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Interpellation angående Region Halland och utlämnande
av allmän handling.
Den 2 december 2016 fyller offentlighetsprincipen och den första
svenska tryckfrihetsföl'Ordningen 250 år. Offentlighetsprincipen är en grundbult i
den svenska rättsordningen. Den innebär att allmänheten och företrädare för media,
har rätt till insyn i och tillgång till myndigheters allmänna handlingar. Varje är
genomför journaliststudenter en undersökning där de begär ut allmänna handlingar
från olika typer av myndigheter i Sverige. Region Halland hittas i den senaste
undersökningen tillsammans med Norrbottens läns landsting bland de två
myndigheter som inte lämnat ut uppgifter trots påminnelser. Resultaten i tidigare års
undersökningar är inte heller mycket att hurra för. Ändå informerar vi om
offentlighetsprincipen på Regionens egen hemsida och en revisionsrapport från 2013
bedömer att bestämmelserna om utlämnandet av allmän handling fungerar. Dätför
vill vi i Vänsterpartiet ställa följande frågor till Regionstyrelsens ordförande Mats
Eriksson:
•

Hur utbildas regionens anställda i bestämmelserna?

• Hur följer regionen upp att bestämmelserna efterföljs?

Agnes Hulthen, Vänsterpartiet Halland
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Svar på interpellation angående Region Halland och utlämnande av allmän
handling
Agnes Hulten, V, har i en interpellation ställt följande frågor till mig rörande
offentlighetsprincipen och Region Hallands arbete med utelämnandefrågor.
Frågorna är:
Hur utbildas regionens anställda i bestämmelserna?
Hur följer regionen upp att bestämmelserna efterföljs?
Svaret på den första frågan är att detta sker på olika sätt och i olika steg. I samband
med nyanställning ges en skriftlig information rörande informationssäkerhet och där
offentlighet och sekretess ingår som en del. I regionens ledningssystem finns också
material tillgängligt för att informera medarbetarna men också för att tjäna som ett
stöd i exempelvis sekretessbedömningar. Förtydliganden och uppdateringar av
ledningssystemet görs kontinuerligt. Exempelvis förtydligades under hösten 2016
vem det är som ska pröva utelämnadefrågor och sekretessprövning. Regionen
genomför också kontinuerligt utbildningar i Offentlighets och sekretesslagen. Dessa
sker antingen separat eller som delar vid andra utbildningstillfällen.
När det gäller den andra frågan så är svaret att det sker på olika sätt.
Regionstyrelsen har exempelvis valt att peka ut området processer för ett rättsäkert
handläggande i den riskanalys som förvaltningen ska göra varje år. Så har även DN
kultur- och skola. I nuläget pågår diskussion om Rättsäkert handläggande ska vara
ett regionövergripande riskområde som samtliga förvaltningar ska riskbedöma och
värdera. Nämnas kan att processerna för rättsäkert handläggande var ett av
kontrollområdena i 2014 års interna kontrollplan för regionstyrelsen.
Att hantera utlämnade frågor ingår också som ett grunduppdrag för en offentlig
organisation. Detta innebär att det finns väl utarbetade rutiner och stöd i linjen på hur
en begäran om utlämnade ska ske och vem som ansvarar för utlämnandet och en
eventuell sekretessprövning.
Halmstad den 16 februari 2017
Mats Eriksson
Regionstyrelsens ordförande
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