Allmänna handlingar, sekretess och behandling av personuppgifter
Statens medieråd är en statlig myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att
många av de handlingar som vi hanterar därför blir allmänna handlingar.
Vad är en handling?
Handlingar är allt som innehåller information av något slag: texter, bilder eller information lagrad på
annat sätt, till exempel i en dator eller på ett USB-minne.
Vad är allmän handling?
För att en handling ska anses som allmän hos Statens medieråd krävs dels att handlingen förvaras
hos Statens medieråd, dels ska den vara inkommen till eller upprättad hos Statens medieråd. Det kan
röra sig om ansökningar om stöd, rapporter, beslut eller anbud i offentliga upphandlingar. Handlingar
som tillkommit för ett ärendes beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna
arbetsdokument utgör däremot inte allmänna handlingar.
Alla allmänna handlingar kan begäras ut. Men att en handling är allmän betyder inte att all
information i den är offentlig.
Varför lämnar vi ut handlingar?
Statens medieråd är skyldig enligt offentlighetsprincipen att lämna ut allmänna handlingar om någon
begär det.
Hur du begär ut allmänna handlingar
Om du vill ta del av en allmän handling kan du kontakta vem som helst av Statens medieråds
medarbetare eller registratur.
Sekretess
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar vilken information som ska vara offentlig och
vilken information som ska beläggas med sekretess i en allmän handling. Vilka uppgifter som
omfattas av sekretess prövas av Statens medieråd varje gång någon begär ut en handling. Vilken
information som kan skyddas av sekretess regleras i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).
Bevarande och arkivering
Statens medieråd är enligt arkivlagen skyldig att bevara, arkivera och i vissa fall gallra allmänna
handlingar samt hålla dem tillgängliga och välordnade.
När det gäller allmänna handlingar har arkivlagstiftningen företräde framför
dataskyddsförordningens bestämmelser om bevarandetid för personuppgifter. Intresset av att
bevara allmänna handlingar ska prioriteras framför integritetsskyddsintresset. Detta är nödvändigt
för att offentlighetsprincipen ska kunna efterlevas.
Enligt den svenska dataskyddslagen får myndigheters insamlade personuppgifter lagras längre än vad
som normalt gäller, om uppgifterna kommer behandlas för arkivändamål av allmänt intresse.
Behandling för arkivändamål innebär att personuppgifterna arkiveras.

