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Lagstiftning på området 

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundla gen 

Dessa grundlagar reglerar att varje medborgare gentemot det allmänna ska 
kunna förmedla information och uttrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, 
skrift, bild eller på annat sätt. 

Offentlighetsprincipen 

Offentlighetsprincipen innebär att alla myndigheter är skyldiga att utan 
dröjsmål lämna ut allmänna handlingar till den som begär det, såvida inte 
handlingarna omfattas av sekretess. Varje medborgare har alltså rätt att söka, 
läsa, skriva av och diskutera allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen är 
fastslagen i tryckfrihetsförordningen. 

Meddelarfriheten 

Reglerna om meddelarfrihet innebär att alla anställda inom offentlig 
verksamhet får lämna uppgifter till massmedier, i syfte att de ska publiceras. 
Meddelarfriheten kompletteras med förbud att forska efter källa. Det innebär 
att arbetsgivaren inte får undersöka de anställdas kontakter med massmedier. 

Offentlighet- och sekretesslagen 

Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är 
sekretessbelagda. Alla uppgifter om en persons sjukdom, sinnesbeskaffenhet, 
familjeförhållanden, arbetsförmåga, ekonomiska och sociala förhållanden är 
sådant som lagen kallar hälsotillstånd eller personliga förhållanden. Sekretess 
innebär att sådana uppgifter inte får föras vidare till vem som helst. 
Sekretessreglerna gäller oavsett om du är anställd eller enbart har ett 
uppdrag. Sekretessreglerna gäller oavsett om ett sekretessbevis/ 
sekretessavtal har undertecknats eller ej. 

Kommunallagen 

Kommunallagen beskriver vår skyldighet att informera medborgare om vår 
verksamhet. Här är några exempel på paragrafer:� 
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1 kap 4 § Medlemskap : Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i 
kommunen, äger fast egendom eller är taxerad till kommunalskatt där. 

5 kap Fullmäktige 34 § Folkomröstning : Fullmäktige kan besluta att det som 
ett led i beredningen av ett ärende som fullmäktige ska handlägga ska 
inhämtas synpunkter från medlemmar i kommunen. Det kan ske genom 
folkomröstning eller opinionsundersökning eller något liknande förfarande. 

5 kap 38 § Offentlighet : Fullmäktiges sammanträden är offentliga. 
Fullmäktige får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas 
inom stängda dörrar.� 

5 kap 57 58 § KF protokoll, 62 § protokolltillkänna givande : Senast andra 
dagen efter att protokollet justerats ska justeringen tillkännages på 
anslagstavlan. 

Förvaltningslagen 

Förvaltningslagen reglerar bland annat myndigheters handläggning av 
ärenden och deras skyldighet att ge service till medborgarna. Lagen innebär 
bland annat att varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och 
annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndigheternas verksamhetsområde. 
Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans 
art, den enskildes behov av hjälp och myndigheternas verksamhet. 

Frågor ska besvaras så snart som möjligt. Myndigheter ska också vara 
tillgängliga för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt. Finns särskilda 
besöks- eller telefontider ska allmänheten informeras om dessa på ett lämpligt 
sätt. I Förvaltningslagen anges också att ärenden som omfattar enskilda ska 
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt, utan att rättssäkerheten 
eftersätts. 

Marknadsföringslagen 

Marknadsföringslagen gäller bland annat för marknadsföring av varor, tjänster, 
fast egendom och arbetstillfällen. Reklamen och informationen ska följa god 
marknadsföringssed, vilket betyder att den måste följa vissa regler för att 
skydda konsumenterna. Säljaren ska lämna sådan information som är av 
särskild betydelse från konsumentsynpunkt. 

Upphovsrättslagen 

Upphovsrätt är en samlingsbeteckning för skydd av ”intellektuella 
prestationer”. Den som skapar något unikt, exempelvis en text, bild eller foto 
har ensamrätt till verket. Sådant som produceras i tjänsten tillfaller i allmänhet 
arbetsgivaren. I kommunikationsarbetet är det viktigt att alltid förvissa sig om 
att vi har rätten att publicera text och bild och att noga ange källor vid citat. 
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Lagen om elektroniska anslagstavlor 

Lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor gäller bland annat skyldigheten 
att regelbundet kontrollera innehåll i interaktiva funktioner, exempelvis 
anslagstavlor, diskussionsforum och kommentarsfunktioner. Innehåll ska 
omgående tas bort som uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 
16 kap i brottsbalken om uppvigling, hets mot folkgrupp, barnpornografibrott 
eller olaga våldsskildring. Det avser även innehåll där det är uppenbart att 
användaren har gjort intrång i upphovsrätt. 

PuL, Personuppgiftslagen 

Syftet med Personuppgiftslagen är att värna om den personliga integriteten. 
PuL reglerar vad som gäller för publicering av personuppgifter på Internet. 
Grundprincipen är att personuppgifter inte får publiceras, såvida inte berörda 
personer gett sitt uttryckliga samtycke, skriftligt eller muntligt. 

Språklagen 

Sverige har sedan 1 juli 2009 en särskild språklag. I lagen finns bestämmelser 
om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska 
teckenspråket. Lagen fastslår att:  

− svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige,� 

− svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk,� 

− den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig,� 

− alla ska ha rätt till språk - att utveckla och tillägna sig svenska språket, 
att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella 
minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk. 

Arbetsmiljölagen 

I arbetsmiljölagen finns regler för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om 
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om 
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. I arbetsmiljölagen står bland 
annat att arbetstagaren ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin 
egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör dennes 
eget arbete. 


