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l Förslag till

Lag ändring i sekretesslagen 1980100om

Härigenom föreskrivs 1980100i fråga sekretesslagen attom

8 6 21 kap. 7 25 8 10 16kap. kap. kap. § kap. l §samt

följandeskall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l kap.

§8

Vid tillämpningen denna lag skall med myndighet jämställasav

riksdagen, kyrkomötet och beslutande kommunal församling.

Vad föreskrivs i tryckfrihetsförordningen delrätt att tasom om av

handlingar hos myndighet skall i tillämpliga delar gälla också

handlingar hos de i bilagan till denna lag, i denorgan som anges

handlingarnamån hör till den verksamhet där. De inämnssom

bilagan angivna skall vid tillämpningen lagdennaorganen av

jämställas med myndighet.

Vad föreskrivs andraisom

stycket skall tillämpas också

ifråga sådant aktiebolagom

163 kap. §isom avses

Senaste lydelse 1988836



lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1991900,kommunallagen om

eller landstingkommun äger mer

tiondelar aktierna ochnioän av

dessa nioänrepresenterar mer

bolaget,tiondelar röstetalet iav

fråga handelsbolag,i om

förening eller stiftelse som avses

nämnda paragraf, kommuni om

eller landsting där utövar

bestämmande inflytande,

handlingar 1på vilka eller 2

tillämplig eftervarit och som

medgivande kommunen ellerav

landstinget för tid förvarasviss

hos efter detorganet att

kommunen eller landstinget slutat

ha det aktieinnehavetangivna

eller inflytandet.



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.

2

Sekretess gäller för uppgift hänför sig till ärende angåendesom
förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning tjänstegendom,av
eller nyttighet, det kan det allmänna lider skadaantas attannan om

uppgiften röjs. Vad har tjänst dock intesagtsom som nu om avser
arbete för myndighets behov utförs dess ellersom av egen annan
myndighets personal. Angår ärendet upphandling eller angår det

försäljning lös egendom för det allmännas räkning, får uppgiftav

anbud inte irör något fall lämnas till än den harsom annan som
anbudet förrän alla anbuden offentliggörs eller avtal haravgett

slutits eller ärendet har sluttörts.annars

frågaI uppgift i allmän I fråga uppgift i allmänom om

handling gäller sekretessen i handling gäller sekretessen i

högst tjugo år. Beträffande högst tjugo år. Beträffande

handling villkoren i handling villkoren isom anger som anger
slutet avtal gäller sekretessen slutet avtal gäller sekretessen

dock längst till dess två år, eller dock längst till dess två år, eller

hos statliga affärsverk och hos statliga och kommunala

försvarets materielverk fem affärsverkår, och försvarets

förflutithar från det avtalet slöts. materielverk fem förflutitår, har

från det avtalet slöts.

2 Senaste 19871161lydelse

10



lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

7 kap.

25

i ärende kommunal bostadsförmedling förSekretess gäller om

enskilds personliga förhållanden,uppgift det kan antas attomom

den enskilde eller någon honom närstående lider betydande men om

uppgiften röjs. iMotsvarande sekretess gäller ärende om

bostadsbidrag eller bostadsanpassningsbidrag.

Sekretess gäller, falli änannat

8 10kap.i isom avses

verksamhet uthyrningsom avser

bostadslägenheter för uppgiftav

enskilds personliga ellerom

ekonomiska förhållanden, detom

står klart uppgiften kaninte att

liderrojas den enskildeutan att

skada eller men.

I fråga uppgift i allmän I fråga uppgift i allmänom om

handling gäller sekretessen i handling igäller sekretessen

högst sjuttio högst sjuttioår. år såvitt angår

uppgift enskilds personligaom

förhållanden och högstiannars

tjugo år.

3 1986976Senaste lydelse
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

8 kap.

10

myndighet för uppgift affärs-Sekretess gäller hos ellerom

i fall 8driftförhállanden för enskild, i ochänannat som avsessom

9 affarstörbindelse myndigheten,§§ har i med detträtt om av

särskild anledning kan den enskilde lider skadaattantas om

för uppgiftuppgiften röjs. Sekretess gäller också hos myndighet om

för enskild iaffärs- eller driftförhållanden har trättsom

affársförbindelse bolag, förening, samfállighet eller stiftelsemed

driver affärsverksamhet och vari allmännadetsom genom
ettmyndigheten inflytande bedriverbestämmande ellerutövar

revision, kan enskilde lider skadadet denantas attom om

uppgiften röjs. Sekretessen myndighethos bedriver sådanen som

revision gäller dock inte, uppgiften ingår i beslutom av

myndigheten.

verksamhet, vilken 1 kap. 8 §I i

tredje stycket tillämpas gäller

sekretess för uppgift om

ekonomiska och personliga

förhållanden för enskild, isom

8 9fall ochiänannat avsessom

§§ aøürsförbindelse mediträtt

det klartinte stårorganet, om

Senaste 1987 161lydelse l

l 2



lydelseNuvarande Föreslagenlydelse

uppgiften kan röjas attutanatt

ellerenskilde lider skadaden

men.

vilken sekretessuppgift, förHar uppgift, för vilken sekretess Har

första eller andraförsta gäller enligtgäller enligt stycket,

tillstycket, lämnatslämnats till myndighet, annanannan

gäller sekretessengäller myndighet,sekretessen också där.

Sekretessen gällerSekretessen inte, också där.gäller dock om

iinte, uppgiften ingåruppgiften ingår i beslut den dock omav

myndigheten. beslut den mottagandemottagande av

myndigheten.

för särskilt fall förordna undantag frånRegeringen kan om

finner vikt uppgiften lämnas.sekretessen, den det .attom vara av

frågaI uppgift i allmän I fråga uppgift i allmänom om

ihandling gäller sekretessen i handling gäller sekretessen

högst tjugo Beträffande högst angårår. sjuttio år, såvitt

handling villkoren uppgift enskilds personligaisom anger om

förhållanden högstslutet avtal gäller sekretessen och iannars

dock handlinglängst till dess två år, eller tjugo år. Beträffande

villkoren i avtalhos statliga slutetsom anger

längst tillgäller sekretessen dock

statligadess två år, eller hos

eller

13



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

affársverk försvaretsoch kommunala affärsverk och
förflutitmaterielverk fem år, har försvarets materielverk fem år,

från det avtalet slöts. förflutithar från det avtalet slöts.

16 kap.

1

Nuvarande lydelse

Att friheten enligt 1 kap. l § tryckfrihetsförordningen l 2och kap.

§ yttrandefrihetsgrundlagen meddela offentliggöraoch uppgifteratt

i vissa fall är begränsad framgår 7 3 § förstakap. stycket l ochav

1-84 § 5 § l 3och tryckfrihetsförordningen 5och kap.samt av
1 § första 3stycket § första 1 2stycket ochsamt

yttrandefrihetsgrundlagen. De fall uppsåtligt åsidosättandeav av

tystnadsplikt, i vilka 3nämnda frihet enligt 7 §kap. första stycket

3 5och § 2 tryckfrihetsförordningen 5 1 § förstakap. stycketsamt

3 § 3och första stycket yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är

begränsad, de därär tystnadsplikt följer av

5 Senaste 1992350lydelse

14



3. denna lag enligt

217 kap. § såvitt uppgiftavser vars

röjande kan medföra faraantas

för någon för våldutsättsatt

eller allvarligtannat men

297 kap. §

6 6och b §§ lagena

19801 l tillsyn hälso-överom

och sjukvârdspersonalen m.fl.

Föreslagen lydelse

Att friheten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen 1 2och kap.

meddela§ yttrandefrihetsgrundlagen och offentliggöra uppgifteratt

i vissa fall framgårär begränsad kap. 3 § första 1stycket ochav
1-84 5 § 3§ l och tryckfrihetsförordningen och 5 kap.samt av

1 § första stycket 3 första§ stycket l 2ochsamt

yttrandefrihetsgrundlagen. De fall uppsåtligt åsidosättandeav av
tystnadsplikt, vilkai nämnda frihet enligt 7 3kap. § första stycket

3 5 2§ tryckfrihetsförordningenoch 5 kap. l § första stycketsamt

15



3 § första 3och stycket yttrandefrihetsgrundlagen i övrigt är

begränsad, de därär tystnadsplikt följer av

denna lag enligt

7 21kap. § såvitt uppgiftavser vars

röjande kan medföra faraantas

för någon förutsätts våldatt

eller allvarligtannat men

7 25kap. § såvitt uppgift enskildsavser om
andra stycket personliga förhållanden

7 29kap. §

6 6och b §§ lagena
198011 tillsyn hälso-överom

och sjukvårdspersonalen mfl.,

denna lag verksamheti i

vilken 1 8kap. § tredje stycket

tillämpas.

Denna lag iträder kraft den 1 1994.januari

16



2 Förslag till

1991900ändring i kommunallagenLag om

1991900kommunallagenHärigenom föreskrivs i fråga attom
3 18 följande lydelse.kap. 17 och §§ skall ha

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3 kap.

17 §

vårdenInnan eller landsting lämnarkommun överett av enen

ellerangelägenhet till aktiebolag där kommunenkommunal ett

landstinget skall fullmäktigebestämmer ensam,

ändamålet med verksamheten,fastställa det kommunala

2. och minst revisor,styrelseledamöterutse en

fårtill fullmäktige får till fullmäktige yttraatt yttra attse se

sig i sig innan beslut iinnan sådana beslut sådana

verksamheten verksamheten ärärsom av som av

principiell beskaffenhet eller principiell beskaffenhet eller

viktvikt fattas, fattas.störrestörre samtannars av annars av

allmänhetenbesluta attom

del handlingarhar rätt att ta av

hos företaget enligt de grunder

17



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

gäller för allmännasom

handlingars offentlighet 2 kap.i

tryckfrihetgörordningen och

sekretesslagen I 980] 00.

Detsamma gäller, kommunennär eller landstinget bildarensam en
stiftelse för kommunal angelägenhet.en

Om för allmänhetenrätten taatt

del handlingar hos bolagetav

eller stiftelsen finns det

föreskrifter 2 kap.i

tryckfrihetsförordningen och i

sekretesslagen 1980100.

18§

Innan vården kommunal Innan vården kommunalav en av en

angelägenhet lämnas tillöver angelägenhet lämnas tillöverett ett

bolag eller förening där bolag eller förening dären en

kommunen eller landstinget kommunen eller landstinget

bestämmer tillsammans med bestämmer tillsammans med

någon skall fullmäktige någon skall fullmäktige iannan, se annan,

till den juridiska omfattning rimlig medatt ärpersonen en som
blir bunden de villkor hänsyn till andelsförhållandena,av som

17 § omfattningi i verksamhetens ochavses en som art

18



lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

hänsynmed tillrimlig omständigheternaär i övrigt

andelsförhållandena,

verksamhetens och till den juridiskaart attse

omständigheterna i övrigt. blir bunden depersonen av

villkor 17isom avses

besluta allmänhetenattom

har del handlingarrätt att ta av

hos den juridiska enligtpersonen

de grunder gäller försom

allmänna handlingars ofentlighet

2 kap.i tryckfrihetsförordningen

och sekretesslageni den måni

allmänheten har sådaninte rätt

enligt föreskrifter nämndai

författningar.

Detsamma gäller, kommunen eller landstinget tillsammans medom

någon bildar stiftelse för kommunal angelägenhet.annan en en

Denna lag träder i kraft den l januari 1994.
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3 tillFörslag

1990782Lag ändring i arkivlagenom

Härigenom föreskrivs i fråga arkivlagen 1990782,om

dels det i lagen skall införas 2paragraf, följandeatt en ny a av

lydelse,

8 § skalldels ha följande lydelse,att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §a

Vad enligt denna lag gällersom

kommunalaför myndigheters rkiv

skall gälla för arkiv hosäven

sådana juridiska personer som

1 8kap. § tredjei stycketavses

sekretesslagen.

8 §

Regeringen vilka arkivmyndigheterbestämmer skall finnas försom

tillsynen statliga myndigheterna. Tillsynenöver de sådanaöversatt

i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3-6organ som avses

ankommer på de statliga arkivmyndigheterna.

Kommunstyrelsen arkivmyndighet i kommunenär och

förvaltningsutskottet landstingskommunen,i inteom

kommunfullmäktige landstingeteller har någon nämndutsett annan

eller styrelse till arkivmyndighet.

20



lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

sådanaTillsynen över att

2juridiska isom avsespersoner

§fullgör skyldighetersinaa

3-6enligt §§ ankommer på den

kommunala arkivmyndigheten. 1

de fall flera eller flerakommuner

tillsammanslandsting bestämmer

sådant företag ankommeri ett

uppgiften på arkivmyndigheten i

den kommun eller det landstingi

kommunerna ellersom

landstingen kommer överens om.

Denna lag i kraft l 1994.träder den januari

21



4 Förslag till

1985894ändring iLag kommunalförbundslagenom

3Härigenom föreskrivs i fråga kommunalförbundslagen attom

5kap. § skall ha följande lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

3 kap.

5§°

3 16-18 §§,Föreskrijiema i kap.Bestämmelserna i 4 kap.

1l-15 17-11-15 17-23 6 ochoch §§, kap. 4 kap.

18-3118-31 23 6 10, 1110, 11 §§ i 7 §§, kap. ochoch samt

7 1-71-7 §§ i kap. §§kap. kommunallagen samt

19919001991900 kommunallagen skallskall i tillämpliga

i frågadelar i fråga i tillämpliga delar gällagälla om

förbundsdirektionen.förbundsdirektionen. Härifrån om

Härifrån följandeföljande avvikelser skall dockskall dock

avvikelser gälla.gälla.

förbundsdirektionenstillkännagivande justeringI fråga om avom

2 13 § lag.protokoll gäller föreskrifterna i kap. denna

Senaste 1991 1695lydelse

22



offentligt.budget skallSammanträde för fastställande av vara

8 10 §§ 39 §i 5 ochDärvid skall bestämmelserna kap. -
i tillämpliga delar.kommunallagen gälla

1994.i kraft 1 januariDenna lag träder

23



SAMMANFATTNING

kommittén alternativa förslag införabetänkandet redovisar tvâI att

företags beslutmöjlighet överklaga kommunalt vägraett attatten

handling någon enskild önskat del Förslagenlämna taut av.en som

det den rättsliga prövningen och besvärspro-har gemensamt att

2 tryckfrihetsförordningenssker på grundval kap.cessen av

allmänna handlingar, sek-bestämmelser delrätten att taom av

retesslagen och den tillämpliga förvaltningsrättsliga lagstiftningen.

emellertid olika principiellaFörslagen har utgångspunkter. Det ena

alternativet bygger på de kommunala företag omfattasatt som av

den lagreglerade klagorätten helt inordnas i

tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens regelsystem ettgenom

8tillägg till 1 § handlingarkap. sekretesslagen. Företagens skall

därigenom behandlas allmänna handlingar och företaget isom

avseende på dessa jämställas med myndigheter. Ett företags beslut

lämna handling då överklagas efterkanvägraatt ut en samma

för myndigheter.regler gällersom

Handlingsoffentligheten regleras i sekretesslagen för de företag som

omfattasoch således inte i kommunallagen. Företag ärsomavses

aktiebolag landsting nio tiondelardär kommun eller äger änmer av

aktierna eller företag allmänna harandra där det bestämmandeett

inflytande. enskildaFöretag med ägarandelar ellerstörre större

enskilt inflytande skall omfattas den nuvarande fakultativaav

handlingsoffentligheten i kommunallagen. I utredningen benämns

företagsbeslut. medförförslaget direkt överklagande Detav

förutom iändringar, i sekretesslagen, kommunallagen ochäven

24



arkivlagen.

Det andra alternativet bygger på den nuvarande regleringen i

kommunallagen och där handlingsoffentligheten hos företagen har

privaträttslig grund. Det omfattar företag dettypsamma av som
första alternativet med avseende på delägarskap. Företagen och

företagens handlingar lämnas utanför myndighetsområdet. För att

åstadkomma möjlighet till överprövning företags beslutett atten av

vägra lämna handling enligt grunderna förut en

offentlighetslagstiftningen fullmäktigeoch föreskrivet villkorav

införs skyldighet för företaget hänskjuta frågan tillatten

kommunens eller landstingets Samtidigtstyrelse. föreskrivs deatt

handlingar begärts utlämnade skall till det kommunalasom ges
Handlingarna blir därigenom allmännaorganet. och det kommunala

skyldigt fatta med förvaltningsbesvärorganet överklagbartatt ett

beslut. Alternativet, i utredningen benämns indirektsom

överklagande företagsbeslut, medför behov ändringar förutomav av
i kommunallagen, iäven tryckfrihetsförordningen och

Ävensekretesslagen. vid detta alternativ kvarstår den nuvarande

fakultativa handlingsoffentligheten enligt kommunallagen för andra

företag där de enskilda ägarandelarna eller det enskilda inflytandet

är större.

En jämförelse har gjorts mellan de båda alternativen, visar attsom
båda för-har och nackdelar och innebär eller mindremer
komplicerade lagtekniska lösningar. De har emellertid avgjort

större fördelar än andra i och för sig möjliga lösningar attsom
exempelvis införa specialprocess eller använda sigen ny av
laglighetsprövning enligt kommunallagen. Det eftersenare
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ingivandeutlämnandefrågansjälvahänskjutande utan avav

kommunalahandlingar till det organet.

direktalternativen och indirektbedömning de tvåsamladVid aven
fördelarövervägande med detkommittén funnitöverklagande har

insynsrätten i företagenFramför allt detöverklagandet.direkta ger

åstadkomma med detgarantier, kan svårarättsliga attvarasom

handlingsoffentlighetensjälva haralternativet därandra

Överprövningen ske snabbarekan också väntasprivaträttslig grund.

företaget.fattas inom Deöverklagbara beslutetdetattgenom

del företagbyråkratisering,farhågor ökad gettsom enom en

överdrivna. De flestakommittén någotför, äruttryck tror

ombildade kommunalaaffärsdrivande företagkommunala är

nämnvärdatidigare levt med regelsystemenaffársverk utansom

rutiner eftersinaheller inte ändratI allmänhet har deproblem.

de ändringar iredovisar förslag tillbolagiseringen. Kommittén

alternativetkommunallagenarkivlagen ochsekretesslagen, som

överklagande medför.direkt

väljsalternativa lösningarOberoende vilken de två somavav
Sekretessregler imateriellakompletterandemedför båda behov av

bliroffentlighetsreglernahänsyn tillsekretesslagen. Med att

bedrivits inomtidigare normalt intei verksamhetergällande som

intressenskyddsvärdamyndighetsområdet skulle del annarsen

lagreglerade besvärsrättsekretesskydd med densaknakomma att

föreslås.som

vilka områden sådana behovuppfattning påFör fåatt avomen

gjorts hos urvalsekretesskydd finnas, har enkätkan etten
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företagarorganisationer.kommunala företag och Enkätsvaren har

visat behov bl.a. skydd för uppgifter enskildas personligapå av om
Ävenekonomiska förhållandenoch hos kommunala bostadsföretag.

förstärkt sekretesskydd för såväl personliga ekonomiskaett som

förhållanden enskild i affársförbindelsehos medträtt ettsom

kommunalt företag eller myndighet visat sighar påkallat.en

Framförallt bakgrund eventuellt skärpt framtidamot av en

konkurrenssituation för flera kommunala företag får kravettyper av

på offentlighet i viss mån vika för ökad försekretess attge en
förtroendefulla kundrelationer skall kunna behållas. Med anledning

härav föreslås regel i sekretesslagen erbjuderen ny som
försekretesskydd den kategori nämnts. Av konkurrensskälsom

föreslås också förlängd maximitid för hemlighållandeen av
handlingar villkoren i slutna avtal i affärsverksamhet.som anger

Samma tid, fem år, gäller de statliga affársverken föreslåssom nu

gälla även kommunala sådana liksom de kommunala företagen.-
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UTREDNINGSUPPDRAGET1

Direktiven1.1

1991900 kraft 1 januariträdde i denkommunallagenDen nya
för sinföretagen första gången1992. fick de kommunalaI lagen

Vid utskottsbehandlingenkommunalrättsliga reglering. av

fick reglerna allmänhetenstill kommunallagpropositionen omny
handlingar företag sinhos kommunaltdelrätt ettatt ta av

konstitutionsutskottets betänkandeutformning. Inuvarande

till lagrådets yttrande och199091KU38 47 hänvisade utskottets.

anförde bl.a

sekretesslagen tillförordat kommerLagrådet översynhar att en av
lagrådet föreslagnalagrådet pekat på denstånd, varvid ävenatt av

handlingsoffentligheten har karaktärenregleringen ettavav
framhålls därvid särskiltprovisorium. yttrande någotI lagrådets att

för villinte kommer stå till buds denegentligt rättsmedel att som
handling i strid det kommunalasin delhävda rätt motatt av en

hänvändelse till vederbörliguppfattningföretagets även enom
bedömningi fråga. Utskottet delar lagrådetsnämnd kan komma att

delvis tillgodoseendeinnebärpåkallad, någotöversyn är ettsomen
K61011,K49 K59 yrkande ochyrkandede i motionernaav

sålundaK612 önskemålen. Vad utskottet5 framställdayrkande
aktuella del och de angivnaförslaget i häranfört med anledning av

regeringen tillsin meningmotionerna riksdagenbör gesom
känna.

199212 tilldirektiven dirföljde förslag ochRiksdagen utskottets av

följandekommittén framgår i denna del

framgårföretagNär belägga kommunaladet gäller av
del3 17 § allmänheten harkommunallagen kap. rätt att taatt av
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företaget enligt de grunderhandlingar det kommunalahos som
offentlighet iför handlingarsgäller allmänna

sekretesslagen.tryckfrihetsförordningen och

reglering karaktärenLagrådet framhöll sådan har ettatt aven
egentligt rättsmedel inteprovisorium. Bland kommer någotannat att

sin fåtill för vill hävda del handlingstå buds den rätt att av ensom
företagets uppfattning,i strid det kommunala ävenmot om en

i fråga.hänvändelse till vederbörlig kommunal nämnd kan komma
Lagrådet därför sekretesslagenansåg översynatt en av var
angelägen.

Mot denna bakgrund bör kommittén få i uppdrag dengöraatt
sekretesslagen riksdagen begärde och därvidöversyn av som

dels fram sådana förslag till lagändringar möjliggörlägga som en
överprövning kommunalt företags beslut enskildvägraett attav en

eller organisation del bolagets handlingar.att taperson av

De särskilda problem kan uppstå i fråga insyn ochsom om
offentlighet i sådana företag där samarbete sker mellan privata
intressenter och kommuner bör också analyseras kommittén.av

1.2 Utredningsarbetet

Utredningsarbetet inriktatshar på handlingsoffentligheten hosatt

kommunala företag i första hand lagstiftning måste inordnas igenom

tryckfrihetsförordningen TF 1980100och sekretesslagens

regelsystem reell möjlighet till rättslig prövning företagsbeslutom en av

skall kunna tillskapas.

Frågan kan från principelltlösas två olika utgångspunkter. Det ena
alternativet innebär offentligrättslig reglering vissa företag i denen av

meningen de med avseende företagenspå handlingar jämställaäratt att
g

med myndigheter och TF och sekretesslagen får direkt tillämpning påatt

handlingarna hos företagen direkt överklagande. Det andra alternativet
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innebär företagen behåller sin privaträttsligaheltatt status men genom
för dem bindande föreskrift i kommunallagen åläggs tillatten

kommunen de handlingar företaget på begäran någonge som av
lämnavägrat Den kommunala myndigheten åläggs samtidigtut. att

rättskraftägande beslut utlämnandefråganpröva sedan handlingengenom

ingivits dit och därigenom fått allmän handling indirektstatus av

överklagande.

De rättsliga och praktiska konsekvenserna för båda alternativen har

och analyserats. En jämförelse har gjorts mellan alternativen,utretts

varvid kommittén funnit övervägande fördelar med det direkta

överklagandet. Ur rättslig synpunkt får alternativen bedömas som
likvärdiga det gällernär syftet finna rättsmedel gör detatt ett som
möjligt överklaga företags beslut lämnavägra handlingar.att ett att ut

Vilket alternativ väljer är beroendenärmast rättspolitiskaman av

överväganden lagtekniska.än rent

Vilken utgångspunkt väljer förän utredningen måste frågorantalettman

besvaras delvis intresse för båda lösningarna. detI syftetgemensamtav

har enkät gjorts bland kommunalaurval aktiebolag ochetten

kommunala företagarorganisationer.

När det gäller själva handlingsoffentligheten hos kommunala företag har

i förarbetena till kommunallagen inte gjorts någon åtskillnad mellan

olika företag beroende vilkenpå verksamhettyper de bedriver.artav av

Kravet på insyn såledesär enligt gällande lagstiftning detsamma i ett

kommunalt affärsdrivande företag självfinansieratär ettsom som
skattesubventionerat företag affársinriktning. Exempel pâ den förrautan

energi-, fastighets-är och bostadsföretag och på dentypen senare
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kommunal turism-liksom företag för allmännäringslivs- teaterbolagoch

i kommitténs uppdragingår således inteoch PR-verksamhet. Det att

till i olikai sig upphovinsynsreglerna kananalysera de problem ge

förmotiverat skilda reglerverksamhet och olikheternatyper av om

handlingar. Någramöjligheterna överklaga beslut utlämnandeatt avom

formförändringar ifråga undanta någon kommunalattom av

därför inte.företagsamhet från offentlighetsprincipen föreslås Däremot

medför införande överklagningsmöjlighet behovett av en av

offentlighetsprincipen förinskränkningar i Sekretessreglergenom nya

verksamheter alternativavissa oberoende vilken detyper av av av

väljer.lösningarna man

regleringenRedan den nuvarande i kommunallagen väcker frågan om

tillräckligt försekretesslagen skydd hyresgästers integritetett t.ex.ger

bostadsföretag.hos kommunala Detsamma kan gälla kommunala

affärsdrivande ifrågaföretag såväl enskildas personliga ochom

ekonomiska förhållanden företagens affärs- driftförhållanden.ochsom

i perspektivetDet eventuell framtida öppnaresettsenare av en

konkurrenssituation. Bl.a. kan den regeringen aviserade avregleringenav

eldistributionen eventuellt medföra sådana konsekvenser prop.av

199192133.

Även kommunala bostadsföretagen situationde kommer i sådanen

avregleringar, medför attde får underverkagenom som samma

förutsättningar andra privata företag.som

Så länge allmänhetens insyn i företagen civilrättsligthar sin grund i ett

förhållande mellan företaget kommunenlandstingetoch torde få eller

inga rättsliga hinder föreligga utvidga sekretessen tilläven andraatt
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intressenskyddsvärda vad regleras i Omutöver sekretesslagen.som

möjlighetdäremot lagstadgad överklaga införs kommer frågan iatten en

dager, eftersom avvikelser frånnågra sekretesslagen då inte kanannan

tillåtas. Genom underlag skaffats förenkäten har överväganden om

behovet sekretessregler.av nya

I fråga de företagendelägda har synpunkter inhämtats påom var

förgränsen går den eller de kommunenlandstinget samverkaratt parter

med skall kunna handlingsoffentlighet i företaget.acceptera

Den maximala sekretesstiden för innehållet i slutna avtal har bedömts

med utgångspunkt från liksom fråganenkätsvaren vilka problemom

TFs och sekretesslagens förfarandetregler vid utlämnandeom av

handlingar, diarieföring innebärakan för företagenm.m. om

sekretesslagen direkt tillämplig företagen.görs

Enkäten och sammanställning enkätsvaren bifogas bilagaen av som
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2 HANDLINGSOFFENTLIGHETEN

2.1 Handlingsoffentlighetens syfte

Principen handlingsoffentlighet, dvs. de handlingar förvarasattom som

hos statliga kommunala myndigheteroch allmänt tillgängliga,är är

sedan lång tid karaktäristiskt inslag i offentligaden i Sverige.rättenett

Handlingsoffentligheten föreskriven i TF och till syfteär har främjaatt

fritt meningsutbyte och allsidig Genomupplysning. fri tillgång tillett en

myndigheternas informationdokumenterade skall allmänheten ha insyn i

de offentliga verksamhet.organens

Rätten del allmänna handlingar är särskild betydelse för deatt ta av av

olika nyhetsmedia vilka har större möjligheter allmänheten bevakaän att

myndigheternas verksamhet och förmedla information den viaom
myndigheternas handlingar. Det framförär allt detta förhållande som
motiverat bestämmelserna handlingsoffentlighet fått sin plats iatt om

TF. En handlingsoffentlighetens funktioner såledesär säkerställaattav

tillgången till material för tryckta skrifter och nyhetsmedia.

Handlingsoffentligheten delär den medborgerliga yttrande- ochen av

informationsfriheten och betingelserna för den fria demokratiskaen av

åsiktsbildningen.

Vid sidan funktionen tillgången till information föratt garanteraav

diskussion och debatt olika samhällsfrågor har principenom om
allmänna handlingars offentlighet inte oväsentlig betydelseen som
kontrollinstitut. Den det möjligt förgör medborgarna kontrolleraatt att .
den offentliga makten enligt regeringsformen under lagarna.utövas Inte

minst i kommunerna fyller principen viktig uppgift för kontroll atten av
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medi överensstämmelsefullgör uppgifterkommunala sinade organen
komplementverkar härkommunallagens befogenhetsregler. Den ettsom

kommunala besluttill kommunmedlemmamas rätt att

kommunalbesvär för kontrolltidigarelaglighetsprövade kallat attav

för den s.k.verkställighet förvaltningsåtgärder sker inomoch ramen

handlingsoffentlighet hoskompetensen. I debattenkommunala om

detfått inte obetydlig plats, dåkommunala företag har den aspekten en
kommunalanses medborgarintresse det iframträdandemåste attettvara

oförenligai företagsform inte döljs verksamheterverksamhet ärsom

med kommunalrättsliga principerna.de

frii grundsatsHandlingsoffentligheten del den allmännaär mera omen

insyn i myndigheternas brukar kallasverksamhet som

till i grundlagsregleroffentlighetsprincipen. Denna kommer uttryck om

beslutande statliga ochbl.a. offentlighet vid sammanträden med

Ävendomstolsförhandlingar.kommunala församlingar och vid

offentliga funktionärers yttrande- ochgrundlagsreglerna om

offentlighetsprincipen.meddelarfrihet beståndsdelar i Uttrycketär

föroffentlighetsprincipen dock oftast i bemärkelseanvänds snäv attmer

principen handlingsoffentlighet.beteckna om

lin ch i het.2.2 llmn hnB nr en

2 principen handlingars offentlighetI kap. TF allmännaär om

skriftförstås framställning ifastslagen. Med allmän handling skall en

ellerbild upptagning kan läsas, avlyssnas på sättoch annatsamt som

fotografier andramed tekniska hjälpmedel. Kartor, ochuppfattas endast

mekaniska ellerfilmer, ljudband, ADB-upptagningar och andrabilder,

mening.handlingar i TFselektromagnetiska upptagningar alltsåär
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Allmän blir handling den förvaras hos myndighet och enligten om en
särskilda bestämmelser upprättad hos myndigheten eller haranses

kommit in till myndigheten.

Inte alla handlingar finns hos myndighet behöver allmänna.som en vara
Minnesanteckningar eller promemorior eller andra uppteckningar eller

upptagningar gjorts förendast ärendes föredragning ellerettsom

beredning inte allmännaär handlingar de inte har expedierats ellerom
tagits hand för arkivering. En handlingar intetypom annan av som
heller skall allmänna de mellanprodukternaär s.k. elleranses vara

koncept eller utkast till myndighets beslut eller skrivelse. Dessaen

brukar också kallas internt arbetsmaterial och blir inte allmänna deom
inte expedieras eller arkiveras. Myndigheter kunna utbyta sådantanses
arbetsmaterial mellan sig för synpunkter eller underhandssamråd utan att

handlingarna för den skull skall expedierade respektive inkomnaanses
till samrädsmyndigheten och därigenom ha blivit allmänna. Det bör

redan påpekas, regeln inte kan tillämpas kommunaltatt.nu ettom
företag under hand vill bedriva samråd i sådan form med kommunaltett

En handling in till myndighet och inte gäller sådantorgan. som ges en
samråd mellan myndigheter blir alltid allmän handling den berören om
myndighetens verksamhet.

Myndigheter enligt TF är desamma enligt regeringsformen. Dettasom
innebär de ingår i den offentligrättsligaatt statliga ochorgan som

kommunala organisationen är myndigheter. Med myndighet jämställs

2enligt kap. 5 § TF bl.a. beslutande kommunal församling dvs.

fullmäktige. Vid tillämpningen TFs myndighetsbegrepp påav

kommunal nämndorganisation räknas varje nämnd med underlydande

förvaltningskontor myndighet för sig.som en
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8 § sekretesslagensärskilt i 1 kap. andra stycketGenom stadgandeett

fullgör vissa statligaenskildaräknas antaläven ett somorgan

det gäller handlingar rörmyndighetsuppgifter till myndigheter när som

gäller finnsOrganen och vilka handlingar detspeciella uppgifter.dessa

till sekretesslagen. Av dessa kanangivna i bilaga nämnasorganen

Anläggningsprovning, Aktiebolaget SvenskAktiebolaget Svensk

Radiotjänst i Kiruna AB.Aktiebolag ochBilprovning, Apoteksbolaget

handlingarDessa myndigheter det gällernärär att avsersomanse som

i fråga Radiotjänst ärenden TV-kontrollverksamhet och om omorganens

verksamheter skall behandlasavgifter. De handlingar dessarör somsom

handlingar.allmänna

myndigheterföreningar stiftelser betraktas i övrigt inte iBolag, och som

eller kommun dem helt ellerdetta avseende ägeräven statenom en

företaget enbartgäller utövarbestämmer dem. Detta ävenöver om

anförtrottsför till och med detverksamhet det allmänna och om

myndighetsutövning, såvitt de inte finns med iuppgifter innefattarsom

bilagan till sekretesslagen.

tillämpningen handlingsoffentligheten tillutvidgaFrågan att organavom

utanför myndighetsområdet inom den kommunalaäven

översiktligflera gånger. Enverksamhetssektorn har diskuterats

olika och i riksdagenbehandling i utredningarredogörelse frågansöver

fram avsnitt 4.lämnas längre

2.3 offentlighetenInskränkningar i

särskild2 2 § de intressenI kap. TF finns katalog över som genomen

får inskränkningar i handlingsoffentligheten.lagstiftning föranleda
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Uppräkningen intressen andradessa i TF uttömmande och någraärav

vanligbegränsningar i handlingsoffentligheten får inte göras genom

lagstiftning. intressen får medföra begränsningar iDe rätten att tasom

följandedel allmänna handlingar riketsär säkerhet och dessav

förhållande till eller mellanfolklig organisation, riketsstatannan

centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, myndighets

verksamhet för inspektion, kontroll eller tillsyn, 4. intresset attannan av

förebygga eller beivra brott, det allmännas ekonomiska intresse,

skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden samt

intresset bevara djur eller växtart.att

Begränsningarna i del allmännarätten handlingar skall enligtatt ta av

lagrum i bestämmelse i särskild lag eller isamma anges noga en annan
lag, den särskilda lagen hänvisar till. Bestämmelserna sekretesssom om
finns samlade i sekretesslagen, till sin systematiska uppbyggnadsom

följer grundlagsstadgandet de skyddsvärda intressena.om

En översiktig redovisning de bestämmelser i sekretesslagen kanav som
få direkt eller motsvarande tillämpning i de kommunala företag som
skall omfattas handlingsoffentlighet med lagreglerad möjlighet attav en

överklaga beslut utlämnande, kommer lämnas längre fram 3,2.attom

2.4 Tillhandahållande allmän handlingav

grundläggandeDe reglerna för tillhandahållande allmänna handlingarav
finns i 2TF. Enligt kap. 12 § TF skall allmän handling, får lämnassom

avgift på begäran tillhandahållas på stället ellerut, utan sågenast snart

det möjligt.är Handlingen skall kunna läsas, avlyssnas eller uppfattas på

sätt. Den får skrivasäven avbildas eller i anspråk förannat tasav,
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kopialjudöverföring. Man har också fastställd avgift fårätt att mot en

handlingen till den del den får lämnas dvs. inte omfattasut,av av

sekretess.

En fåbegäran del allmän handling skall riktas till denatt ta av

myndighet förvarar handlingen skall fråganockså prövasom som om

utlämnande det inte i någon lagbestämmelse någonattom anges annan
göramyndighet skall prövningen.

När någon begär få del handlingallmän får myndigheten inteatt ta av en

forska efter han eller vad han har för syfteär med sin begäran. Detvem

bara myndighetenär behöver sådana upplysningar för prövaattom en

sekretessfräga i samband med utlämnandet myndigheten får görasom

erforderliga efterforskningar identitetsökandens och syftet medom

dennes begäran.

förstaI hand ankommer det den befattningshavarepå vid myndigheten

för vården handlingen frågan utlämnandeprövaattsom svarar av om av

den till enskild. Befattningshavarens framgåkanen ansvar av

arbetsordning, instruktion eller myndigheten.beslut I fall tordeannatav

föredragande eller handläggare iärende ha sin vårdettannan av anses

handlingarde överlämnats till honom och behörig i förstaattsom vara

hand utlämnandefrågan. Detsamma torde gälla registrator ochpröva en

arkivarie handlingar i sinde de har vård.en om

Om det kan ske omgång skall befattningshavaren falli tveksammautan

hänskjuta frågan myndigheten.till Reglerna prövarom vem som en

15 6utlämnandefråga finns i kap. § sekretesslagen kompletterar TFsom

på denna punkt.
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2.5 Qverklagange

Av betydelse för möjligheten för den enskilde lämnavägranatt atten

handling rättsligt prövad är reglerna överklagande. Dessa finnsut en om

också i sekretesslagen. 15 6Av kap. § framgår vägran lämnaatt atten
handling behandlas i två Om befattningshavaren först vägrarut steg.en

lämna handlingen skall han också upplysa sökanden fåhan kanut attom
frågan myndighetenprövad han önskar det. Han skall ocksåav om

underrättas beslut myndigheten krävs för avgörandeatt ett att ettom av

skall kunna överklagas. Med myndighet i kommunala sammanhangavses

vederbörande nämnd eller den delegation har nämndenssom genom

uppdrag fatta beslut i ärendet. Befattningshavarens ställningstagandeatt

kan med andra ord inte överklagas intehan delegation harom genom
myndighetens uppdrag fatta beslut i frågan myndighetenspåatt vägnar.

Samma regler gäller handling har lämnats med s.k.ut ettom en

förbehåll, inskränker sökandens rätt använda den informationattsom

finns i handlingen. Sådana förbehåll måste alltid grundas på någonsom

bestämmelse i sekretesslagen.

Ett avslagsbeslut eller beslut med sekretessförbehåll kan överklagas av
sökanden till kammarrätten, behandlar ärendet med viss förtur. Ettsom

beslut innebär bifall till begäran utlämnande kan intesom en om

överklagas någon. Kammarrättens beslut kan överklagas tillav

regeringsrätten prövningstillstånd.utan

Bestämmelserna överklagande finns i 15 kap. 7 § sekretesslagen.om

Reglerna handläggningen överklagningsärendet finns i övrigt iom av

förvaltningslagen 1986223. När det gäller sådana enskilda organ som
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enligt 1 8kap. § andra stycket sekretesslagen bilagan tilloch lagen är

jämställda med myndigheter ifråga vissa handlingar, skall lagenom
19861142 överklagande enskildabeslut offentligamedom av av organ
förvaltningsuppgifter tillämpas.
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3 SEKRETESSLAGEN M .M
.

3.1 Tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens

regler i förhållande till de kommunala företagen

Innan kommun eller landsting lämnar vårdenöveretten av en

kommunal angelägenhet till helägt aktiebolag skall fullmäktige enligtett

3 kap. 17 § första fjärdestycket punkten kommunallagen besluta attom
allmänheten skall ha del handlingarrätt hos bolaget enligt deatt ta av

grunder gäller för allmänna handlingars offentlighet 2i kap. TF ochsom

sekretesslagen. Bestämmelsen gäller också när kommuner och landsting

bildar stiftelse för sådant ändamål. TFs och sekretesslagensensamma en

regler endast tillämpligaär på myndigheter och enskilda organ som

bestämmelse i sekretesslagen jämställdaär myndigheter.medgenom en

De kommunala företagens handlingar således ingaär allmänna

handlingar och TFs och sekretesslagens bestämmelser formellt inteär

tillämpliga på dessa. Genom bestämmelsen i kommunallagen åläggs

fullmäktige till företagen skall ha TFs och sekretesslagens reglerattse

förebilder de bedömer framställningnär från enskild delsom att taen en
företagets handlingar. kommunallagenI det desägs är grunderattav

gäller för offentlighets- och sekretesslagstiftningen skallsom som
tillämpas. Förenklat betyder det allmänheten skall ha rättatt attsamma

del företagens handlingar företagenta hade varit kommunalaav som om

förvaltningar.

Förutom de regler för allmänna handlingars offentlighet finns i TF,-som
skall företagen tillämpasåledes antal bestämmelser iett stort

sekretesslagen. Om företags vägran lämna handling skallett att ut en
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prövningkunna överklagas och bli föremål för rättsliga ensomsamma

grundvalkommunal myndighets beslut, måste denna ske på av

rättsreglerna i sekretesslagen. för utvidga sekretessenNågot utrymme att

till områden utanför sekretesslagen finns då inte.

diskussion förts de gällerDen huruvida uttrycket grunder somsom om

för lagstiftningen skulle för enligt den nuvarandeutrymme attge

regleringen utvidga finns därför inte anledningsekretessområdet att ta

i detta sammanhang.upp

Däremot det för de fortsatta införandeär övervägandena ettom av

vikträttsmedel undersöka den nuvarandeattav om

sekretesslagstiftningen tillräckligt skydd för intressenett ettger som

företag Samtidigt införandekommunalt har bevaka. kanatt av

handlingsoffentlighet sittpå områden sekretesslagensom genom

myndighetsperspektiv inte omfattar, medföra behov kompletterandeav

lagstiftning.

3.2 förSekretessregler kan ha betydelse kommunalasom

företag

Det redovisade stadgandet i kommunallagen innebär att

handlingsoffentlighetoffentlighetsprincipen i betydelsen harav

motsvarande tillämpning i de helägda kommunala företagen hossom

uppgifter i företagenskommunala myndigheter. De verksamhet som

företagen och i vissa fall hemliga har sin motsvarighet ikan skall hålla

följande ibestämmelser sekretesslagen.

vissgäller för uppgifter iI sekretesslagen sekretess regelattanges som
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verksamhet. När lagen sekretess gäller hos myndighet försäger att

uppgifter visst islag viss verksamhet skall motsvarande gälla hosav en

företaget.

jI kapitlet behandlas sekretess med hänsyn främst till intresset att

förebygga och beivra brott.

LäI möjlighet skydda uppgifterattges om

bevakningsåtgärder med avseende bl.a.på byggnader eller andra

Ävenanläggningar, lokaler eller inventarier. behörighetskoder förm.m.
tillgång till ADB-upptagningar skyddas.

L§I stadgas försekretess uppgifter kan upplysa chiffer, kodsom om
eller liknande metod har till syfte underlätta befordran ellerattsom

användning i allmän verksamhet uppgifter med bibehållandeav av
föreskriven sekretess.

särskildAv betydelse för kommunala företag Qär sekretessen i kapitlet

med hänsyn till det allmännas ekonomiska intresse.

L§ till förär skydda konkurrensutsatt verksamhet. Denatt sekretessger
i myndighets affärsverksamhet för uppgift myndighetens affárs- ochom
driftförhällanden.

vissa förutsättningarUnder gäller den också uppgifter affärs- ochom
driftförhâllanden hos bl.a. helägda kommunala företag uppgiftenom
finns hos den kommunala myndighet ägarfunktionenutövar isom

företaget. Sekretessen gäller det kan konkurrentantas attom en gynnas
på myndighetensföretagets bekostnad uppgiften röjs.om
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för;§ gpphandlingssekrçtessen med sekretessI behandlas bl.a. den s.k.

förvärv,uppgifter hänför sig till ärenden angående överlåtelse,som

upplåtelse eller användning egendom, tjänst eller nyttighetannan omav

uppgiften Gällerdet kan det allmänna lider skada röjs.attantas om

upphandling uppgiftenärendet och anbud gäller absolut sekretessrör en

till offentliggörsdess alla anbuden eller avtal har slutits eller ärendet

har slutförts.annars

1§.Myndighets verksamhet för upplåning sekretesskyddas i

Undersökning naturvetenskaplig eller teknisk myndighetartav som

utfört låtit föreller verkställa det allmännas räkning sekretesskydd iges

$§.

Uppgifter fackliga förhandlingar §§.skyddas enligt Bestämmelsenom

gäller också statligt eller kommunalt företags ställningom som

förhandlingspart Q§skulle försämras uppgiften röjs. gäller förom

uppgift har tillkommit eller inhämtats anledning fackligmedsom av

stridsätgärd. Den gäller också statligt eller kommunalt företagsom

ställning i arbetskonflikt skulle försämras uppgiften röjs.partsom om

Uppgifter myndighetshar tillkommit eller inhämtats för räkningsom

med anledning myndighetens eller statligt eller kommunalt föreggsav

rättstvist sekretesskyddas i 7§.

Uppgift i fartygsgagbok liknande handlingeller fartygupprättats påsom

kommunägs eller och gäller sammanstötning medstatensom av som

fartyg kan under vissa förhållanden hemlighållas Sgä.enligtannat



I 7 kapitlet finns reglerna främst fr enskilsekretess till kom

personliga förhållanden.

H°l och sukv rds finns i 1§. Omkr hälso- och sjukvård inteo- n

bedrivs i myndighetsform enskild vårdgivare exempelvisutan ettav en

kommunalt företag i frågagäller tystnadsplikt i stället bestämmelser iom

lagen 1198011 tillsyn hälsg- och sjukvårdspçrsgnalen.överom

Sekretessen inom socialtjänsten i i.regleras Om s.k. hem förett

vård och boende skulle drivas någon enskild gäller regelnav om

tystnadsplikt 69 §i socialtjänstlagen 1980620. Bestämmelserna i

sekretesslagen måste iakttas vissa delar socialtjänsten inte ärom av som
myndighetsutövning skulle föras till företag.över Oberoende vadett av

stadgas i kommunallagen tillämpa grunderna förattsom om

sekretesslagen i kommunalt företags verksamhet torde verksamhetenett

kunna överlåtas den sociala myndigheten antingen med stöd s.k.av av
uppdragsavtal eller företaget har tystnadspliktsavtal sinamedatt

anställda. Uppdragsavtal innebär i allmänhet tystnadsplikten enligt latt

kap. 6 § sekretesslagen gäller också för de på detta deltar isättsom
myndighetensverksamhet och får kännedom sekretessbelagdaom

Ökaduppgifter. I sitt yttrande lagrâdsremissenöver konkurrens i

kommunal verksamhet 199293143prop. har Lagrådet med hänsyn till

den begränsade räckvidden sekretessförbehåll enligt 14 9kap. §av
sekretesslagen pekat på behovet översyn sekretesslagen för attav en av
åstadkomma effektivare regler sekretess och tystnadsplikt förom
anställda faller utanför i 6den 1 kap. § sekretesslagen angivnasom

personkretsen se 5.3.1.även avsnitt

Regeringen lhar den 1992oktober bakgrund Lagrådetsmot av
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beslutat lagrådsremiss förslag till lag stödsynpunkter medom en ny om

service vissa funktionshindrade,och till I lagrådsremissen harm.m.

lagts fram förslag ändringar i socialtjänstlagen innebärbl.a. attom som

tystnadsplikt införs för den variteller har verksam inomärsom

yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet insatser enligtsom avser

socialtjänstlagen. I lagrådsremissen bakgrunden förslagettill ärattanges

Lagrådets synpunkter effektivarepå behovet regler sekretess ochav om

tystnadsplikt för faller utanför i l 6anställda den kap. §som

sekretesslagen angivna personkretsen.

Inom utbildningsväsendet 9§gäller sekretess enligt för uppgifterbl.a.

hänför sig till psykologisk undersökning och uppgifter enskildssom om

personliga förhållanden i skolans elevvårdande verksamhet,

11§I regleras sekretessen i myndighets pçrsgnalsggiala ochen

pgrsgnaladministrgtiva verksamhet. Uppgifter skyddas är t.ex.som

uppgifter hos personalkonsulent enskilda anställdas personligaom

förhållanden och uppgifter anställdas hälsotillstånd liksom uppgifterom

personliga förhållanden hänför sig till omplaceringärendenom som om

eller pensionering inteanställd. I ärenden anställning gäller dockav om

sekretessen. Frågan sekretess vid tjänstetillsättningar skall emellertidom

19919210O 3 20.över prop. bil. Uppgifter anställdas lönerses s. om

skyddas inte heller någon sekretess.av

För uppgifter finns i persgnregister finns 16sekretesskydd i §som om

det kan utlämnande skulle medföra föruppgiften användsantas att ett att

automatisk databehandling i strid med datalagen. Sekretessen intetar

sikte på innehållet i uppgiften i vilketeller sammanhang den

förekommer syftar till förhindra automatiskden används förutan att att
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databehandling tillstånd. En motsvarande förregel privatutan

finns ll 1973289,verksamhet i § datalagen dessutom innehållersom

bestämmelse 13tystnadsplikt i Tystnadsplikten i bestämmelsen,en om

bara gäller i privat verksamhet utformadär så förbud gäller förattsom

registeransvarigeden företagetsoch personal obehörigen röja vad deatt

vid befattningen med personregister fått enskildas personligaveta om
förhållanden. Enligt förarbetena till 197333lagen prop. 140 ligger is.
uttrycket uppgift inte obehörigen får röjas, förbudetatt att att yppa
innehållet i personuppgift inte kan gå längre de inskränkningarän i att

skriftligen lämna uppgifter Datainspektionen kan ha meddelatut som

med stöd Omdatalagen. föreskrifternågra inte finns frånav

Datainspektionen får tystnadspliktens omfattning avgöras tolkninggenom
begreppet obehörigen.av

Sekretess 25gäller enligt § i ärende kommunal bostadsförmedlingom

i ärenden bostadsbidrag eller bostadsanpassningsbidragsamt förom

uppgift enskilds personliga förhållanden.om

I myndighets delgivningsverksamhet enligt delgivningslagen gäller

sekretess för uppgift enskilds personliga förhållanden 26enligtom

8I kapitlet finns regler sekretess med hänsyn främst till skyddet förom

enskilds ekonomiska förhållanden.

7§ finnsI bl.a. regel sekretesskydd inom kommunalen som ger

amhetverk med nde å nrin sliv Den skydd för bl.a.av e ger
enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller

forskningsresultat.

47



uppgifterLQ§ förregleras sekretessI om

myndighet.affärsförbindelse mediför den trätt ensom

såväleeskilde förhållandenförtill skyddetSekretess med hänsyn av

2 kapitlet. finnsi Därekengmisk regleraspersonlig nam ensem
i22 uppgifter§ gäller förintresse ibestämmelse kommunalt somav

beställning.reservation ellerregister enskilds lån,biblietekens annanom

h lregler kkapitlet innehållerI re s s momsom
för personal i myndighets7§ sekretessfinns bestämmelse i enomen

uppgifter haroch omfattarSekretessen absoluttelefonväxel. är som

fråntelefonsamtal till ellerinhämtats vid tjänstgöringen och som avser

myndigheten.hosannan person

imateriella innehålletöversiktliga redovisningen detDen här lämnade av

inte anspråk påför olika verksamheter görSekretessregler att vara

företag. Denhos kommunalatillämplighetenfullständig det gällernär

förintressebedömas störreemellertid kande reglerupptar som vara av

vilkaförutsättningar underskiftandegäller deföretagen. När det

skallbedömningar görasberoende på dereglerna kan tillämpas, som av

själva lagtexten.hänvisas tilluppgifterna lämnasskada eller ut,men om
begränsningar i14 kapitlet vissaigäller bestämmelsernaDetsamma om

förbehåll.sekretessen och om

registrering och utlämnande15 kapitletBestämmelserna i avom

i övervägandena.handlingar kommer berörasatt
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3.3 lT stnads likt enli ki l n

Aktiebolagslagen 19751385 innehåller ingen uttrycklig bestämmelse

styrelseledamots eller VDs tystnadsplikt. Av skadeståndsreglema iom

15 kap. 1 § aktiebolagslagen straffbestämmelserna i 10 kap. 5 §och

brottsbalken huvudman följertrolöshet dock ledamöternamot attom av

styrelsen och VD skyldiga iaktta tystnad med avseende påär att

förhållanden, vilkas skulle medföra föryppande kunna skada bolaget.

En sak den upplysningspliktär styrelsen oohVD har påannan som en

bolagsstämma där årsredovisningen fram.läggs När uppgifterna inte kan

lämnas på bolagsstämma väsentlig skada för bolaget ärutanen

upplysningsplikten begränsad. I sådant fall skall, aktieägarna såom

begär, uppgifterna i stället till revisorerna har hanteraattges som

uppgifterna i enlighet 9 12med kap. § aktiebolagslagen.

Ett aktiebolags revisorer 10enligt 13 § förstaär kap. stycket

aktiebolagslagen bundna tystnadsplikt. Revisor kan enligt 15 2 §kap.av

bli skadeståndsskyldig denne skadar bolaget. Revisorerna kan inteom

lämna upplysningar fakta de fått kännedom sinut om som om genom
granskning till enskildutomstående, aktieägare eller enskild

styrelseledamot, detta skulle leda till förfång för bolaget.om

Revisor kan inte på begäran enskild aktieägare lämna utens av

information bolagsstämma.på Om däremot begärstämmanen en
upplysning revisorn skyldigär lämna den såvida intedet skulle ledaatt .
till väsentligt förfång för bolaget.
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BERÖRT4 TIDIGARE UTREDNINGAR SOM

HANDLINGSOFFENTLIGHET HOS KOMMUNALA

FÖRETAG

Frågan utsträcka handlingsoffentligheten till rättssubjektattom som
handhar förvaltningsuppgifter utanför myndighetsområdet har behandlats

vid tillfällen.antalett

I de fall förslag lagts fram har betydelsen kunna överklagaatt ettav

beslut lämnavägra handlingar uppfattats väsentlig garantiatt ut som en
för korrekt rättstillämpning.en

En de utredningar låg till för 1937grund års sekretesslag SOUav som

19272 innehöll bestämmelse Kungl. efterMajt skulleatten om

prövning varje särskilt fall kunna förordna offentlighetsregelnsav om
tillämpning stiftelse,på samfállighet eller inrättning bedriversom

verksamhet ekonomiskt understöds eller kommun eller eljeststatsom av

tjänar ändamål väsentlig förbetydelse det allmänna.av

I sitt betänkade SOU 194760 Förslag till tryckfrihetsförordningny
redovisade 1944 tryckfrihetssakkunnigaårs i vilken utsträckning

förhållanden privataangår rättssubjekt bragts offentligundersom

kontroll och insyn lagstiftning. Tryckfrihetssakkunniga anfördegenom

därefter

De till myndighet sålunda avlämnade uppgifterna är allmänna
handlingar och offentliga,sådana såvitt isom
tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen upptagits bestämmelser

deras hemlighållande. I den mån omfattande insyn iom en mera
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privata rättssubjekts verksamhet böra tillkomma det allmänna,anses
möter grundlagens bestämmelser hinder förnågot sådanav en

Övervägandeinsyn. skäl torde alltså tala för denna fråga liksomatt
hittills regleras utanför grundlagens ram.

I anslutning till förslag författningsbestämmelse anfördeett om en

Offentlighetskommittén i sitt betänkande 196660SOU Offentlighet

25och sekretess s. f

Något hinder föreligger icke lag eller författningatt genom annan
villkorsåsom då statsbidrag beviljas, föreskriva privaträttsligtatt ett
skall underkastat TFs bestämmelserorgan vara om

handlingsoffentlighet i vidare omfattning vad följerän detsom av
förordade stadgandet.nu

Utredningen den kommunala demokratin frågan i sitttogom upp
huvudbetänkande SOU 197541 371 f Kommunal demokratis.

Vi har diskuterat i lag skall offentlighetsprincipenattom man ange
i princip skall tillämplig även i kommunala företag.vara
Lagtekniskt skulle detta kunna ske antingen särskild laggenom en
för kommunägda företag eller det iattgenom
tryckfrihetsförordningen TF sådana företag skallattanges
betraktas myndighet i TFs mening.som

Kommittén diskuterade därefter eventuellt behov särskildaav
sekretessbestämmelser för de kommunägda företagen och förordar att

frågan blir föremål för särskild utredning. Avslutningsvis anförde

utredningen bl.a. följande

Vi framgått tidigare utsträckt offentlighet ärattanser som en
önskvärd för kommunägda företag. Det finns enligt vår mening

skäläven talar för offentlighetsprincipen enligtattsom
tryckfrihetsförordningen helt eller delvis skall gälla kommunägda
företag. Fördelen med sådan ordning skulle atten vara
medborgarna kan frågan handling skall kunna utlämnasom en
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besvär.prövad genom

1975762160,aviserades dels i Nyaförordade utredningenDen prop.

ihandlingars offentlighet, delsgrundlagsbestämmelser allmännaom

197576187 19767725 kommunallagKU Nyoch m.m.prop.

197841 utredning framgår bl.a, dendir till nämndaAv direktiven att

kommunalföretagskommittén skulle undersökakommitténtillsatta om

utvidga offentlighetsprincipenskunde finnas skäldet att

förvaltningsuppgiftertill omfatta fall därtillämpningsområde ävenatt

myndighetsuppgifter till särskildainnefattar har överlämnatsintesom

aktuellt framför allt för de kommunalarättssubjekt. Detta förutsattes bli

ellerEnligt direktiven skulle behovet sekretess påföretagens del. av en

i fallavgörande vid bedömningen frågan vilkapunkt inte avannan vara

borde gälla. behov kundeprincipen handlingsoffentlighet Dettaom

sekretessregler.särskildatillgodoses genom

kommunalföretagskommittén sökaviktig uppgift för skapaEn attvar

handlingsoffentlighet blir effektiv. Igarantier för vidgadatt en

finnstill det inom myndighetsområdet raddirektiven hänvisades att en

fyller denna funktion. Kommitténoffentligrättsliga bestämmelser som

vilken möjlighet bör finnas tillskulle därför i synnerhet pröva attsom

Kommitténlämna handling.stånd överprövning vägran utatt gavsen av

offentligrättsligt lösningarvälja privaträttsligt eller prägladefrihet att

kombinationeller dessa.en av

SOUi sitt slutbetänkandeKommunalföretagskommittén behandlade

utanför myndighetsområdet,198361 Handlingsoffentlighet

privaträttsliga tillagtstillämpning hosoffentlighetsprincipens organ som
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förvaltningsuppgifter.statliga eller kommunala

till kommitténstid stodKommittén fann det inte möjligt på denatt som

sigsekretess skulle gällandeförfogande bedöma det behov göraav som

privaträttsliga kommunala sidanbl.a. de på denhos organen om

offentlighetsprincipen skulle tillämpas Något förslag tillpå dessa.

därför inte framlagt. föreslogrättsmedel blev eller I ställetutrett

kommittén i kommunala företagen skullefrågan insynen de lösasatt om

sin principiella ipå till uppbyggnad överensstämmersätt stortett som

innebarmed den reglering i kommunallagen gäller i dag. Förslagetsom

alltså privaträttsligt för företagetåtagande gå allmänhetennärmast ett att

till tillhandahålla handlingar tillmötes och sina den önskar deltasom av

dessa. Kommittén föreslog i frågasåledes de kommunala företagenom

fakultativ offentlighet.en

Kommittén koncentrerade i stället sina undersökningar till enskilda organ

fullgör sådana förvaltningsuppgifter innefattarsom som

myndighetsutövning, vilket i bara förekommer hosstort sett organ som

fått sitt uppdrag Förslaget ledde till den reglering i 1 8 §kap.staten.av

andra stycket sekretesslagen innebär 2 kap. TF allmänhetensattsom om

delrätt allmänna handlingar skall gälla ifrågahosatt ta organetav om

den verksamhet fullgörs för räkning. De enskildastatenssom organen,

i särskild bilaga till sekretesslagen, vid tillämpningenärsom anges av

lagen jämställda myndigheter.med

Som ligger Kommunalföretagskommitténsnämnts förslag beträffande de

kommunala företagen i tilldelar grund för den gällandestora

kommunalrättsliga regleringen det gäller allmänhetensnär delrätt att ta

företagens handlingar.av
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199024I sitt betänkadne SOU kommunallag föreslog 1988Ny års

kommunallagskommitté fakultativ offentlighetsregel endast För företagen

kommunendär eller landstinget bestämmer ensam.
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ÖVERVÄGANDEN5

5.1 Lagrçglerad övçrklagningsmöilighet

3Regeln i kap. 17 § kommunallagen handlingsoffentlighet hosom

kommunala företag där kommun eller landsting bestämmeretten ensam
tvingande förär kommuner och landsting. Det offentligrättsligär en

reglering ålägger kommuner och landsting företa vissattsom en
rättshandling civilrättslig karaktär. Offentligheten och sekretessenav

följer denna reglering har således privaträttslig grund ochsom av

kommer till uttryck i avtal, bolagsordning, förenings- eller

stiftelsestadgar eller någon liknande urkund.annan

En enskild förvägras del handlingar hos företaget ihar dagtasom av

inga rättsmedel till för domstolsvägen fråganatt prövad. Rättenta att

del handlingarna är beroendeatt ta kommunen bl.a.ytterst attav av som
kan förmåägare företaget lojalt följa den överenskommelse eller denatt

bolagsordningföreskrift i dylikteller handlingsoffentlighet är ettom som
villkoren för verksamheten.av

Om enskilt beslut skall kunna överklagas tillett organs en
förvaltningsdomstol krävs särskild lagstiftning detta. Dessutomom
förutsätter det beslutet grundas på lag eller författning inteochatt annan

civilrättsligtpå avtal eller dylikt. Att införa ordningett där allmänen
skyldighetdomstol skulle kunna utdöma för företaget lämnaatt ut

handlingar torde inte möjligt då något avtalsrättsligt förhållandevara

mellan allmänheten och företagen inte går vilketupprätta, dessutomatt

rättsordning.skulle främmande för svenskvara
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Några rättsliga hinder reglera handlingsoffentligheten hos kommunalaatt

företag direkt lag torde inte finnas. Regleringen skulle kunnagenom ges

utformning i anslutning till 1 8 §kap. andra stycket sekretesslagen.en

Lagtekniskt skulle bilagan till lagen kunna fyllas på med ytterligarede

kommunala företag med kommunala förvaltningsuppgifter som
därigenom blir jämställda med myndigheter i fråga företagetsom

handlingar. Rationella skäl talar i stället för detta kommer till uttryckatt

i regel i lagrum. En möjlighet skulle på detta sättseparaten samma

kunna skapas direkt till förvaltningsdomstol överklaga exempelvisatt en

beslut vd eller bolagsstyrelse lämnavägra handlingar.ett att utav en en

En möjlighet lagreglera skyldighetär för företaget tillatt att ettannan en

kommunalt de handlingar företaget inte vill lämna tillutorgan ge som

enskild, exempelvis kommunstyrelsen, får fråganprövaen som

grundval TF och sekretesslagens bestämmelser.av

Ytterligare möjlig införaväg klagorätt föreskriva föräratt atten

företagen bara hänskjuta frågan utlämnande medatt om

anhängighetsverkan hos kommunalt Någon skyldighet ingeett attorgan.

handlingarna skulle inte föreskrivas det kommunala beslututan organets

skulle kunna överklagas i den i kommunallagen för Iaglighetsprövning

föreskrivna ordningen. Handlingsoffentligheten hos företagen skulle ha

civilrättsliga enligtgrund gällande lag. Kammarrätten skullesamma som

det kommunalapröva beslut tillämpningmed i första handorganets av
olaglighetsgrunden strider lag eller författning. Beslutetmot annan
skulle upphävas det kommunala inte vid prövningorganetom av
utlämnandefrágan tillämpat 2grunderna för kap. TF och sekretesslagen

eller tillämpat dem felaktigt. olaglighetBeslutets skulle ibestå detatt

stred bestämmelse i kommunallagen ålägger detmot en ny som
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medfråganibeslutalämpligen styrelsen,kommunala attorganet,

grunder.tillämpning sagdaav

bristerna denklagomöjlighet har dekommunalrättsligsådan attEn rent

för andraoch detkommunmedlemmar klagorättför det första endast ger
tvinga frammed dommöjlighetinte sökanden någon att enger

kommunalrättslig klagorättFör sådanhandlingarna företaget.hos renten

kommunmedlemmarna denförtalar, i första handdet äratt som

inte för medborgarnadrivs i företagsform ochverksamhetenkommunala

framför allt detlösningi sådan ärallmänhet. Vad talar emot ensom

myndigheter i dag intekommunalafaktum offentlighetsprincipen hosatt

nyhetsmediadet oftastlokalt begränsad. För det andraär är som

intressenföreträder därmed kommunmedlemmarnasallmänhetens och

Medoffentlighetsprincipen.när det gäller utöva rentatt en

riksmedia inteskulle rikstidningar och andrakommunalrättslig klagorätt

någonkommunmedlemkunna tillämpningen behöva anlitapröva utan att

företagsbeslut. torde inte haför föra talan kommunalt Detatt ettmot

mening, rättsmedelvarit och KonstitutionsutskottetsLagrådets att ett mot

företagens handlingar skulle kunna ha såbeslut lämnavägraatt ut en

fäst vidbegränsad effekt, särskilt bakgrund den viktmot manav

tillgång till företagens handlingar.betydelsen allmänheten skallattav

rättsmedletBåde Lagrådet och Konstitutionsutskottet ansåg dessutom att

borde sekretesslagen. Fråganåstadkommas översyngenom en av

kommer därför inte ytterligare belysas.att

införai och för sig tänkbar möjlighetDetsamma gäller att enen

bli fråga medspecialprocess för den mål det kan ochtyp av om

Att förbibehållande den nuvarande regleringen i kommunallagen. enav

rättssubjekt parallell lagstiftning med denså begränsad krets haav en
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gäller för myndighetsområdet fördelar.kan knappast medföra någrasom

Fortsättningsvis därförskall endast de rättsliga och praktiska

konsekvenserna de förstnämndatvå alternativen, direkt respektiveav

indirekt överklagande, analyseras och belysas. Eftersom de båda

alternativen innebär lagreglering möjligheten överklagaatten av

kommer motiven för vilka företag omfattaden skalltyper attav vara

likartade. Handlingsoffentligheten inskränkningarnaoch i kommerden

med andra 0rd ha omfattning hos företagen lagregleringenatt samma om
skall gälla direkt överklagningsmöjlighet eller indirekt.en en

redovisasInnan de förslagenbåda därförbehandlas frågan om

regleringen skall omfatta endast helägda aktiebolag och företagandra där

kommun eller landsting har bestämmande inflytande eller ioch såett om
delägarskapavfall i vilken omfattning enskilda kan accepteras.

Dessutom berörs frågan för inflytandegränserna kommuns överom en

företag också skall gälla flera kommuner eller fleranär landstingett

eller kommuner och landsting isamarbetar med varandra företag.ett

5.2 Företag skall omfattas regleringsom av

företag 3De enligt kap. 17 § kommunallagen skall tillämpasom

handlingsoffentligheten fullt får inte ha någon ägare änut annan en

kommun eller landsting. Någon kommunal stiftare fåränett annan en

inteheller finnas stiftelse förnär kommunal angelägenhet bildas.en en

Av förarbetena framgår intedock styrelse för stiftelse får haom en en

eller flera inteledamöter kommun. Lagen sägerrepresenterasen som av

bara kommun eller landsting bildarnär stiftelse skallatt etten ensam en

full handlingsoffentlighet Ensamkriterietgälla. gäller självabara
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bildandet stiftelsen inte förvaltningen enligt ordalydelsen. Avav

motivtexten 19909l1l7i propositionen prop. 161 framgår dock atts.

kriteriet skall tolkas så det inte får finnas intressentnågonatt annan

överhuvudtaget företageti hur litet andelsintresse Omän måett vara.

uttalandet också stiftelser där andra kommun deltar iänavser en

förvaltningen osäkert, eftersomär några andelsintressen inte kan

förekomma i stiftelse. Av propositionen framgår emellertid klarten

ifråga aktiebolag så enda aktie innehas någonatt snartom en av annan
kommunenän eller landstinget 17 § inte tillämplig.är Då skall istället

18 § tillämpas och fullmäktige möjlighet villkorställa påattsom ger

företaget kan efter vad rimligtär med hänsyn tillsom anpassas som

andelsförhållandena, verksamhetens och omständigheterna i övrigt.art
Även andelförhållandena inte motiverar något från fullavstegom

handlingsoffentlighet i sådana fall, finns det möjlighet medgöra detatt

hänsyn till verksamhetens och andra omständigheter. Dennaart

möjlighet är alltså utesluten kommunen samtligaäger aktier.om

Den nuvarande regleringen detgör alltså möjligt kringgå kravet påatt

handlingsoffentlighet i helägda företag nämnvärt ändra påutan att

ägarstrukturen. Om överklagningsmöjlighet endast skall gälla helägdaen

aktiebolag skulle den således lätt kunna bli verkningslös eller i det

illusorisk.närmaste

Frågan dåär lagreglering endast skall gälla företag där kommunom en

eller landsting bestämmer eller den skall innefattaävenensam om
företag där också enskilda delägareär eller har inflytande. Som

konstitutionsutskottet påpekat vid riksdagsbehandlingen av
kommunallagen kan det uppstå svårigheter behålla dennaatt

företagsform med blandat ägande inte handlingsoffentligheten fårom
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andelsförhållandena,beroende rimliga hänsyn tillgöras av
Ävenomständigheterna i övrigt.verksamhetens ochart om

påförsta det kravetkonstitutionsutskottet i hand ansåg att attvar

ingav betänkligheterstyrelseledamöter,fullmäktige skulle utse ursom

kravetassociationsrättslig synpunkt, erinrande utskottet påbl.a. attom

offentligas andel i företagethandlingsoffentlighet kunde efterges detnär

Å i TFliten. sidan borde enligt utskottet reglerna ochmycket andravar

fullt offentligas andel ii fall tillämpas detsekretesslagen många närut

företaget är stort.

frågaUttalandena i förarbetena till kommunallagen i denna kan ge en

företaglagreglering omfatta kommunala där deantydan börattom en

kan inslag privatallmänna intressena dominerande ändå haär men av

privat samverkan.ägande eller annan

198361,kommunalföretagskommitténs betänkande SOUI

iHandlingsoffentlighet utanför myndighetsområdet, och prop.

19868715l 149 diskussion svårighetens. fördes attom genom enen

skilja vilka angelägenheter hosgenerell formel tillräckligt klart ut

allmänna vilka inte det.enskilda och ärär somorgan som

i följandeDepartementschefen anförde denna del

vilketDen naturliga utgångspunkten, övervägernär man
offentlighetsprincipen utanförtillämpningsområde bör ha

myndighetssektorn, till principens syftekan med hänsyn synas vara
denna bör gälla i allmänna angelägenheter, dessaoavsettatt om

enskilda. Vill förverkligahandhas myndigheter eller dennamanav
grundsats emellertid på många och svårlösta problem.stöter man

sådant angelägenhet handhasEtt avgöra närär ettatt en som av
till rättsligaenskilt skall allmän sin karaktär. Detorgan anses vara

fall ligga till hands frånbegrepp det i så skulle nära utgå ärattsom
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enskilda.förvaltningsuppgifter, enligt anförtrosRF kansom
förvaltningsuppgift emellertid inte klart avgränsatBegreppet såär

det grund fördet möjligt användaär attatt att angesom
nämligenoffentlighetsprincipens tillämpningsområde. Jag attanser

områdeofrånkomligt krav det gäller utvidga detta ärnärett att att
tillräckligt skall framgå i vilkendet lagstiftningen klartav

förvaras hos andra myndighetenutsträckning handlingar än ärsom
offentliga.

Som jag det går det inte generell formelattser genom en
tillräckligt skilja vilka angelägenheter enskildaklart hosut organ

vilka inte det.allmänna och ärärsom som

Att idet gäller kommunala företag varje enskilt fallnär göra en

överklagningsrätt beroende sådana avgöranden gällerav som

andelförhållanden, verksamhetens och andra omständigheter låter sigart

inteheller svårighet. ordninggöra En sådan skulle dessutom skapautan

osäkerhet vid lagtillämpningen. Det måste dessutom stå helt klartstor

för varje företag vilka regler och villkor gäller för verksamheten isom

fråga offentlighet och sekretess. Att avskilja företags eventuellaettom

privata intressedel från den omfattas det kommunala intressetsom av

med alla sina i kommunallagen uppställda begränsningar torde kunna

i undantagsfall.göras endast Någon generell formel för detta torde vara

svårt formulera.att

Till skillnad från vad ofta gäller statligt ägda företag förutsätts ettsom

kommunalt emellertid bedriva enbart verksamhet allmäntav

kommunalt intresse även detta ibland sammanfallakan med privataom

intressen. Detta följer den allmänna kompetensregeln iav

kommunallagen och de begränsande förreglerna kommunal

näringsverksamhet och kommunalt företagande i privaträttslig form som

finns i 2 7 3kap. § respektive 16kap. För kommunala företag finns
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inget påtagligt skilja allmänna från privatadärför behov att utav

enskildaintressen företaget skulle ha delägare.om

för enskildaVar går då den eller de kommunen ellergränsen att parter

företaglandstinget vill samverka med i kommunalt skallett acceptera

handlingsoffentligheten fullt i företagetut

företagarorganisationerAv de fjorton företag och besvarat enkätenssom

fråga kunde gå, ansåg fem det allmänna måstegränsen tänkas attom var

90 aktiebolag för% aktierna i kommunaltänäga attettmer av

handlingsoffentlighetobligatorisk skall kunna gälla. Fyra ansåg att mer
ansågnatt50 % tillräckligt. inteborde Två reglerna kundeän vara

fannsnågon enskild delägare överhuvudtaget. Två företagaccepteras om

inte kundemenade någon generell gräns sättasatt utan

handlingsoffentligheten fick beroende verksamhetens ochgöras artav

inte eventuellt delägarskap.av

förMycket för det inte acceptabelt generellttalar är sätta gränsenatt att

lagreglerade handlingsoffentligheten vid så enskiltden ett stort

mindre hälften aktierna i aktiebolag.delägarskap än ettsom av

givetvis OmVariationer hänsyn till verksamhetens kan tänkas.med art

monopoltraditionell kommunal marknad med karaktärden avavser en

från privata delägares sidamöjligt till offentlighetdet toleransenär att

för och påskulle den konkurrens arbetadestörre än utsattvara om var

villkor. Som framgått det föregående detden övriga marknadens ärav

lagreglering anföra klaganinte möjligt låta rätt överatt ettatt en av en

förföretags bygga sådana urvalsgrunder. Gränsenkommunalt beslut på

definitivtfinnas utesluten måstetalerätt skall eller sättasnär vara mer

62



sådan nivå, där det privata inslaget marginellt i meningendenär atten

enskilda inflytandet i praktikendet betydelselöst. I sådana fallär kan

också generellt utgå från det inte finns några motsättningarattman

mellan det privata intresset och det allmänna.

I aktiebolagslagen finns i flera sammanhang inbyggda skydd och

rättigheter för minoritetsdelägare uppnått minst tiondelsom en av

aktierna. Om minoritetsdelägarna inte kommer till denna kvotdel ärupp

inflytandederas i det obefintligtnärmaste och ireglerna

aktiebolagslagen tvångsinlösen aktier kan i kraft.sättasom av

Visserligen kan aktieägare ha det bestämmande inflytandet vid ett

aktieinnehav hälften,än eller mindre vid spritt ägande. Enettav mer

minoritet minstäger tiondel aktierna har emellertid intesom etten av

obetydligt inflytande. Den kan bl.a. påfordra utseende av en
minoritetsrevisor, påkalla vinstutdelning, påkalla bolagsstämma för

väckande talan skadestånd till bolaget och själv väcka sådanävenav om

talan.

Som flera kommunala aktiebolag och kommunala företagarorganisationer

påpekat, skulle det rimlig avvägning i analogi med reglernaattvara en

för tvångsinlösen aktier sätta gränsen där offentlighetsreglerna skallav

tillämpas vid kommunalt aktieinnehav överstiger nio tiondelarett som av
aktierna representerande nio tiondelarän irösterna bolaget.mer av

Med sådan gränsdragning måste således kommun bjuda minstuten en
tiondel aktierna i helägt aktiebolag för den lagregleradeett atten av

handlingsoffentligheten skall kraft.sättas ur

För de andra juridiska kommun och landstingtyperna av personer som
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till finns intekommunala angelägenheterfår överlåta vården av

lagregleringassociationsrättsliga regler kompliceratmotsvarande ensom

vid samverkan med privata intressenter.handlingsoffentligheten enav

eller landstingettillräckligt kommunenHär kan det attattvara ange

vilket regel fallet debestämmande inflytande, ärskall ha ett som om

stiftelse förening skall flerför exempelvis eller haenligt stadgarna enen

hälften utslagsröst eller på denstyrelseplatserna, sätt utövaän annatav

faktiska beslutanderätten.

ilandsting samarbetar med varandraNär kommuner och ett

privaträttsligt enligt konstitutionsutskottets meningbörorgan

insyn i sådana företaghuvudregeln i fråga kraven på kontroll ochom

landstingdessa ställs lika högt kommun ellernär ärettattvara som en

gäller enligt konstitutionsutskottet särskilt iensambestämmande. Detta

handlingar hos företaget.fråga allmänhetens del Denrätt att ta avom

för företaggällande bestämmelsen i kommunallagen där kommunen
annanlandsting tillsammans med skall enligteller bestämmerett

avgörande betydelse bör fästas vid detkonstitutionsutskottet tolkas så att

enheter ingår i varförförhållandet enbart kommunala ägarkretsen,att

föreskrivas.full handlingsoffentlighet bör

hänvisning tillöverklagningsmöjligheten bör medDen lagreglerade

gällautskottsuttalandet interkommunala företag där det samladeockså

föreslagna niokommunala inflytandet inte underskrider den gränsen

tiondelar aktierna aktiebolag eller där det allmänna har deti ettav

juridiskaavgörande inflytandet i andra personer.

kunna utläsas rättsregel medEftersom överklagbarheten måste av en

3företag i övrigt iotvetydiga och klara rekvisit, kan inte som avses
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18 § tämligenkap. kommunallagen inordnas i denna regel. Om den

oklara regleringen allmänhetens insyn i företag i övrigt skalldelägdaav

behållas, bör således dessa företag lämnas utanför den lagreglerade

möjligheten överklaga. Det gäller alltså de företag har sådanaatt som

inslag enskilt ägande eller enskilt inflytande kommunen ellerattav

landstinget inte kan bestämma föreslagnasägas enligt denensam

gränsdragningsregeln. Någon obligatorisk lagregel skyldighet attom

hänskjuta utlämnandefråga till kommunstyrelsen föreslås således inteen

för dessa företag. Om sådan prövningsmöjlighet skall komma tillen

stånd blir således beroende de ägardirektiv eller dylikt de iav som
företaget samverkande kan komma överensparterna om.

Den lagrådet i yttrandet kommunallagspropositionenöver begärdaav

översynen sekretesslagen för införa rättsmedelatt ett motav

företagsbeslut gällde, såvitt framgår yttrandet, endast företagav som en
kommun eller vid kommunal samverkan flera kommuner har ett- -

inflytandeavgörande Lagrådetöver. byggde sitt förslag den

uppfattningen kommunerna och landstingen endast i ringa omfattningatt

begagnar andra helägda företagän för vården kommunalaav
angelägenheter och tendensen har gått i riktning deatt mot att av
kommunerna helt dominerande företagen har ökat sin andel. I

sammanhanget hänvisar Lagrådet till kommunalföretagskommitténs

betänkande SOU 198213 Kommunalföretaget, innehållersom
uppgifter i angivet hänseende för tiden 1980.årt.o.m.

Konstitutionsutskottet bygger sitt förslag på uppfattning ochmotsatten
anför

Enligt vad utskottet inhämtat föreligger delägda företag i ganska
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Övervägande falldessaomfattning. delen utgörsbetydande avav
antingenlandsting medeller samverkardär kommun ett enen

kategori denprivaträttsligt denna ärenskild ett organgenom -
icke obetydlig delkommunal enhet. Iellerstörsta avenen annan-

mindre andelbegränsad tillfall kommunens ägarandeldessa är en
inflytande företagetföretaget, avgörandeoch något överav

kommerinte. antagande lagrådets förslagföreligger således Ett av
all sannolikhet leda tillenligt utskottets bedömning med att storatt

företaglandstingens nyssnämnda delägdadel kommunernas ochav
ochavvecklas beroende på den kommunernakommer att partatt

ivissa inslaglandstingen samverkar med inte kommer accepteraatt
föreslagna regleringen.den

kan den slutsatsen drasåtergivna lagråds- och utskottsyttrandenaAv de

lämnaefterlysta rättsmedlet för företagsdet pröva vägranett att utatt att

förutom företag företag där kommunerhandlingar avsåg helägda även

inflytandet.landsting har det avgörande eller bestämmandeoch

denfram berörs således inteGenom det förslag läggs här,som

3 18regleringen i kap. § kommunallagen på sättnuvarande än attannat

landsting det bestämmandeeller föreningar där kommuner och harbolag

allmänhetens delundantas såvitt beslut rättinflytandet att ta avavser om

företagen skall såledesföretaget. de andra delägdahandlingar hos För

rimlig tillomfattning med hänsynkunna ärdenna rätt somges en

i övrigt.och omständigheternaandelsförhållandena, verksamhetens art

föreslå motsvarande justeringari kommitténs direktivingår inteDet att

3enligt kap. 17 §övriga villkoren för verksamhetendet gäller denär

lösningeninnebär med den föreslagna kommerkommunallagen. Detta att

inflytande gällaföretag erforderligt kommunaltför delägda med att

1handlingsoffentlighet, villkorenobligatorisk medan avsersom

minst2 styrelseledamöter ochkommunalt ändamål, utseende enav

till3 kommunfullmäktiges yttranderätt, kan jämkas med hänsynrevisor,
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andelsförhållandena, verksamhetens och omständigheterna i övrigt.art

5.3 Alternativ lösning med direkt överklagande

Utgångspunkten företagsär beslut innebär vägranatt ett attsom en

lämna handling direkt skall kunna överklagas och rättsligtut prövasen

efter lagstiftning gäller för allmänna handlingar. Prövningensamma som

skall alltså inte ske i enlighet med de grunder gäller för allmännasom

handlingars offentlighet i 2 kap. TF och sekretesslagen.

Den enklaste ivägen så fall utvidgaär den lagregleradeatt

handlingsoffentligheten i likhet med vad gäller för vissa enskildasom

fullgör statliga uppgifter med karaktärorgan som av
myndighetsutövning. Förebild och utgångspunkt för regleringen skulle

då 1 kap. 8 § andra stycket sekretesslagen. Denna lagbestämmelsevara

TF regler delrätt handlingar hos myndighetatt att taanger s om av en
skall gälla handlingar hos de i bilaga till lagen angivna enskildaen

Handlingsoffentligheten gäller bara handlingar hör tillorganen. som
verksamhet fullgörs på uppdrag Vid tillämpningenstaten.som av av
sekretesslagen skall jämställas med myndigheter.organen

Överfört på kommunala företag för vilka den lagreglerade

överklagningsmöjligheten föreslås gälla, skulle lagstiftningen kunna

utformas i tredje stycke till 1 8kap. § sekretesslagen.ett nytt

Bestämmelsen kunde den innebörden, föreskrivsvad i TFatt som om
del handlingarrätt hos myndighet skall tillämpas aktiebolagpåatt ta av

erforderligamed den kommunala ägarandelen. Dessutom bör sådant

aktiebolag jämställas med myndighet vid tillämpningen av
sekretesslagen. För handelsbolag, förening eller stiftelse där kommun
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skulle reglerinflytandetlandsting bestämmandeeller har det samma

gälla.

formellt samtligakonstruktion kommerlagtekniskaGenom denna

de kommunalabli tillämpliga hosävenbestämmelser i sekretesslagen att

15i kap.Bestämmelsernamed regleringen.företag som avses

ställaregistrering handlingar kan kommasekretesslagen bl.a. attavom
Även lagstiftning pådelvis krav företagen.på annannya

företagen och dessdirekt beröramyndighetsområdet kommer att

lagändringar imedför förslaget behov denpersonal. Samtidigt av

tillämpningenrättsliga bakgrunden förlagstiftning bildar den avsom

handlingsoffentligheten.

bakgrundslagstiftningen5.3.1 förKonsekvenser

mängd bildar denfinns reglerPå myndighetsomrädet det somen

tillämpning.offentlighetsprincipens Reglernarättsliga bakgrunden till

offentligrättsligasådanamotsvarighet enskilda Detsaknar hos ärorgan.

vidförfarandetregler gäller arkivvård, bestämmelser omsom

straffansvar vid brottföreskrifterutlämnande handlingar, motomav

tystnadsplikt tillsyn JO och JK.och regler avom

ochnämnda företagen i TFsAlternativet helt inordna deatt

ifrågainnebär rad konsekvensersekretesslagens regelsystem omen

tillämpning.offentlighetsprincipens dessa skallbakgrundsreglerna för Av

i följande.innbär lagändringar belysas detdelen som

68



Vården företagens handlingarav

Med den regleringenvalda utgångspunkten för av

handlingsoffentligheten hos de kommunala företag kommersom avses,

dessa jämställas med myndigheter och företagens handlingar kommeratt

allmänna handlingar.att anses som

helägt7Ett kommunalt företag bli föremålkan för utförsäljning helt eller

detdelvis till enskilda fusioneringägare, eller uppdelning så i TFatt s
sekretesslagensoch mening förlorar sin myndighetskaraktär dvs.

privatiseras. Företagets handlingar bestämmelsen isom genom

sekretesslagen haft karaktär allmänna handlingar förlorar därigenomav

inte denna sin egenskap. Enligt huvudregeln för allmänna handlingar är

de allmän egendom och kan inte avhändas det allmänna. förblirDe med

andra ord allmänna även verksamheten blir privat eller upphör.om

Detsamma gäller givetvis kommunal myndighets verksamhetom en

upphör eller övergår i privat regi. Handlingarna därförmåste övertas av
kommunal myndighet enligt vad föreskrivs i arkivlagen.en som

I fråga sådana privaträttsliga fullgör vissa statligaom organ som

uppgifter och räknas i bilagan till sekretesslagen gäller enligtupp

arkivlagen de upphör med sin verksamhet, skall de inomatt treom

månader överlämna handlingar rör verksamhet, inämnssom som

sekretesslagens bilaga, till statlig arkivmyndighet. Samma regel gälleren

statliga eller kommunala myndigheter sinnär upphör med verksamhet. I

7 I den fortsatta framställningen används benämningen helägt för
de juridiska omfattasskall den föreslagna regleringen ipersoner som av
sekretesslagen benämningenoch delägt för övriga företag, för vilka
den nuvarande dispositiva 318regeln i KL förutsätts fortsatt giltighet

vissamed redaktionella ändringar.
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iinföraslagstiftning regelkonsekvens med måste motsvarandedenna en

företag karaktärarkivlagen de förlorar sinför helägda kommunala om

myndigheters arkiv måstesådana. Vad för kommunalagällersom som

företagens.då föreskrivas gälla också de helägda kommunala

Om företaget vid privatisering behöver sina handlingar i denen

fortsatta lösning de lämnas till företagetverksamheten kan att uten vara

förbehåll företagetmed den personal hos kommer delatt att tasomom

sekretesskyddat material iakttar den sekretess gäller. I sådanaav som

fall förvaradeemellertid handlingarna hos arkivmyndigheteten. Detanses

framgår 2 3 14 §§kap. och TF. Följaktligen det arkivmyndighetenärav

fullgör myndighetsuppgifterna det gäller handlingarna, vilketnärsom

bl.a. innefattar tillhandahållande enligt 2dem bestämmelserna i kap.av

TF besluta sekretess Sådana åtgärder ärsamt om m.m.

myndighetsutövning enligt inteRF kan överlämnas enskild utansom

stöd lag.av

När kommunal myndighet upphör enligt arkivlagenskall dessen

handlingar tillöverlämnas arkivmyndighet inom månader. Detsammatre

gäller verksamheten tillnär övergår enskilt I propositionenett organ.

19899072,prop. 78 har med hänvisning till principen atts. om en

allmän handling aldrig kan förlora denna anförts, statligstatus att om en

eller kommunal myndighets verksamhet till enskiltövergår börett organ

inte handlingarna överlämnas till detta istället lånas frånutan ut

arkivmyndigheten.

I artikel i Förvaltningsrättslig tidskrift 491 236 behandlasen nr s.

frågan sedd perspektivet bolagisering statliga affársverk, Iur av av

artikeln belyses de problem och legala komplikationer ettsom
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sådansekretessförbehåll medför vidutlåningsförfarande med en

bli frågamasshantering sekretesskyddade uppgifter det måstesomav

hemligt material enligtSekretessförbehåll vid utlämnande ärom. av

uppgifterifråga specificerade ilagstiftningen tänkt användasatt om en

hemligRöjandethandling lämnas till bestämdut enperson. avsom en

i flesta fall menbedömning vid detuppgift fordrar de skade- elleren

ospecificeradetillfälle lämnas varför massutlämnandeden ut, ett av

hos företaget.uppgifter inte kan ske till obestämd krets personalaven

praktiska utlämnande-Det måste dessutom uppstå problem hanteraatt

sekretessfrågor ifråga uppgifter i handlingar aktuella ioch ärom som en

arkivmyndighets befattning medverksamhet alltjämt pågår. Ensom

handlingar utlämnandefrågor ha varit avsedd fördet gäller tordenär

handlingar för inte fylleröverlämnats dit de längre någonattsom

funktion Framför innebärai pågående verksamhet. allt måste deten

ibetydande svårigheter skade- och menbedömningargöraatt en

privata intressen.verksamhet inte för och drivsman ansvarar som av

till enskilthär redovisade med utlåningsförfarandeDe problemen ettett

lagreglering, deanledning till så ävenövervägaatt attorgan ger en

företaget i TFs meningutlånade handlingarna skall förvarade hosanses

myndighetsuppgifterna länge handlingarnaoch detta anförtros såatt

frågabehövs i företagets verksamhet. En därmed sammanhängande är

privatisering kommunala företag skulle omöjliggöras ellerom en av

sekretesslagensbehöva kvar i TF ochförsvåras det skulle levaom s

Enligt erfarit kommer bl.a. sådantregelsystem. vad kommittén har ett

för särskild inomövervägande inom arbetsgruppgörasatt ramen en

1993.regeringskansliet under våren
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endastmyndighetsuppgifternaOm utformas skall fullgörasreglerna så att

harföretaget efter medgivande eller landstingetså länge kommunenav

betungandei sin hanteringen inte bli särskilthandlingarna vård behöver

eventuella nackdelarför företagen bli övergående Denatur.utan av mer

ellerfinnas företaget självt får skade-kan uppvägs göraattsom av

menbedömningar sekretesskyddade uppgifter utlämnade.begärsom

Samtidigt undviker komplicerade förfarandet meddetman

sekretessförbehåll vid utlåning handlingar från arkivmyndigheten.av

lagregel handlingsoffentlighet företag det allmännasEn hos därom

inflytande dominerande bör då kompletteras med regelär sägeren som

TFs och sekretesslagens regler del allmännarättenatt att taom av

handlingar också kan handlingar förvarasgälla hos ettsom organ som

blivit enskilt i sekretesslagens mening allmännasdetattgenom

inflytande minskat eller upphört. Detta kan gälla handlingardå som

företaget måste ha tillgång till i sin fortsatta verksamhet avtal, andrasom

affárshandlingar, verksamhetsplaner, ritningar och

redovisningshandlingar m.m.

Möjligheten vid privatisering lämna samtliga handlingar tillöveratt en

arkivmyndigheten och med eventuellt sekretessförbehåll låna de man

behöver, måste givetvis finnas kvar utnyttja det är praktisktnäratt mest

juridisktoch genomförbart. Detta behöver inte särskiltregleras utan

framgår det återgivna motivuttalandet till arkivlagen.av

särskild frågaEn är vad händer såsom enskilt företagett ansettsom om

kommunalt förvärv aktier andelar blireller helägtettgenom av

kommunalt företag. Skall de handlingar företaget hade i sin vårdsom

före förvärvet allmänna handlingar och omfattasanses som av
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offentlighetsprincipen, reglerna registreringsskyldighet ochom
arkiveringsreglema Att ställa krav på företaget i efterhand registreraatt

sina handlingar och eventuellt ordna dem i arkiv enligt regler kannya
inte befogat fyllaeller någon funktion offentlighetssynpunkt.anses ur

Handlingsoffentligheten har till syfte allmänheten skall kunnaatt

kontrollera myndigheternas verksamhet fullgöroch de den medatt

hänsyn till bl.a. kravet på rättssäkerhet. Något behov sättaattav
företagets tidigare verksamhet under allmän debatt och granskning torde

därför inte finnas TFs synvinkel. Handlingarna kan dessutomsett ur

inte ha kommit in till eller upprättats hos det nybildade företagetanses

enligt reglerna detta i TF.om

Några särskilda Övergångsbestämmelser till 1 8kap. § andra stycket

sekretesslagen och bilagan till denna finns inte. I propositionen

198687l51 187 f konstateras i stället handlingar förvarasatts. som
hos de i bilagan och hör till däri angiven verksamhet iorgan som anges

och med ikraftträdandet av ändringarna i sekretesslagen blir att anse
allmänna handlingar. Dessutom konstaterades någon skyldighetsom att

registrera sådana handlingar inte förelåg eftersomatt

registreringsskyldigheten i 15 kap. 1 § endast sikte handlingarpåtar

kommer in till eller hosupprättas efter lagensorganetsom
identifieraikraftträdande. Om det skulle svårigheteruppstå sådanaatt

oregistrerade handlingar, denär begärs utlämnade, kan organet

åtminstone under övergångstid hänvisa till bestämmelsen i 2 12kap.en

§ TF, skyldighet tillhandahålla handlingar på ställetatt attsom anger

inte föreligger det betydandemöter hinder.om

Vad här redovisats uttalandet i propositionen bör kunna tjänasom av

vägledning på de kommunala företagens handlingar,som som genom
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ikraftträdande. Det ärhandlingar vid lagenslagstiftning blir allmänna

uppgifter,statligafråga enskilda medhär, liksom i de organenom
från vadform. Bortsetti oförändradverksamhet fortsättersamma som

allmännaoffentlighetsprincipens syfte och hursagts omsom ovan
privata företagbör detsamma gällaenligt TF närhandlingar tillkommer

kommunala företag. Företagets gamlaägarbyte blir helägdagenom

terminologi, inkommit tillenligt TFs hahandlingar kan knappast, anses

exempelvis aktieförvärvet, Detföretagetdet helägda kommunala genom

eftersomallmänna handlingar deändå rimligt betrakta dem ärär att som

egendom.det kommunala företagets

företagethandlingarna, hosEn aspekt problemetpå är, attannan som

tidigare i princip varit hemliga kommunaliseringen blirmen genom

förvandlingenoffentliga, kanske hade utformats på sättett annat om

förutses. förstärkninghade kunnat Genom den sekretessenav som

kommittén föreslår, eventuella olägenheter det slaget kunnabör av

undvikas vid företagsförvärv. särskild lagregelkommunalt Någonett om

inte uttalande idetta torde nödvändig. Ett klargörande rättslägetvara om

motiven i lagstiftningsärendet borde tillräcklig vägledning förvara

rättstillämpningen.

Registrering handlingarav

inskränkningar i allmännaI sekretesslagen regleras inte bara de

offentlighet fårhandlingars enligt TF meddelas i särskild lag.som

Utanför för den egentliga sekretessregleringen i sekretesslagenramen

15finns föreskrifter i bl.a. diarieföring, förfarandet vidäven kap. om

utlämnande allmänna handlingar och myndigheternas skyldighet attav

lämna uppgifter till allmänheten andra myndigheter. kapitlet finnsoch I
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också föreskrifter myndighetsöverklagande beslut,om av en som

innebär lämna handling till enskild ellervägran någonatt ut en en annan

myndighet. Dessa bestämmelser, inte berör egentligasom

sekretessfrågor, kan komplettera TFssägas bestämmelser på dessa

punkter.

Genom direkt lagreglering de kommunala företagens skyldigheteren av

beträffande företagens handlingar kommer TFs och sekretesslagens

föreskrifter gäller myndigheter i allmänhet bli tillämpligaockså attsom

på de kommunala företagen.

Bestämmelsen diarieföring och registrering finns i 15 kap. 1 § iom

sekretesslagen. Den allmän handling kommitsäger när in till elleratt en
upprättats hos myndighet skall registrerasden dröjsmål, detutanen om

myndighetensinte uppenbartär den ringaär betydelse föratt av

verksamhet. Registreringsskyldigheten gäller dock inte alla handlingar.

Ifråga handlingar för vilka sekretess inte gäller räcker det med deattom

hålls så ordnade svårighetdet kan fastställas de kommit inatt utan om
eller upprättats. Lagens krav på hålla handlingarna ordnade kanatt anses
uppfyllt de exempelvis i tidsföljd läggs in i akt i ärende ellerettom en

hålls ordnade enligt så utomstående kan fåsystemett annat att en en
överblick vilka handlingar finns.över som

Det är således bara handlingar omfattaskan sekretesssom av som
ovillkorligen måste registreras. Registreringsskyldigheten påverkas inte

handlingen bara delvis omfattas Närsekretess. det gällerom av

handlingar inte hemliga har myndighetenär valfrihet låtaattsom

registrera även dessa eller ordna dem på det sätt som sagts.nyss
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enligt paragrafens andra styckeregeringenDet bör uppmärksammas att

registreringsskyldighet i frågafår föreskriva frånundantag om

myndighet i betydandehandlingar förekommer hosvisst slagav som en

aktuell för handlingaromfattning. I vad denna möjlighet kanmån vara

närvarande inte överblickas.hos kommunala företag kan för

frånHyresinbetalningar, abonnentdebiteringar, inbetalningar abonnenter

hållsoch verifikationer kan omfattas sekretess ändåandra som av men

enligt redovisningsregler bör handlingar kanordnade gällande vara som

undantas från registreringskravet.

register diarium för handlingar registreras skallEtt eller de måstesom

följande 15 2 §-innehålla uppgifter kap.

datum då handlingen kom eller upprättades,

diarienummer eller beteckning har åsattsannan som

handlingen,

från handlingen har kommit eller till den harvem vem

expedierats,

4. i korthet vad handlingen rör.

Uppgifter enligt 3punkt eller 4 får dock utelämnas eller särskiljas om

det behövs sekretessskäl för registret i övriga delar skall kunnaattav
Ävenlämnas från denna regel kan regeringen föreskriva förundantagut.

myndigheternainte skall tvingas till omfattande dubbelregistreringatt en

samtidigt det registret skulle ringa föröppna värdesom vara av en

utomstående.

Syftet med bestämmelserna myndigheternas skyldighet registreraattom

eller ordna sina handlingar allmänhetens delär rättatt garantera att ta av
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allmänna handlingar. Det förmed andra 0rd nödvändigtär att

offentlighetsprincipen skall fungera myndigheterna håller sinaatt

handlingar registrerade eller åtminstone ordnade på sånt detsätt gåratt

konstatera vilka handlingar finns.att som

Myndigheterna har alltså relativt frihet ordna denna så destor atten som
finner bäst med tillhänsyn sin organisation och verksamhetens Enart.

myndighet huvudsakliga verksamhet består i handläggaattvars

ansökningar eller ärenden i omfattning, socialmyndigheter,stor som
skattemyndigheter, kronofogdemyndigheter liknandeoch måste givetvis

föravsätta större registrering handlingar andraänresurser av

myndigheter exempelvis själva initierar sina ärenden eller inte isom

någon utsträckningstörre sysslar hanteringmed handlingar.av

De kommunala företagen torde inte i utsträckningsamma som
myndigheter i allmänhet eller expediera handlingar. Någonemotta

större belastning i administrativt hänseende behöver det inte innebära för

företagen uppfylla registreringskravet. affarshandlingarDeatt som
företagen hanterar torde i allmänhet hållas i sådan ordning att

sekretesslagens krav redan i och med detta bör kunnaanses vara
uppfyllda. Något centralt register behöver inte finnas enligt

sekretesslagen. Inte heller finns krav på dagliga listorupprätta överatt

inkomna handlingar. Den registrering kan bli nödvändig kan medsom
fördel decentraliseras till företagets olika avdelningar handlingarnadär

skall användas. Inom bostadsföretag kan de olika lokalkontorenett t.ex.

sinsköta diarieföring.egen
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H..

arkivlagen medmyndigheter gällerkommunalaFör statliga och

myndigheterna och tillsynen överarkivbildning hosbestämmelser omom
hurfinns också bestämmelserI lagende fullgör sina skyldigheter.att om

myndighetensarkivmyndigheternasskall förfara med omman

myndighet. Enligt lagenverksamhet upphör eller övertas av en annan

arkivmyndighet. Styrelsenlandsting finnasskall i varje kommun eller en

nämnd det.inte fullmäktigearkivmyndighetär attutsett annan varaom

förarkivlagens reglerades fråganFöre tillkomst ansvaretom

ytterligarearkiv i kommunallagen och dekommunernas och landstingens

arkivvårdenföreskrifter för arkivbildningen ochbehövdessom

arkivreglementen.meddelades i kommunernas

allmänhetens tillgång tillEtt arkivlagens syften är att garanteraav

handlingar efter det myndigheten inte längre harallmänna även att

överlämnar dem tillbehov handlingarna förr ellerutan senareav

företagen jämställasarkivmyndigheten. Om de kommunala kommer att

inordnasmed myndigheter det företagens handlingar måste degällernär

ifråga de enskildai arkivlagens regelsystem. Detta gäller redan om

enligt l 8 §fullgör vissa statliga myndighetsuppgifter kap.organ som

iandra stycket sekretesslagen.

1976125Bokföringslagens föreskrifter arkiveringsskyldighet harom

alltdelvis andra syften arkivlagens. Enligt bokföringslagen skallän

i skick betryggande underräkenskapsmaterial bevaras ordnat och på sätt

minst tio räkenskapsåretår från utgången det kalenderår dåav

avslutades. gäller avtal och andra handlingar särskildDetsamma av
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betydelse för belysa rörelsens ekonomiska förhållanden.att

Enligt arkivlagen skall myndighetens arkiv bildas sådana handlingarav

myndigheten beslutar skall förhand arkivering.tassom om

Arkivbildningen skall tillgodose arkivlagens syften, förutom attsom
tillgången till allmänna handlingar, tillgodose behovetärgarantera att av

information för rättsskipningen och förvaltningen forskningenssamt

behov.

Oberoende de båda lagarnas olika syften torde arkivlagensav

tillämpning företagenhos inte komma innebära ökadnämnvärtatt

administrativ belastning företagen.på Dessa skall inte behöva inrätta

någon särskild arkivfunktion för uppfylla arkivlagensäven krav. Denatt

kommunala arkivfunktionen bör besvär kunna fullgörastörre dessautan

uppgifter de kommunala företagen. Arkivmyndighetens

tillsynsuppgifter innebär i praktiken intenämnvärt större kravatt

kommer ställas företagenpå vadän redan bokföringslagen Detgör.att

bör dock observeras begreppet allmän handling innefattar denänatt mer
handlingar i bokföringslagen. Till allmän handlingtyp av som anges

räknas korrespondens inte har anknytning till bokföringen.t.ex. som

Företagens arkiv torde dock faktiskt inte komma innehålla sårent att

mycket vad bokföringslagenän redan föreskriver. Företagen ochmer

den kommunala arkivmyndigheten bör i samråd fastställakunna vilka

handlingar skall arkivhandlingar.som vara

Om denna lösning väljs bör i arkivlagen införas bestämmelseen som
vad enligt lagen förgäller kommunala myndigheters arkivattanger som

skallockså gälla dehos kommunala företag i bestämmelsesom anges en
i sekretesslagen. Samtidigt bör i arkivlagen föreskrivas denatt
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deenligt lagen även övertillsynenarkivmyndigheten fullgörkommunala

landsting ellerellerfall flera kommunerföretagen. I dekommunala en

lämpligföretag, kani sådantlandsting samverkarochkommun ettett en

landstingen kommer överensrespektivekommunernalösning omattvara
fullgöraarkivmyndighet skalllandstingsvilketvilken ellerkommun som

viss kanmed rättkommunhandlingar,uppgiften. Att somansesom en
ioch hamnarfrånhänds kommunendärigenomarkivhandlingar,sina

eftersombetydelseingeni sammanhangetvård harkommunsen annan
ocharkivhandlingenföljersekretessenhandlingsoffentligheten respektive

heller intekanKommunallagenområde.till kommunensinte knutenär

begränsadordning. En såför sådanhinder ilägga vägen enanses
avtalkunna lösasfråga börförvaltningsuppgift det är genomomsom

i formsamverkanmellan samarbetspartema även avom

möjlig.kommunalförbund är

kommunaltlandsting iflera kommuner ellerSamverkan mellan ett

skallde kommerförutsätter således överensföretag att somom vem

Enföretaget.arkivmyndighetens uppgifter det gällerför näransvara
detbehöverin i arkivlagen. Däremotdå ocksåerinran detta bör tasom

exempelvissedermera,särskiltinte utsägas ansvaretatt om

överföras till kommun.ägarförhållandena ändras, kan en annan

linvhFr vfr Imnnin inoml an

enligtdenutlämnande handläggasfår frågorföretagenInom somavom
fårinstruktionfått uppdraget. Utan sådandyliktinstruktion eller

inomskallbeslutsgångenligga hos VD. Hurbehörigheten varaanses
Deeller dokument.i bolagsordningenföretaget regleraskan annat

givetvis inte utformas såhandläggningsrutinerna fårinterna att

blir eftersatt.skyndsamhetskravet i TF

80



Ändringar5.3.2 i kommunallagen

En reglering i sekretesslagen allmänhetens delrätt att taav av

handlingar hos kommunala företag innebär 3bestämmelsen i kap. 17att

§ kommunallagen måste ändras på den punkten. Paragrafen räknar upp
de villkor fullmäktige måste ställa innan vården kommunalsom av en

angelägenhet överlämnas till aktiebolag där kommunen ellerett

landstinget bestämmer eller de bildarnär stiftelseensam, ensamma en
för ändamål. I punkten fyra fullmäktige skall beslutaattsamma anges

allmänheten har rätt del handlingar hos företaget enligtatt att taom av

de grunder gäller för allmänna handlingars offentlighet 2i kap. TFsom

och sekretesslagen. Om handlingsoffentligheten direkt kommer att

framgå sekretesslagen måste punkten fyra helt utgå och medersättasav

hänvisning till nämnda författningar.en

Bestämmelsen i kommunallagen berör endast helägda kommunala företag

medan handlingsoffentligheten enligt sekretesslagen skulle komma att

omfatta andra juridiskaäven inte är helägda kommunpersoner som av
eller landsting. Hänvisningen till TF och sekretesslagen ifråga dessaom
företag får då i stället lämnas i ändrad 3 18kap. § i kommunallagenen

gäller de delägda företagen.som

De villkor fullmäktige enligt gällande lag skall föreskriva för desom

företag också har privata delägare eller intressenter desammaärsom

för de helägda, i omfattning rimlig tillär med hänsynsom men en som
andelsförhållandena, verksamhetens och omständigheterna i övrigt.art

Ifråga villkoren föreslås den paragrafenändrade liksom förattom

närvarande hänvisar till dessa i 17 När det gäller

handlingsoffentligheten i stället direktsägs i paragrafen fullmäktigeatt
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delskall havilken utsträckning allmänheten rättskall besluta i att taom
i TF ochgrundernaenligtden juridiskahandlingar hos personenav

mindreägarandelen ärden enskildainnebärsekretesslagen. Detta att om

företagssamverkan medvidtiondel aktierna ellerän annanaven
inflytandet,avgörandelandsting har detenskilda ellerdär kommuner

handlingsoffentlighet.föreskrivnainte någotbehöver fullmäktige om

indr k rkl5.4 lsnin vA m

gälleröverklagningsmöjlighet detnärinföraandra alternativetDet att en

gällandeihandlingar byggerföretagsbeslut lämnavägra utatt som

offentlighetsprincipen ärtillämpaföretagens skyldighetlag att att

inte omfattas någonföretagencivilrättsligt innebärreglerad. Det att av

kommunallagen.finns ioffentligrättslig reglering denän somannan
fåri övrigt och inte någracivilrättsligasin heltFöretagen behåller status

myndighetsuppgifter.

lagstiftningockså utanför denoch personal lämnasFöretagen dess som

tillämpning,offentlighetsprincipensbakgrunden tillbildar den rättsliga
förfarandetvidregistrering, arkivvård,bestämmelsersåsom om

tystnadsplikt och tillsynförhandlingar, brottutlämnande motansvarav

JO och JK.av

Överklagningsmöjligheten skalltillskapas företagdetatt somgenom

offentlighetsprincipen bestämmelse iomfattas genom enav
kommunstyrelsenblir hänskjuta frågan tillkommunallagen skyldigt att

handling.missnöjd företagets lämnanågon är med vägran att ut enom

kommunalalåta alladet föregående har redogjorts för skälenI att
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företag omfattas offentlighetsreglerna oberoendeav av
Verksamhetsinriktning. Med hänsyn till den nuvarande regleringen iatt

kommunallagen direktiven föroch utredningen inte några undantaggör

för företag vissmed verksamhet finns inte heller anledningtyp attav nu
skilja på exempelvis självñnansierade och skatteñnansierade företag.

Ifråga delägda företag gäller vad anförts Offentlighet kanom som ovan.

således det enskilda ägandet inte nio tiondelarär större änaccepteras om

aktierna eller kommuner eller landsting har det avgörandeav om

inflytandet i andra juridiska personer.

Företagets skyldighet hänskjuta frågan utlämnande handlingaratt om av

till det kommunala måste lagfästas med bestämmelse iorganet en
kommunallagen i anslutning till de rör de kommunala företagen.som

Bestämmelsen utformas 6kan med 15 kap. § sekretesslagen som
förebild, reglerar myndigheternas förfarande bl.a. handlingnärsom en

vägras utlämnad eller lämnas med sekretessförbehåll.ut

Det innebär regel handläggningsförfarande hosatt ett etten om

privaträttsligt återfinns i lag reglerar kommunernasorgan en som

verksamhet. Genom bestämmelserna i 3 16,kap. 17 18och i

kommunallagen har emellertid de kommunala företagen fått sin

kommunalrättsliga reglering förankring.och Villkoren för bedrivaatt

kommunal verksamhet i privaträttslig form framgår 17 18 §§.ochav

Företagens skyldigheter förutsätts regleras i civilrättslig form genom
avtal, föreskrift i bolagsordning eller stadgar inte direktoch i lag.etc.

Skyldigheten i fråga handläggningen utlämnandefrågan ochom av

skyldigheten hänskjuta den till kommunalt emellertidäratt ett organ av
fundamentalså betydelse för överklagningsrätt skall fungera,att atten
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utformatsdirekt i lagen. Den kunde haden bör utsägas ettannars som

föreskriva forvillkor fullmäktige obligatoriskt hade attsom

blir sakverksamhetens överlämnande. I praktiken det samma om

direkt i Några andra påföljder står hellerskyldigheten skrivs lagen.ut

tillgripasinte till för tredskande företag de kanbuds änett som av

villkoren inte uppfylls. Det får samtidigt erkännasde andraägaren om

alternativetdetta förhållande den länken i medutgör ettatt svaga

indirekt överklagande.

5.4.1 tryckfrihetsförordningens tillämplighetSekretesslagens och

efter hänskiutande

rättsliga prövningen skall kunna på TFsFör den äga ochatt rum

sekretesslagens grunder måste handlingen utlämnande skall prövasvars

handling förvaras myndighet. dehos Detta kan utanvara en som en -
ändringar i sekretesslagen förutsättning för tidigaredetsom var

redovisade alternativet åstadkommas företagetbara attgenom ger-
handlingen till Handlingen blir därigenomdet kommunala organet.

allmän enligt kommunstyrelsenTF och måste med krav påsamma

skyndsamhet frågan utlämnande. Genom företagetavgöra attom

hänskjutit enskildframställning frän utlämnandeen en om av en

handling företaget givits in till kommunen blivitdenattsom genom av-
ärendet anhängighetsverkan hos kommunstyrelsen,allmän har dvs.-

blir skyldig skyndsamt fatta beslut i ärendet. Om beslutetstyrelsen att

går sökanden skall dessutom besvärshänvisning meddelas.emot en

Gentemot alternativet direkt överklagningsmöjlighet medför detmed en

redovisade förslaget den komplikationen handlingar, företagetattnu som

kan lämna med hänvisning till de interntvägra utgör exempelvisut att
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arbetsmaterial, blir allmänna handlingar intehos kommunstyrelsen som

kan lämnavägra dem på Problemet kan inte lösasgrund.ut samma

särskild sekretessregel för dessa handlingar, eftersom detgenom en

intresse skulle motivera sekretessen inte finns angivet i TFs katalogsom

de skyddsbehov får inskränka offentlighetsprincipen.av som

Definitionen för handlingar finnsallmänna i TF och tänkbar lösningen

på problemet därför ändring i TF definitionsmässigtär att genom en

hänföra dessa handlingar till myndighetersäven arbetsmaterial eller de

s.k. mellanprodukterna, vilka inte handlingar.skall allmännavaraanses

Vidare handlingarmåste de eller de uppgifter i handlingar kansom

omfattas sekretess i den kommunala verksamheten haav samma

sekretesskydd förekommerde i företagshandlingar givitsnär in tillsom

det kommunala i samband med prövning frågaorganet av en om

utlämnande. Bestämmelser kan sådant finns i 6sekretesskyddettsom ge

kap. 1 § 8 10och kap. § sekretesslagen. Dessa emellertid ettger

begränsat skydd haroch egentligen syfte än det möjligtgöraett annat att

för myndigheten frågapröva utlämnande handlingatt en om enav som

företaget. 6rör kap. 1 §I stadgas sekretess i myndighetsen

affärsverksamhet för affärs-myndighetens driftförhållanden i syfteoch

skydda verksamheten från skadlig insyn från konkurrenter.att

Bestämmelsen gäller också under förutsättningmotsvarande för uppgifter

affärs- driftförhållandenoch hos de allmänna ellerägtettom av

dominerat företag uppgiften förekommer myndighethos denom som

det allmännas ägarfunktion.utövar För skydda uppgifter affärs-att om

och driftförhållanden hos enskilda i affärsförbindelse medträtt ettsom

sådant företag finns 8motsvarande regel i 10 §kap. sekretesslagen.en

Sådana uppgifter skyddas också bara i fall förekommerdet de hos den

myndighet ägarfunktionen.utövarsom
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försåledes intebestämmelser någotDessa utrymmeger
företagshandlingaringivnasekretessbeläggakommunstyrelsen att som

ilagrumhänvisning till någotsekretesskyddas medskulle kunna annat

affärs- ochuppgifterna sådanarörsekretesslagen. Endast om

kommunstyrelsen utövardriftförhållanden ochnämntssom
Om uppgifterna iåberopa sekretess.ägarfunktionen finns möjligheten att

exempelvisomfattasutlämnade skulle kunnahandlingarna begärs avsom
7socialtjänsten1 i7 kap. §, sekretesssjukvårdssekretessenhälso- och

97 §,utbildningsväsendet kap.4 §, sekretess inomkap.

ll7 kap. §personaladministrativ verksamhetpersonalsocial och m.m.,

deuppgifter företaget närmotsvarande hosfinns således inget skydd för

tillgivits in kommunen.förekommer i handlingar som

regelkompletteras med generellSekretesslagen måste således somen

handlingtillämpas på sådansekretesslagen skall ettatt somanger

medi sambandföretag till det kommunalakommunalt organetger

handlingen. villutlämnande Det säga,hänskjutande begäran avav en om

myndigheterför uppgifter hos skalllagens regler sekretessatt om

handlingar.motsvarande uppgifter i företagenstillämpas på

5.4.2 Kommunalt beslutsorgan

företagshandlingar skall kunnafrågor utlämnandeFör att om av

rättssäkerhet är dethandläggas erforderlig grad skyndsamhet ochmed av

vikt myndighet i förcentral kommunen ansvaretatt gesav en

till funktionhandläggningen. Uppgiften knytas styrelsensbör således att

kommunalaSamtidigt får denha uppsikt de kommunala företagen.över

beslutprövningen VDs eller företagsstyrelses enanses varaav en en

form överprövning företagsbeslutet, dessutom är att somanseav av som
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myndighetsutövning vilken ställer höga krav på objektivitet och

opartiskhet.

Denna uppgift för kommunstyrelsen bör i lagtexten komma till iuttryck

kommunallagens 6 kap. i paragraf under rubriken styrelsensen ny
uppgifter

.

5.5 Jämförelse mellan de två alternativen

De båda alternativen direkt överklagande företags beslutettav
respektive indirekt överklagande efter hänskjutande frågan tillav
kommunstyrelsen uppvisar för-både och nackdelar och kan förefalla

eller mindre komplicerade lagteknisk synpunkt.mer ur

Direkt överklagande

Att överföra TFs och sekretesslagens regelsystem och hela

bakgrundslagstiftningen till offentlighetsprincipen på de kommunala

företagen kan företagen uppfattas betungande och hindrande förav som

effektiv verksamhet. Samtidigt uttalas farhågor offentlighetenen attom
minskar kundernas förtroende för företaget. Denna kritik riktar sig mot

offentligheten den utformad iär dag och inte lagregleradmotsom en
möjlighet direkt överklaga företagets beslut. Det uppfattas däremotatt

hämmande personalen skall arbeta under straffansvar dennärsom om

hanterar företagens handlingar och dessutom föremål för tillsynvara av
JO och JK.

Erfarenhetsmässigt förutsätter offentlighet särskilda administrativa

rutiner och för också oundvikligen med sig vissa ökade kostnader. För
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offentligheten ha någonordning i företag börinföra sådan ettatt en
företagpraktisk betydelse. affärsdrivande kanI ett genom

betydelseundantagsfall fåoffentligheten endast i någonsekretessreglerna

handlingar omfattasövervägande delen företagetsmedan den avav

ochföreskriver registreringdå kopplasekretess. Att på ett system som
Ävenarkivering myndighetsansvar förefalla föga rationellt.under kan

företagsprincipiella finns anledningdet goda skäl göraatt ettom av

för kontrollera efterlevnaden dehandlingar offentliga exempelvis att av-
praktiken kraftigtkommunalrättsliga principerna kan insynen ändå i-

begränsas eller upphävas sekretessreglerna.genom

anförda kanMot de sist allt för omfattande regleringmotargumenten en

alltanföras, de kommunala affársverken har levat medatt systemen utan

affärsdrivande oftaför problem. De kommunala företagen ärstora

dessutom ombildade affärsverk drivits under kommunal nämndsom en

både kunskaper finns föroch där och rutiner hantera de kravatt

lagstiftningen medför. Om företagen inte själva har utbildad personal bör

juridisk administrativ sakkunskap tillhandahållas denbåde och kunna av

kommunala förvaltningen. Myndighetsuppgiften gäller för övrigt en

liten företagets imycket del totala verksamhet och behöver inte taav

anspråk några nämnvärda resurser.

Till fördelarna direkt beskedmed överklagande hör det klaraett att ger

ifråga insynsrättvad gäller En kräver rättsligasom omom ansvar.

garantier och kan utkrävas. Detta kan bara åstadkommasansvar som

fullständig reglering. helt privaträttsligaMed den regleringgenom en av

offentligheten finns i dag i praktikenställs krav påsom samma

hanteringen den skall fungera Vad vinns medavsetts. enom som som

fullständig reglering rättsskydd för villär ökat allmänheten taett som
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företagensdel handlingar. Priset företag där insynsintressetär ärattav

lågt eller där insynsmöjligheterna små kommer formelltär behandlasatt

myndigheter i begränsad omfattning.som

Lagtekniskt lösning direktär med överklagande mindre kompliceraden

den med indirekt,än även det vid första intepåseende kanettom

förefalla så.

Indirekt överklagande

Lagtekniskt lösningenär komplicerad civilrättsligtatt ettmer genom

åtagande skall kunna bli föremål för offentligrättslig prövning.en

Myndighetsansvaret kommer ligga hos inte har detatt ett organ som
faktiska inflytandet över hur frågorna offentlighet och sekretessom

hanteras det gäller bl.a.när kravet på skyndsamhet vid utlämnandet.

Dessutom sprids sekretesskyddade uppgifter utanför företaget till den

eller de skall handlägga och besluta i frågan hos kommunstyrelsen.som

Det sker visserligen med bibehållen sekretess och tystnadsplikt kanmen
sekretesslagstiftningupplevas olustigt hos företaget. Hela densom som

kan ha motsvarande tillämpning hos företaget måste tillämpliggöras på

handlingar till kommunstyrelsen för prövningsom ges av
utlämnandefrågan. Det kan utkrävas enligt lagstiftningen kanansvar som
inte åberopas företagsstyrelsen eller den personal skall tillämpamot som
grunderna för lagstiftningen. Endast ägaren kan utkräva ochansvaret

inte den enskilde.

Till fördelarna med det indirekta överklagandet får räknas, detatt av
företagen måste uppfattas mindre byråkratiskt inte behövaatt tasom

hänsyn till lagstiftning skriven frånär myndighetsperspektiv.etten som
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rutiner.utformafrihetåtagandet störrecivilrättsligaDet att egnarent ger
avlastarhandlingarlämnahänskjuta vägranTvånget utattatt en

administrativ besvärsprocess.fullföljaföretaget från attansvaret en

l nin nm n

funnitkommitténharalternativende tvåbedömningVid samlad aven
Framför allt vägeröverklagandet.direktadetfördelar medövervägande

i företageninsynsrättenöverklagandetdirektadetdet atttungt, ger
andradetmedåstadkommasvårakangarantier,rättsliga attvarasom
grund.privaträttslighandlingsoffentligheten harsjälvaalternativet, där

utlämnande kanfråganprövningenvidskyndsamhetKravet på omav

fattas inombeslutetöverklagbaradetbättre tillgodosesockså om
känslansig frånfrigörakommittén inteSlutligen kan attföretaget. av

direkt tillämpningbyråkratiseringÖkadförfarhågorna avgenom enen
kommitténsEnligtöverdrivna.någotregelsystemet ärbefintligadet

registrering ochkrav påarkivlagenssekretesslagens ochuppfattning kan

behovefter företagensutsträckningarkivering i viss attegnaanpassas

sina handlingar.ordning påhålla
ii

överklagadirektmöjlighetinförsdärför detKommittén föreslår attatt en
iändringarhandling delämnaföretags beslut vägra utattett genomen

kommittén utarbetatkommunallagenocharkivlagensekretesslagen, som

fförslag till.

å
zassociationsrättsligochaktiebolagslagen5.6 tillFörhållandet annan

ilagstiftning

Överklagande innebärdirekt äralternativetreglering rentDen ensom



offentligrättslig reglering och medför för aktiebolagen omfattassom av
den inte avvikelser frånnågra bestämmelserna i aktiebolagslagen. Att ett

privaträttsligt rättssubjekt vissa offentligrättsligagör åtaganden och att

förenasdetta med vissa skyldigheter enligt ingentinglag striderär som

den associationsrättsliga lagstiftningen. Några sådana övervägandenmot

gjordes inte SvenskAB Bilprovning inordnades inär sekretesslagens

regelsystem eller vid tillkomsten bilagan till sekretesslagen, vilkenav

aktiebolag, stiftelserbåde och ekonomiska föreningar.upptar

Inte heller alternativet indirekt överklagande till sin grund är rentsom en

kommunalrättslig reglering medför några behov denöveratt se

associationsrättsliga lagstiftningen.

Någon konkurrens mellan kommunallagen och sekretesslagen å den ena
sidan och aktiebolagslagen å den andra föreligger intesåledes detnär

gäller företagens handlingar. aktiebolagsrättsligaDen tystnadsplikten, för

vilken redogjorts i 3.3,avsnitt följer bl.a. aktiebolagslagensav

skadeståndsregler. Inte heller dessa kan konkurrerasägas med den

straffsanktionerade tystnadsplikten följer sekretesslagen.som av

5.7 Behovet materiella sekretessreglerav nya

En lagreglerad överklagningsrätt för få handlingar hos de helägdaatt ut

kommunala företagen innebär offentlighet blir ihuvudregelatt

företagens verksamhet. De flesta kommunala företag och

företagsorganisationer i anförthar enkätsvaren betydande betänkligheter

Äventillämpa offentlighetsprincipen i det löpande arbetet.mot att om

sekretesslagens bestämmelser sekretess täcka skyddsbehovenom synes

på de flesta företagensområden verksamhet visathar på det iattav man

flera fall kan komma behövas särskilda sekretessregler. Det främstäratt
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verksamhetendrivittraditionelltkommunernasådana områden därinom

främstgällernämndförvaltning. Detformi än somannan
regelmässigtverksamheter ärocksåbostadsförsörjningen sommen

kommunenprivata näringslivet,förbehållna det t.ex. genomsom

driver ituristväsendet oftastinombefogenheterspeciallagstiftningen om
ästödjaintekompetensenligt barakan ocksåföretagsform. Kommuner

skallföretagsjälva driva sådanai undantagsfallocksåutan som

varuförsörjning inomombesörja vissservice ellertillhandahålla allmän

initiativ området.brist privata påpåkommunen det ärnär

bedrivits ihar sällanverksamheter nämntsDe typer av som

behovaldrig ifrå-gasatts någotförvaltningsform varför det har av

isekretesskydd verksamheten.

branschorganisationer haroch derasenergiföretagende kommunalaFrån 3
i

fakultativa offentlighetsprincipförredan denuttryckts stor somoro

fria konkurrenskommunallagen. Genom deninfördes med somnya
framtida avregleringför vid eventuellföretagen kan bli utsatta aven

y
medföraoffentlighetsreglernaenligt företagenelmarknaden kommer att

markanden.effektivtelföretagen verka påför de kommunalahinder att

uppgifterdet viktigtföretagens kunderFör är att t.ex.om

enligtbetalningsförmåga behandlasochenergiförbrukning samma

ägarförhållandena.principer oberoende av

vidi sekretesslagensekretessbestämmelsernaEn genomgång gerav
ä

tillgodose defall skulle kommai de allra flestahanden de attatt

för uppgifter såvälskyddkommunala företagens behov somegnaomav
iÄvendriftförhållanden. konkurrensutsattaaffars- ochaffárspartners

fullgotthakan i det avseendet nästankommunala företag ettanses



skydd. När det gäller andra uppgifter privatpersonerst.ex.om
energiförbrukning och även personliga angelägenheter som
adressuppgifter och betalningsförmåga torde emellertid inte något skydd

finnas i den nuvarande sekretesslagstiftningen. Detsamma gäller ett

hotell- och restaurangföretags uppgifter ochgäster kunder.om

Den verksamhet där behovet sekretesskydd är uttalat dockärmestav
bostadsförsörjningen, normalt aldrig bedrivits i förvaltningsformsom

kommunala allmännyttigautan bostadsföretagmest i formsom av
stiftelser eller aktiebolag.

När det gäller den s.k. upphandlingssekretessen 6 kap. 2 § SekrL, dvs.

ärenden förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användningsom avser av
egendom, tjänst eller nyttighet, elektricitet och värme såt.ex.annan

gäller sekretessen ifråga uppgift i allmän handling i högst tjugo år.om

Beträffande handling villkoren i slutet avtal gäller sekretessensom anger
i längst två år eller hos statliga affärsverk och försvarets materielverk

fem år från det avtalet slöts. En motsvarande bestämmelse finns i 8 kap.

10 § sekretesslagen, gäller sekretess för uppgift affärs- ochsom om
driftförhållanden hos enskild i affarsförbindelseträtt medsom en
myndighet. Vid tillämpning regeln på helägt kommunalt företagetten av
kommer den kortare maximitiden två år för hemlighållande gälla.att

Denna skillnad i sekretesstid har motiverats med de statligaatt

affårsverken ofta har avtal, bl.a. utvecklings- och optionsavtal med en
längre giltighetstid än tvâ år. Samma bör kunna föras närresonemang
det gäller de kommunala företagen. De flesta företagen och

företagarorganisationerna också sekretesstiden två år förärattanser

kort, då avtalen ofta har löptid betydligtär längre, i del fallen som en
till tjugo år. De kraftavtal tecknas i dag oftahar löptidupp som en
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och flera andra attElverksföreningenSvenskatvâ år.längre än anser

löptid.helaavtalensgälla underbörsekretessen

deupphandlingssekretessvidlängd bl.a.sekretesstidensFörutom synes

i sekretesslagenregleringkompletterande attfrågor kräver varasom
förhållandenenskildsskydd förbehovethänföra till de rör avavsom

ekonomiskpersonligsåväl natur.som

ochpersonligaenskildasuppgifterskyddasåledesSekretessen bör om
kap.i 7bestämmelsernaomfattasinteekonomiska förhållanden avsom

detsammapersonliga förhållandenMed8 sekretesslagen.och kap. avses

skallpersonliga förhållandenmed7 Vadi kap. menassomsom
Uppgifterspråkbruk.vanligtledningmedbestämmas personsom enav

förhållanden. Då ävenpersonligafaller under begreppetekonomi också

direktinte kanförhållanden,ekonomiskajuridiska sompersoners
sekretesskydd,omfattasdriftförhållanden, böraffärs-hänföras till och av

9 kani kap. Dethemmahörabestämmelserna närmastborde de nya
hyresbetalningar,företagsuppgiftergälla sådana ettsom

allmänhet.kundrelationer irestaurangrepresentation eller

enskildasekretesskydd åt debestämmelsefinns denSom nämnts gersom
10 sin8 Imed i kap.affärsförbindelsermyndigheter harsom

affärs-enskilds ochskyddet endastutformning gällernuvarande

tillfrämstmed hänsynsekretess8 behandlardriftförhållanden. Att kap.

nämndaintehindrarekonomiska förhållandenenskildsskyddet för att

personligaför deskydd ävenparagraf kompletteras med ett

7 §ochandra punkten8 6 § första stycketjämför kap.förhållandena

punkten.tredjeförsta stycket
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Det sekretesskydd för hyresgäster m.fl. föreslås, kan lämpligensom
föras i 7 25kap. § gäller sekretess hos kommunalsom

bostadsförmedling.

5.7.1 Lagteknisk lösning

Frågan dåär bestämmelserna skall tillämpligagöras enbart på deom

kommunala företagens verksamhet eller gälla myndigheters verksamhet i

allmänhet. Om det alternativet väljs måste avgörassenare om
regleringen endast skall kommunala myndigheter.avse

Som framgått föregåendedet är det inte uteslutet än ovanligtav attom
bl.a. bostadsförsörjning bedrivs i kommunal förvaltningsform. Det

förekommer kommunala fastighetsförvaltningart.ex. att hyr ut

bostadslägenheter både för boende föroch fritidsändamål.permanent
Även uthyrning lokaler till andra kommunalaän förvaltningarav

förekommer i viss utsträckning. De kommunala energiverken har inte

kunnat sekretesskydda uppgifter enskilda abonnenter personligom av
eller ekonomisk uppgifterna inte deras affärs-natur elleravsettom
driftförhållanden. Det kan inte sägas allmänt intresse sådanaett attvara
uppgifter enskildasrör förhållanden skall offentliga hos desom vara
kommunala myndigheterna. finnsDet således lika behovett stort av
skydd för dessa uppgifter hos de kommunala myndigheterna hos desom
kommunala företagen. Hos de finns också i viss utsträckningsenare
anledning hänsyn till vad kundrelationernaatt ta kan betyda ur

Ävenkonkurrenssynpunkt. branschspecifika hänsyn till kunder kan vara
betydelse för bedöma sekretessbehovet, hos bl.a. hotell-att ochav

restaurangföretag.
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endast degällainförasskullesekretessbestämmelser attOm nya
iverksamhetssektorernanämndadeskulle delkommunala företagen aven

sådansekretesskydd. Enerforderligtkommunal regi lämnasi utan
försåledestalarsvårförståelig. Alltochomotiveradsigskulleolikhet te

reglernasverksamhet ochmyndighetersskall gälla attregleringenatt
föreslagnai detsin grundfårhandlingarföretagenspåtillämplighet

ltill kap.tillägget

för hyresgästerssekretesskyddbestämmelsen8 det gällerNär om

införasföreslås dennaförhållanden ettekonomiskapersonliga och som

bostadsförmedling.kommunal25 gäller7till kap.tillägg som

integritetkundersochtill hyresgästersSekretess med hänsyn5.7.2

ekonomiska intressenoch

känsligtdagligen mängdbostadsföretag hanterarkommunalt storEtt en
hälsotillstånd ochsituation,ekonomiskahyresgästernasmaterial rörsom

alltfinnsVidaremissbrukförhållandenövriga sociala ettm.m.som
sittochhemlighålla sin adressvillantal hyresgästerstörre som

Detrakasserier.ocholika slags övergreppförrädslatelefonnummer av
sinalämnavilka de villkontrolleraochkunnavill själva avgöra ut

heltskyddsvärda intressenklarttelefonuppgifter till. Detta ärochadress-

förhållanden inompersonligaenskildasuppgifterjämförbara med om
i övrigtoffentlighet förskullesocialtjänsten. Dessutomexempelvis

och liknandeutrustningtillvaluppgifterharmlösatämligen avom

hyresgäster.kränkande mångauppfattasuppgifter kunna avsom
personligaenskilda hyresgästersdelintresseAllmänhetens att ta avav

tilli förhållandelättvägaekonomiska förhållanden måsteoch anses
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integritetsskydd.hyresgästernas behov Rent allmänt bör hyresgästav en

kunna ställa krav på få känna trygghet i sin bostad.att

Offentlighetsprincipens syfte heller inte det möjligt förär göraatt envar

del det hör till enskilda privatliv.att ta av som personers

Sekretessen föreslås därför gälla i verksamhet gäller uthyrningsom av
Ävenlokaler och bostadslägenheter. skyddsbehovetdet största är attom

finna hos hyr bostadslägenheter med hänsyn främst tillpersoner som

känsliga uppgifter personliga förhållanden bör lokalhyresgästerävenom

omfattas sekretesskyddet. Sekretessen omfattar uppgifterav som
förekommer i uthyrningsverksamheten och personligär ochsom av

ekonomisk Skyddet för ekonomiska uppgifter framför allt sikteart. tar

juridiskapå där sekretesskyddet för affars- ochpersoner

driftförhållanden kanske inte tillräckligt skydd.ettger

Det framför alltär hyresgästerna själva skyddas sekretessen.som av
Genom Sekretessen gäller i verksamhet angiven och deatt artav

uppgifter skall skyddas hänförs till enskilda kommer andraäven änsom

kontraktsinnehavare såsom inneboende,samboende, gästande personer,

före detta hyresgäster och hyressökande omfattas sekretessen i denatt av

mån uppgifter finnsdessa hos hyresvärdenmyndigheten.om

Presumtion för sekretess bör gälla, varför det skall klart denstå att

enskilde inte lider skada eller uppgiften skall få lämnas tillutmen om

någon utomstående eller myndighet.annan

affärsverksamhetFör den i övrigt kommunen bedriver sinasom genom

företag föreslås sekretess gälla uppgifter personliga och ekonomiskaom
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liknandeelleri affärsförbindelseförhållanden for enskild har trättsom
iinnehålletskyddasföretaget. Uppgifter ärförbindelse med t.ex.som

betalningsförmåga,ochenergiförbrukningenskildasaffärskorrespondens,

konferenser elleri privata kurser ochinnehålluppläggning ochav

Motivet för sekretessenhotell ellerprivata restaurang.arrangemang
gällerför m.fl. När detför skyddet hyresgästerdetsamma detär som

förhållandenekonomiskauppgifema endast gällajuridiska kanpersoner

uppgifteraffärs- driftförhållanden ävensåsom och ommen

betalningsförmåga.

företagframför för de kommunala därSekretessen allt tillär

inte lämnaoffentlighetsprincipen skall gälla och beslut att utvars

Syftet inomhandlingar överklagas. med sekretessen ärkan att

kundrelationer så långt detlagstiftningens åstadkomma ärsomram

privata näringslivet.möjligt liknar förhållandena inom det

8 10 förEnligt § sekretesslagen gäller sekretess hos myndighetkap.

iaffárs- och driftförhâllanden för denuppgift enskildas trättsomom

Enligt paragraf gäller hosaffärsförbindelse med myndigheten. samma

myndighet sekretess för uppgifter hänför sig till enskildasockså som

dominerataffärs- driftsförhållanden till det allmännaoch ett av

privaträttsligt subjekt. sekretess denDenna änär svagare som nu

särskild anledningföreslås. Den gäller således endast det kanom av

röjs. Hänför sigenskilde lider skada uppgiftendenantas att om

uppgifterna till sådant privaträttsligt subjekt gällernämnts,ett som

raktsekretess endast det kan den enskilde lider skada. Ettantas attom

skaderekvisit gäller således presumtion för offentlighet.med

Som tidigare förutsättningarna för framför alltkommer denämnts
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troligtviskommunala företagen på marknaden radikaltatt attagera

förändras. avregleringar inomI samband med bland annat

bostadsförsörjningen elmarknaden kommunalaoch kommer de bostads-

och energiföretagen arbeta i förkonkurrens närvarande.större änatt en
Även på andra områden kan ökad konkurrens komma riktas deatt mot

kommunala företagen och de kommunala affårsverken med motsvarande

verksamhet.

Samtidigt de kommunala företagens marknad blirsom mer

konkurrensutsatt har kravet insyn i företagenpå ökat och dessutom

lagfásts i kommunallagen. Frågan då offentlighetsintressetär närnya om

det gäller företagens kundrelationer inte vika till förmån förmåste undan

ökat sekretesskydd för företagens kunder.ett

Det kan därför ifrågasättas 8 10bestämmelsen i kap. §om

sekretesslagen skall kvar i sin nuvarande form tämligenmed ettvara

sekretesskydd. Flera kommunala företag företagsorganisationerochsvagt

har framgått enkätsvaren påtalat den osäkerhet råder detnärsom av som

gäller tolkningen skaderekvisiten. affársförhållandenI får intedetav

råda någon tvekan skall kunna lita på varandrasatt parternaom

diskretion.

För åstadkomma förstärkningenden önskvärda försekretesskyddetatt av

enskildas såväl personliga ekonomiska förhållanden dennärsom
myndighetenenskilde i kundförhållandestår renodlat till eller detett

företaget 8kommunala föreslås 10kap. § sekretesslagen kompletterasatt

så både ekonomiska personligaoch förhållanden omfattasatt av

sekretess och denna starkare. Den börgörs omgärdas omväntatt ettav

skaderekvisit, fördvs. presumtion sekretess för både personliga och
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skall omfattaförhållanden. Genom sekretessen ävenekonomiska att

täcks affärs- ochekonomiska förhållanden områdetenskildas

driftförhållanden in den ändrade bestämmelsen.av

affärsförbindelseSammanfattningsvis enskilda iföreslås de trättatt som

förstärkt skydd för uppgiftermed kommunalt företag ettett omges

8 10i Den kretsekonomiska och personliga förhållanden kap. som

bostadslägenhetinnehavare kontrakt avseende ellerbl.a.äravses av

lokal, elabonnenter m.fl. Närstående till innehavaren kontraktettav

inneboende, m.fl.avseende bostadslägenhet, hyressökande ettges

25förstärkt skydd i 7 kap.

fråga den maximala sekretesstiden för uppgifter i allmännaI om

handlingar bör liksom i allmänhet i sekretesslagen, skyddet för

personliga uppgifter sjuttio för ekonomiska uppgifter tjugoår ochvara

villkor i i fallår. När det gäller slutna avtal bör tiden inte sättasvart

frånkortare vad gäller för de statliga affársverken, dvs. femän årsom

det avtalet slöts. Några bärande skäl för utsträcka tiden ännu längreatt

egentligen löptidhar inte anförts. Att avtal kan ha längreavsevärtett -
till femtiotill tjugo år och arrendeavtal behöver inteårupp upp -

innebära offentlighet för uppgifterna skulle medföra skaderisk föratt

tiden. till utvecklingunder hela Med hänsyn den snabbaparterna som

flesta affärsområden flesta mindresker på de torde de avtalsvillkor vara

intressanta konkurrenssynpunkt efter tid fem år. Det finnsur en av

anledningför närvarande inte föreslå ytterligaresåledes att en

förlängning den maximala sekretesstiden.av
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5.8 Qeneralklausulen i sekretesslagen

De verksamheter i vilka de sekretessreglerna föreslås gälla innefattarnya
inte myndighetsutövning i den meningen myndigheten ensidigtatt

bestämmer förmåner, rättigheter eller skyldigheter för enskilda.om

Myndigheten eller företaget och de enskilda istället jämställdaär iparter
Ävenaffarsliknande förhållanden. uppgifterna skall åtnjutaom som

sekretesskydd i vissa fall den enskildes synpunkt jämförbaraär medur
de hanteras inom socialtjänsten finns det därför ingen orsak låtasom att
sekretessen undantagen från generalklausulens 14 3kap. § SekrLvara

tillämpning. Uppgifterna skall alltså kunna lämnas till myndigheten om
det är uppenbart intresset uppgiften lämnas haratt företrädeattav
framför det intresse uppgiften skall skydda. Om hyresgäst eller kunden
till företagetmyndigheten begått brott företagetmyndigheten kanett mot

polisanmälan göras med stöd 1 kap. 5 § sekretesslagen, det kanav om
nödvändigt för företagetmyndigheten skall kunnaatt fullgöraanses sin

verksamhet. Om fängelse föreskrivetär för brottet och det kan antas
föranleda påföljd än böter kan också med stöd 14 kap. 2 §annan av
fjärde stycket sekretesslagen, anmälan göras hinder sekretess.utan av

5.9 Meddelarfrihet

Tryckfrihetsförordningens regler meddelarfrihet innebär 11TFom
tredje stycket det står fritt i alla de fallatt då inteatt ärenvar annat
föreskrivet i TF meddela uppgifter och underrättelser i vilket ämne som
helst för offentliggörande i tryckt skrift. Uppgiften måste ha lämnats i

detta syfte exempelvis till författare, utgivare tidning,en en av en en
tidningsredaktion eller nyhetsbyrå Enligt l 3kap. § fårTF ingenetc.en
tilltalas eller dömas till eller åläggas skadeståndsskyldighet föransvar
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itryckfriheten någonmissbruktillmedverkan annanmissbruk eller av
innebärDeti TF. attbestämtsvadfall enordning eller i andra än som

falli deskadeståndsansvarstraff ochåläggas sombara kanmeddelare

drabbasinte kanoffentliganställdocksåbetyderi TF. Det att enanges
uppgifterlämnatdisciplinpåföljd hanexempelvispåföljder,andra omav

publicering.för

föranledaTF kanenligtmeddelarfrihetenfrånde undantagAv som
åsidosättandeuppsåtligtkanskadeståndsskyldighet nämnasstraff-och av

falluppgift i dehemligmuntligen lämnatystnadsplikt somattgenomen
företrädehartystnadsplikterDei sekretesslagen.särskilt somanges

Detsekretesslagen.16 1 §i kap.räknasframför meddelarfriheten upp

aktualitet ihakanmeddelarfrihetenfrånandra undantaget som

åsidosättandeuppsåtligtsammanhangförevarande är ett av en

förhandling lämnashemligbestående isekretessbestämmelse att en

tidning.exempelvispublicering till en

meddelarfrihet och undantagTFsMotsvarande bestämmelser omsom
19911469 ljud-gälleryttrandefrihetsgrundlagenfinns ifrån denna som

videogramtelevision, filmer,radio,bildmedia;och m.m.

muntligen lämnafrittdeti korthet ärinnebärMeddelarfriheten attatt

skriftoffentliggörande i trycktsyftetuppgifter ärhemligavissaäven om
inte får lämnahemliga uppgifterbildmedia. Vilkaljud-i ellereller man

§ sekretesslagen.16 1i kap.dettapå sätt anges

kommitténhandlingsoffentlighetlagregleradedendåFrågan är om
medför nämnda lagrumkommunala företagvissaföreslår hos att

anställda.företagetskommer gälla ävenatt
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I sekretesslagen har handlingssekretessen och tystnadsplikten fått en
reglering möjligheterna begränsatrots att attgemensam

handlingsoffentligheten i 2regleras kap. TF och möjligheterna att

begränsa yttrandefriheten regleras 9i kap. regeringsformen. Genom

hopsmältningen i sakligt och formellt hänseende den rättsligaav
regleringen handlingssekretess och tystnadsplikt markeras detattav

enbart är uppgifternas innehåll förekomstoch i visst sammanhangett

bestämmer de skall sekretesskyddas. Om uppgifterna ärsom om

dokumenterade i handling eller inte saknar således betydelse.en

Den rättsliga regleringen tystnadsplikten är således oskiljaktigtav

förenad med handlingssekretessen. Om sekretesslagens materiella regler

skall direktäga tillämpning vissapå kommunala företag, måste också

regleringen de meddelarfrihetsbrytande tystnadsplikterna, finns iav som
sextonde kapitlet, komma gälla för företagens personal. Detta följeratt

företagen vid tillämpningenatt sekretesslagen skall jämställas medav av
myndighet.

Det bör i detta sammanhang nämnas i offentlig verksamhet gälleratt

normalt bara de tystnadsplikter regleras i sekretesslagen. Offentligasom
funktionärer har i övrigt yttrandefrihet allt dennarörom som
verksamhet.

privatI verksamhet och därmed också både statlig och kommunal iavses
privaträttslig form, torde de anställda kunna bindasavtalgenom av
tystnadsplikter går längre deän gäller offentliganställda ochsom som

sekretesslagens.k. uppdragstagare enligt Om TFs bestämmelser om

2 198687l5l 119, ändringar i tryckfrihetsförordningense prop. s.
198990LU37m.m., 43 skydd för företagshemligheter samts. prop.
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tillämpliga vissa kommunalahosdirekthandlingsoffentlighet görs

bindasinte avtalanställdalag, kan derasföretag avgenomgenom
skallhandlingari deinnehållettystnadsplikt det rör somsomom

bindasanställda avtaldeDäremot kanbehandlas allmänna. genomsom
konsekvensföretaget. Enförhållandentystnadsplikt andra rörsomomav

i deinnehålletför de anställdameddelarfrihet gällerdetta är att omav
beträffande deinteföretagshandlingar allmännaär mensom

ochtystnadspliktsavtaletregleras ii övrigtföretagsangelägenheter som

meddelarfrihetsbrytandeuppgifter omfattasbeträffande som av

161tystnadsplikter enligt sekretesslagen.

3.2i avsnitt innehållerredovisatsde SekretessreglerAv lovansom

meddelarfrihetentystnadsplikterföljande regler övertarsom

bevakningsåtgärder5 2 § säkerhets- ochkap.

3 liknande§ chiffer, kod eller

sjukvård verkställighet7 l § hälso- och undantagkap. av

tvångsingripandebeslut om

verkställighet4 § socialtjänst undantag beslut omav

tvångsingripande

socialtjänst6 för hälso- och sjukvård,§ skydd anmälare

9 utbildningsväsendet undantag beslut§ om

frånavstängningtillrättaförande elev eller elevsav

studier,

verksamhetpersonalsocial- personaladministrativ§ och

§ myndighets telefonväxel.12 7kap.

19909164 34 ff. yttrandefrihetsgrundlag m.m..s.
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Det kan konstateras meddelarfrihet skulle komma gälla hosatt deatt

kommunala företagen i fråga kommunal stödverksamhet medom

avseende på näringslivet 8 kap. 7 §, affärs- och driftförhållanden för

den affársförbindelseträtt i med myndighet 8 kap. 10 §,som

bibliotekens register 9 22kap. §. Dessutom skulle meddelarfrihet

komma gälla i fråga samtliga tystnadsplikter i 6att kap. medom

bestämmelser sekretess med hänsyn till det allmännas ekonomiskaom

intresse.

Den reglering handlingsoffentligheten och därmed också sekretessen,av

kommittén föreslår i fråga de kommunala företagen, skullesom om
medföra utvidgning meddelarfriheten utanför myndighetsområdet.en av

Skillnaden mellan de kommunala företagen och de i bilagan till

sekretesslagen uppräknade skulle bestå i i de gällerattorganen senare
meddelarfriheten uppgifter har karaktär myndighetsutövning,som av

inte i deras övriga verksamhet, medan i de kommunala företagenmen

skulle den gälla i företagens hela verksamhet. Detta anledning till attger
tveka inför låta personal i företag, driveratt verksamhet isom
affärsmässiga former, ha lika långtgående meddelarfrihet,en som
offentligt anställda.

Frågan utvidga meddelarfriheten utanför myndighetsområdetatt harom

flera gånger varit föremål för utredning och överväganden i

Yttrandefrihetsutredningenlagstiftningsärenden. frågan ochtog upp
ansåg, allmän princip borde gällaatt meddelarfriheten inteattsom en

skulle medföra företagens möjligheter fungera marknadatt att en
äventyrades.

Meddelarskyddskommittén gjorde i sitt betänkande SOU 199012
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framoch ladeanalys frågandjupgåendeMeddelarrätt meraven mer
Yttrandefrihetsutredningen gjorde.vadförslaggenomarbetade än

införandeförtalarskälmenade deKommittén ettatt avsom
italardemmåste vägasprivata sektornmeddelarfrihet i den mot som

bl.a.kommitténpekadekonsekvensernanegativaderiktning. Avmotsatt

anställda iledning ochmellan ettförtroendefulla samarbetatdetpå att
Enligtmeddelarfrihet infördes.medföretag kunde rubbas systemettom

förvid farhågornaviktfästasdessutom attkommittén måste stor

tilltrobristandeförsvagaskundekonkurrensförmågaföretagens genom

avtal sekretess.upprätthållatill möjligheterderas att om

19909164behandlades iMeddelarskyddskommitténs förslag omprop.

43,Departementschefen anförde s.yttrandefrihetsgrundlag attm.m.
1990409lagenden dåtillämpningenerfarenheterna omnyaavav

ställning kundeinnanavvaktasbordeför företagshemligheter tasskydd

utökadfråganinriktningvilkenformer medtill i vilka och om ensom

företagdvs. iprivata sektorn,uppgiftslämnande från dentillmöjlighet

förskyddGenom lagenorganisationer böroch lösas. om
frittenskildedennämnligen fast, det stårföretagshemligheter slås attatt

bundenskulleförhållanden hanoffentliggöra vissa även av envaraom

exempel sådanttystnadsplikt. Lagenavtalsreglerad somanger som

kanellerallvarligare brottmisstänkasskäligen kan utgöra ansessom

Mångarörelse.näringsidkarensmissförhållande iallvarligtutgöra annat

skallavslöjas detlag kanenligt dennade förhållanden utan attsomav
just sådanaföretagshemligheter, ärobehöriga somangreppanses som

meddelarfrihet i förhållandetlagregleradomfattasskulle kunna av en

dess anställda.enskilda företag ochmellan

avsnittanfört underkommitténkommerDe kommunala företagen som
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5.7.2 sannolikt förutsättas konkurrens istörre och ökadatt en
utsträckning arbeta på marknadens villkor. Den vidgning sekretessenav

kommittén föreslår vissapå områden har också delvis till syfte,som att

söka åstadkomma kundrelationer hos företagen så långt det ärsom
möjligt liknar den privatahelt marknadens.

Att då låta företagens personal omfattas lika långtgåendeav en
meddelarfrihet de offentligt anställda, skulle komma stridaattsom mot

detta syfte och illastämma överens med motiven för förstärktadet

sekretesskyddet för företagenssåväl kundernas förhållanden.som

I avvaktan på de eventuella överväganden i sammanhang kanannatsom

komma göras utökad insyn inom de privata företagen,att ärom en

kommittén med hänvisning till vad anförts inte beredd låtaattsom

meddelarfrihet gälla inom de kommunala företagen i större utsträckning

än vad lagen skydd för företagshemligheter medger.om

Med utgångspunkt i konstaterandet reglerna meddelarfrihet iatt om
princip gäller i de kommunala företagen måste därför regel införas ien
sekretesslagen meddelarfriheten begränsad enligtär TFattsom anger

och yttrandefrihetsgrundlagen tystnadspliktennär följer samtligaav
tillämpliga regler i sekretesslagen i verksamhet bedrivs i sådansom
juridisk i 1 8kap. § tredje stycket.person som avses

Den sekretessbestämmelsen föreslås gälla i verksamhetnya som som
uthyrning bostäder skall också gälla hos mydigheter föravser av

uppgifter enskildas förhållanden såväl personlig ekonomiskom av som
Det finns därför skäl i överensstämmelsenatur. med vad iatt som

allmänhet gäller i sekretesslagen låta tystnadsplikten bryta
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uppgifter personliga förhållanden,meddelarfriheten detnär gäller om
därför16 1 § börstarkt sekretesskydd. I kap. sekretesslagenhar ettsom

3., innehåller meddelarfrihetsbrytande tystnadspliktemapunkt desom

7tilldet föreslagna tilläggetenligt sekretesslagen, kompletteras med

25 § såvitt uppgift enskilds personliga förhållanden.kap. avser om
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6 SPECIALMOTIVERING

6.1 Förslag till lag ändring sekretesslagen l9§0l®om av

1kap.8§

I paragrafen regleras i tredje stycket handlingsoffentligheten hos

kommunala företag så de kan definieras 3 16med ledning §kap.som av
kommunallagen. Vilka de kommunala företagen skall omfattasav som

handlingsoffentlighet med hänsyn till eventuellt delägarskap ireglerasav

förevarande paragraf 5.2.se Genom hänvisning till paragrafens andra

stycke skall dels TFs bestämmelser 2i kap. allmänhetens rätt att taom
del handlingar dels sekretesslagens regler gälla i tillämpliga delarav

handlingar hos företaget. Företagen skall vid tillämpningen av
sekretesslagen jämställas med myndighet.

De kommunala ägarsubjekten har i lagtexten angivits i bestämd form

singularis artikel eller ändelse. Därigenom markeras lagenutan ägeratt

tillämpning fleraäven kommuner eller landsting eller kommunom en
och landsting tillsammans uppnår den erforderliga ägarandelen nioett

tiondelar eller aktierna i aktiebolag. Detsamma gäller närettmer av en
kommun eller landsting eller flera juridiskaett genom en personer
uppnår ägarandel överstiger nio tiondelar.en som

juridiskMed både privaträttsliga offentligrättsligaochperson avses

rättssubjekt. Kommunalförbund offentligrättsligtär rättssubjekt.ett

För komma till med derätta problem kan uppstå vid sådanatt som en
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företaget lagstiftningen,utanförfallerförändring ägarstrukturen attav
underföretagetmöjligt fördethar regel införts gör atten som
landstinget,ellermedgivande kommunenmyndighetsansvar, efter av

allmännaskallde handlingarbehålla värden menanses somsomom
5.3.1.i verksamhetenövergångsvis behövs

6 kap. 2 §

Det är detupphandlingssekretessen.s.k.Paragrafen denI regleras

förgälleroch sekretessenskyddasintresseallmännas ekonomiska som

förvärvDe skallvissa ärenden.uppgifter hänför sig till avsesom

tjänst elleranvändning egendom,överlåtelse, upplåtelse eller annanav

nyttighet.

uppgifter iförmaximala sekretesstidenI tredje stycket denanges
årantingen tvåDeni slutna avtal. ärhandlingar villkorensom anger

hos bådesekretesstiden fem år gällereller fem år. Den längre

materielverk.försvaretsaffársverk hoskommunala och statliga samt

verksamhet drivs ibådekommunala affärsverkMed somavses

aktiebolag.formprivaträttslig t.ex.myndighetsform och i

huvudregelnmotiveras medmyndighetertiden längre hos vissaAtt är att

vidsekretesskyddkortvarigtalltförsekretesstidmed två års ettgeanses
Uppgiftergiltighetstid.med längreutvecklings- optionsavtalbl.a. och

företag kommermed sådanti avtal slutitsvillkoren attettsomsom avser
verksamhetdriversekretesstiden detomfattas den längre somenomav

§8tillägget till 1 kap.Genomaffársverks.kommunaltmotsvarar ett

i handlingar hos sådanauppgiftertredje kommermed styckeett

enligtuppgifterbehandlasföretag därkommunala att somsom avses
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sekretesslagen.

Kommunala affársverk är elverk, värmeverk, ocht.ex. vatten-
Ävenavloppsverk, renhållningsverk, hamnar och flygplatser. andra

affärsmässigt drivna kommunala företag skall tillgodose intressensom av
allmän betydelse räknas bland affärsverken såsom kommunala

fastighets-, bostads-, hotell- och restaurangföretag. Däremot kan inte

kommunala företag och myndigheter verksamhet den kommunalavars
förvaltningen affársverk i sekretesslagens mening. Däremotanses som

skall kommunala företag och myndigheter driversom en
insköpsverksamhet försvaretsmotsvarande materielverk räknas ettsom
kommunalt affársverk.

7 kap. 25 §

Genom andra stycke i paragrafen skydd för uppgifterett nytt ges om
personliga och ekonomiska förhållanden för enskilda i verksamhet som

uthyrning bostadslägenheter. Skyddet för kontraktsinnehavarenavser av
följer föreslagnadet andra 8stycket i 10kap. Den kretsav av

skyddas enligt förevarande paragraf omfattar de intepersoner som som
har den direkta affirsförbindelsen hyressökande, före dettat.ex.som
hyresgäster, samboende och inneboende. Sekretessen gäller uppgifter om
såväl personliga ekonomiska förhållanden. Sekretessen gäller medsom

skaderekvisit.omvänt De uppgifter enskildaett hyresvärdom som en
få ikan sin verksamhet nämligen oftaär integritetskänsligaav samma

inom socialtjänsten. I verksamheten sig intenatur hellergörsom samma
insynsintresse gällande, i den bostadsförmedlande verksamheten ochsom

vid fördelningen bidrag.av
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8 10 §kap.

enskildaforsekretesskyddinförs utökatGenom andra stycke ettnyttett

8i Denkap.i affársförbindelse medträtt avsesorgan somsom

företagen kommer utsättasde kommunalaökande konkurrens attsom
detlångtkundrelationer såupprätthållaför, ställer krav på dessa att som

Uppgifternäringslivet.inom det privatamöjligt liknar förhållandenaär

kräverföretagens affärsverksamhetenskilda i de kommunala ettom

föreslås gälla.skaderekvisitsekretesskydd, varför omväntstarkt ett

sekretesskydd för enskildas såvälParagrafens andra stycke ettger

uppgifterförhållanden. -Det kan gällapersonliga ekonomiska omsom

energiförbrukning.betalningsförmåga ellerenskilda personers

handling förmaximala sekretesstiden för uppgift i allmän ärDen

sjuttio enskildspersonliga förhållanden högst år och dennär avser

tidigaretjugo I likhet med vadekonomiska förhållanden högst år. som

offentligstatliga affársverken gäller inom allgällt endast de

ivillkorbeträffande handlingaffärsverksamhet tiden fem år som anger

avtal.slutet

ekonomiska förhållanden hargäller skyddet för enskildsNär det en

årtvå femmaximala sekretesstiden påuppdelning densådan resp.av
kaninte motiverad. Detupphandlingssekretesseni fråga ansettssom om

myndighetträffats mellanmedföra upphandlingsavtal,att ett somsom en
två årsekretesstidenaffársverk, omfattas den kortareinte kanär ett av
enligtekonomiska förhållandenför myndighetensdet gäller skyddetnär

förevarande paragraf det6 2 fem enligtkap. ovan och år omse

uppgiften lämnasskada enskilda avtalspartenskulle den ut.om
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16 kap. 1 §

1 denna bestämmelse de tystnadsplikter bryteranges som
meddelarfriheten.

I paragrafens nionde punkt intas regel meddelarfrihet inteatten om
gäller i verksamhet bedrivs de i 1 8kap. § ochsom av organ som avses

verksamhet omfattas någon sekretessbestämmelse. fallI devars av

reglerna handlingsoffentlighet och sekretess skall tillämpas depåom

kommunala företagen har de anställda således inte meddelarfrihet.

Tystnadsplikten enligt 7 25kap. § andra stycket bryter meddelarfriheten

endast såvitt den enskilds personliga förhållanden. 5.9.seavser

6.2 Förslag till lag ändring i kommunallagen 1991900om

3 kap. 17 §

Genom handlingsoffentligheten hosatt helägda aktiebolag och stiftelser

kommun och landsting bildar regleras i sekretesslagen harsom ensamma
bestämmelsen handlingsoffentlighet i punkt 4 utgått och medom ersatts

hänvisning i tredje stycke vad 2ett nytt gäller enligt kap. TFen om som
och sekretesslagen ifråga företagens handlingar.om

3 18kap. §

Den handlingsoffentlighet i delägda företag fullmäktige fårsom
bestämma omfattningen villkor för företagens verksamhetav genom
regleras i förevarande paragraf. Liksom de övriga villkor fullmäktige
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ihandlingsoffentlighet bestämmasföreskriva får detskall enom
andelförhållandena,tillmed hänsynrimligomfattning ärsom

den måniövrigt baraiomständigheternaochverksamhetens art men

integäller 8 3 sekretesslagen.§enligt l kap.handlingsoffentlighet st

nioäntillsammans ägerkommunereller fleraOm kommun meren
bestämmandeelleraktiebolag utövaraktierna itiondelar ettettav

§3 16i kap.juridiski sådaninflytande person som avsesannanen
företaget.handlingsoffentlighet förlagregleradgällerkommunallagen

styrelseledamöterkommunalt ändamål,Beträffande övriga villkor om
dessafår omfattningenyttranderättfullmäktigesrevisoroch samt av

hänsynbestämmas sagts.som nyssav

nl 72i kivl6.3 illrl no

2 §a

omfattar detillämpningsområdelagensBestämmelsen attanger
isekretesslagen1 8 § tredje stycketi kap.företagkommunala som avses

i andraenskildagäller för delikhet med vad organ som angessom

paragraf.stycket i nämnda

8 §

arkivmyndigheterna tillsynen överEnligt 7 § i lagen utövar att

3 6 §§ ienligt lagen.skyldigheterfullgör sinamyndigheterna -
behandlasskallföretagHandlingarna hos de kommunala somavsessom

handlingar iutövashandlingar. vården sådanaallmänna För att av

Itillsyn.arkivmyndighetföreskrifterna skall utövaenlighet med en
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likhet med vad för enskildagäller de fullgör statligasom organ som
myndighetsuppgifter den kommunala arkivmyndighetenär

tillsynsmyndighet över de kommunala företag i 2 Vidsom anges a
samverkan mellan flera kommuner i sådant företag måsteett

kommunerna komma överens vilken kommuns arkivmyndighetom som
skall tillsynen 5.3.l.utöva

Den arkivmyndighet tillsynen harutövar också rätt övertaattsom

arkivmaterial från myndighet står 9under dess tillsyn enligten som
Arkivmyndigheten i den kommun tillsynenutövar över ettsom

interkommunalt företags arkivvård har således rätt företagetsövertaatt

arkiv.

6.4 Förslag till lag ändring i kommunalförbundslagenom

1985894

3 kap. 5 §

2I kap. kommunalförbundslagen förhållandenaregleras i

kommunalförbund fullmäktige. 3med I kap. förhållandenaregleras i

kommunalförbund förbundsdirektion.med

Den l januari 1992 trädde den kommunallagen 1991900 i kraft.nya
Som följd detta gjordes 199192l7 raden av genom prop. en
följdändringar i de lagar innehöll hänvisningar till föreskrifter isom
1977 års kommunallag till motsvarande föreskrifter i den lagen.nya

En hänvisning till föreskrifterna i 3 16-18kap. §§ kommunallagen om
kommunala företag i 2 3med kap. § kommunalförbundslagen såvitttogs
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grundfullmäktige. Påkommunalförbund med rentettavavser
3 5 §med kap.hänvisning inte närmotsvarandeförbiseende somtogs

förbundsdirektion justerades.kommunalförbund medavser

kommunalförbundslagenändring itillkommitténs förslagGenom

16-18 kommunallagen bl.a.§§3föreskrifterna i kap.klargörs att -
båda formernaskall tillämpasföretageninsynen i avav-

kommunalförbund.



LEDAMÖTERNA RÖNNUNGRESERVATION OCHAV CATARINA

MAGNUS PERSSON

Maktutövning i demokratiskt samhälle bör ske under insyn ochett

kontroll allmänheten. Kontinuerlig bevakning från radio ochav press,

TV och levande allmän debatt nödvändig. Denna debatt ochären

bevakning kräver tillgång till information. Meddelarfriheten är ett

omistligt inslag i vår rättsordning och garanti för rättsäkerheten. Denen

får ingapå villkor urholkas.

Kommunerna har i snabbt ökande omfattning organiserat sådan

verksamhet i företagsform tidigare låg inom det egentligasom

kommunala myndighetsområdet. föreslår avskaffaAtt såsom betänkandet

meddelarrätten i dessa verksamheter innebär försämring jämfört meden

rådande rättsläge. Ett betydelsefullt inslag i vår yttrandefrihet sätts

plötsligt spel. Att allmänheten endast får möjlighet delatt ta ettur av

kommunalt företags handlingar kan inte till fyllest. Informationanses

berör beslutsgången inom företaget och underlag för beslut kansom vara

minst lika värdefull. Innan egentligadet beslutet exempelvistas om
företagsnedläggning eller driftsomläggning och möjligheter påverkaatt

föreligger kan behov allmän finnas. Avslöjandendebattav om
missförhållanden skilda slag och lagöverträdelser inte kunnabörav

undanhållas offentligheten.

Meddelarskyddet intebör oinskränkt. förgälla Lagen skyddom

företagshemligheter kan i vissa fall Om förhållandenöver.ta som anses

ha sådant allmänintresse detta uppenbart skyddaväger änatt tyngre att

företagshemligheter bör meddelarrätt råda.
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Enligt sändlista

h kr kEnk ffnlin n

fullmäktige3 17 § föreskrivs bl.a.l den kommunallagen kap. attnya

del handlingarskall besluta allmänheten har rätt att taatt somavom

gällerenligt de grunderfinns hos helägt kommunalt aktiebolagett som

2för allmänna offentlighet i kap. tryckfrihetsförordningenhandlingars

1980100. elleroch sekretesslagen Detsamma gäller kommunnär en

landsting bildar stiftelse för kommunal angelägenhet.ett ensam en en

bildarOm landstingkommun eller tillsammans med någonett annanen

skallbolag, förening stiftelse för sköta sådan angelägenhet,eller att en

tillrimlignämnda regler tillämpas i omfattning med hänsynärsomen
3övrigtandelsförhållandena, verksamhetens och omständigheterna iart

18kap. § KL.

lokaldemokratikommittén har bl.a. fått iDen regeringen tillsattaav

sekretesslagstiftningen framuppdrag och läggagöra översynatt en av

möjigtförslag till lagändringar skulle det få till ståndgöra att ensom

enskildöverprövning kommunalt företags beslut vägraattettav en

organisation del bolagets handlingar.eller att taperson av
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Kommittén uppdragithar åt mig för kommitténs räkning utredaatt

frågan och redovisa förslag till lösning i efterrapporten sommaren

1992.

Redan den nuvarande regleringen i kommunallagen fråganväcker om

sekretesslagen tillräckligt skydd för hyresgästers integritet host.ex.ger

kommunala bostadsföretag. Detsamma kan gälla kommunala

affärsdrivande företag ifråga såväl enskildas personliga ochom

ekonomiska förhållanden företagens affärs- driftförhållanden.ellersom

Det i perspektivet eventuell framtida öppnaresettsenare av en

konkurrenssituation. Bl.a. kan regeringenden aviserade avregleringenav

eldistributionen eventuellt medföra sådana konsekvenser prop.av

199192133.

Så länge allmänhetens insyn i företagen har sin grund i civilrättsligtett

förhållande företagetmellan och kommunenlandstinget torde eller

inga rättsliga hinder föreligga utvidga sekretessen tilläven andraatt

skyddsvärda intressen utöver vad regleras i sekretesslagen. Omsom

däremot lagstadgad möjlighet överklaga införs kommer frågan iatten en

dager, eftersom avvikelsernågra från sekretesslagen då inte kanannan

tillåtas.

Som underlag för överväganden regleringen frågordessa deärom av
kommunala företagens synpunkter utomordentligt värde. Jag berstortav

Er därför på några frågor i bilagda enkät bilaga 1.svara

Som hjälp vid besvarandet bifogas med Svenska kommunförbundets

tillstånd utdrag förbundets skrift Den kommunallagen deochur nya

kommunala företagen förbundsjuristen Lena avsnittetDalman, medav
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kommunalaföri sekretesslagen betydelsesammanställning regler avav

övrigt beställas hosFöretag. Skriften kan för

ABKommentus Förlag

ÄLVSJÖ125 88

0886 32 6008749 47 00 TelefaxTel.

7099-222-3Beställningsnummer

till1992.15 juni Svaren skall sändasför denJag tacksamär senastsvar

Frågor151 89 Södertälje.Södertälje kommun,stadsjurist Stig Hellmers,

0755-22350jag telefon nummerändrasenkäten kan besvara påom

21 08-55022350.tillunder v.

Med vänlig hälsning

Stig Hellmers
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ENKÄT FÖRETAG FÖRETAGARFÖRENINGARTILL KOMMUNALA OCH

x
Företag förening

................................................... ..

Adress
.............................................................. ..

Uppgiftslämnare
..................................................... ..

Telefon
.......................... ..

Telefaxnummer
.................... ..

x
a Föremälet för företagets verksamhet enligt bolagsordning,

bolagsavtal, dyl.stadgar e.
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bilagda utdrag Kommunförbundets skrift Den kommunallagen och deur nya
kommunala företagen redovisas de regler i sekretesslagen betydelse förärsom av
kommunala företag.

a Ger dessa regler tillräckligt skydd för de intressen företagEraErt medlemsföretag
har bevaka eller för uppgifter känslig i företagens handlingaratt naturav

Ja

Nej

Om nej

b Vilka andra uppgifter eller intressen de finns iän redovisningen Nisom anser
behöver sekretessskydd

c Vilken skada eller vilket kan uppstå dessa uppgifter måste lämnas utmen om

2

6 kap. 2 § sekretesslagen sekretess bl.a. uppgifteråt upphandlingrör ochger som
försäljning lös egendom.av
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Beträffande handling villkoren i slutet avtal gäller sekretessen i längst tvåsom anger
eller hos statliga affärsverk och försvarets materielverk frånår, fem år det avtalet slöts.

Om regeln skall tillämpas företaget den tidenkommunalt kommer kortare två årettav
för hemlighållande gälla.att

motiva Finns det för tiden företaglängst fem år bör gälla för kommunalaävenatt

Ja

Nej

Qm motiveraja,

b Bör sekretesstiden för ifrågavarande handlingar utsträckas längreännu

Ja, till år

Nej

3

I fråga delägda kommunala företag har konstitutionsutskottet följande isagtom
betänkandet l99091KU38, 46s.

När det offentligas andel i det privata företaget är reglerna istort synes
Ärtryckfrihetsförordningen och sekretesslagen kunna tillämpas fullt å andra sidanut.

offentligasdet andel liten börmycket kravet på handlingsoffentlighet efterges.kunna I
gränsfall torde i regel böra föredra tillämpa handlingsoffentlighet framföratt attman
inte det.göra

Var enligt Ergår uppfattning för dengränsen eller de kommunenlandstingetatt parter
samverkar med handlingsoffentlighetskall i företagetacceptera
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;Omhandlingsoffentligheten och sekretessen hos de kommunala företagen lagregleras
företagensså, handlingar blir allmänna handlingar, kommeratt ärenden rörsom

utlämnande sådana myndighetsutövning, bl.a. står under JOsattav anses som som
tillsyn inspektionsrätt.och Företagens tjänstemän kommer vidare ha tysnadspliktatt

straffansvarunder 203BrB de röjer hemliga uppgifter.om
Tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens regler förfarandet någon villnär taom
del handlingar måste också tillämpas, liksom bestämmelser diarieföring ellerav om

registrering.annan

Kommer detta innebära problem för företagenatt

Ja, stora

Ja, måttliga

Ja överkomligamen

N6j

Om Ni på något ja-alternativen utveckla vilkasvarat närmare problem det kan bliav
fråga om.

Övriga synpunkter.
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2Bilaga

ENKÄTSVARSAMMANSTÄLLNING AV

Svarsfrekvens

frånavståttharfått enkätende fjorton företag attAv tre svara.som
bostadsförsörjning,branschernaFöretagen representerar

energiförsörjningverksamhet,kommunaltekniskfastighetsförvaltning,

ärerbjudits besvara enkätenOrganisationeroch hamnverksamhet. som

SABO,samorganisation, HyresgästernasföretagensKommunala

ochVärmeverksföreningenElverksföreningen,SvenskaRiksförbund,

HyresgästernasSABO ochdessa harSvenska Hamnförbundet. Av

frånRikförbund avstått att svara.

delgivitsmedlemsföretaghar dessGenom Svenska Hamnförbundet

heltinkommit från nioanledningmed däravenkäten. Spontana harsvar

kommunägthamnaktiebolag. Fråneller delvis kommunågda ett

behovetavgivits synpunkter påhotellföretag har spontant nyaav

Sekretessregler.

Enkätsvaren

a

företag ansågkommunalaVid tillämpning sekretesslagen hos ettav

126



fastighetsbolag, bostadsbolag hamnbolagoch de nuvarandeett tre att

reglerna tillräckligt sekretesskydd för de intressen företaget harettger

bevaka eller för uppgifter känslig i företagens handlingar.att naturav
Övriga företag och organisationerna ansåg inte reglernaatt ger

tillräckligt skydd.

b-c

Av de uppgifter intresseneller behöver sekretesskydd eller förstärktsom

framhöllskydd bostadsföretagen i första hand hyresgästernas personliga

och ekonomiska förhållanden. Det kan gälla uppgifter i företagens

verksamhet hyresgästers och andras ekonomiska situation,om

hälsotillstånd, missbruk och uppgifter störningar. Enligt ABom

Stockholmshem finns det hyresgästerstörre antal vill hålla sinett som
adress och sitt telefonnummer hemligt för olikarädsla slagsav

övergrepp. AB framhöllTelgebostäder detta kan viktigtatt extravara
för särskilda olika etniska trakasseradet.ex.grupper som grupper,
kvinnor, missbrukare och andra hyresgäster med s.k. socialkontrakt.

Bolaget ansåg det exempelvisutgöra hyresgäst skulle kunnamen om en
ringa fåoch uppgifter hyresskuld. AB Stockholmshemom en grannes

menade tämligen harmlösa uppgifteräven tillval och liknandeatt om
skulle kunna uppfattas kränkande många hyresgästersom av om
uppgifterna röjdes för utomstående. I konkurrensen med andra

upplåtelseformer skulle till fördet skada bostadsföretagetvara om

uppgiftesådana måste lämnas Liknande anförssynpunkter Bostadsut. av

AB Poseidon.

Värmeverksföreningen framhöll företagens datalagring ochatt
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tillbehandling engergistatistik grundstenarnakundernas är enav en av

konkurrenssynpunkteffektiv egergitjänstverksamhet, affärs- ochsom ur

Svenska Elverksföreningen framhöll allamäste sekretesskyddas. att

uppgifter privatpersoner, kunder anställda, måste kunnasåväl somom

instämmandeliksom uppgifter affarsavtal. Medskyddas ingångna avom

tillVärmeverksföreningen Elverksföreningen skulleansåg detatt vara

energiförbrukninguppgifterskada för enskild dennespersonen om om

husförsäljning.hyrestvist vidkunde användas i ellermotpart enav en en

konkurrensskäl nödvändigtPå avreglerad elmarknad detär atten av

uppgifter priser i ingångna leveransavtal kan skyddas.t.ex.om

Stockholms hamn AB önskar ökat och klarare uttryckt skydd förett

affärshemligheter, både affárspartners liksom för hyres- ochochegna

arrendeavtal och löpande affärsavtal. Den skada kan uppstå omsom

uppgifterna måste lämnas framför allt förlorat förtroendeär gentemotut

affárspartners. anför ochKarlshamns Hamn AB liknande synpunkter

ifrågasätter affárskorrespondens, överenskommelser, uttaladeom

affärssammanhangavsikter i och priser och avgifter inte ärsom

åtnjutertaxereglerade sekretesskydd med gällande regler. Malmö

Sjöterminal 6 1 § myndighetsaffärs- ochAB kap.ävenattmenar om

2 8driftförhållanden § förvärv, överlåtelse kap.ärende angående och

10 § affárs- driftförhållanden för enskildoch i sekretesslagen kan synas

omfatta rättspraxis visat finnsdet har det antal spärrarmesta, att ett

visst fall prövats.sekretess närmot ett

Flera företag det finns behov sekretesskydda uppgifteratt attanser av

anställdas löner.om

128



a-b

De flesta företagen och företagarorganisationerna denattav anser

maximala sekretesstiden för uppgifter i handlingartvå år angersom

villkoren avtal för kort. ofta löptidi slutna är Avtalen har ären som

tecknasbetydligt i del fall till tjugo De kraftavtallängre, år. somen upp

i ofta löptid Svenskadag har längre två år.är änen som

Elverksföreningen flera gälla underoch andra sekretessen börattanser

motiv föravtalets hela löptid. Endast fem företag det inte fannsansåg att

villeförlänga tiden till fem år. Sex företag organisationerochatt

femutsträcka sekretesstiden längre fem Tio företag ansåg årän år. att

tillräckligt.var

företag, Elverksföreningen denTre Värmeverksföreningen och attanser

90kommunala ägarandelen måste %än omvara mer

handlingsoffentlighet skall enskildakunna parteraccepteras somav

hänvisning tillkommuner samverka med i aktiebolag, bl.a. medkan ett

det i minoritetsskyddet. företag ansågaktiebolagslagen inbyggda Tre att

full ägarandelhandlingsoffentlighet måste vid kommunalaccepteras en
företag50på % Fyra ansåg offentligheten bordeeller att varamer.

verksamhetberoende kunde iverksamhetens så denart att accepterasav

förvaltning inormalt drivs offentlig konkurrensutsattaänsom mersom

handlingsoffentlighetföretag. företag avvisande tillTre var

ägarstruktur, medan företag ansågöverhuvudtaget oberoende attettav

företag.den enbart kunde gälla i helägda
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företag fjortonfrågan ansågbesvaratde organisationer attAv och som

skullehos företagenmyndighetsansvarlagreglering medförsomen

för dessa.innebära problemstora

ökadeochutbildning personalpåProblemen dels i ökade kravbestår av

inte önskvärdrutiner, dels idiarieföring ochkostnader för ennya

frånvill komma bortdessutombyråkratisering. Hamnbolagen

revisorernasmenadeStockholmshemmyndighetsstämpe1n. AB att

företagetskontrolltillräckligtillsyn aktiebolagslagen utgörenligt aven

enligtdisciplinära påfoljdernadeverksamhet i förening med

arbetsrättslagstiftningen.

Övriga synpunkter

KFS anför bl.a Det kanKommunala företagens samorganisation

företagenför de kommunala ökar alltmer.konstateras konkurrensenatt

turism och fritid, ochinom branscherna renhållning,Företagen gator

i dag för konkurrens. Inomfastighet, städ m.fl. redanvägar, är utsatta

till ökad konkurrens också inomenergisektorn avregleringen ledatorde

förutsättningarsig inte hadetta område. KFS säger att som

villdetaljfrågorna i enkätenarbetsgivarorganisation besvara men

konkurrensenföretagen skall klara måstebetona, de kommunalaatt om

offentlighet och sekretesskommunallagens bestämmelser varaom

företag.privata och kommunalakonkurrensneutrala mellan

ochklargöra vilken kommunallagenFlera har påpekat vikten att avav

intressekonflikt.aktiebolagslagen vidövertarsom en
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