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Svar på motion om att samtidigt som förtroendevalda
får ut handlingar till sina sammanträden, lägga ut dem
på kommunens hemsida
Ärende
Siv Sahlström (C) har i kommunfullmäktige 2017-03-06, § 23 väckt en
motion om att offentliga handlingar publiceras på kommunens hemsida
samtidigt som de tillgängliggörs för berörda förtroendevalda.
Utredningen påvisar vikten av att kommunen tillämpar ett enhetligt och
transparent förhållningsätt gällande publiceringar av handlingar och
protokoll med utgångspunkt i att allmänheten ges största möjliga insyn i de
beslutsunderlag som föreligger inför ett nämndsammanträde samtidigt som
dataskyddsförordningens bestämmelser om den enskildes rätt till skydd av
personuppgifter iakttas.

Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Bakgrund
Siv Sahlström (C) har 2017-03-06, § 23 väckt en motion om att offentliga
handlingar publiceras på kommunens hemsida samtidigt som de
tillgängliggörs för de förtroendevalda. Motionären föreslår att berörda organ
ges i uppdrag att ”samtidigt som förtroendevalda får ut handlingar till sina
sammanträden lägga ut dem, som inte är sekretessbelagda, under kallelsen
på kommunens hemsida så att de blir lätt åtkomliga för Danderydsborna”.
Motionen har remitterats till socialnämnden och byggnadsnämnden.
Kommunledningskontorets utredning
Kommunen saknar idag ett enhetligt förhållningssätt eller riktlinjer gällande
publicering av handlingar inför nämndsammanträden. I dagsläget publicerar
kommunstyrelsen och de flesta nämnder kallelse, tjänsteutlåtande och andra
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eventuella underliggande offentliga handlingar på hemsidan före
sammanträdet. Socialnämnden lägger ut tjänsteutlåtanden på hemsidan
medan byggnadsnämnden inte publicerar några handlingar utöver kallelse
och protokoll.
Kommunledningskontoret anser att en naturlig utgångspunkt är att
allmänheten ges största möjliga insyn i de beslutsunderlag som föreligger
inför ett nämndsammanträde och att kommunen intar ett enhetligt och
transparent förhållningssätt kring publicering av handlingar och protokoll.
Dock gäller enligt såväl nuvarande personuppgiftslag som kommande
dataskyddsförordning att respektive nämnd är ansvarig för sina
personuppgiftsbehandlingar, vilket bland annat inbegriper en skyldighet att
ta ställning till vilka handlingar som kan offentliggöras på webben. Som
framgår av miljö- och stadsbyggnadskontorets redogörelse bedöms det
framgent härutöver nödvändigt att en nämnd kan luta sig mot ett rättsligt
stöd för att kunna publicera handlingar när dataskyddsförordningens regler
börjar tillämpas fullt ut. Ett sådant rättsligt stöd kan uttryckas i form av ett
fullmäktigebeslut. Kommunledningskontoret finner det ändamålsenligt att
ett rättsligt stöd tillskapas exempelvis i nämndernas reglementen som för
närvarande bereds inför framskrivning senare i vår. Givet ett sådant
generellt bemyndigande ankommer det därefter på respektive nämnd att ta
ställning till i vilken omfattning dataskyddsförordningen medger publicering
av handlingar innehållande personuppgifter i varje enskilt ärende.
Mot denna redogörelse anser kommunledningskontoret att motionen ska
anses besvarad.

Åsa Heribertson
Kommundirektör
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