifter om besökta 

webbadresser och annan information som kan ge upplysning om den enskildes 

användning av information, kan spärras eller raderas mellan varje låntagare på 

biblioteket. Låntagarna skulle annars enkelt kunna söka rätt på sådan information som 

kan kopplas till tidigare användare.  

När det gäller sekretessbrytande regler i 10 kap. offentlighets och sekretesslagen 

(OSL) så gäller idag enligt 10 kap. 27 § den s.k. generalklausulen för uppgifter som 

skyddas av bibliotekssekretessen i 40 kap. 3 § OSL. SKL anser att det är viktigt att 

denna möjlighet ska finnas även framdeles, med den föreslagna utvidgningen av 

sekretessbestämmelsens räckvidd.      

Sekretess vid avgivande av stödförklaringar 

SKL har ingen invändning mot den föreslagna bestämmelsen. SKL har inte fått några 

signaler om att det skulle finnas ett behov av motsvarande sekretesskydd ifråga om 

väckande av folkinitiativ respektive väckande av medborgarförslag enligt kommunal-

lagen (KL).  
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Utvidgad personaladministrativ sekretess  

SKL tillstyrker att den sekretessbestämmelse som gäller i vissa myndigheters och 

verksamheters personaladministrativa verksamhet för de offentliganställdas 

personnummer och andra uppgifter av privat karaktär utvidgas till att gälla alla 

offentliganställda generellt. Vi instämmer i den bedömning som görs i promemorian av 

behovet av förstärkt skydd.  

Risk för hot och trakasserier kan finnas i alla verksamheter hos myndigheter. 

Möjligheterna att enkelt kartlägga personer och att spåra upp personer via sociala 

medier m.m. gör att offentliganställda blir mer exponerade för hot och trakasserier. 

Allmänhetens insynsintresse kopplat till tjänsteutövning och beslutsfattande, medför 

normalt inget behov av att ha tillgång till uppgifter om hemtelefon, den anställdes per-

sonnummer eller uppgifter om anhöriga. Vi bedömer att allmänhetens insynsintresse 

inte blir lidande på något sätt av att vissa uppgifter om de offentliganställda av privat 

karaktär undandras offentlighetsinsyn.       

Sveriges Kommuner och Landsting 

 

 

Lena Micko 

Ordförande 

 


	SKL tillstyrker att den sekretessbestämmelse som gäller i vissa myndigheters och verksamheters personaladministrativa verksamhet för de offentliganställdas personnummer och andra uppgifter av privat karaktär utvidgas till att gälla alla offentliganst...

