
PRINCIPER FÖR PUBLICERING PÅ KOMMUNENS HEMSIDA 

Nämnders och styrelsens föredragningslistor + bilagor publiceras efter att de skickats ut till 
medlemmarna. Tas bort när protokollet inklusive samtliga bilagor publiceras. I föredragningslistan 
behöver inte datum för påseende sättas ut men nog i protokollet. 

Protokoll + alla bilagor till protokollet med fullständiga besvärsanvisningar publiceras alltid senast 
dagen efter att de har justerats. Får stå kvar på obestämd tid. Besvärstiden börjar löpa från att 
protokollet är publicerat på webben. OBS! Bör publiceras så att man i efterhand kan bevisa när det 
varit kungjort. 

Delgivningsärenden behöver inte publiceras annat än det som står i paragrafen. 

Skrivelser som behandlas i nämnd eller styrelse publiceras i form av bilagor. 

Bredvidmaterial, som används vid nämnd- eller styrelsemöten publiceras inte, såvida de inte hänvisas 
till i någon mötesparagraf. 

Arbetsgruppers protokoll publiceras inte, såvida inte man inte skilt har beslutit att göra det. 

Alla inkomna skrivelser är offentliga såvida det inte i någon lag föreskrivs om sekretess eller begrän-
sad rätt att ta del av den. 

Behandling av känsliga personuppgifter är enligt Personuppgiftslagen § 11 förbjuden. Med känsliga 
uppgifter avses personuppgifter som beskriver eller vilkas syfte är att beskriva 

1) ras eller etniskt ursprung, 

2) någons samhälleliga eller politiska uppfattning eller religiösa övertygelse eller medlemskap i ett 
fackförbund, 

3) en brottslig gärning eller ett straff eller någon annan påföljd för ett brott, 

4) någons hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller vårdåtgärder eller därmed jämförbara 
åtgärder som gäller honom, 

5) någons sexuella inriktning eller beteende, eller 

6) någons behov av socialvård eller de socialvårdstjänster, stödåtgärder och andra förmåner inom 
socialvården som någon erhållit. 

En personbeteckning får behandlas med den registrerades entydiga samtycke eller när behandlingen regleras i 
lag. Dessutom får en personbeteckning behandlas, om det är nödvändigt att entydigt individualisera den 
registrerade. 

Den registeransvarige skall se till att personbeteckningen inte onödigt antecknas i handlingar som 
skrivs ut eller upprättas på basis av personregistret. I praktiken ansvarar respektive föredragande för 
personuppgifter som publiceras. 



Publiceringen av namn sker enligt personuppgiftslagen och beaktande av den nya 
dataskyddsförordningen. Namn för ex. bygglov, miljötillstånd eller dylikt publiceras inte på 
webbsidan utan skrivs N.N., A.A. eller dylikt. Detsamma gäller adresser. Uppgifterna är offentliga och 
ges ut på begäran. 

Kungörelser publiceras med namn och alla övriga uppgifter på webben men tas bort genast när 
kungörelsetiden är slut. 

Dessa principer tangerar kommunens "Informationsstrategi 2016" och är en komplettering till denna. 

 

 

 

 


