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Sara Kopparberg
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Byggnadsnämnden

Svar på anmodan om yttrande från JO

Förslag till beslut
Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.

Åke Skoglund
Samhällsbyggnadschef

Sara Kopparberg
Stadsbyggnadschef

Beskrivning av ärendet
XX och XX har i två skilda anmälningar till JO framfört klagomål på att
Byggnadsnämnden i Tyresö lämnat bristfällig information i fråga om de kunde
vara anonyma som anmälare i ett tillsynsärende samt att varken namn eller
mailadress tagits bort på uppgiftslämnarna när handlingarna senare lämnades ut,
efter en begäran om utelämnande av allmänna handlingar.
Byggnadsnämnden har anmodats att yttra sig till JO i ärendena.
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XX gjorde i maj 2013 en anmälan om misstänkt brott mot strandskyddet via mail
till Sara Kopparberg och bad samtidigt om att vara anonym, vilket Sara
Kopparberg bekräftade.
Bakgrunden är att XX i maj 2013 gjorde an anmälan om misstänkt brott mot
strandskyddet via mail till stadsbyggnadschef Sara Kopparberg och bad samtidigt
om anonymitet, vilket Sara Kopparberg bekräftade. Missförstånd uppstod då i
fråga om möjligheten att vara anonym, när någon begär ut handlingarna.
Tjänstemännen hos byggnadsnämnden har respekterat hennes önskan att vara
anonym genom att – när anmälan kommunicerades med den anmälde – ta bort
alla uppgifter om anmälarens identitet. Däremot går det inte att sekretessbelägga
personuppgifterna om någon begär ut handlingarna eftersom laglig grund saknas
att sekretessbelägga anmälarens namn i denna typ av ärenden. Den anmälde
begärde samtliga handlingar inklusive mail som skickats till och från kommunen i
detta ärende. Kommunen kunde då inte göra något annat än att lämna ut
uppgifterna.
Förvaltningen delar XX och XX uppfattning att förvaltningen varit otydlig om
vad som gäller om någon begär ut handlingar och postlistor. Vi beklagar detta.
Med anledning av detta ärende har förvaltningen sett över sina rutiner vid
hantering av anonyma ärenden samt förtydligat på hemsidan att uppgifter i
handlingar som skickats till kommunen, även e-post blir offentliga handlingar.
Vidare har informationen kompletterats om hur det går till att anmäla anonymt
att personen i fråga då inte kan uppge sitt namn eller använda en mailadress som
avslöjar anmälarens identitet.

