Lathund – hantera begäran om utlämnande
Begäran inkommer skriftligt/muntligt.
Fråga ALDRIG om VEM eller VARFÖR om det
inte blir nödvändigt vid sekretessprövning.
Ta fram handlingen och avgör dess status med hjälp av
bifogat analysschema.

Handlingen är inte allmän.
Meddela att handlingen inte är allmän eller
innehåller sekretesskyddade uppgifter och att
den därför inte kan lämnas ut.
Informera om rätten till skriftligt beslut med
överklagandehänvisning.

Handlingen är allmän.

Handlingen innehåller
sekretesskyddade
uppgifter.

Diarieför begäran och det nekande beskedet.
Nytt ärende i W3D3

Om skriftligt beslut begärs: meddela
Juridiska avdelningen.
Förvaltningschef beslutar om
avslag/sekretess. Beslutet kan överklagas i 3
veckor.
Inget överklagande
inkommer.

Överklagande
inkommer.

Avsluta ärendet i
W3D3.

Förvaltningschef
lämnar yttrande
till Kammarrätten.

Dom från Kammarrätten. Ev. vidta
åtgärd / gör ny prövning.

Avsluta ärendet i W3D3 när domen
vunnit laga kraft.

Handlingen är
offentlig.

Lämna ut handlingen…

… genom
att ge
möjlighet att
ta del av
handlingen
på plats
inom LU.

… genom att skicka
kopia via post eller
fax. Mail går bra
om handlingen inte
innehåller
personuppgifter.
Informera om
eventuella avgifter.

Utlämnande av papperskopior: 9 sidor är
gratis. Tionde sidan kostar 50 kr, därefter
2kr/sida. Lämna erforderliga faktureringsuppgifter till din ekonomiadministratör.
Utlämnande i elektronisk form: överstiger
arbetsinsatsen 10 minuter ska en avgift om
60 kr tas ut för varje påbörjad
tiominutersperiod därefter. Läs mer i Lunds
universitets föreskrifter för utlämnande av
allmänna handlingar i elektronisk form.
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Analysschema – avgör om en handling är allmän och offentlig
Är detta en allmän, offentlig handling
Förvarad vid LU?

Ja

Inkommen till LU?

Ja

(Handlingen finns eller
borde finnas
vid Lunds universitet)

Nej
Ja

Upprättad vid LU?
Om handlingen t.ex. har:
-

Handlingen är
allmän.

Nej
Handlingen är
allmän och
offentlig.

Nej

Handlingen är
inte allmän.

Expedierats/
Slutbehandlats/
Undertecknats/
Färdigställts

*De viktigaste bestämmelserna i
Offentlighets- och sekretsslagen som kan
vara tillämpliga vid LU kan delas upp i 3
områden:
Sekretess för personal och studenter, t.ex.:

Är den allmänna
handlingen offentlig?
Föreligger skäl att tro att
handlingen innehåller
sekretesskyddade uppgifter*?

Nej

hälsotillstånd, psykologisk undersökning och
behandling, omplaceringsärenden, ”skyddade
personuppgifter”, massuttag av personuppgifter,
avskiljandeärenden.

Ja

Kontakta
Juridiska
avdelningen.

Sekretess till skydd för ekonomiska
intressen, t.ex.:
Uppgift om myndighetens affärs- och
driftsförhållanden, anbud och upphandling, uppgift
om enskilds affärs- och driftsförhållanden.

Sekretess inom forskningen, t.ex.:
Psykologisk undersökning för forskningsändamål,
dialektologisk och etnologisk upptagning,
uppdragssekretess, patentssekretess,
samverkansforskning, statistikproduktion och
statistisk forskning, överföring av sekretess när
uppgift i forskningsändamål inhämtas från annan
myndighet.
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