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Landstingsstyrelsen

Yttrande över betänkandet Allmänna handlingar i
elektronisk form – offentlighet och integritet (SOU
2010:4)
Ärendet
Justitiedepartementet har berett Stockholms läns landsting tillfälle att
lämna synpunkter på betänkandet Allmänna handlingar i elektronisk form
– offentlighet och integritet. Tjänsteutlåtandet har utarbetats i samråd med
LSF Kansli och landstingsarkivet.
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att som remissyttrande till Justitiedepartementet överlämna detta
tjänsteutlåtande.
Förvaltningens synpunkter
Kommittén har bl.a. haft i uppdrag att utreda om det bör införas en
skyldighet för myndigheter att lämna ut elektroniskt lagrade allmänna
handlingar i elektronisk form. Kommittén anser att det långsiktiga målet
bör vara att myndigheterna ska ha en i lag reglerad skyldighet att, i den
mån det inte finns särskilda förbud mot det i lag eller förordning, lämna ut
allmänna handlingar i elektronisk form om sökanden så önskar. Enligt
kommittén måste det dock göras en grundlig genomgång och bearbetning
av samtliga registerförfattningar innan en sådan skyldighet kan införas.
Under mellantiden föreslår kommittén att en ny bestämmelse ska införas i
6 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) med följande lydelse.
En myndighet ska på begäran av en enskild lämna ut en handling som
förvaras elektroniskt hos myndigheten i elektronisk form, om den inte
innehåller sekretessbelagda uppgifter, det i lag eller förordning finns
bestämmelser som förbjuder det eller det annars är olämpligt.
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Förvaltningen tillstyrker förslaget men anser att det är otydligt vad som
avses med formuleringen ”om den inte innehåller sekretessbelagda
uppgifter”. Lagtextens ordalydelse måste innebära att om en handling
delvis innehåller sekretessbelagda uppgifter behöver den inte lämnas ut
elektroniskt. Resonemanget på s. 273-274 i betänkandet om ”maskning” av
hemliga delar av elektroniska handlingar tyder dock på att kommittén anser
att handlingar som innehåller sekretessbelagda uppgifter ska ”maskas” och
sedan lämnas ut elektroniskt i de delar som de är offentliga. Det måste
därför klargöras vad som är avsikten med den föreslagna formuleringen.
Kommittén har även övervägt om bestämmelsen i 21 kap. 7 § offentlighetsoch sekretesslagen bör ändras eller upphävas. Kommittén föreslår att
bestämmelsen ska förtydligas och ges följande lydelse. Sekretess gäller för
personuppgift, om det finns skäl att anta att uppgiften efter ett utlämnande
kommer att behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204).
Förvaltningen tillstyrker förslaget att förtydliga bestämmelsen.
Kommittén har utrett huruvida förslaget om att införa en regel om
elektroniskt utlämnande av allmänna handlingar om detta inte är olämpligt
bör leda till ändringar i avgiftsregleringen. Kommittén lägger dock inte
fram några förslag beträffande avgiftsuttag vid utlämnande av allmänna
handlingar.
Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011.
Miljökonsekvenser av beslutet
Inga konsekvenser att beakta.

Mona Boström
Landstingsdirektör
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