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Sekretess och IT-säkerhet

Sekretess enligt Sekretesslagen (1980:100) gäller inom kommunens alla
verksamheter. Sekretess innebär förbud att föra vidare en uppgift, såväl
muntligt som skriftligt, om enskilda personliga förhållanden som du får
kännedom om i arbetet. För att en uppgift ska kunna föras vidare till
annan krävs samtycke av den enskilde.
Med personliga förhållanden menas t ex det som gäller människors
karaktär, familjeförhållanden, ekonomi, hälsotillstånd och arbetsförmåga.
Sekretessen gäller alla inom kommunens verksamheter, t ex
- Anställda, även tillfälligt anställda
- elever och praktikanter
- förtroendevalda
- uppdragstagare
Sekretessen gäller även efter det att anställningen/uppdraget
upphört!
För uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretess så länge risken för
men kvarstår, dock högst i sjuttio år.
Med ”men” menas till exempel att kränka någons integritet, såväl fysiskt
som psykiskt. Man kan orsaka men genom att någons personliga
förhållanden blir kända. Det är den enskildes egen upplevelse som räknas.
Kommunen har en policy för Offentlighet och Sekretess på intranätet
som du ska vara informerad om.
Kommunen har en IT-säkerhetsinstruktion för användare på intranätet.
Bristande IT-säkerhet kan bland annat leda till att sekretesskyddade
uppgifter blir tillgängliga för obehöriga. Du som använder dator i ditt
arbete ska vara informerad om de råd och regler som finns.
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Att tänka på!
Några situationer då du bör vara speciellt uppmärksam
• Kopiatorn – Kontrollera alltid att du inte lämnar kvar något i
kopieringsapparaten
• Skrivare – Hämta omedelbart sekretessbelagd information från
skrivaren
• E-post – Skicka inte sekretess med e-post. Om det ändå kommer
in meddelanden med sekretessuppgifter tas dessa ut på papper
och raderas ur e-postsystemet
• Sammanträdesrum – Städa alltid undan så att sekretessbelagd
information inte lämnas kvar
• Dokument som innehåller sekretessbelagd information får aldrig
slängas direkt i papperskorgen
• Fax – Använd fax med omdöme. Vill du vara säker på att rätt
mottagare tar del av faxet, ring först! Kontrollera faxnumret
• Arbetsrummet – Förvara minsta möjliga sekretessbelagd
information på ditt arbetsrum. Det du inte direkt arbetar med ska
finnas inlåst
• Diskussioner/samtal som rör annan person kan vara
sekretessbelagda och hör inte hemma i fikarum, korridorer eller på
andra offentliga platser
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Förbindelse, Sekretess och IT-säkerhet
•

Jag har tagit del av informationen om gällande regler avseende
sekretess och IT-säkerhet och är införstådd med innebörden.

•

Jag förbinder mig att inte föra vidare vad jag genom mitt
arbete/uppdrag får kännedom om, när det gäller enskildas personliga
förhållanden.

•

Jag har tagit del av och förstått innebörden av kommunens policy om
offentlighet och sekretess.

•

Jag har tagit del av och förstått innebörden av kommunens instruktion
om IT-säkerhet.

Hudiksvall den ..……………………………..
……………………………………………...
Namnteckning
……………………………………………..
Namnförtydligande
……………………………………………..
Personnummer
…………………………………………….
Arbetsställe
…………………………………………….
Förvaltning

