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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 februari 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2). 

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet har i stort ingen erinran mot förslagen i promemorian, men vill särskilt 

framhålla följande. 

 

Synpunkter 

 

Rätten att ta del av allmänna handlingar är en medborgerlig rättighet som utgör en 

grundpelare i Sveriges demokratiska statsskick. Syftet med rätten att ta del av allmänna 

handlingar är, som det uttrycks i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF), att främja ett 

fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Genom tillgången på allmänna handlingar 

underlättas enligt Advokatsamfundets mening en fri åsiktsbildning, en fri och på fakta 

grundad debatt i olika samhällsfrågor och en medborgerlig kontroll av den offentliga 

maktutövningen – faktorer som får anses vara utmärkande för en rättsstat. En 

inskränkning av denna rättighet får göras endast efter en avvägning mellan behovet av 

sekretess och intresset av insyn i den verksamhet eller hos den myndighet där 

handlingarna förekommer. Rätten att ta del av allmänna handlingar får alltså begränsas 

om vissa förutsättningar är uppfyllda, något som anges i 2 kap. 2 § TF. Till exempel kan 
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integritetsskäl och skyddet för enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden 

motivera en inskränkning av rätten att ta del av allmänna handlingar. 

Advokatsamfundet anser att promemorian på ett förtjänstfullt sätt redovisat en 

förhållandevis omfattande genomgång och analys av de omständigheter och 

frågeställningar som aktualiseras. 

 

Advokatsamfundet anser inte att förslagen medför risk för försämrad förutsebarhet eller 

rättssäkerhet för den enskilde. Tvärtom torde förslagen i flera delar kunna bidra till att 

tydligheten i regelverket som helhet förbättras, vilket i förlängningen gagnar den enskilde. 

 

I promemorian föreslås att flera nya sekretessbestämmelser ska införas i offentlighets- och 

sekretesslagen, vilket i sin tur innebär att sekretess kommer att gälla inom fler områden än 

vad som nu är fallet. Vid en proportionalitetsbedömning mellan allmänhetens intresse av 

insyn, sekretessintresset och de särskilda skyddsintressen som är aktuella, får det anses 

vara motiverat med en sådan utökning som föreslagits. Advokatsamfundet är av 

uppfattningen att de föreslagna ändringarna är genomtänkta och tydligt motiverade. 

 

Advokatsamfundet anser vidare att promemorian på ett väl avvägt sätt analyserar 

följderna av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter kontra tystnadsplikt. 

Advokatsamfundet vill särskilt framhålla vikten av att rätten att meddela och offentliggöra 

uppgifter, som följer av 1 kap. 1 § TF och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen och 

som huvudregel har företräde framför tystnadsplikten, även framöver ges ett starkt 

genomslag. Detta är enligt Advokatsamfundets mening avgörande för att allmänheten och 

samhället i stort ska ha möjlighet till insyn i och kontroll av myndigheters och olika 

organs verksamheter.  

 

Vad gäller avsnittet om sekretess i internationellt polisiärt samarbete vill 

Advokatsamfundet framhålla att det inte finns tillräckliga mekanismer som säkerställer att 

sådana uppgifter som på olika sätt tillställts brottsbekämpande myndigheter i annat land 

inte sprids till obehöriga eller används på annat sätt än vad som avsetts. Lagstiftningen bör 

därför kompletteras med bestämmelser om hur sekretessen av de uppgifter som förmedlas 

till ett utländskt organ eller myndighet ska kunna bibehållas. 
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