Offentlighetsprincipen
Vad innebär Offentlighetsprincipen? Offentlighetsprincipen utgör en del av Sveriges grundlag och innebär rätt för alla,
att ta del av allmänna handlingar hos kommuner och kommunala bolag, t.ex. AB Enköpings Hyresbostäder, nedan kallat
EHB. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga vilket innebär att alla kan ta del av dem.
Vad är en handling? En handling innehåller information. Exempel på handlingar är brev, skrivelser, utredningar, protokoll,
beslutsunderlag och beslut men kan också bestå av e-post, video- eller bandupptagningar. För att handlingen ska vara
offentlig ska den ha inkommit till EHB eller ha upprättats där. Handlingarna förvaras, diarieförs och arkiveras hos EHB.
EHB är skyldig att ha förteckningar över sina handlingar och ärenden (diarier/register). Dessa förteckningar är offentliga.
EHB är också skyldiga att upplysa och hjälpa allmänheten att få tag på handlingen.
Vad är ett diarium? Alla myndigheter är skyldiga att ha kontroll över sina allmänna handlingar. Ett av syftena med detta
krav är att handlingar snabbt ska kunna återfinnas. Ett register som används för detta ändamål kallas för diarium och är
offentligt. Handlingar kan också hållas ordnade på annat vis om kraven på återsökning och kontroll därmed uppfylls. I
diariet antecknas alla handlingar som kommer in till EHB, t.ex. brev och ansökningar samt sådana som upprättas hos
EHB, t.ex. beslut och utredningar. I diariet registreras både offentliga och sekretessbelagda handlingar. Handlingar som
bedöms vara av mindre betydelse för verksamheten behöver dock inte registreras.
Vad behöver den som söker handlingen tänka på? Den som söker en offentlig handling behöver inte lämna några
uppgifter om sig själv, varken sitt namn eller vad hon/han har tänkt använda uppgifterna till. Sökanden måste lämna
sådana uppgifter att handlingen är möjlig att identifiera. Handlingen ska lämnas ut på plats och så snart som möjligt.
Hur lång tid tar det? Huvudregeln är att en handling ska lämnas ut "genast eller så snart det är möjligt". Det finns
emellertid ingen fast tidsgräns och det acceptabla dröjsmålet bedöms från fall till fall. En viss betänketid – t.ex. om det är
svårt för EHB att avgöra vad som är sekretessbelagt - måste sökaren godta.
Vad innebär sekretess? Vissa handlingar är sekretessbelagda (hemliga) och får därför inte lämnas ut. Detta kan
exempelvis vara för att förebygga brott eller för att skydda en enskild persons personliga förhållanden.
För frågor kontakta:
EHB
Telefon: 0171-62 58 20
E-post: info@ehb.se
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