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Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnden

Webbdiarium - Publicering av diarier på gavle.se
Förslag till beslut
Att

uppdra till Sektor Välfärd att förbereda för att under 2020 publicera
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämndens diarium (register över
allmänna handlingar) på gavle.se, så kallat webbdiarium.

Bakgrund
I början av 2009 skapades möjligheten för Gävle Kommun att publicera
myndigheternas diarium på gavle.se, i ett så kallat webbdiarium.
Till att börja med var det enbart Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige som
låg i webbdiariet, men efter hand valde även Barn och Ungdom, Utbildning
och arbete, Kultur och Fritid och Valnämnden att ansluta sig.
I maj 2018 stängdes webbdiariet, då det fanns behov av att anpassa och
säkerställa funktionen och även behov av att säkerställa att det inte läckte ut
personuppgifter (GDPR började gälla).
Efter en tids arbete med att anpassa funktionen med hänsyn till gällande lagar
och regler så ligger sedan september 2019 Kommunstyrelsens och
Valnämndens register över allmänna handlingar, d.v.s. diarierna publicerade
på gavle.se.
I och med detta är det nu möjligt för övriga nämnder att välja att publicera
sina diarier på gavle.se.

Webbdiarium – vad innebär det?
Varje nämnd har som myndighet ansvar för sina allmänna handlingar och
ärenden. Varje nämnd bestämmer därför på egen hand om de önskar att
respektive myndighetsdiarium ska publiceras.
Det finns inga krav i lagstiftningen på webbpublicerade diarier, utan ska ses
som en möjlighet till att möjliggöra insyn och därmed stärka demokratin
genom att underlätta åtkomst till information om vad som händer i
kommunens myndigheter.
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Gävle kommuns webbdiarium ger information om registrerade och diarieförda
handlingar, men det går inte att läsa och ta del av handlingarna direkt på
hemsidan.
Det som framgår i webbdiariet är registreringsdatum, diarienummer, rubrik,
beskrivning (om det inte är GDPR eller sekretess) och avsändare/mottagare
(om det inte är GDPR eller sekretess).
Anledningen till den begränsade insynen är att säkerställa att handlingar med
sekretessreglerade uppgifter eller personuppgifter inte publiceras ut.
Webbdiariet kan med andra ord ses som ett register över allmänna handlingar,
utan att ge möjlighet att läsa handlingar direkt från webbdiariet på hemsidan.
Vill någon ta del av en specifik handling så vänder sig vederbörande till berörd
myndighet med begäran om utlämnande.
Genom att publicera ut myndighetsdiarier underlättar det för allmänheten att
på egen hand bevaka vilka ärenden som pågår och vilka handlingar som finns.
Den information som tillgängliggörs avser det som registrerats och diarieförts
efter 2019-09-09 (det kommer inte att gå att söka efter äldre ärenden).

Förslaget
Välfärd Gävle ser webbpublicerade diarier som ett sätt att möjliggöra insyn och
därmed stärka demokratin genom att underlätta åtkomst till information om
vad som händer i kommunens myndigheter.
Ett webbpublicerat diarium gör det möjligt för allmänheten att på egen hand ta
del av ett register över allmänna handlingar.
Bestämmelserna i dataskyddsförordningen och offentlighets- och
sekretesslagen ställer krav på hur man registrerar uppgifter i ett register över
allmänna handlingar. Det är därför viktigt att Välfärd Gävles registratorer har
en samlad och kommungemensam syn på vad som gäller inför publicering.
Välfärd Gävle ställer sig positiv till webbpublicerade diarier och menar att det
efter en tid med förberedelser inom Välfärd Gävle, är möjligt att under 2020
lägga ut Omvårdnadsnämndens, Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämndens samt Socialnämndens diarium (register över
allmänna handlingar) på gavle.se, i ett så kallat webbdiarium.
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