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Stockholm
l 995- 12-01

Till Statsministern

Med stöd regeringens bemyndigande tillkallades den 9 decemberav
1994 expeditionschefen Erik särskild utredare belysaLempert att som
konstitutionella statsrådoch andra förutsättningar för inte äratt som
bosatta i Stockholm skall kunna ha delar sin verksamhet förlagdaav

utsågs departementsrådettill hemorten. Samtidigt Danielson,Mona
expeditionschefen Dag Ekman, politiskt sakkunniga Cathrine Lilja

Bengt-ÅkeHansson och rättschefen Nilsson sakkunnigaatt som
kanslirådetoch utvecklingschefen Saily Andersson, Martinnumera

dåvarandeHolmgren, överdirektören Per-Erik Nilsson och ämnes-
sakkunnige Sam-Olof Sandström biträda den sär-att expertersom
skilda utredaren.

min egenskap fårl särskild utredare jag härmed minöverlämnaav
statsrådsarbeteDepartementskontoret utanför regerings-rapport -

kansliet.
Till fogade redogörelser för samtal jag haftharärrapporten som

statsrådenmed Anders Sundström och Margot Wallström derasom
hittillsvarande erfarenheter.

Stockholm dag som ovan

Erik Lempert





Sammanfattande iakttagelser och

synpunkter

avancerad teknik det möjligt fullgöraNy och uppgift ellergör att en
genomföra produktions- eller på annorlunda sättetten annan process

tidigare. betyder inte alltid och i allaDetta sammanhang denän att
sålunda ocksåerbjudermöjlighet tekniken kan eller bör tilltas vara

eller utnyttjas fullt Existerande rättsliga regleringar och etableradeut.
fungerande arbetsformeroch väl och -rutiner, kan hindra eller göra

Såväldet olämpligt införa tekniskt möjlig nyordning. regle-att setten
låterringar arbetsformer -rutineroch sig visserligen ändrassom -

omgångibland med viss och möda. det kan finnasMen värdenänom
i eller fördelar med väl inarbetad och fungerande ordning kanen som
riskera förlorade med teknik baseratatt ett, system.ny

i förstaMin uppgift har varit hand de konstitutionella ochprövaatt
för,rättsliga förutsättningarna liksom de praktiska konsekvenserna

statsrådtekniskt möjligt fördet sköta i varjeäratt ett attav, numera
fall sitt medlem regeringendelar uppdrag och ansvarig försomav av

sakområde,departement eller definierat fysiskt befinna sigett utan att
i Stockholm regeringskansliet.och Jag har kunnat konstatera att vare
sig regeringsformen eller konstitutionell lagstiftning läggerannan
några hinder sådan statsrådeti för ordning därvägen är närvaran-en
de via ljud och bild förmodligen det enkla skälet inteattav ens-
1970-talets grundlagsfäder, lika lite andra människor, kundesom
föreställa då uppfattadessig vad science-fictionnärmastatt som som

årtjugo skulle praktisk verklighet. framkomma tillAttsenare vara
någrakrävt tidsödandeden slutsatsen har inte längre och undersök-

införandet sådanningar. därmed inte ordningMen är attsagt av en
statsrådet fråndär delvis arbetar distans regeringskansliet rätts-är

Sålundaproblemfri. tryckfrihetsförordningen och tillligt kräversett
anslutande författningar distansverksamhet utformas iden att en

syften offentlighetsprin-former tillgodoser de och värden somsom
vårcipen åstad-och vilka omistliga i demokrati. Attärrepresenterar
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komma alltsådetta och förhindra offentlighetsprincipen urholkasatt
emellertid fullt möjligt.är

sålundadetAtt rättsligt och praktiskt möjligtär med ordningen
statsråddär frånarbetar distans jag valt benämnaett ett attsom-

arbetsplatsen departementskontor sak. Enär detär ären annan om-
praktiskt politisktoch lämpligt ordna regerings- och departements-att

så statsrådarbetet under vissa tider fullgör sitt uppdrag utanföratt
Stockholm och regeringskansliet.

självfalletDet statsministern har denär bedömningen.göraattsom
Regeringsformen ilägger statsministerns hand statsråd ochatt utse att

såorganisera sin regerings arbete han eller hon finner ändamåls-som
enligast. följaktligenJag har inte det min uppgift kommasett attsom

några förslagmed till eller rekommendationer för hur regerings-ens
arbetet kan organiseras i dagens tekniska miljö. Jag har begränsat mig

genomgångtill de författningsmässiga förutsättningarna fören av
upprättandet departementskontor och till redogörelse för deav en
anpassningsåtgärder såi fall bör vidtas.som

redovisning mitt följerDen uppdrag här visserligenärav som
formellt avviker frånbetänkande tekniskt traditionelltett sett ettmen
sådant alster. har formenDen där de rättsliganärmast rapportav en
och praktiska förhållandetkonsekvenserna det statsrådatt ettav
väljertillåts tidvis leda sitt departement med hjälp video ochatt av

innehålleraudio-visuell utrustning. alltså förutomRapportenannan -
resultatet den konstitutionella analysen och översiktlig redo-av en
görelse för tillgänglig teknik beskrivning i form konkretetten av-
exempel de arbets- och andra rutiner bör införas till-ochav som

pålämpas vid departementskontor. skiljer sed-Rapporten inteett
vanligt i redigeringen mellan faktaredovisning gällande rättsätt
och vad enligt min uppfattning, bör ochgöras när ettsom, om
departementskontor inrättas övervägande och förslag. Rapporten

härigenom, enligt min mening, samlad och lättillgängligger en mer
såväl förutsättningarbild och krav möjliga rutinmodeller änav som

skulle blivit fallet med traditionell betänkandeuppställ-en mersom
ning.

långtligger jämförelseSverige vid internationell framme nären
offentligdet gäller utnyttja modern teknik i förvaltning. Iatt rege-

pågårringskansliet intensivt arbete för utveckla och integreraett att
såväl bildtelefoni syfteIT-stöd i rationalisera effek-ochannat attsom

områden nivåer.8 tivisera verksamheten alla och Mycket har redan



Sanmuirgfattctnde iakttagelser och synpunkter

åstadkommits det gäller regeringens interna arbete. Detäven när eget,
påståinnebär ingen överdrift långtSverige hunnit detnäratt att

utnyttjagäller den moderna kommunikationstekniken i regerings-att
svårigheternahar kunnat här har varit flerarbetet. Detta ske trots att

på håll.andra offentlighetsprincipen, elleroch Hänsynen tillstörre än
tillgånggrundlagsfästa till insyn i principallmänhetens och till irätt

handlingar, handlingaralla allmänna dvs. kommit till ellersom upp-
i regeringskansliet, ställer speciella krav teknik ochrättats system-

utformning.
kollektiva form i vilken fattar sina beslut förut-Den regeringen

den särskilda lösningar i tekniskt hänseende.sätter även
Genom Sveriges inträde i EU har regeringens och departementens

påarbete inte obetydlig omfattning kommit utföras i Bryssel ochi att
inom Unionen. departe-andra Vad i sägsorter rapporten omsom

också påtillämpningmentskontor och verksamheten där, har givetvis
statsrådde arbetsplatser utomlands besöker för kortare ellerettsom

längre perioder.
innebär inget föregripande den prövning och det ställ-Det av

påningstagande det ankommer statsministern erinragöraatt attsom
det självklara det i ordning med departementskontor kan bliattom en

möjligt för statsministern till sig och regeringen knytaatt personer
personliga eller skäl inte velatandra kunnat ellersom annars av

behållakomma fråga, finner svårti liksom dem det förlikaatt attsom
sig från familjmed skilda och hem under arbetsveckorna.att vara
Samtidigt förhåller så statsråddet sig vissa har uppgifteratt som

låterbättre sig skötas statsråddistans andra; antalet kanän som
arbeta det torde och förbli begränsat i varje fall undersättet vara
överskådlig bådetid. Det ligger självklart politiskt och socialtett
värde i regeringens medlemmar träffas inte bara vid de veckovisaatt
regeringssammanträdena i de informella sammanhangävenutan som
regeringsluncherna Mellan sammanträdena och lunchernautgör.

statsrådenförekommer emellan erfarenhetsmässigt sporadiskt.möten
Även förhållanden omfattningdessa kan för den isätta gränsen
vilken departementskontor kan inrättas.





ÖVERVÄGANDENANALYS OCH

Utgångspunkter1

1.1 Uppdraget och dess bakgrund

teknikområdetEn hisnande snabb utveckling i allmänhetnärmast
elektronikområdetoch i synnerhet har förändrat inte bara förutsätt-

ningarna i formerna förbetydande omfattning praktisktävenutan
På områdenalla mänskliga aktiviteter. vissaslag har dentaget av nya

fåtttekniken olikai sina aspekter snabbare och bredare genomslagett
på vårtandra, ingen verksamhet i och andra jämförbaraän men

avstå frånländer har kunnat utnyttja tekniska landvinningar ochatt
arbetsformer och rutiner till de möjligheter bli effektivareattanpassa

den tekniskaoch rationellare utvecklingen erbjuder.som
pågårregeringskansliet kontinuerlig teknikuppbyggnadInom en

områden.teknikutveckling skildaoch Departementens arbets-
former och rutiner fortlöpande till teknikmiljön,denanpassas nya
förutsatt gällande regelverk ocheller etablerad praxis medger det.att
Det skulle idag tekniskt möjligt genomföra regerings-att t.ex.vara

bibehållandesammanträden med den personliga kontakten ochav
den från statsråden statsrådenaktiva medverkan fysisktärutan att
närvarande i lokal. Och departementschef behöver intesamma en

fysiskt närvarande departementet för delta i beredningarattvara
sådantoch fatta beslut; kan skötas distans med chefen närvarande

via konstitutionelltbildskärm. Men det korrekt eller praktisktären
lämpligt regerings- och departementsarbetet utförs det sättetatt

statsråd frånBör landsorten faktiskt, inte rättsligt, bli stock-änett om
holmare i det heltid för kunna fullgöra uppdragetnärmaste att

frågor direktivenDet det slaget ställer och vill haär av som
finns bilagabesvarade. Direktiven med 1 till detta betänkande.som

ll
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Statsrådsuppdraget1.2

För årantal sedan hände det och till statsrådensett formellaattav -
arbetsrättsliga så vill ställning kom till diskussion.om man upp-
Diskussionen kunde gälla sådana frågor statsråd fåkundeettsom om
belöningen tjänstNit och redlighet i eller statsrådstatensav ettom

formelli mening kunde ha semester.
Den diskussionen avsomnadär och här skall den självfalletnumera

inte väckas till liv igen. Det räcker med konstatera statsrådenatt att
statstjänare rättsligt har alldeles särskild ställning. Detsettsom en

finns bara begränsat antal bestämmelser gäller statsrådett ochsom
statsrådsuppdraget. Regeringsformen RF i 6 och kap. några7ger
allmänna föreskrifter medan de jordnära reglerna exempel-mera om

statsrådensvis författningarvoden finns i särskild Det skallen
krav3det enda formella statsrådställsnoteras att hanärett attsom

eller hon skall ha varit svensk medborgare åri minst 10 för kunnaatt
komma frågai StatsrådRF 6:9. och entledigasutses stats-av-
ministern eller, riksdagen uttalat sitt misstroende statsråd,mot ettom

Åtaltalmannen statsrådRF 6:5. beslutas konstitutions-motav av
utskottet KU, statsrådutskottet finner åsidosattharatt ett grovtom

Åtaletsin tjänsteplikt. Högsta domstolen forumprövas privi-av
l2:34.legiatum, RF

fårI praktiken statsrådden till alldeles speciellutsettssom en
statsrådposition; i allmänhetens och mediernasär alltid iögonett

tjänst, statsråd.alltid statsrådEtt kan naturligtvis uppträda och uttala
sig privatperson eller andras regeringensvägnar änsom men
riskerar i sådana sammanhang uppfattasäven talesman föratt som
landet, regeringen eller departementet; det personliga blir oftastäven
officiellt frågai statsråd.när ärpersonen

1 1975 hade Gunnar E. Sträng statsrådvarit i sammanlagt 30 år, vilket i och
för sig kvalificerade honom för belöningen. ocksåHan fick den guldklocka

alternativet till försågsmedaljen; klockan med guldarmbandettsom var
vilket hans regeringskollegor ficka.betalade ur egen
2Lag 1991:359 statsrådenarvoden tillom m.m.
3Enligt års1809 statsrådenRF 4 och 6 §§ skulle kunniga, erfarna,vara
redliga och allmänt frågaaktade och i vissa dem juristkonsul-om av-terna gällde de skulle ha viss utbildning eller praktisk erfarenhet.att-
4Med nuvarande RF avskaffades den särskilda frånansvarighetslagen 1810

statsrådetsför ledamöter m.fl. liksom den särskilda domstol riksrätten -skulle åtal.väcktapröva12 som



Analys och överväganden

statsrådsuppdraget skyldighet inom ochliggerI att utomen
1:6institution enligtregeringen, den RFlandet styrrepresentera som
statsrådanledningprincip gäller vilkenlandet. I ettatt oavsett av

uppehåller regeringskansliet och departementet, har hansig utanför
statsrådstatsrådsfunktionen resande obser-med sig. Etteller hon gör

klagomål.skrivelser Vaduppvaktningar, ochvationer, emottar som
måste ochsålunda officiellt och handtillhör uppdragetsker tas om

föreskrivergällande författningsregleringbehandlas det sätt som
låt den tidsmässiga förskjutningetablerad praxis bjuder, medoch vara

att åter-något statsrådetdröja innandet kanuppkommersom genom
handläggningen sker.regeringskanslietdepartementet därvänder till

alltså statsråd alltid plats iintekan konstaterasDet äratt rege-
statsråd fullgörs definitionsmässigtringskansliet. Uppdraget att vara

statsråd tillbefinner sigtill del utanför regeringskansliet. Ett enen
då statsrådpå fot.tid resandeinte obetydlig del sin Antag att ettav

från hemorten regelbundet undervilja sitt uppdraghelst skulle sköta
Är för den inled-i veckan. dettaflera dagareller att upprepaen -

frågan praktisktteknisktkonstitutionellt möjligt ochningsvis ställda -
dåfrågan jakande vilka regler skalloch besvarasgenomförbart om

sådan ordninggälla för en

13





Statsrådsuppdraget2 och grundlagen

2. Inledningl

regleringen statsrådenDen rättsliga det gäller och deras verk-när
sakinnehålletsamhet begränsad till och generell i utformningen.är

också sådant.gäller regeringsarbetetDetta RF lägger det i alltsom
väsentligt i statsministerns hand organisera sin regering och dessatt

ändamålsenligast.på finnerarbete det han eller honsätt som
genomgångkommande avsnittet författnings-I det degörs en av

fråganpåbestämmelser det konstitutionelltärstyr svaretsom om
statsråd frånsköta sittmöjligt för uppdrag hemorten. Ettett att svar

går ifrånuteslutande direkta och uttryckliga författnings-utsom
blir emellertid ofullständigt. finnsbestämmelser Det i in-systemet

byggda krav och hänsyn indirekt i varje fall, vidgör att ut-som,
måste förhållandetformandet hänsyn till detsvaret tas att ettav

statsråd ansvarigt inför riksdagen och det svenska folk riksdagenär
1:4 och medlem i lag lettRF statsministern.ettrepresenterar av

framhållas genomgångskall denI detta sammanhang följeratt som
anledning till, förhållan-och de slutsatser den inte alls dettarger upp

statsråd ocksådet regelmässigt partipolitiskt Detäratt ett engagerat.
företräder självfallet påparti han eller hon kan ha synpunkter var-

ifrån frånpåoch vilket uppdraget fullgörs; denna påaspektsätt som
frågan bortses dock i detta sammanhang helt.

Författningsbestämmelser2.2

består1:6. RegeringenRegeringen riket RF statsministernstyr av
statsråd Regeringensövriga RF 6:1. styrmedel i olikaoch beslutär

vid regeringssammanträdenformer; besluten fattas RF 7:3. Besluten
bestårregeringskansliet, statsrådsberedningenförbereds i som av

SB, departement för skilda verksamhetsgrenar förvaltnings-samt
kontoret Statsministern chefer för departementenFK. blandutser
statsråden.

15
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Regeringsformen inga föreskrifter regeringen skallger om var
sammanträda; den heller inga föreskrifter hur sammanträdenager om
skall genomföras. Det finns heller inga bestämmelser om var rege-
ringskansliets olika departement skall lokaliserade. det för-Avvara
hållandet regeringen ansvarig inför riksdagenär RF 1:6att och att
riksdagens årliga arbetssession riksmötet enligt RF 1:4 hållasskall- -
i fårStockholm, dock följa Stockholm regeringensärattanses nor-
mala sammanträdesort och där följaktligen departementenäven redan

arbetstekniska skäl bör belägna.av vara
Gällande RF inteutpekar lika lite sina föregångare isom men-

till andra moderna konstitutioner landets huvudstadmotsats eller-
säte5.statschefregering skall ha sitt Begreppet huvudstad före-var

kommer visserligen i tidigare RO där det i 50 föreskrevs§ att
riksdagarna skola hållas 1809 riksdagen skallresp. samman-
träda 1865-66 i rikets huvudstad. därmed avsågsAtt Stockholm
kan följa det faktum det där Slottet belägetantas attav var som var
och konungenstatschefen vanligtvis fanns. det förhöll såAtt sig

ocksåkommer till indirekt uttryck i bestämmelsen i tidigare RF
§42 tillförordnad regering bl.a. skulle konungenatt utsesen om

till avlägsnare inrikes reser. Huruvida skulleorter orten anses
avlägsnare eller inte avgjordes långhur tid det kunde beräknas taav

konse1j6.för honom hinna in till huvudstaden brådskandeföratt en
Det kan i detta sammanhang erinras uppdragetatt att stats-om vara

råd inte i sig föranleder ändrad bosättning [folkbokföringslagen
1991:481, 10 § 2]. Folkbokföringslagen förutsätter uppdragetatt
kan betyda faktiskt, inte rättsligt byte vistelseort i folkbok-ett men av
föringslagens mening. statsråd,Ett inte bor där regeringen desom
facto har sitt alltsåkommer till regeringskanslietsäte, och inte tvärt-
om.

5Andra moderna konstitutioner regelmässigt vilken landetsärortanger som
huvudstad. Av intresse frånUSA:s konstitutionär 1787, dvs.att notera att- årsden ungefär samtidig med 1809 RF, saknar angivandeär huvudstad.av
ÖMaImgren, Sveriges 1961,grundlagar 52. Under Gustav VI Adolfss.
regeringstid i stället den s.k. sommarregeringen till Sofiero och höllreste

16 konseljen där.



Stumrådsuppdrzzget 00h grundlagen

anknytning till frågan statsrådsAndra bestämmelser med til1-om
RO7.finns i riksdagsordningen Bestämmelserna igänglighet

tryckfrihetsförordningen allmänna handlingars offentlighetTF om
måste ocksåoch anslutande sekretesslag 1980: 100 beaktas i samman-

hanget. Gemensamt för dessa bestämmelser de, redanär att som an-
regeringskansliets såförutsätter verksamhet organiseradärtytts, att

riksdagens och behov enligt RO tillgodoses och ztllinänhetens, irättatt
författning definierade rättigheter iakttas. bör emellertid iDet

erinras förvaltningslagen 1986:223 intesammanhanget ärattom
låtmyndighet,tillämplig regeringen dess principerattvarasom

vägledande för ärendehandläggningen där.böra ävenanses vara
förordning i regerings-med bestämmelser arbetetDen om

departementsförordningenkansliet regeringen själv utfärdarsom -
ansvarsområdendefinierar1982:1177 departementen och deras-

departementstjänstemännens uppgifter det gäller hurnärsamt rege-
skall beredas och föredras.rings- och departementsärendena Den

ingenting hur och de skalldäremot avgöras.säger när,om var

statsråds uppgifter2.3 Ett

någraförhåller sig alltså så finnsDet det inte bestämmelseratt som
statsrådtill fullgöra uppdraget itvingar den har detutsetts attsom

departementschef,Stockholm eller, han eller hon ha sittär attom
departement förlagt dit. lägger det i statsministerns hand inomRF att
vida organisera sin regerings arbete det han eller honsättramar
finner lämpligt. departementschef har betydande frihet ordnaEn att

ändamålsenligt.departementsarbetet han eller hon finner Grän-som
båda beslutsfattande kollektivt,i fallen i regeringensätts ärattsen av

fall,dvs. kräver, i speciella regeringsärendenRF ett attutom par
statsrådet. Vidareregeringen, inte det enskilda kräveravgörs av av

statsrådminsta närvarande vid regerings-RF antal är ettettatt
för skall kunna RF 7:4. Detsammanträde ärende avgörasatt ett

ocksåförhållandet beslutsfattandet kollektivt innebärär att stats-att

7Uttryckligen frågor tilli 6 kap. handlar interpellationer ochsom om
statsrådetockså finns personligen närvarandestatsråd; förekommerdet att

propositioner behandlas;utskottsbetänkanden i anledningnär av egna
förutsätts vid allmänna informations-möten s.k. heanngspersonlig närvaro

statsrådetsfrågorliksom inomlikn. riksdagen anordnar när0. som 17ansvarsområde idiskuteras EU-nämnden.
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rådet måste och, i vissa fall, lämpligen bör delta i andra gemensamma
regeringsaktiviteter. Statsrådet måste sedan parlamentariska skälav
vid vissa ståtillfällen till riksdagens förfogande. I dessa fall är en
personlig någoni formnärvaro nödvändig.

I det följande avsnittet beskrivs i generella statsrådenstermer upp-
gifter i de skilda funktioner vilka innefattas i uppdraget, dvs. som

A medlem regeringenav
statsrådsamordningsansvarigB RF 7:5 och

C chef för myndigheten departementet

Det sig självtsäger mellan funktionernagränserna flytandeatt är
och regelmässigt obehövliga definiera. i detMen sammanhangatt som

aktuellt kan detär värde inventera och i mångörligattnu vara av
klassificera uppgifterna.

SomA medlem statsrådetregeringen deltar iav

regeringssammanträdena,
2. de allmänna beredningarna hålls oftast i anslutning till rege-

ringssammanträdena,
lunchberedningarna,
informella4. regerings- och andra överläggningar Harpsunds-
sammank0n1ster,
interpellations- och andra debatter frågestun-i riksdagen liksom
der frågorrörande inom det ansvarsområdet 7.se notegna

samrådEU-nämndens sammanträden för frågor inomav
ansvarsområdet.

statsrådsakområdesansvarigB Som

statsrådetsbeslutar i förekommande fall efter beredning och med
stöd 7:3RF och 5 §§ 2-7 §§ departementsförordningensamtav
1991:2008 att

gChefen för Försvarsdepartementet enligt föreskrift i dessutomlagavgör
regeringsårenden gäller verkställighet inom försvarsmakten författ-som av18 kommandomålenningar eller särskilda regeringsbeslut RF 7:3.-
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förelägga regeringen förslag till beslut vid regeringssamman--
träde i enskilda ärenden ärendengrupper av
avskriva eller bemyndiga avskriva ärenden enligtattannan-

departementsförordningen§5

föreskrifter eller bemyndiga enligt 6 § departe-annange-
mentsförordningen i personalen i departe-ärenden rörsom

frågor administrationeneller andra gällermentet som
deltagare i sammanträden inom internationella organisa-utse-

m.fl. itioner liksom ledamöter kommittéer och liknande

frågormedgivande i vissa enligt särskild lagstiftninglämna om-
för SFS 1957:668utlämning brott

statsrådet2. medverkar
ministernivåöverläggningar inom och andra inter-vid EU-

nationella eller nationella sammanslutningarinstitutioner. Den-
innefattar det gäller EU-ministermötenamedverkan när ettna

beslutsfattande, antagande direktiv.t.ex. av

statsrådetC Som myndighetschef beslutar

utlämnande allmän handlingmedgevägra eller bemyndigaratt av-
beslutaattannan

särskilda,i förvaltningsärenden i i lag angivna hänseenden som-
utlänningslagen 1989:529 förhandlings-inhibition enligt och

uppdrag till arbetsgivarverket.

statsrådetsöversiktliga redogörelse vid handenDenna attger per-
funktioner och sammanhang.sonliga förutsätts i vissa Motnärvaro

skett be-tekniska utveckling detbakgrund den är numerasomav
förståsfrågan vad skall med personligrättigat ställa när-att som

Är statsråd deltar i överläggningdiskussionvaro. ett en persom
telefontelefon i s.k. gruppsamtal där teleoperatörenett möteett per

tvåfler personligen närvarande Ochkopplar ihop personer ärän
statsråd audio-visuella hjälpmedel, dvs. via TV, med-det medsom

personligendepartementsberedning i rättslig meningverkar i en 19
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närvarande vid beredningen Eller föreligger personlig närvaro
endast statsrådet fysiskt befinnernär sig viss platsen

frågornaDe ställda låter sig inte besvaras med enkelt ja ellerett
Någonnej. legal definition begreppet personligen närvarandeav

finns inte. begreppetAtt fram till inneburit fysisk harnärvaronu
varit självklart eftersom något i kretssättannat att en av personer
såväl framföra sina synpunkter lyssna andra inte haregna som
funnits. Som redan inledningsvis ochnämnts skallnärmare ut-som
vecklas i kommande avdelning läget i dagär helten ett annat.
Tekniken det möjligt för statsråd frångör vilkennärat.ex. ett att nog
plats helst delta i överläggningar med kollegorna i principsom

han eller honsätt suttit tillsammans med demsamma som om runt
bordet i sammanträdesrum i Stockholm.ett

Huruvida tekniken såbör utnyttjas eller flera statsråd deltar iatt ett
regeringssammanträde distans, dvs. fysisktt.ex. iett utan att vara

det där hålls, alltsåsammanträdet fråga därär inte irum svareten
första stårhand finna någoni rättslig reglering. Som redan haratt

innehåller någonvarken ellerRF författning några be-sagts annan
stämmelser reglerar formerna för dessa sammanträden. Det harsom
tidigare diskuterats tillåtetdet kunde eller lämpligt attom vara
genomföra regeringssammanträdena telefonkonferens grupp-som
samtal med terminologi. frånIoperatörens PM SB 1992-08-28en

sammanfattningsvis måstesägs det betecknas stadgad konsti-att som
tutionell praxis regeringsärendena vid ett formligtavgörsatt sam-
manträde i traditionell mening, där de i samtidigt närvaranderummet
ledamöterna har tillfälle till inbördes överläggning. sådanFör en
ordning talade enligt PM:n, rättssäkerhets-även, och andra skäl. Det
kan givetvis diskuteras vilken tyngd eller vilket värde praxissom en

etablerades i teknikmiljö dagens skall haän dennärsom en annan
miljön radikalt har förändrats. sofistikeradeDagens teknik emel-är
lertid inte ofelbar; sändningsavbrott och andra tekniska missöden kan
förekomma och säkerheten upprätthållandetäven det gällernär av
den nödvändiga sekretessen kan det bli problematiskt att garantera.

ocksåDet kan i sammanhanget erinras bl.a. Högsta domstolenattom
NJA 1994:545 i relativt tid gjort uttalanden vilka framgårdetsen av

medverkan i kollektiv beslutsprocess förutsätter de beslutandesatt en
fysiska närvaro.

20



Siarsrådswrppclraget och grundlagen

Utifrån formell synpunkt kan det dock hävdas det äratt snarast en
fråga lämplighet huruvida personlig närvaro skall betyda attom

fysiskt platsen för, exempelvis, sammanträde. Detär ettpersonen
såväl statsrådenskonstaterandet gäller i princip medverkan i riksdags-

arbetet deras uppgifter i regeringsarbetet. hänsynen tillävensom om
för riksdagen någotoch respekten och dess ledamöter intenog ger
förreellt medverkan distans. det gäller regerings-Närutrymme

arbetet det i första hand regeringschefens, statsministerns, uppfatt-är
ning hur han eller hon vill ha regeringsarbetet organiserat iellerom
vilken statsrådutsträckning statsministern vill sina fysisktha när-
varande i skilda sammanhang Vid bedömningenblir avgörande.som

statsråddet lämpligt distans bör givetvisarbetarär att ettav om
också de sakfrågor statsrådet för beaktas;arten av som ansvarar som-

statsrådliga uppgifter låter påhar onekligen lättare sig skötassom
distans förhållandenandra. Under alla skulle ordning där allaän en
eller majoritet statsråden utförde delar sitt arbete platseren av av
utanför från framståregeringskansliet Stockholmandra änorter som

också svårhanterlig.sakligt och säkert praktisktsäregen
alltsåRF lägger i statsministerns hand hur regerings-avgöraatt

arbetet bedrivas formellt någotskall och materiellt; rättsligt hinder
långtgående decentralisering regeringsarbetet finns inte.mot en av

Praktiska och protokollära hänsyn förefaller emellertid göra att
statsråden såväl medlemmar i beslutskollektiv operativtettsom som
ansvariga för enskilda frågor fysiskt närvarande i vissaär samman-
hang. Deltagande fåri regeringssammanträdena tillhöra denanses

statsrådsuppgifterkategori påinte bör distans; det saknarutövassom
inte sådanbetydelse för slutsats regeringssammanträdena detäratten

dåtillfälle flertalet statsråd faktiskt träffas; s.k. regerings-deom
luncherna undantas, förekommer under veckans övriga dagar vanligt-
vis få och sporadiska kontakter mellan dem. allmänna bered-De
ningarna kan väl tänkas genomförda statsråds fysiska närvaroutan

hållseftersom de regelmässigt i omedelbar anslutning tillmen rege-
praktiskringssammanträdet sådan få någonskulle ordning inteen

får statsrådbetydelse. vidareDet uteslutet skulle besvaraatt ettanses
fråga eller interpellation fysiskt närvarande i kamma-utan atten vara

utskottsutfrågningargenomföra via i och för sigTV-nätet ärattren;
Övriga,praktiskt måhändatänkbart inte politiskt realistiskt.men

statsrådsuppgiftertidigare påangivna kan väl utföras distans.
21
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någonhar tidigare och förklaringDet det inärmareutan sagts att
statsråddag finns teknik det möjligt för inte befinnergör ettsom som

sig i Stockholm enkelt, snabbt, effektivt och säkert kunna deltaatt
såväl regeringsarbeteti de delar utförs mellan regerings-av som
sammanträde och vilka, sades, inte kan kräva stats-som nyss anses
rådets fysiska ledningen departementsarbetet. lnärvaro, utövasom av
den följande avdelningen redogörs för den tekniknärmare som
sålunda står till buds.

22
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Inledning3. l

behandlas översiktligt s.k. videokonferenserl denna avdelning ettsom
sådant flerahjälpmedel utföra arbete kräveratt som personers

medverkan de medverkande samlade ochärattutan en samma
redogörs här för det regerings-plats. Därutöver ADB-stöd som

tvåtill sina förfogande.kansliet ställer medarbetares Dessa teknik-
områden hittills inte alltför myckethar ha Detansetts gemensamt.
förra förhar instrument olika skall kunnasetts ett attsom personer se

samtidigt telefonledningarna,och höra varandra medan detöver- -
för framställabetraktas skrivbordsredskap ochett attsenare som

införskaffa information, möjliggöra snabb kom-hantera dokument,
framtidenmunikation och utföra kalkyleringsarbete. l kommer dessa

områden omfattningmed sannolikhet integreras i betydandestor att
komplett för ordning arbetetoch därmed bilda stöd därett mera en

påbedrivs skilda ställen eller dvs. distans.orter,
välbekant faktum utvecklingen allmänt inomDet IT-är attett

området går mycket snabbt. En redogörelse de tekniska förut-av
därförsättningarna för distansarbete riskerar mycket snabbt bliatt

föråldrad.

videokonferens3.2 Fjärrnärvaro via bildtelefoni

främstbildtelefoni har i Sverige utvecklats under 80-Tekniken för
dåvarandeFrånoch början 90-talet. början hyrde Televerkettalet

några i landet. Ledig kapacitet i TV2-TV-mötesstudior platserut
bilderna med normalutnyttjades och sändes TV-standard.sändarna

Några organisationer tekniken,företag och provade emel-stora som
lertid omständlig dyr. Mot slutet 80-talet kunde sändaoch manavvar

kvalitet,ljud bild digitalt via det vanliga telenätet med godtagbaroch
fortfarande krävdes speciell studio.enmen

komprimeringsteknik, möjliggjorde sänd-Utvecklingen den somav
ljud-fortsatt. Tekniken analoganing har byggertelenätetöver att 23
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till digitala signaler, vilka via algoritmerbildsignaler omvandlasoch
utnyttja ledningars överförings-till antalet för bättrekomprimeras att

ljud bild börja sändas viabörjan 90-talet kunde och detkapacitet. I av
DigitalISDN Integrated Services Network. DettaISDN-nätets.k. -

parallellt nyttja till 6 telefonför-medger attatt uppman genom
åstadkomma överföringshastigheter 384 kilobitssek.kanbindelser

blir ljudöverföringen fördröjd i för-överföringshastighetVid lägre
medför ansiktsuttryck och ljud inte alltidhållande till bilden. Detta att

Sändningar med 384 kbitsek dockexakt överens.stämmer ger en
med vanliga TV-sänd-ljudkvalitet, i klassochbild- nästan ärsom

påpekas utrustning,den har lägstförtjänar härningar. Det att att som
för användbarför överföringmottagningkapacitet sätter gräns över-

således viktigt detvid uppkoppling. Detföringshastighet är atten
datateknik,teknikområde, vid all användningliksomdettainom av

sammanhanget viktigtutrustningsstandard. i detDet ärbestäms atten
kommunicerafabrikanters utrustning kandär olikaskapa ett system

med varandra.
medi sin startfas och kanför arbetsplatsbrukBildtelefonisystem är

enklaste ochpraktiskt arbete. Dentillvänjning i dag användas iviss
då vanlig PC med ISDN-omvandladutrustningenprisbilligaste är en

vidmöjlighetdesktoputrustning.s.k. Dettaanslutning, attger enen
motsvarande utrustning.någon harmedsamarbetaPC somannan,

stöderinstalleradförutsättningYtterligare är även att programvara
övriga PC-integrerat medsådan användning och allt äratten

område pågår intensiv utvecklingtillämpningar. dettaInom aven
detskallsmidigt göraoch sättettsystem- programvaror som

informationsdata-dokumenthanteringssystem,nyttjamöjligt att t.ex.
bildöverföring.kombination medtillämpningar iandraochbaser

teknik.några årnågot innan dennaellerdet dröjaDock kommer att
berörda platser, blir allmäntdet finns ISDN-nätförutsätter attsom

tillgänglig.
avsedd förden teknikdyrare,lättillgänglig, ärärMer sommen

Videokonferens innebärvideokonferensutrustning.storbildstelefoni
stårtelekonferens tillvidutnyttjandeförett gemensamtatt rum

påsamtidig bilddå samtal medtillUtrustningen användsförfogande.
består eller fleraUtrustningen,medverkande.eller deden av ensom

installeradfinnsoch högtalare,mikrofonerTV-monitor,kameror,
sådan utrustning finnskonferensen. Flyttbar ävenideltagarna atthos

valdamöjliggör kanvilkettillgå. kan fjärrstyras,Kameran24 att man se
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oftautrustningen förseddhela fjärrmiljött. Dessutomdelar eller ärav
överföring bilderscannerfunktion. möjliggörmed mot-avsom

bildpresentationanvändas förfax. Vidare kan kamerasvarande en
Ol-l-funktion distans.liknande

området bildtelefoni, bedrivitsförsöksverksamhet inomDen som
tekniken harsammanfattningsvis vid handen dessabedrivs,och attger

fördelar:

rationaliseringsverktyg för redan etableradeanvändaskan ettsom-
effektivare,Arbetstiden kan utnyttjasoch arbetsformer.mötes-

samarbetsfrekvensen ökas ochminska, ochreskostnader mötes-
effektiviseras.

saker tidigare inte praktisktanvändas förkan göraatt som var-
Tekniken möjliggör personmötenekonomiskt möjliga.eller som

avståndsskäl inte genomförbara ti-tids-kostnads-, och varav
digare.

handlingsfriheten.ökar-

Regeringskansliets IT-stöd3.3

utvecklats i struktureraderegeringskansliet har ADB-stödetInom mer
åren.former tio Förvaltningskontorets FK styrelseunder de senaste

för teknikstöd inom regeringskansliet.fastställde 1986 Strategi I
måletövergripande för användningdenna slogs fast det ochatt ut-

regeringskansliet skall öka effek-veckling teknikstöd i attvaraav
teknikstödettiviteten i verksamheten. Vidare bestämdes skallatt ut-

såformas att

underlättas och förbättras,internaexterna informationsutbytetdet
effektiviserastextbehandlingen0rd- och

lönsamhetsordningfunktioner teknikstöd iövriga ges
så användarvänligt möjligtstödet blir som

utvecklingen i övrigtfrämjar administrativastödet den
för statsförvaltningenriktlinjer gäller be-standarder ochde som

aktas.

områden stöd till sakverk-tillämpningar ellerDe utöversom,
särskilt betydelse-strategisk synpunkt bedömdessamheten, varaur

fulla var
25
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textbehandling-
internextern kommunikation inklusive meddelandesystem-
diarieföring-
budgethandläggning-

återvinninglagring informationoch av-
tryckrepro-
ekonomipersonaladministration.-

Enligt strategibeslutet hade varje departement för detansvar egna
teknikstödet. Förvaltningskontoret försvarade teknik-gemensamma
stödsfunktioner för departementen fickoch stöd och vägledningatt

anskaffadesvid utvecklingen teknikstödet. till 1993 ochFram togsav
ADB-utrustningar i drift; alla departement med undantaglokala av

följde därvid 1987 träffat avropsavtal med leverantör.UD ett en
anskaffades och textterminaler enhetligt slag medInitialt system av

elektroniskprogramvarustöd för 0rd- och textbehandling, dia-post,
fritextsökningsfunktioner.rieföring bibliotekssystem med ochoch l

kom marknaden uppstod dockmed persondatorernaatt ut en
utrustning ställeralltmer splittrad utrustningsbild. En varierad stora

de olikakommunikationsnätet och administrationenkrav utrust-av
Lipprätthållas.skallningarna för tillgänglighet och säkerhet kunnaatt

1992 ADB-policy förslagbeslut i styrelseI FKzs attsamtantog en ny
drift datorer. MedADB-utvecklingen liksomstarkare samordna av

därefterUtrikes-, Finans- och Socialdepartementet harundantag av
de lokala minidatorerna medsamtliga departement ettersatt gemen-

driftssystem.samt
idag det datakom-Flertalet departement använder gemensamma

för ord- ochfullt och demunikationsnätet systemenut gemensamma
biliotekssystem ochelektronisk diarieföring,textbehandling, post,

försvårarfrån ochavvikelser gjortsEAPA-system. De systemet som
tillämpnings- och teknikstöd.samordnatfördyrar givetvis ett

uppgradering regeringskanslietsEn betydande gemensammaav
kapacitet förkommerför närvarande. Dennadatanät sker att ettge

bildöverföring.ochbehov dokument-ökatväntat av

26



Vad tekniken erbjuder

Generella funktioner3.4

använda funktionen i regeringskansliet.Ordbehandling denär mest
någonutförs resulterar i formMerparten det arbete där, avav som

dokument.
överföras mellan olika användare, sakenheter ochDokument kan

Ofta arbetet med flera författare inblandade innandepartement. sker
får utformning. i form mallardokumenten sin slutliga Stöd ochav

överföring effektiviserar arbetet. självfalletelektronisk Det är även
enhetlig standard används.här viktstörsta att enav

i olika utformning. Kalkylresultatfinns tillgängligaKalkylsysvem
överföras elektroniskinfogas i dokument och medskall enkelt kunna

post.
genomgående med ADB-stöd enligt deDiarieföring sker i dag

från Riksarkivet regeringskansliets arkiv-riktlinjer utfärdats ochsom
i bruk, vilket skapar icke obetydligtchef. Olika dockär ettsystem

merarbete.
utveckling initierats medlemskapet i EU harGenom den som av

fåmöjligt till-enhetlighet skallbehovet Detaccentuerats. attvaraav
gång EU-ärenden i kansliet. Systemet EU-Dia har därförtill samtliga

till DepDia, den nuvarandeinförts komplement ärett somsom
diarieföring.tjänsten förgemensamma

dokumentarkiv för lagra individuella, enhets-tjänster ochDessa att
kansligemensamma dokument tjänstervisa, departementsvisa och samt

enhetligt och smidigt hantera ärenden olika slagför sättatt ett av
förbättras införandekommer successivt ett gemensamtatt avgenom

påbörjats.utvecklingärendehanteringssystem, vars nu
funktiongrundläggande för kommu-idagElektronisk ärpost en

regeringskansliet.i Den användsnikation mellan olika användare
departement mellanfrämst för kommunikation inom och mellan samt

utbyggnad datanätetregeringskansliet. Genom denriksdagen och av
möjligheterna tillkommunikationsplattform,sker en öppnassom ny

organisationerelektronisk till enskilda ochkommunikation via post
riksdagen. Elektroniskregeringskansliet och kommerutanför post att

inom landet.organisationer ochkunna utbytas med utomexterna
nå information idet möjligttjänst,Infopak är gör att ex-en som

generellti dagslägetenhetligt Dendatabaser sätt.ettterna mera
pågår påUtveckling förnyhetsdatabasen TT-nyheterna.spridda är att

informationsförsörjning.behovsstyrdstandardiserat skapasättett en 27
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benämningen regeringskansliets datanät, möjlig-RKLAN är som
kommunikation mellan arbetsplatsutrustning ochgör gemensamma

föri form datorer och persondatorer PC medav serversresurser
säkerhetsnivå fastställs kanslisäkerhetschefen.som aven

från samtligatillgängligt departement och medgerDatanätet är
kommunikation med EU-representationen i Bryssel. Dessutom finns

riksdagens vilket möjliggör elektroniskuppkoppling till datanät post
till Rixlex. Vidare kan mobila persondatoreroch anslutning som

arbetsplatsutrustning i hemmen anslutas via uppringda förbindelser
vissa säkerhetsarrangemang.med

innehåller tjänster fördessutomDatanätet externgemensamma
kommunikation som

eller X.40O externa världsom-elektronisk via Internetpost
fattande nät

uppkopplingövrig Internetmot
databaser.kommunikation med externa

regeringskansliet vad datanät,infrastrukturen itekniskaDen avser
för-för utnyttja denna teknikkommunikation och tjänster attextern

lösningarform. Gemensammahanteras i ärutsätts av-gemensam
definierad säker-funktionalitet medbehoven höggörande enavom

hetsnivå skall kunna tillgodoses.

28



4 Verksamhet utanför

regeringskansliet former och krav-

Som framgår vad tidigare det rättsligt oantastligtär ochsagts,av som
praktiskt genomförbart statsråd personligen befinnaatt ett utan att-
sig i regeringskansliet och i Stockholm medverkar i regerings--
arbetet fullgöroch sina uppgifter medlem regeringen ochsom av
departementschefområdesansvarigt statsråd han eller honsom om
hade varit det. Varken grundlag eller författning lägger hinderannan
i teknikenoch det möjligt för statsrådvägen gör snabbt, enkeltett att
och effektivt medverka i beredningar och andra aktiviteter som
hittills kräva hans eller hennes personliga i regerings-närvaroansetts
kansliet. svårigheterDet heller inga såmöter ordna detatt att ett
sådant statsråd snabbt kan infinna sig i regeringskansliet så skulleom

nödvändigt.vara
omständigheten alltsåDen det författningsmässigt ochär prak-att

tiskt möjligt för statsråd fullgöra sitt uppdrag distans, dvs.ett att
personligen närvarande i regeringskansliet, innebärutan att vara

givetvis statsrådinte faktiskt befinner sig och arbetaratt ett som
ocksåutanför kansliet, måste tillgångha sådanatill tekniska och andra

det möjligt för honom eller hennegör direkt ochattresurser som
aktivt delta i regerings- och departementsarbetet. statsrådEtt som
föredrar till del sköta sitt påuppdragatt änorten en annan
Stockholm behöver inte nödvändigtvis bedriva verksamheten där i de
former funktionellt gäller för enhet inom departe-settsom en- -

Det har tidigare konstaterats det i statsrådsuppdragetmentet. att
ligger skyldighet eller nödvändighet i betydande omfattningatten
fullgöra påsina uppgifter andra Stockholm. Det händeränorter

sådantgivetvis statsrådresande får handlingart.ex. att ett ta emot
någoteller erfara författningsenligt skall dokumenteras. Det harsom

inte krävts de rutiner iakttas gäller statsrådet befinner signäratt som
i Stockholm och kan utnyttja departementets skilda Attresurser.

statsrådresande med mobilt fältkansli har mycketutrusta ett ett
goda grunder inte sig sakligt motiverat eller praktisktansetts vare
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förhållandet statsrådmöjligt. bestämmer sig för regel-Det att ett att
uppehålla utanför Stockholm föranleder intebundet sig orten

för sig införandet departementsrutiner den platsen.heller i och av
statsråd sittformer under vilka sköter den delDe ettyttre av

förlagt till plats utanför regerings-uppdrag han eller honsom en
sådana verksamheten där avseddkansliet kan emellertid är attattvara

i departementsorganisationenuppfattas utövadeller ett,somvara
Åtgärderingående fast driftställe, departementsenhet. som an-en

lik-telefonadress under departementetsskaffandet ochpost- namnav
skyltar med och öppettider markeraruppsättandet namn ev.som av

Något konsti-officiella formelltoch lokalens karaktär.verksamhetens
förordning däremot inte behövas för verksamhetentuerande i bör att

delfå departemental dvs. betraktas och behandlasskall status, ensom
enhet inom departementet.ellerav

sålunda del departe-framträderverksamhetNär avsom enen
väsentligt enligt de reglermåste självfallet bedrivas i alltdenmentet,

olika enheter;gäller för regeringskansliet och dessrutineroch som
specifika uppgifter,och karaktärberoende departementens, till art

avvikelser bli nöd-hanterings- och andra kommakan naturligtvis att
installe-den tekniska utrustningemellan.vändiga departementen Att

regerings-och snabb kontakt mellanpermanenttryggar enras som
självklarhet.utlokaliserade enheten Detkansliet och den ärär en

åtgärder för allmän-vidtas behövsangeläget där devidare attatt som
detförfattningsenliga rättigheterkunna sinaheten skall närutöva

ligger itillgång och övrig service.till allmänna handlingar Detgäller
sådanabedrivas i former,verksamhet skallsakens natur att somen

statsrådet också personella och andradär har deförutsätter att re-
kontakternaför det löpande arbetet ochbehövs skötaattsurser som

finnsochregeringskansliet och med allmänhetenmed att resurserna
någonellerstatsrådet sig i Stockholmpå befinnerplats när annan-

säkerhetskrav gälleroch inreprincip skallI yttrestans. somsamma
upprätthållas på sådan verksam-regeringskansliet givetvisför en

hetsort.
sålunda utanför Stockholm, inomförbeteckningSom menen

departementskontor.arbetsplats har jag valtlandet belägen
sålunda tillämpas vidrutiner skallde regler ochBland ettsom

till-dokumenthanteringen ochintar dedepartementskontor avsersom
framträdande plats. Denoffentlighetsprincipenlämpningen enav

frågor.därför dessaföljande avdelningen30 ägnas



5 Departementskontoret och

offentlighetsprincipen

5. 1 Inledning

Offentlighet i betydelsen fri tillgång för till i princip allaav envar
handlingar finns hos myndighet, allmänna handlingar, ärsom en en

den svenska demokratins grundpelare. Under begreppet allmänav
handling faller inte bara skrivelser och andra pappersbaserade doku-

eller bilder upptagningaräven kan läsas, avlyssnasment utan som
eller uppfattas med utnyttjande tekniska hjälpmedel inbegripetav
utnyttjandet modern informationsteknik fax, elpost, elektro-av
niska anslagstavlor. offentlighetUtan för myndighets handlingaren
kommer allmänheten i väsentlig grad förlora möjligheternaatt att
kontrollera de myndigheter och enskilda tjänstemän, vilka har att
tillvarata den enskildes och kollektivets intressen i enlighet med
demokratisk ordning tillkomna regler. Offentligheten skyddas därför

tryckfrihetsförordningen TF grundlag.är l finnsTF deav som en
övergripande reglerna för i vilka fall offentligheten får begränsas och

allmän alltså fårhandling undanhållas allmänhetens insyn. Detalj-en
regleringen finns i sekretesslagen 1980: 100.

Någon redogörelse för sålundade regler gäller lämnas inte härsom
eftersom de i sina huvuddrag kan kända. bilagaI lämnas2antas vara
emellertid översikt de viktigaste inslagen i detöver regelverken som
gäller offentlighet sekretess. Utifrånoch dessa regler har den rutin-
beskrivning redovisas i avsnitt utarbetats.nästasom

5.2 En rutinbeskrivning

Ett departementskontor bör, redan har behandlassagts,som som en
del departement. principI rutiner, departementetettav samma som
tillämpar, tillämpas följaktligen vid departementskontoretäven se
avd. 4. När det gäller den praktiska tillämpningen de delarav av
offentlighetsprincipen dokumenthanteringen i vid meningrörsom
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vissa särrutiner komma till användning vid kontoret.bör dock Föl-
illustrera allmänjande exempel kan hur handling bör hanterasen

efter handläggningen och den begärsunder och utlämnad. Ut-när
åtgärdergångspunkten skrivelse med begäran vissaär att atten om

till departementskontoret.skall vidtas inges

Diarieföring aktbildningoch

förses ankomststämpel och registrerasdiarieförsSkrivelsen med
uppgifter via överförs till departementetsföreskrivna nätetattgenom

tjänstemanStockholm. den primärt hand-diarium i Namnet som
uppgifter registreras. förutsättningärendet tillhör de Enlägger som

minst vidregistreringsordning tjänstemanför denna är att en
tillföra diariet uppgifter.behörighetdepartementskontoret attgetts

sålunda skrivelsen blir den första handlingendiariefördaDen
kontoret ochi den akt dossier läggsaktbilaga 1 upp somsom

flyttatsslutbehandlatsavgjorts ellerdär till dess ärendetligger kvar
handlingar kommer inYtterligaretill departementet.över som-

ocksådiarieförs liksom givetvishandläggningenundereller upprättas
alltsååtgärder; fungerardiarietvidtagna andraeventuellt ettsom

dagboksblad.traditionellt
också in till ellersjälvfallethandling i ärendet kan upprättasEn ges

åtgärderockså skallkan vidta andradepartementet, somsomav
då departementet varefter hand-Diarieföringen skerregistreras.
till det handläggande departements-lingen motsvarande sänds över

fax och medkontoret posten.som

Arkivering

slutbehandlats departe-ärende avgjorts eller sättNär annatett av
gåttöverklagandeför eventuelltoch fristenmentskontoret ut,ett

Någon slutför-arkivering.förakten till departementetöversänds
följaktligen behöverdepartementskontoretsker intevaring som

närarki-v.ellerendast med s.k. dag-utrustas
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Tillgång till allmänna handlingar

Ett diarium allmän handlingär har delrätten att tasom envar av,
för reda vilka handlingar finnst.ex. iatt visstta ärende. Iettsom

regeringskansliet finns s.k. presentationsterminaler med hjälpvars
allmänheten får tillgång till det datorbaserade diarieföringssystemet.
Motsvarande möjligheter gå in i diariet bör föröppnas denatt även
allmänhet uppsöker departementskontoret. främstAv tekniskasom
skäl kan dock inte andra departementsdiarier det först.v. än som av
det departement motsvarande till vilket departemenskontoret hör
det för allmänheten.sättet öppnas

En allmän, inte hemlig handling skall tillhandahållas villenvar som
del genomgångden för på stället såoch,ta begärs, i kopia.av om

En angiven uppgift allmän handling skall tillhandahållasur en
motsvarande Görs framställansätt. utlämnande till depar-t.ex.en om

och den handling uppgifttementet finns vid departe-avser en som
mentskontoret, framställanöverlämnas till kontoret; den vill hasom
handlingen uppgiften ocksåkan hänvisas vända sig direkt tillatt
departementskontoret. Kontoret alltså ställning till alla framställ-tar
ningar tillhandahållandeutlämnande allmänna handlingar upp-om av
gifter förvaras kontoret. Anser den ansvarige kontoretsom att
handlingen inte kan lämnas och vill den begärt få hand-ut att utsom
lingen frågan skall hänskjutas till myndigheten,att departe-avgör
mentschefen eller statsråd i departementet utlämnande skallannat om
ske eller inte.

Görs framställan utlämnande till departementskontorett.ex.en om
och gäller den handling i akt överlämnats till departementeten en som
för arkivering eller skäl, översänds framställan eller hän-annatav
visas framställaren till departementet. Departementskontoret alltsåtar
inte ställning till framställningar tillhandahållandeutlämnandeom av
handlingar uppgifter inte längre påförvaras kontoret.som

Den lämnade rutinbeskrivningen gäller vad kan betecknasnu som
traditionella handlingar papper med tryck och i principärsom

också tillämplig ADB-upptagningar.
För meddelanden utväxlas med elektronisk gäller ocksåpostsom

reglerna allmänna handlingar och diarieföring. Ett meddelande påom
elektronisk kommer in till departementskontor frånpost ettsom en
myndighet eller enskild utanför departementet alltsåblir allmänen
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påellerdepartementskontoretanlänt tillmeddelandethandling när
någon behörig.tagitsnågot ärsätt emotannat somav

från departe-elektroniskmedmeddelande har avsäntsNär postett
allmän handling.huvudregelmeddelandetblirmentskontoret som

därigenommottagits ochellerharmeddelande avsäntsEtt somsom
huvudregelSomprincipskall i registreras.handlingallmänblivit

diarieföras.ochdatorndärförskall det tas ut ur
måste, preciselektroniskförihandlingallmänEn postett system

för allmänheten. Dentillgänglighandling,konventionell varasom en
utskrift.i Eneller lämnasdepartementskontoretläsasskall kunna

till-skalldepartementskontorethosbegärs utlämnashandling som
Sekretessprövningmöjligt.så dethandahållas eller ärsnartgenast

lämnashandlinginnanvanligt sätt ut.skall kunna göras en
handlingarvilkaöverblickgodförutsätterkravDessa somaven

1980: 100Sekretesslagenelektroniskhanterasfinns och post.genom
godskall haADBanvändermyndigheterkravställer enatt som

handlingarallmännavilket innebäroffentlighetsstruktur attt.ex., också infördhandlingarfrånåtskilda andrahållas attbör enmen
Omfår raderas bort.aldrigprinciphandling iallmänuppgift i enen

felaktigadvs. denvadmåste rättats,det kunnauppgift rättas, somses
läsbar.klartmåste fortfarandeuppgiften vara

elektroniskmedelleravsändasmeddelande kan post utanEtt mottas
gäller förförutsättningarunderhandlingbli allmän somatt samma

alltså ochsändaskankonceptochUtkast mottaspappersdokument.
de,regeringskanslietinomdelningarsamband med utan attit.ex.

handlingar.allmännablirdepartementsgränser,de passeraratttrots
handlingar behövertill allmännaupphovinteMeddelanden som ger

desålunda raderaskan närhållas ordnande. Deellerregistrerasinte
inaktuella.blivit
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6 Kostnader

Jag förhar belysa den ekonomiska sidan statsråds distansarbeteatt av
inhämtat uppgifter från Arbetsmarknadsdepartementet kontoret i
Piteå, från Kulturdepartementet kontoret fråni Karlstad och rege-
ringskansliets förvaltningskontor FK.

bådaDe arbetsplatserna inte, sig funktionellt ellerär ekono-vare
jämförbara.miskt, PiteåKontoret i används 5-10 timmar i veckan

tillfällig statsrådetarbetsplats Sundström. Det obemannatärsom
statsrådet inte finnsdär. Det inganär kännetecken,är skyl-yttre som
eller uppgifter i telefonkatalog, kontoret skulletar utgöraatt en

del regeringskansliet. Verksamheten i Karlstad däremot anord-ärav
i huvudsak efternad de riktlinjer för departementskontor harett som

redovisats i avsnitt 4. Kontoret bemannat under arbetsveckan ochär
statsrådet Wallström arbetar där 2-3 dagar vecka tidvissamtper
under helgerna. Departementskontoret innehålleri Karlstad utöver
tjänsterum också sammanträdeslokaler.

har valt engångsutgifterJag dela kostnaderna i investe-att upp
ringskostnader och löpande utgifter enligt följande.

redovisar erhållnaJag kostnadsuppgifter i tabeller. Tabell ltre
visar lokalkostnaderna, dvs. hyres- och med förhyrningar samman-
hängande årkostnader för respektive lokal; de kostnaderna be-per
talas återgerFK:s budget. Tabell 2över vad det kostat ochatt anpassa

lokalerna för ändamåldet de avsedda för investeringar.ärutrusta
Dessa investeringskostnader belastar delvis respektive departements
budget, delvis FK:s. Tabell 3 redovisar årligade utgifterna för att
verksamheten vid kontoren skall förkunna drivas; dessaett vart av
löpande driftkostnader respektive departement. De kostnadersvarar

relaterade till tjänstestället, statsrådetdvs.är har Stockholmsom om
eller hemorten administrativ verksamhetsort, intehar medtagits isom
någon tabellerna behandlas i löpande skall iDetutan text.av senare

såvälsammanhanget erinras antal belopp redovisas iatt ettom avrun-
dade tal i samtliga fall exkluderad.ärattsom momsen
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Tabell 1
PiteåKarlstadLokalkostnader

616 30 912214Lokalhyra
ingår i29 190 hyranVärme, va
ingår i hyran26 690El, bevakning

800 24 000Lokalvård 27

54296 912298Summa

Tabell 2
PiteåKarlstadInvesteringar

359 395målning 213 000Ombyggnad,
20 18133 541Säkerhetsâtgärder

930175 515gardinerMöbler,
56 831faxarKopiator,

21 2353587radiovideo,TV,
6 00090932Telefonab inst+

156685 1815Videokonfutrustn.

425 897534 839Summa

3Tabell
PiteåKarlstadutgifterLöpande

Hyra
277 044266 856videokonferens

63 460kontorsinredning
00015fax
0001045 000samtalTelia, ab +

25 00000035videoöverföringTelia,
00055 000Kontorsmaterial
00010vaktmästartjänstSekr. +

405 504351 856Summa

tabell 3 börKarlstadiför verksamhetenutgifternaBeträffande
departementskontoretinrättandetSedanföljande beaktas.vidare av

politisktdär,varit verksammastatsrådet tvåhar utöver enpersoner
sakkunnigepolitisktför denKostnadernaassistent.ochsakkunnig en

Karlstad.i Hansverksamhetenbelastasärskilt börahar inte ansetts
någotfunnitsdet inteanspråk Stockholmitagits ihadetjänster om

arbetsförhållandenasigvidare visathardepartementskontor. Det att
utvecklingenmedföreningKarlstad iidepartementskontoretvid av36



Kostnader

bl.a. regeringskansliets sådanatelefonväxel varit Kulturdeparte-att
kunnat besluta dra assistenttjänsten. Kostnaden för denmentet att

tjänsten uppgått år.har till 310 000 kr per
Skillnaden i verksamhetens bådaomfattning de medförorterna

också skillnader statsrådenmellan de berörda i administrativt hän-
harseende. Statsrådet Sundström Stockholm tjänsteställe. Dettasom

för följaktligen med sig bl.a. hans mellan Stockholm ochatt resor
Piteå betrakta till hemorten. har i likhetHan medär att som resor

Stockholmsområdetandra utanför statsrådboende med Stockholm
tjänsteställe till fria hemresor, avlöningsförstärkning medrättsom

4 månaden år400 kr i 52 800 kr och ersättning för bostad iper
månaden år.Stockholm med högst 4 000 kr i 48 000 kr Stats-per

rådet Wallström har tjänsteställe.Karlstad Hon har därför intesom
till fria hemresor, avlöningsförstärkning eller ersättning förrätt

bostad enligt vad till StockholmHennes blirsagts.som nu resor
tjänsteresor följd tjänstestället Karlstad. harHon allt-ärattsom en av
så till ersättning för övernattning uppehälle trakta-rätt samtresa,

Resekostnaderna täcks departementet anskaffatmente. att ettgenom
årskort på SAS. Departementet hyr vidare lägenhet i Stockholmen

statrådetsför i första hand räkning, lösning bedömtsen som vara- -
praktiskt-administrativtekonomiskt och föredra framför ersättaatt att

uppkommande hotellkostnader. till förhyrningenHyres- och relatera-
de redovisas ikostnader tabell

Tabell 4

på årsbasisLöpande
296Hyra, 52värme, vatten

El l 000
Telia, inst. ab samtal 3 000+

Summa 56 296

Investeringar
målningOmbyggnad, ll 639

260Möbler 51
62 899Summa





Bilaga I

Kommittédirektiv

Statsråds arbete utanför Stockholm Dir.

1994:1g

Beslut vid regeringssammanträde den 3 november I994

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare tillkallas för belysa konstitutionellaEn och andraatt
för statsrådförutsättningar inte bosatta i Stockholm skalläratt som

kunna sin tillha delar verksamhet förlagda hemorten.av

Utgångspunkter

såsom två-Ny, distansöverbryggande teknik persondatorer, datafax-
video, bildtelefoninteraktiv har under tid skapatvägs m.m. senare-

mångatekniska förutsättningar för omfattande förändringar om-
råden måstesamhällslivet. minst den offentliga förvaltningenInteav

beredd sin organisation och sitt arbeta till desättatt attvara anpassa
möjligheter de tekniken erbjuder till de kravoch den ställer.nya

syfte främja bred användning informationsteknologin iI att en av
hela samhället verkar Informationsteknologikommissionen. För rege-
ringskansliets frågordel beredas vissa med anknytning till utnytt-
jandet informationsteknologin den i Regeringskansliets för-av av

ingåendevaltningskontor för administrativStyrgruppen utveckling
ocksåSAU. i sammanhanget kan särskild utredarenämnas att en

fråganarbetar med vilken rättsligbl.a. reglering kan behövasom som
bådei samband med användningen elektroniska dokument inomav

förvaltningen och näringslivet dir. 1994:42.
påverkarutvecklingen regeringenshär antyddaDen även sätt att

Långt ifrån statsrådarbeta. alla bosatta i Stockholm. Kravetär
varit förutsättning för effek-i Stockholm tidigarenärvaro ettsom en

tivt deltagande i regeringsarbetet, sig i dag inte gällande likagör
statsrådhjälp istarkt. Med den teknikens kan betydandeettnya
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frånomfattning fullgöra sitt uppdrag hemorten. Men tek-t.ex. att
möjligt frågorniken detta betyder inte alla uppkommergör att som

statsråds fåttkring utanför Stockholm sittarbete har Det behövssvar.
genomgång de konstitutionella, praktiska och tekniskanärmareen av

för statsråd iförutsättningarna distans delta arbetet inomett att
departement.regeringen och i sitt

ocksådetta sammanhang bör belysas hur arbetet i regerings-I
statsrådenspåverkas ökande internationellakansliet engagemang,av

unionen.inte vid svenskt medlemskap i Europeiskaminst ett

inriktningArbetets

i ochhur kraven medverkan debatterUtredningen skall klarlägga
departementensi riksdagen i regeringens ochverksamhet samtannan

skallmöjligheten distans. Vidareförenas med arbetaarbete kan att
påverkar formernautanför Stockholmbelysa hur arbeteutredningen

myndigheter. Utred-enskilda, organisationer ochför kontakter med
frågor förvalt-också lämplig teknikanalyseraningen skall samtom

frågor.organisatoriska vikt klarlägganingsrättsliga och Av är att om
några medsärskilda problempå upphov tillarbetet distans ger

handlingars offentlighetdokumenthantering ochanknytning till samt
mån frågorliknande be-integritetsskydd. den harIsäkerhets- och

få därvärdefullt belyst hur deländer kan dethandlats i andra attvara
erfarenheter gjorts.vilkahar lösts och som

Även ordning här skisseratskostnadsaspekterna är avsomen
ekonomiska konsekvensernaskall redovisa deintresse. Utredningen

arbetsformerna.deav nya
särskild utredarebedrivs lämpligastUtredningsuppdraget av en

organisatorisksåväl teknisk ochtillgång rättsligtillhar somsom
expertis.

den 30 septembersittslutredovisa uppdragskallUtredaren senast
1995.

Statsrådsberedningen
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Bilaga 2

Offentlighet och sekretess Översikten-

l Offentlighet

1.2 Vad innebär offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck olika sätt:

fårhelst läsa alla handlingar förvaras hosvem som myndig-som-
heter och vilka inte enligt sekretessreglerna hållasskall hemliga
tjänstemän och andra arbetar i och kommunerna harstatensom-

berättarätt vad de erfarit i tjänsten föratt utomstående
tjänstemän och andra i och kommunernas tjänststatens har med--
delarfrihet, dvs. rätt muntligen lämna sekretessbelagdaatt även
med vissa undantag uppgifter till tidningar, radio och TV för
publicering

allmänheten och massmedier har rätt närvarande vidatt vara-
rättegångar

allmänheten och massmedierna får då riksdagensnärvara kam--
kommunfullmäktige och landsting sammanträder.mare,

1.3 Allmänna handlingar offentligaär

l princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, läsarätt att
de handlingar finns hos myndigheterna. Denna begränsasrättsom
dock två sätt.

Dels har allmänheten bara sådanaläsarätt handlingaratt ärsom
allmänna. Alla handlingar hos myndighet nämligen inteen anses vara
allmänna handlingar. Så utkastär till beslut.t.ex. skrivelseett ett en
eller liknande i inteärende allmän handling.ett inte utkasteten om
arkiveras ärendetnär slutbehandlat.är Dels vissaär allmänna hand-
lingar hemliga. Det betyder allmänheten inte haratt läsa hand-rätt att
lingarna och myndigheterna följaktligenär förbjudna lämnaatt ut
dem.
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handlingallmän1.4 Vad är en

ocksåskrift bildframställning i ellerhandlingEn är en uppmenen
meduppfattasellerläsas, avlyssnas sätttagning kan annatsom

sådefinierashjälpmedel. kannågot tekniskt Begreppethjälp att enav
någotinnehåller information slag.någothandling är avsom

denallmän,handlingEn är om

myndighet ochförvaras hos en
dit eller upprättad där.inkommenreglersärskildaenligt2. anses

uttrycktFörenklatmyndighet. ärdefinierar inte begreppetTF
för-kommunalaingår statliga ochi denmyndigheter de organ som

Statsrådsberedningen,olika delarRegeringskanslietsvaltningen.
domstolarnaämbetsverken,förvaltningskontoret,ochdepartementen

myndigheter.exempelkommunala nämndernaoch de är
bestårhandling,konstateraofta lätt ettDet är attatt avsomen

fall detandraviss myndighet. I ärskrift, förvaras hosmed enpapper
informationgällerförvaras. Dethandlingsvårare t.ex.sägaatt var en

kanADB-upptagningenmeddatornSjälvai dator.lagradär ensom
möjlighetermyndighet harmedanmyndighet,finnas hos annanenen

få ADB-utskrifterellerbildskärmarinformationen avatt egnase
harmyndighetenmaskiner, dvs.pådirektupptagningen egna

terminalanslutning till datorn.
i TFsärskild regeldetfinnshandlingardennaFör somtyp enav
både hosförvaradi allmänhetADB-upptagninginnebär att ansesen

myndighetdenfinns och hosupptagningendär självamyndighetden
ADB-upptagningterminalanslutning. Dessutomhar anses ensom

få utskriftermyndigheten kanmyndighet,förvarad hos upp-avomen
förupptagningenhandfrån någon hartagningen myn-omannan som

servicebyrå.myndighet ellerräkning,dighetens t.ex. enen annan
direktåtkomst tillalltså ha s.k.intebehöverMyndigheten upptag-

ningen.
eller lagratekniskt bearbetauppgifttillmyndighet baraHar atten

enskildsmyndighets ellernågonförADB-upptagning enannanen
denhandling hosallmäninteupptagningenräkning, vara enanses

sammanhanget.uppgifter itekniskarenodlatharmyndighet som
handlingen harmyndighettill närhandling har kommit inEn en

någon behörigtagitsellermyndighetentillanlänt emot person,av
handlingenärendeföredragande i dettjänstemanden är somt.ex. som42
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Handlingen behöver inte diarieförd för allmänavser. attvara vara en
handling.

innehållerTF också särskilda regler brev och andra med-om
delanden adresserade, inteär till myndigheten direkt, tillsom utan
någon befattningshavare vid myndigheten. Angår sådant meddelan-ett
de myndighetens verksamhet det allmänär handling dettrots atten
har adresserats till bestämd myndigheten. Det finnsen person ett

frånundantag denna regel. Om inkommen handling ställdären t.ex.
till statsråd någoneller tjänsteman i regeringskanslietett personligen
och visserligen frågarör det ankommer regeringen elleren som

departement handläggaett avsedd föräratt mottagarenmen ute-
slutande i dennes egenskap innehavare någon ställning,av av annan

medlem i politiskt parti. handlingen intet.ex. ärettsom att anse som
allmän handling.

l finnsTF regler handlingnär upprättad hosom en anses en
myndighet. Principen kan densägas handlingattvara en som en
myndighet själv framställer blir allmän den fåttharnär sin slutliga
utformning och expedierats, dvs. tillställts den berörs. Expedie-som

inte handlingen, denär upprättad detnär ärende den hör tillras är
slutbehandlat hos myndigheten, dvs. myndigheten tagitnär slutlig

vanligtvisställning i ärendet. Detta sker beslutet skrivsattgenom
under. Hör handlingen inte någottill bestämt ärende, denär upprättad

den har justeratsnär eller färdigställts sätt.annat
För vissa handlingar gäller andra reglertyper denär ärav om

upprättade. Så diarium register,är journal ellert.ex. lik-ett en en
nande handling, där fortlöpande anteckningar,gör upprättad iman
och med anteckningen gjorts. Protokoll liknandeochatt handlingar är
i regel upprättade myndigheten har justeratnär dem eller färdigställt
dem sätt.annat

Utkast och koncept till myndighets beslutt.ex. och minnes-en
anteckningar inte allmänna handlingar,är de inte hand förtasom om
arkivering. Med minnesanteckningar föredragningspromemo-avses
rior och andra anteckningar under beredningengörssom ettav
ärende inte tillför någraärendet sakuppgifter.men som nya
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får hållashandlingar hemligaVilka1.5 allmänna

fårde intressen vilka skyddas allmännaI TF räknas attupp, genom
så-hålls Sekretessbeläggas fårhemliga sekretessbeläggs.handlingar

lunda uppgifter rörsom

förhållande till eller mellan-eller desslandets säkerhet statannan
folklig organisation

finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitikcentralalandets

för inspektion, kontroll eller tillsynverksamhetmyndighets annan
eller beivra brottförebyggaintresset att

ekonomiska intresseallmännasdet
förhållandenpersonliga eller ekonomiskaför enskildsskyddet

djur- ellerintresset bevara växtart.att

hållasfår hemliga förhandlingar inteUppgifter i allmänna att
uppgifterVilkade angivna.några andra intressen ärskydda än som

också tillåteti sekretesslagen. Dethemliga ärnämnts taattanges som
då sekretess-skalli andra lagar,sekretessin bestämmelser menom

sekretesslagen kunnaskall det iMed andra ordhänvisa dit.lagen ut-
hemliga.handlinguppgifter allmäni ärfall därläsas alla de en

får hållas hemliga;uppgifterfår vilkainte bestämmaRegeringen som
bestäm-prerogativ. delgrundlagsmässiga lriksdagensdet är en av

besluta komp-regeringendocksekretesslagen rättmelserna i attges
finns iföreskrifterregeringensföreskrifter. Dessaletterande en

1980:657.sekretessförordning

tillgångfår till allmännaallmänheten1.6 Hur
handlingar

vända sig till denhandling skallallmändelvillDen ta av ensom
läsaeller hon harhandlingen.förvarar Han rättmyndighet attsom
påLokutionenhemlig.den intepå stället om ärhandlingen
justbokstavligt, dvs.tolkasinte skoladoktrinenistället avseanses

handmyndighetensligger ifaktiskt finns; dethandlingenden plats där
intetillhandahållas. handlingenKanskallhandlingenavgöraatt var

skallhjälpmedel används,något teknisktuppfattasellerläsas utan att
bandspelaresådant till förfogande,ställamyndigheten t.ex.ett omen

också foto-får skrivashandlingbandinspelning. Engällerdet av,en44
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Ärgraferas eller spelas in. handling delvis hemlig, skall de delaren
handlingen inte hemliga tillhandahållasärav i avskriftsom eller

kopia. Undantag från de redovisade reglerna har gjorts bl.a. förnu
det fallet betydande hinderatt möter. sådantEtt hinder före-anses
ligga myndigheten, framställningennär behöverom görs, handlingen
för arbete.eget

Den vill del allmän handling har ocksåtasom rätt avgiftav att mot
få avskrift eller kopia handlingen. Från dennaen regel undan-görsav

bl.a. detnär gäller ADB-upptagningar.tag Sådana behöver myndig-
heten inte lämna i formän utskrift.ut annat av

Den begär få del allmänatt handlingtasom behöver inteav en
beskriva handlingen ingående, dess datum ellert.ex. diarie-mer ange

Men myndigheten å andraär sidan intenummer. skyldig göraatt
några omfattande undersökningar för identifieramer handlingenatt

sökande, inte kan någraen närmare uppgifter den.som ge om
En begäran få del allmän handlingatt ta skall skynd-prövasav en

myndigheten. En tjänstemansamt just använderav handlingensom
behöver dock inte, avstånämnts, den omedelbart ingasom onö-men
diga dröjsmål får förekomma.

Ett utlämnande kan givetvis fördröjas därför myndighetenatt
författningsenligt har pröva handlingen fåratt lämnas enligtom ut
sekretesslagen. Ibland någondetär myndighet denän där hand-annan
lingen förvaras, skall dengöra prövningen. såI fall skall begäransom

utlämnande överlämnas till denom genast myndighet har attsom
besluta i saken.

En myndighet får inte kräva den vill delatt allmäntasom av en
handling talar han eller hon eller vadär handlingenom vem skall
användas till. Gäller det handling, faller under någon be-en som
stämmelse i sekretesslagen, måste myndigheten emellertid ibland få

vill ha handlingenveta och vad den skallvem som användas till.
Annars kan myndigheten inte ställning till handlingenta fårom
lämnas så fårl fall den begär fåut. handlingen antingenatt utsom
berätta han eller hon och vadär handlingen skallvem användas till
t.ex. forskning eller avstå från del handlingen.att av

En myndighet har under vissa förutsättningar möjlighet lämnaatt
handling med villkor, s.k.ut förbehåll, inskränkeren sökandenssom

rätt använda den information finnsatt i handlingen. Myndighetensom
kan förbjuda sökandent.ex. använda uppgifterna föratt änannat
forskning eller publicera dem.att 45
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få handlingdelfått sin begäranavslagharDen taatt av ensom
förbehåll har enligt ifått handling med TFdelhareller ta av ensom

departe-få överprövad domstol. Ettsakenallmänhet rätt att enav
till regeringen.dock alltid Be-överklagassekretessmentsbeslut om

domstolförbehåll får och vilkenställasstämmelser när omuppom
sekretesslagen.finns iöverklagandeskall pröva ettsom

kan intehandling skall lämnasallmän över-beslutEtt utatt en
klagas.

Sekretesslagen2

sekretessinnebärVad2.1

uppgift,råder förbud röjadetlagenenligtinnebärSekretess attatt en
lämnasallmän handlingellermuntligensig det sker att engenomvare

råder innebärsekretessdetAttdet sker sätt.eller annat sam-ut
hand-allmännadelallmänhetensitidigt begränsning rätt att ta aven

delalltså allmänheten inte harinnebär rättlingar. Sekretess att taatt
offentligaoch demyndigheternahandling samtidigtallmän somenav

dessoch röjahandlingenlämnaförbjudnafunktionärerna attär utatt
innehållhandlingarshemligakaninnehåll Man sägasätt. attannat

kvaralltidfinns dockMeddelarfrihetentystnadsplikt.skyddas genom
undantag.kvalificerademed vissaförseddänom

fåruppgiften intebetyderuppgiftförgällersekretess attAtt en
lageller ii sekretesslagenfall deandrailämnas än enut angessom

visstill. Ihänvisarsekretesslagenförordningeller somen
också myndighet.inomsekretessenutsträckning gäller en

nöd-detuppgift lämnas ärhindrar inteSekretess ut,att omen
sinfullgöraskall kunnamyndighetenutlämnadeför denvändigt att

råd-alltså myndighetfårbehövsOm detverksamhet. t.ex.enegen
sekretessbelagdadet innebärutomståendefråga även attexpert, omen

tilluppgifter lämnas experten.
ifinns intesekretessenbrottstraffbeläggerBestämmelser motsom
§kap. 3i 20bestämtbrottsbalken,i närmaresekretesslagen utan

tystnadspliktuppsåtligt ärbrottVidtystnadsplikt. motbrott mot
år oaktsamhetsbrottoch vidhögstfängelse iellerstraffet böter ett

straffria.fall oaktsamhet ärRingaböter. av
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2.2 Registrering allmänna handlingarav

För allmänheten skall kunnaatt utnyttja sin delrätt allmännaatt ta av
handlingar det viktigtär den fåkan vilkaatt handlingarveta som
finns hos myndigheterna. En allmän handling kommer in tillsom en
myndighet eller där skallupprättas därför normalt registreras diarie-
föras. Undantag från registreringsskyldigheten får göras detnär
gäller

handlingar uppenbarligen har liten betydelse försom myndig-
hetens verksamhet Lex. pressklipp, cirkulär och reklamtryck
handlingar inte hemligaär hållsoch ordnade såsom detsom att

svårighet kan fastställas,utan de har kommit in till myndig-om
heten eller därupprättats
handlingar förekommer hos myndighet i omfattningsom storen
och regeringen i särskilda föreskrifter i sekretessförord-som
ningen har undantagit från registreringsskyldigheten

ADB-upptagningar blir tillgängliga hos myndighetensom genom
myndighet för in dem iatt ADB-register.en annan ett gemensamt

Eftersom allmänheten fritt skall kunna få läsa myndigheternas
diarier, får dessa i princip inte innehålla några sekretessbelagda upp-
gifter. l viss utsträckning får myndigheterna dock ha diarier med
hemliga uppgifter, antingen komplement till offentliga diariersom
eller med regeringens tillstånd i sekretessförordningen.

2.3 Myndigheternas upplysningsplikt

Myndigheterna skall begäran enskilda lämna uppgifter de all-av ur
handlingarmänna finns hos myndigheten och inte hem-som ärsom

liga. Denna skyldighet gäller skyldighetenutöver lämna självaatt ut
handlingen. Myndigheterna skall också hjälpa enskilda med de sär-
skilda upplysningar behövs för de skall kunna delatt ADB-som ta av
upptagningar.

Myndigheterna skall begäran också förse varandra sådanamed
uppgifter de förfogar ochöver inte sekretessbelagda.ärsom som

En förutsättning för upplysningsplikten den kanär uppfyllasatt
det hindrar myndighetensutan vanligaatt arbetsuppgifter.
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fårhandling lämnas utallmän2.4 Vem prövar en0m

fåttprövningen har iförsta denI hand tjänstemangörs som upp-av
handlingen, registrator eller före-drag hand t.ex.att ta enom en

hänskjutatveksamma fall skall denne sakeni ärende. Idragande ett
Ocksåprövningen.det inte fördröjertill närmyndigheten, om

eller lämnahandlingenlämnatjänstemännen vägrar att utatt ut avser
förbehåll, hänskjutas till myndigheten,skall sakenden med ett om

han kan begäraSökanden skall underrättasdet.sökanden begär attom
för avgörandemyndighetenbeslutdetta och det krävs ettattettatt av

kunna överklagas.skall
regeringskanslietförvaras iFrågor handlingarlämna utatt somom

handlingarna, inteförvarardepartementinom detprövas omsom
fall eller sökan-föreskrivet. tveksammasärskilt lnågot ärannat om

skall prövningenfrågan hänskjuts till myndigheten,begärden att
statsråd ipå någotellerdepartementschefenankomma annat

frågan hänskjuts tillinteHinderdepartementet. möter mot att rege-
departementsförordningen.prövning 7 §ringens

Överklagande2.5

ellerhandlingdelbegäranavslagitmyndighetHar att ta enavenen
förbehåll, ikan beslutethandling medallmänhar den lämnat ettut en

departementsbesluthos kammarrätten. Ettvanligenöverklagas,regel
regeringen.hosdock,överklagas nämnts,som

ADB-upptagningarreglerSärskilda2.6 om

myndigheternauttrycklig erinranfinnssekretesslagenI attomen
ellerde inrättaroffentlighetsprincipentill närskall hänsyn nyata

enskildavidareSekretesslagenexisterande ADB-system.ändrar ger
myndigheternas dator-få användautsträckning självavissirätt att

Myndigheterna ärADB-upptagningar.delförterminaler taatt av
tillgäng-ADB-användningsinbeskrivningålagdaockså ha överatt en

allmänheten.lig för
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Samtal med statsråden

Anders Sundström och Margot Wallström

Samtal statsrådetmed Anders Sundström

Tid: 1995-06-12
Plats: Statsrådets kontor, Piteå

Om kontoret iakttagelser vid besöket

Kontoret beläget i Sparbankensär hus Piteå. Någoni skylt som anger
statsrådet har lokal i huset finns inte.att Kontakt kan inte utifrån fås

med kontorslokalen; bankkund på utgående öppnar ytterdörren.en
Statsrådet själv efter ringningöppnar dörren till kontoret, vilket
saknar namnskylt ett med liten hall, större ochettrum ettrum
kombinerat kopierings- och kafferum. Kontorets telefon finns inte

PolisenSÄPOi telefonkatalogen.upptagen har kontrollerat säker-
heten, larm installerat. Arkivskåp finns. Kontoret obemannatär när
statsrådet inte där.är

Om omfattningen påarbetet kontoretav

Statsrådet tillbringar 5-10 timmar i veckan Piteå-kontoret lördag,
måndag.söndag och Lördag-söndag ofta internaäger överläggning-

ardiskussioner med medarbetarna på departementet i Stockholm;rum
på måndag hålls veckoberedningar med departementets olika enheter
för departementschefsbeslut direkt eller vid veckans regerings-senare
sammanträde. förekommer ocksåDet uppvaktningar den dagen.t.ex.
Sådana aktiviteter organiseras den Stockholmsbaseradeexterna av
sekreteraren. Antalet intervjuer och andra mediakontakter dockär

begränsat.numera
49
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måndagensvårigheter påvistas helavisat sigDet har stöta att
fått anspråki för andraPiteå-kontoret; ibland den dagenhar tas upp-

statsrådet finns iStatistiskt kangifter eller sägas attsettengagemang.
förhållandemåndag. det finnsPiteå Bl.a. detta gör att ettvarannan

Piteå-kontoret.sekreterareassistentbehov enav

motivetOm

årtvå åldrarna och 14och barn i llfamiljen hustruRelationen till
åtminstonestatsrådet ville haskälet tillavgörandedet att envar

också detPiteå. betydelse i sammanhangetiarbetsdag i veckan Av var
statsrådet, förviktigt skälpartipolitiska Ett attannat varengagemang.

behålla den goda kontaktsitt uppdrag, villefungera väl ikunnaatt
lång skaffat sig med alla de medborgaretid hadeunderhan somsom

sådan kontaktbeslutsfattarnas krets. Enpolitiska ärutanför delever
miljövistas i denupprätthålla regelbundet leva ochsvår attutanatt

finns.kontaktnätetdär

administrationenOm

brev och andratill kontoret, dvs.litet tjänstepostmycketkommerDet
såregistrerasdiarieföras. När skerskallförsändelser tar stats-som

enligt dessbehandlasoch dentill departementetrådet sigmed posten
rutiner.

distansverksamhetenOm

regeringskansliet bra.utanför äruppdragetfullgöra delarIdén att av
denkunna levabeslutsfattare näraviktigt förDet är att egnaen

förlagd tillheltverksamhetenmöjligt medverkligheten ärän som
regeringskansliet.ochStockholm

distans-Bryssel. kanvistelse istatsråd med behovstörreFör enav
regel-AV-konferenserdebesvärlig. Menbliverksamhet kanske som

ochi Brysselregeringsmedlemmarmellanförekommermässigt
de telefonkonferenseröverlägsnaviktiga och helthemma är man

hade.tidigare
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Samtal med statsrådet Margot Wallström

Tid: l995-03-3l och 1995-09-22

Plats: Departementskontoret, Karlstad

Om kontoret

Kontoret finns i landstingshuset. Skyltar Kulturdepartemen-attanger
finns i huset. Gatuadress och telefonnummer framgårtet telefon-av

katalogen under uppslagsordet Kulturdepartementet. Kontoret är
bemannat.permanent

Om motivet

l grunden ambition föra kultur och teknik, praktisktatten attsamman
visa hur tekniken kan bådeutnyttjas i kulturella sammanhang och som
hjälpmedel i försöken skapa ett rundare Sverige tillämpad IT.att
Till detta kommer den tillämpade ordningen det möjligtatt görnu att
leva mer normalt familjeliv och upprätthållaett naturlig socialen
kontakt med den vanliga omgivningen. Men familjeskäl kanrena
knappast motivera inrättandet lokalkontor det slagettav av som
finns i Karlstad.

förhoppningsvis,På någon sikt bör, den idé Karlstad-kontoretsom
för,uttryck spridaär sig till områdenandra iett samhället; alltmeren

utvecklad förfinadoch teknik kommer underlätta den utveck-att
lingen.

Om förutsättningar, krav och omfattning

Det viktigt medarbetarna, i förstaär hand departementet iatt
Stockholm, tekniken och arbetssättet; ingen skall tvingasaccepterar att
delta i beredningar och arbete där tekniken används. Tillämp-annat
ningen måste bygga frivillighet. Det väsentligt samtliga med-är att
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teknikverkande uppfattar och arbetsredskap, inteapparatur som som
någon demonstrationsutrustning.slags

hårddistans kräverarbeta planering och strikt fast-Att ett
Någonhållande påvid denna. organisation distansorten knap-ärstor

nödvändig eller lämplig; i Karlstad det tillräckligt medärpast en
Måndagarassistent för sköta det löpande administrativa arbetet.att

fredagar vikta för Karlstad, tisdagar förläggsoch och torsdagarär
Stockholm och departementet; fredagarna iarbetet till docknaggas

önskemål från delvis ocksåkanten och Stockholmkrav men somav
kritik förekommit tillämpaderesultat den den ord-ett motsomav

med dess rika kulturliv emellertid utmärktningen. Karlstad är en
kulturminister.förplats en

också finnssjälvfallet avgörande betydelse det snabbaDet är attav
mellan Stockholm och den där departements-och förbindelsertäta ort

för förbindelsernakontoret Detta gäller i hög gradbeläget.är
statsråddet väljer dela arbetetKarlstad-Stockholm. Men attsom

måste medvetenochmellan Stockholm ettort attomen annan vara
bådesliter fysiskt och psykiskt.frekvent resanderegelbundet och

Om regeringsarbetet

med regeringskollegor-Några eller bekymmer i samarbetetproblem
vid sidanPraktiskt alla kontakterhar inte förmärkts. taget av rege-na
statsrådenmellan skedderegeringslunchernaringssammanträdena och

statsrådet befinneromständighetentelefon varför dentidigare attper
någon förändring.inte inneburitKarlstad vissa dagarsig i

statsråd så skulleför andramöjligtbordeDet även att. omvara
statsråddeefter Karlstad-modellen. Försitt arbeteönskas, organisera

Karlstad-modelleni Brysselarbete skötahar mycket äratt nogsom
rekommendera.inte att

fleramed elleröverläggningardet skerförekommerDet att en
tekniskainstalleradeutnyttjande denmedregeringskollegor utrust-av

det innebäromfattad meningalladetningen och är ettatt av-en av
tidi-telefonkonferenserförhållande tillframåt deigörande steg som

sådana sammanhang.måste användas igare
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Bilaga 3

Om kritiken

Den kritik i början frånkom värmländskt håll ochsom gick utsom
andra flyttar till jobben du flyttaratt jobbet berörde henne illa.

Nu har den kritiken stillnat med all sannolikhet beroende på den
öppenhet visats från kontorets sida det gällernär visasom att upp
kontoret och förklara varför påoch vilket verksamhetensätt som
bedrivs.

Även andra partier har initiativetstött med distansverksamhet och
uttalat det viktigt fåär med helaatt Sverige i regerings-att och
departementsarbetet.
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