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överlämnas till statsrådet Jörgen Andersson

Regeringen bemyndigade den 22 december 1994 chefen för Civil-
departementet tillkalla parlamentarisk kommitté dir. 1994: 151att en
för samlad utvärdering de reformergöra och omfattandeatt en av
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direktiv dir. 1995:113. Enligt tilläggsdirektiven skall kommittén
föreslå åtgärder kan leda till förtroendevaldasde arbetsförut-attsom

förbättrassättningar det behövs ytterligare åtgärderövervägasamt om
för stärka de skiftarbetandes möjlighet åta sig kommunalaatt att
förtroendeuppdrag. Kommittén skall även göra översynen av
kommunalförbundslagen 1985:894.

Kommittén, tillkallades chefen för Finansdepartementet, harsom av
antagit förnyelsekommitténKommunala Fi 1995:02.namnet

arbetetI med betänkandet har ledamöter deltagit landshövding-som
Ulf Lönnqvist, ordförande, ledamoten landstingsfullmäktigeen av

Anders Andersson kds, ledamoten riksdagen Eriksson fp,Evaav
ledamoten riksdagen Roland Larsson c, kommunalrådet Svenav
Lindgren kommunalrådetm, Birgitta Lönegård s, kommunalrådet
Ilmar Reepalu s, ledamoten riksdagen Pär-Axel Sahlberg s,av
kommunalrådet UddEva mp, ledamoten kommunfullmäktigesamt av
Inger Wolf v.

Som sakkunniga har deltagit karnmarrättsassessorn Caroline Beck-
Friis, Justitiedepartementet dent.o.m. 31 januari 1996, utredaren
Lena Furmark Löfgren, Landstingsförbundet, finansrådet Sören
Häggroth, Finansdepartementet, departementsrådet Dan Johansson,
Finansdepartementet, karnmarrättsassessorn Helena Jäderblom,
Justitiedepartementet fr.o.m. den februari1 1996, departements-
sekreteraren Peter Karlberg, Utbildningsdepartementet t.o.m. den 31
januari 1996, departementssekreteraren Ljungdahl,Sten Utbildnings-
departementet fr.o.m. den februari1 1996, departementsrådet
Thomas Luttropp, Socialdepartementet, adj. professorn och f .d. direk-

Curt Riberdahl, Svenska Kommunförbundet.tören
Som har deltagit Rolf Andersson, LO, Margaretaexperter

Berglund, TCO, Gunnar Häggström, SACO, och kanslirådet Erna
Zelmin-Åberg, Finansdepartementet.
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Sammanfattning

betänkande behandlar främstDetta frågan den medborgerligaom
insynen i kommunal verksamhet bedrivs delägda kommunalasom av
företag och privata företag m.fl. Vi behandlar frågan denäven om
medborgerliga insynen friståendei skolor, enskild förskoleverksamhet
och enskild skolbarnomsorg. Slutligen vi frågan insynentar upp om

den kommunalai upphandlingsprocessen innan kommunen bundit upp
sig i avtal med entreprenör.en

Medborgarnas till insyn i kommunal verksamhet bör i principrätt
densamma vilken driftforrn väljs. Samma regler böroavsettvara som

därför möjligastei mån gälla kommunen bedriver verksamhet inär
regi, i helägt företag eller anlitar delägt eller privat företagett ettegen

för driften viss verksamhet.av en
för offentlighetsprincipen.I kapitel 2 redogör vi översiktligt

kapitel behandlar vi fråganI 3 och 4 insynen i delägdaom
kommunala företag och privata företag m.fl. övertagit vårdensom av

kommunal angelägenhet. Vårt förslag innebär kommuner ochatten
landsting åläggs i avtal med delägda kommunala företag, privataatt
företag och andra juridiska tillförsäkra allmänheten tillrättpersoner en
insyn i verksamheten. När kommunen eller landstinget själv bedriver

verksamhet och köper enstaka stödtjänster från utomstående skallen
ställas medborgerligdet inte krav insyn i den verksamhetupp som

bedrivs den utomstående.av
del handlingar rörandeAllmänheten skall ha denrätt att ta av

överlåtna verksamheten i omfattning verksamhetenomsomsamma
hade bedrivits i kommunens eller landstingets regi. Parterna kanegen

får vända sig direkt till denantingen avtala allmänhetenattom som
bedriver verksamheten skall vända sig tilleller medborgarnaatt

eller efterfrågade hand-kommunen landstinget i sin begär intursom
från företaget. innehålla skyldighet förlingar Avtalet skall en

företagen till kommunen eller landstinget lämna in handlingaratt som
ellerskulle varit allmänna verksamheten bedrivits i kommunensom

del handlingarna innehållerlandstingets regi, dock inte till denegen
uppgifter inte får länmas enligt lagstadgad tystnadsplikt.utsom en

skall inte heller skyldigt till kommunen inFöretaget att gevara
företagets drift- ochhandlingar till den del de innehåller uppgifter om

affärsförhållanden det någon särskild anledning kan antas attom av
uppgifterna röjs för kommunen. Handlingarföretaget lider skada om

förränin till kommuneni upphandlingsärenden behöver inte ges
på såupphandlingen avslutats eller avbrutits. Handlingar sätt gessom
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handlingar ochlandsting blir allmännaellertill kommunin etten
sådanabeslut lämnalandstingetseller vägrakommunens utatt

Vårdentill kammarrätten.överklagaskommer kunnahandlingar att av
dessa villkorendastangelägenhet får lämnaskommunal över omen

uppfylls.
och enskild skol-förskoleverksamhetenskildFristående skolor,

frånbeviljas bidragförutsättningarunder vissakanbarnomsorg
till med-möjligheterVilandsting.kommuner och att sammaanser

entreprenad-verksamheter ii dessabör finnasborgerlig insyn som
huvudman förlandstinget inteellerkommunen ärfallen även om

kommunen elleri dessa fallavgörandeverksamheten. Det är att
Insynsmöjlighet börverksamheten.ekonomiskt tillbidrarlandstinget

där kommunbeträffande verksamheterinföras på sätt ensomsamma
denochavtal mellan kommunendvs.huvudman,är ett somgenom

i kapitel 5.behandlasverksamheten. Fråganenskildadenbedriver
eller ikommunmedborgerliga insynen idenFrågan ettenom
sig i avtallandstinget bunditrespektiveinnan kommunenlandsting upp
upphand-uppluckringlösasbör intemed entreprenör avengenomen

finns i daginsynmöjligheter tillstället bör delingssekretessen. I som
tilldärför förslagingetutsträckning. Vi lämnarutnyttjas i större

behandlas iupphandlingsprocessenii den delen. Insynenlagändring
kapitel
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Författningsförslag

1900till ändring i kommunallagen 1991Förslag1

fråga kommunallagen 1991:900föreskrivs iHärigenom om
rubriken före 3 kap. 16 § skall hadels 3 kap. 18 § närmastatt samt

följande lydelse,
skall införas bestämmelse, 3 kap. 18dels det i lagenatt aen ny

följande lydelse.av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

kap.3

företag ochföretag KommunalaKommunala entre-
prenader

§18
angelägenhet länmas till bolagvården kommunalInnan över ettav en

till-kommunen eller landstinget bestämmereller förening dären
fullmäktige till den juridiskamed någon skall attannan, sesammans

omfattningblir bunden de villkor i 17 § iavses enpersonen av som
andelsförhållandena, verksamhetensrimlig med hänsyn tillär artsom

omständigheterna i övrigt.och
medeller landstinget tillsammansgäller, kommunenDetsamma om

angelägenhet.stiftelse för kommunalbildarnågon annan en en
sådana juridiskafrågaI om

i första ochpersoner som avses
styckena och inteandra som

kap. 9 § sekre-omfattas 1av
skall1980:100,tesslagen

för all-fullmäktige verka att
mänheten skall ha delrätt att ta

hos företagethandlingarav
förenligt de grunder gällersom

handlingars offentlig-allmänna
tryckfrihetsförord-het 2 kap.i

och sekretesslagen.ningen

1 1993:1295.Senaste lydelse
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18 §a
Vården kommunalav en an-
gelägenhet fär lämnas tillöver

juridisk sådanänannan person
omfattas 1 kap. 9 § sek-som av

retesslagen 1980:100 endast
kommunen eller landstingetom

tillförsäkrari avtal allmän-ett
heten del de hand-rätt att ta av
lingar den kommunalarörsom
angelägenheten i omfatt-samma

kommunen självning som om
vårdade angelägenheten.

Detsamma skall gälla när ett
avtal överlämnande vår-om av
den kommunal angelägen-av en
het förlängs eller ändras i öv-
rigt.

Allmänheten skall dock inte
del handlingarrätt att tages av

anställdas personligarörsom
förhållanden

lag träder i kraftDenna den
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ändring i socialtjänstlagentillFörslag2

1980:620

socialtjänstlagen 1980:620ioch 18 §§föreskrivs 4Härigenom att
lydelse.ha följandeskall

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§4
den eller defullgörsinom socialtjänstenuppgifterKommunens av

bestämmer.kommunfullmäktigenämnder som
socialnänmdförfattninglag ellerVad i denna sägs omannansom

nämnder enligteller deförekommande fall denigäller utsessom
stycket.första

utföra kommu-med någonfår sluta avtalKommunen attannan om
innefattar myndig-Uppgiftersocialtjänsten.uppgifter inom somnens

överlämnasbestämmelsemed stöd dennafår dock intehetsutövning av
enskildstiftelse ellersamfällighet,förening,till bolag,ett enenenen

individ.
skyldighetBestämmelse om

tillförsäkraför kommuner att
tillallmänheten insyn irätt

verksamhet finns 3överlämnad i
kommunallagenkap. 18 §a

1991 .900.

18
förskoleverksamhet ochtill enskildlämna bidragkanKommunen

verksamheten uppfyller de kravenskild skolbarnomsorg, somom
bidrag böroskäligt höga. Sådantb och avgifterna intei 13 § äranges

oskäligt avviker frånbelopp barn intelämnas med ett somper
motsvarande verksamhet.kostnad barn ikommunens per

Bidrag till enskild förskole-
verksamhet eller enskild skolbar-

får beviljas endast omnomsorg
där verksamhetenden kommun

avtal med denbedrivs, i ett som
verksamheten llförsäkrardriver

allmänheten delrätt att ta av
rörande bidrags-handlingar den

finansierade verksamheten i

1992:1381.Senaste lydelse
2 lydelse 1994:1572.Senaste
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omfattningsamma som om
kommunen själv bedrev verk-
samheten.

Allmänheten skall dock inte
del handlingarrätt att tages av

anställdas personligarörsom
förhållanden

lagDenna träder i kraft den
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till ändring i3 Förslag skollagen 1985:1100

föreskrivs det i lagen skall införas bestämmelse,Härigenom att en ny
kap. § i skollagen 1985:1100, följande lydelse.9 6 a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §a
friståendeBidrag till skolaen

fär beviljas endast denom
kommun där skolan belägenär
i avtal med den friståendeett
skolan tillförsäkrar allmänheten

del handlingarrätt att ta av
rörande den bidragsfinansierade
verksamheten omfatt-i samma
ning kommunen självsom om
drev skolan.

Allmänheten skall dock inte
del handlingarrätt att tages av

anställdas personligarörsom
förhållanden

Denna lag träder i kraft den
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till ändring i 1973:289datalagenFörslag4

1973:289 skall ha följande6 § datalagenföreskrivsHärigenom att
lydelse.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

§6
skallinrättande och förande personregister,tillstånd tillLämnas av

för förebygga risk föri den mån det behövsDatainspektionen, att
föreskrifter förpersonlig integritet, meddelaotillbörligt intrång i

registret om
inhämtande uppgifter för personregistret,av

personuppgifter får ingå i personregistret,vilka2. som
automatiska databehandlingen,utförandet denav

den tekniska utrustningen,4.
fårbearbetningar personuppgifterna i registretde görassomav

med automatisk databehandling,
underrättelse till berörda personer,
de personuppgifter får tillgängliga,7. görassom
utlämnande och användning personuppgifter,annan av
bevarande och gallring personuppgifter,av

10 kontroll och säkerhet,
åtgärder fråga11. rättelse och andra i oriktiga och missvisandeom

uppgifter.
Vid föreskrift förbedömandet visst register behövs skallettav om

särskilt beaktas huruvida registret innehåller personuppgifter som
omdöme eller värderande upplysning den registrerade.utgör annan om

förFöreskrift visst register rörande utlärrmande personuppgiftett av
får inte inskränka myndighets skyldigheter tryckfrihetsför-enligten
ordningen.

Föreskrift för visst registerett
får heller inskränka allmän-inte
hetens enligt kap.3 18 §rätt a
kommunallagen 1991:900 att

del handlingar rörandeta av
sådana kommunala angelägen-
heter kommun eller ettsom en
landsting lämnat värdenöver av
till annan.

lag träder i kraftDenna den

1 Senaste lydelse 1994:1485.
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ändring itill kommunalförbundslagenFörslag5

1985:894

kommunalför-3 § och 3 kap. 5 §föreskrivs 2 kap.Härigenom att
lydelse.skall ha följande1985:894bundslagen

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

2 kap.

Föreskrifterna i 3 kap. 10 §10 §Föreskrifterna i 3 kap.
första stycket och 16-18 §§, 4och 16-18 §§, 4första stycket a

förstaförsta kap. 11-16 §§, 18 §11-16 §§, 18 §kap.
ochstycket, 19, 20 22 §§stycket, 19, 20 och 22 samt samt

och kap. 7-23, 25-34, 36-46 och7-23, 25-34, 36-46 55 kap.
kommunallagenkommunallagen 48-62 §§48-62 §§

skall tillämpasi 1991:900 i1991:900 skall tillämpas
kommunalförbundsfrågafråga kommunalförbunds omom
Föreskrifternafullmäktige. i 5fullmäktige. Föreskrifterna i 5

§§ nämnda lagnämnda lag kap. 12-17kap. 12-17 §§
tillämpas dock baratillämpas dock bara ersättareersättare omom
harhar utsetts.utsetts.

3 kap.

Föreskrifterna i 3 kap. 16-18 Föreskrifterna i kap. 16-183 a
och§§, 4 kap. 11-15 §§, 4 kap. 11-15 och

17-23 §§, 6 kap. 10, och 18- 17-23 6 kap. 10, och 18-11 §§, 11
31 §§ i 7 kap. 1-7 §§ 31 §§ i kap. 1-77samt samt

1991 :900 skall kommunallagen :900 skallkommunallagen l 991
delar gälla i fråga i tillämpliga delar gälla i frågai tillämpliga

förbundsdirektionen. Här- förbundsdirektionen. Här-om om
skall dock följande ifrån skall dock följandeifrån av- av-

vikelser gälla. vikelser gälla.
fråga tillkännagivande justering förbundsdirektionensI om om av

gäller föreskrifterna i kap. 13 § denna lag.protokoll 2
offentligt.Sammanträde för fastställande budget skall varaav

Därvid skall bestämmelserna i kap. 8-10 och 39 § kommunalla-5
tillämpliga delar.gälla igen

1 Senaste lydelse 1992:352.
2 Senaste lydelse 1993:1297.
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Denna lag träder i kraft den...
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ochtill ändring i hälso-Förslag6

1982:763sjukvårdslagen

sjukvårdslagen§§ hälso- ochföreskrivs 3 och 18Härigenom att
följande lydelse.skall ha1982:763

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

§3
och sjukvård demgod hälso-skall erbjudaVarje landsting somen

Även förlandstinget verkai övrigt skalllandstinget.inombosattaär
lagVad i dennabefolkningen.hälsa hos hela sägsgod omsomen

ingår i landsting,inteockså kommunerlandsting gäller ett omsom
hinder förhär inteföljer 17 Vadinte utgör attsagtsannat annanav

sjukvård.hälso- ochbedriva
sjukvårdsådan hälso- ochomfattar dock inteLandstingets ansvar

för enligt § första ochhar 18inom landstingetkommun ansvarsom en
tredje styckena.

utföra denågonfår avtal medlandsting slutaEtt attannan om
uppgiftför enligt denna lag. Enuppgifter landstingetsom ansvarar

stöd dennafår dock inte medinnefattar myndighetsutövning avsom
samfållighet,bolag, förening,överlänmas tillbestämmelse ett enen

enskild individ.stiftelse eller enen
skyldighetBestämmelse om

tillförsäkra all-för landsting att
till imänheten insyn över-rätt

lämnad verksamhet finns i 3
18 § kommunallagenkap. a

1991 :900.

§18
och sjukvård demskall erbjuda god hälso-Varje kommun somen

andra stycketboendeform eller bostad i 20 §bor i sådan som avsesen
socialtjänstlagen 1980:620. Varje kommuntredje stycketoch 21 §

samband med dagverksamhet, omfattas 10 §skall iäven som av
sjukvård demsocialtjänstlagen, erbjuda god hälso- och somen

vistas där.
får i övrigt erbjuda dem vistas i kommunenEn kommun även som

sjukvård i hemmet hemsjukvård.hälso- och
skyl-får till kommun inom landstinget överlåtaLandstinget en

vård, i andra stycket,digheten erbjuda sådan sägsatt som om

Senaste lydelse 1992:1382.
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landstinget och kommunen kommer det regeringenöverens samtom
medger det.

Kommunens enligt första och tredje styckena och kommu-ansvar
befogenheter enligt andra stycket omfattar inte sådan hälso- ochnens

sjukvård meddelas läkare.som av
En kommun får sluta avtal med någon utföra deattannan om

uppgifter kommunen för enligt denna lag. En uppgiftsom ansvarar
innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd dennasom av

bestämmelse överlämnas till bolag, förening, samfällighet,ett en en
stiftelse eller enskild individ.en en

Bestämmelse skyldighetom
för kommuner tillförsäkraatt
allmänheten till insyn irätt
överlämnad verksamhet finns i 3
kap. 18 § kommunallagena
1991:900.

Denna lag träder i kraft den
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1985: 125ändring i tandvårdslagentillFörslag7

skall ha1985:125tandvårdslagenföreskrivs 5 §Härigenom att
lydelseföljande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

5
bosattatandvård demerbjuda god ärskalllandstingVarje somen

Även godverka förskall landstingeti övrigtlandstinget.inom en
bedriverlandstinget självTandvårdenbefolkningen.tandhälsa hos som

folktandvård.benämns
gäller också kommunerlandstinglagi dennaVad sägs somomsom

landsting.ingår iinte ett
utföra demed någonfår sluta avtallandstingEtt attannan om
för enligtfolktandvårddesslandstinget ochuppgifter ansvararsom

får dock intemyndighetsutövninginnefattaruppgiftlag. Endenna som
bolag, förening,överlämnas tillbestämmelsestöd dennamed ett enav

individ.stiftelse enskildellersamfällighet, enenen
skyldighetBestämmelse om

all-landsting tillförsäkraför att
till imänheten insyn över-rätt

verksamhet finns i 3lämnad
kommunallagenkap. 18 §a

.-9001991
.

kraftträder i denlagDenna

2 lydelse 1992:1383.Senaste
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8 Förslag till ändring i lagen 1993:387 stödom
serviceoch till vissa funktionshindrade

Härigenom föreskrivs 17 § lagen 1993:387 stöd och serviceatt om
till vissa funktionshindrade skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

17 §
Ett landsting eller kommun får med bibehållet sluta avtalen ansvar
med någon tillhandahålla insatser enligt denna lag.attannan om

Ett landsting och kommun ingår i landstinget får träffa avtalen som
för eller flera uppgifter enligt dennaatt lag överlåts frånom ansvar en

landstinget till kommunen eller från kommunen till landstinget. Om en
sådan överlåtelse sker skall föreskrifterna i denna lag landstingom
eller kommun gälla för den till vilken uppgiften överlâtits.

Om landsting och kommun har träffatett överenskommelseen en
enligt andra stycket, får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt bidrag
till motiveras överenskommelsen.mottagaren Har överlåtelsesom av
skett från landsting till samtliga kommuner ingår i landstinget,ett som
får kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, detom
behövs för kostnadsutjänming mellan kommunerna.

Bestämmelse skyldighetom
för landsting och kommuner att
tillförsäkra allmänheten tillrätt
insyn i överlämnad verksamhet
finns i 3 kap. 18 § kommu-a
nallagen 1991:900.

Denna lag träder i kraft den
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tillFörslag ändring i9 lagen 1993:802 om
entreprenadförhâllanden i skolan

föreskrivs och lagenHärigenom 1 2 §§ 1993:802att entrepre-om
nadförhållanden i skolan skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§l
och landsting fårKommuner sluta avtal med enskild fysik elleren

juridisk denne skall bedriva viss inomundervisningattperson om
gymnasieskolan. Avtalet får endast undervisning i sådana ämnenavse

ingår i de ämnesblock i bilaga till2 skollagen 1985:1100som som
betecknas estetiska ekonomiska tekniskaämnen, änmen, ämnensom

yrkesänmen.och
Bestämmelse skyldighetom

för kommuner och landsting att
tillförsäkra allmänheten tillrätt
insyn i överlämnad verksamhet
finns kap.i 3 18 § kommu-a
nallagen 1991:900.

2 §
.Om det finns särskilda skäl får regeringen ansökan kommunav en

eller landsting i andra fall i § medge1 kommunenänett attsom anges
eller landstinget får sluta avtal med någon bedrivaattannan om
undervisning inom offentligadet skolväsendet.

Bestämmelse skyldighetom
för kommuner och landsting att
tillförsäkra allmänheten tillrätt
insyn i överlämnad verksamhet
finns i kap.3 18 § kommu-a
nallagen 1991:900.

Denna lag träder i kraft den



Författningsförslag26 SOU 1996:67

till ändring i 1991:113610 Förslag lagen om
primärvårdmed kommunalförsöksverksamhet

försöksverksamhet1991 136föreskrivs 3 § lagen 1Härigenom att om:
skall ha följande lydelse.med kommunal primärvård

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

3
primärvård dem bosattaKommunen skall erbjuda god ärsomen

omfattas försöksverksamhet och därvid verkainom det område som av
befolkning.för god hälsa hos hela dennaen

Om distriktstandvârd ingår i försöksverksamheten skall kommunen
bosatta inom det områdeerbjuda god sådan tandvård dem ärsomen

föromfattas försöksverksamheten och därvid verka godensom av
hela denna befolkning.tandhälsa hos

utföra dekommun fâr sluta avtal med någonEn attannan om
Uppgifteruppgifter för enligt denna lag.kommunen somsom ansvarar

får dock inte med stöd dennainnefattar myndighetsutövning av
förening, samfällighet,bestämmelse överlämnas till bolag,ett en en

stiftelse eller enskild individ.en en
Bestämmelse skyldighetom

tillförsäkraför kommuner att
allmänheten till insyn irätt
överlämnad verksamhet finns i 3

kommunallagenkap. 18 §a
1991 .900.

lag träder i kraftDenna den

1 Senaste 1992:1384.lydelse
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till ändring i räddningstjänstlagen11 Förslag
986: 1021 l

föreskrivsHärigenom 12 § i räddningstjänstlagen skall1986: l 102att
följande lydelse.ha

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

12 §
Räddningskâren skall de räddningsinsatser kommunen hargöra som

för enlig denna lag.ansvaret
fâr överlåtaKommunen någon räddningsinsatsergöraattannan

kräver särskild kompetens.som
Bestämmelse skyldighetom

för kommuner tillförsäkraatt
allmänheten till insyn irätt
överlämnad verksamhet finns i 3
kap. 18 § kommunallagena
1991 .-900.

Denna lag träder i kraft den
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Inledning1

betänkande behandlas frågor den medborgerligaI detta insynen iom
verksamhet läggs på privata och delägda kommu-kommunal utsom

företag. Med företag i detta sammanhang stiftelser ochnala ävenavses
föreningar avsnitt 3 och 4. Den närliggande frågan den med-om

förskoleverksamhetborgerliga insynen i fristående skolor, enskild och
enskild skolbamomsorg behandlas avsnitt 5. Slutligen viseparat tar

frågan insynen i kommun innan kommunen binder sigupp om en upp
i avtal med avsnitt 6.entreprenören

Uppdraget1 1
.

januari skall vissa kommunala företag, föreningarSedan den 1 1995
jämställas myndigheter såvitt allmänhetensoch stiftelser med rättavser

verksamheten kap.del handlingar i 1 9 § SekrL. De företagtaatt av
skall tillämpaoch organisationer detta sekretesslagen ochsättsom

sådana kommuner och landsting har rättsligt be-delar TF därär ettav
låg förinflytande. utredningen till grund lagänd-stämmande I som

allmänheten skulle tillförsälcras tillförslogs vissringen rättäven att
kommunal angelägenhet överlämnades tilldå vårdeninsyn enav

förening eller stiftelse där kommuner ellerföretag,någon än ettannan
bestämmande inflytande. Regeringen laderättsligtlandsting har ett

något sådant förslag till lagändring.dock inte fram
lagförslagetkonstitutionsutskottet behandladesamband medI att

regeringens förslag inteuttalade1993/942188 KUprop. att var
medborgerlig insyn ochtillgodose behovtillräckliga för detatt av

entreprenad bet.finns då verksamhet läggskontroll utensom
1993/94:KU 40 43.s.

risker med delarsynpunkt kan det finnasFrån demokratisk att av
grundlagsskyddadeundandras denden offentliga verksamheten rätten
företag eller delägtden bedrivs privattill insyn ettatt ett avgenom av

bestämmandeinte har rättsligtkommunalt företag där kommunen ett
föreslå åtgärder ökardärför fått i uppdraginflytande. Vi har att som

i och kontroll kommunalmöjligheter till insynmedborgarnas av
entreprenad dir. 1994:151.främst den bedrivsverksamhet när

frågan allmänhetens behov insyn innaningårI arbetet även om av
medbundit sig i avtalkommun entreprenör.ett enuppen

första erfarenheternautvärdering deVi skall även göra aven av
företag behandlatillämpning i kommunalaoffentlighetsprincipens samt
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frågor haryttrandefrihet.meddelarfrihet och Dessafrågorvissa om
Vi har dockbetänkande.behandlas i dettasamband med devisst som

frågor särskilt.valt redovisa vissaatt
förgenerella direktivdirektiven gällerde särskildaFörutom

dir. 1988:43 EG-beaktat direktivenkommittéer. Vi harsamtliga om
regional-dir. 1992:50direktivenaspekter i utredningsarbetet, om

prövning1994:23direktiven dir.konsekvenser ochpolitiska avom
offentliga åtaganden.

för arbetetUtgångspunkter1.2

verksamhet omfattaroffentligtill insyn imedborgerligaDen rätten en
ochsekretessbelagda, handlingarallmänna, ickedelrätt att ta av

handlingsoffentlighetReglernauppgifter i sådana handlingar. om
skrifter, främja fritttrycktamaterial tillsyftar till säkerställa ettatt

rättsäkerhetenupplysningmeningsutbyte och allsidig garanterasamten
Meddelarfrihetenfolkstyret.förvaltningen ocheffektiviteten ioch

handlingsoffentlighetentillkomplementfungerar attett genomsom
sekretessbelagdavissastraffritt länmaoffentliganställda har rätt utatt

publicering.uppgifter för
ochfolkvaldabidra tillblandkontroller skallOlika attannat

de inteochallmännamisshushâllar medanställda inte attresurser
finnsmedborgerlig insyntilluppdrag.missbrukar sina Den rätt som

kontrollinstrumenttill övrigakomplementvärdefullti dag utgör ett
kommunalasådanaomfattautvidgas tilloch bör kunna ävenatt

former. Motinsynsskyddadebedrivs ii dagverksamheter ensom
försämrasför konkurrensenframförallt riskentalarvidgad insyn att

ochöppenhetenför ökadem.fl. insyn. Denföretag öppnasattgenom
medborgerligblir följd rättbyrâkratiseringenökadeden av ensom en

för åta sigdrar sigolika aktörermedföra risk förkantill insyn, attatt
landsting.ellerkommunuppdragverksamhetdriva ettatt av enen

med-denskäl talar förövervägandefunnitemellertidVi har attatt
stärkas.börverksamheternade aktuellatill insyn iborgerliga rätten

delmedborgerligautgångspunkt denhaft rättenVi har att taattsom
någontilllämnarkommun överi verksamheterhandlingar ensomav

princip börhandlingsoffentlighet, iomfattas reglernainte omavsom
gäller.offentlighetsprincipenverksamheter däridensamma somvara

kontrollen kommunermedborgerligagång har denUnder arbetets av
Viförvaltningen.brister iföretag visatderasoch landsting samt av

de "kommuna-utvecklingenföljtoch stigandemed intressehar avoro
stärkt iframkommit harVadrullatsskandaler" osssomupp.som

vik-fyller mycketkontrollenmedborgerligauppfattning denvår att en
i förvalt-och effektivitetenrättssäkerhetenfunktiontig garant avsom

ningen.
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Rätt i verksamhetertill insyn kan i enskilda fall denges av som
bedriver verksamheten generell kan införasendasträttmen en genom
lagstifning. Nyttan insynsrätten och faktumdet någon generellattav

inte åstadkommas frivilligkan på motiverar fråganrätt reglerasväg att
i lag.
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2 Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen hörnstenarna i den svenskaanses vara en av
rättsordningen. Principen, inte inskränkningar,är sigutan tarsom
flera olika följandeuttryck. I det behandlas förhandlingsoffentlighet i
avsnitt 2.1, handlingsoffentlighet i avsnitten 2.2-2.8, yttrandefrihet

informationsfrihetoch i avsnitt 2.9 meddelarfrihet och anonymi-samt
tetsskydd i avsnitt 2.10. Meddelarfrihet utanför den offentliga sektorn
behandlas i avsnitt 2.11.

2. Förhandlingsoffentlighet1

Förhandlingsoffentligheten vad gäller domstolsförhandlingar är
grundlagsfäst i 2 kap. § andra stycket11 regeringsformen RF där det

"Förhandling vid domstol skall offentlig". Undantagsägs att vara
från grundlagsregeln kan i lag, 2 kap. 12 § RF. I rättegångs-göras
balken hänvisning till sekretesslagen, offentlighetennäranges, genom
kan begränsas. finns begränsningarDet i andra lagar, tilläven
exempel i lagen med särskilda bestämmelser lagöverträdare.om unga
Beträffande de beslutande politiska församlingarna offentlighetsprin-är
cipen inte grundlagsfäst. Bestämmelserna, ñmis i 2 kap. 4§som
riksdagsordningen RO och kap.5 38 § kommunallagen 1991:900

innebär allmänheten harKomL, dä riksdagenrätt närvaraatt att
respektive kommunfullmäktige sammanträder. Rätten närvara äratt
dock inte inskränkningar och kommunfullmäktige beslutakanutan att
överläggning i visst ärende skall hållas inom stängda dörrar.ett
Kommunala nänmders sammanträden skall enligt huvudregeln i 6 kap.
19 § KomL hållas inom stängda dörrar. Nämnden får dock, eftera
medgivande fullmäktige, besluta sammanträde skallatt ettav vara
offentligt. för främja öppenhet i den kommunalaDetta verksam-att
heten. Nämnden får dock inte besluta offentlighet då ärendenom som

myndighetsutövning behandlas eller då sekretessbelagdaavser
uppgifter förekommer.

2.2 Handlingsoffentlighet

Handlingsoffentligheten viktig del i offentlighetsprincipen.är Denen
grundlagsfäst tryckfrihetsförordningeni Sedan årsTF. 1766 tryck-är

frihetsförordning ingår handlingsoffentligheten delsom en av

2 16-0364
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"i allmänt tryck utgiva"möjlighetentryckfriheten attgenom
vidare främjaHandlingsoffentligheten skallprotokoll.myndigheters

upplysning", kap. § TF.allsidig 2 1meningsutbyte ochfritt"ett en
möjlighetmedborgarnahandlingardel allmännaRätten att ta engerav

fyllerhandlingsoffentlighetenmyndigheterna ochkontrolleraatt
Möjlighetenför rättsäkerheten.funktionviktigdärmed garantsomen

viktig för medborgarnaocksåhandlingardel allmänna är attatt ta av
den politiska debatten.möjlighet delta iskall ha att

handlingsoffentligheteniBegränsningar2.3

varje svensk medborgareharhuvudregeln i 2 kap. 1 § TFEnligt en
första be-handlingar. Endel allmännagrundlagsskyddad rätt att ta av

handlingar. Avdelutlänningarsgäller således rättgränsning att ta av
medutlänningar skall likställasemellertidföljerTFkap. 5 §14 att

lag.följer TF eller Detintemedborgaresvenska annat annanavom
delutlänningarsi lag begränsa rättalltså möjligt att taär att av
grund-däremotSvenska medborgareshandlingar. rätt ärallmänna

för utländska medborgarelagreglerDiskriminerandelagsskyddad.
saknas.

detinnebär inte alltidallmänhandlingförhållandet ärDet attatt en
handlingen. Enfå delenskild medborgareförmöjligt att taär aven

heltsekretess,skyddadoffentlig ellerantingenkanhandling avvara
delvis.eller

detendastfår begränsahandlingarallmännadelRätten att ta omav
omständig-Vilkaomständigheter.speciellatillmed hänsynpåkallatär

första stycket TF. De2 § äri 2 kap.räknasheter uppavsessom
följande.

eller mellan-tillförhållandedesssäkerhet ellerrikets statannan
organisation,foklig

valutapolitik,penningpolitik ellerfinanspolitik,centralarikets
tillsyn,kontroll ellerinspektion,verksamhet förmyndighets annan

beivra brott,förebygga ellerintresset att
intresse,ekonomiskaallmännasdet

förhållanden,ekonomiskapersonliga ellerenskildasskyddet för
ellerdjur-bevara växtart.intresset att

möjligt begränsafall deti vilkasåledes för ärredogörs attI TF
andra stycket TF2§ sägs2 kap.handlingsoffentligheten. I att

iskallhandlingarallmännadelibegränsningar rätten att ta angesav
sekretesslagen.lagsärskild lag. Den äribestämmelse avsessomen

TFuppräkningen iföljersekretesslageniKapitelindelningen av
2 § andraI 2 kap.kan begränsas.handlingsoffentlighetendärområden
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stycket möjlighetTF in begränsningsregleräven iatt tages en annan
lag. Det skall i sådana fall finnas hänvisning i sekretesslagen.en
Samtliga fall begränsningar i handlingsoffentligheten framgår alltsåav

sekretesslagen, direkt eller hänvisning. harRegeringenav genom
möjlighet efter bemyndigande i lag förordning meddelaatt genom

föreskrifter tillämpning begränsandenärmare regler.om av

2.4 handlingAllmän

Handlingsoffentligheten omfattar endast allmänna handlingar. I 2 kap.
3 § redogörs för vadTF allmän handling. förstVadsom anses vara
gäller begreppet handling framställning i skrift eller bild ochavses
upptagning kan läsas, avlyssnas eller uppfattassättannatsom
endast med tekniskt hjälpmedel. handlingFör skallatt en somanses
allmän krävs den förvaras hos myndigheten och den äratt att att anse

inkommen till myndigheten eller upprättad där. Flera förut-som
sättningar skall således uppfyllda för handling skall bliattvara en
allmän.

2.4.1 Begreppet handling

handling kan antingen framställningEn i skrift bild ellerellervara en
fordrarupptagning teknisk hjälpmedel för kunna uppfattas.atten som

traditionella handlingsbegreppet, framställningarDet i skrift eller bild,
vållar inga problem. Kännetecknande kan till-större är att man
godogöra sig innehållet visuellt tekniska hjälpmedel. Handlingenutan
existerar fysiskt och kan lämnas förhållerDet sig annorlundaut.
beträffande upptagningar. De kan bara uppfattas användandegenom

tekniska hjälpmedel och kan därför inte lämnas fysisktutav som
exemplar. Vad kan lämnas de uppgifter finns iärutsom som
upptagningen. Informationen kan, tekniken tillåter överförasdet,om

handling traditionelltill till exempel utskrifttyp,en av genom av
innehållet i ADB-upptagning.en

Förvaring2.4.2

handling skall allmän krävs, enligtFör 2 kap. 3 §att en anses vara
förvarasTF, den hos myndighet. Regeln dock inteäratt utanen

undantag. Handlingar förvaras hos myndighet endast ettsom en som
led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för räkningannans

inteenligt 2 kap. 10 § TF, allmänna handlingar hos denanses, som
myndighet där de faktiskt förvaras. Vidare finns i kap.2 11 § TF
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inte allmänna, tillhandlingarför vissaundantag typer som ansesav
meddelande.för befordraendastbrevexempel upprättats ettattsom

förstås såmyndigheten skallförvaras hoshandlingpåKravet att en
tidpunkten förmyndigheten vidförvaras hoshandlingen skallatt

möjligtden. intedel Detbegäran ärsökandens attatt ta av
ellerin tillförväntas kommahandlingar upprättassomprenumerera

myndigheten.av
sökande har intefärdiga handlingar. Enendast rättVidare attavses

flera handlingaruppgifterställermyndighetenbegära att samman ur
önskemål.sökandens Annor-för tillgodosei upprättas attsomen ny

i databaserfinns lagrademed uppgifterdet förhållalunda kan sig som
okomplicerad.sammanställningenoch liknande ärom

myndighetenmyndighet och denhandlingOm upprättats av enen
myndighettillhandlingenkopiadärefter sänt ansesen annanaven

skyldigadärmedhandlingen ochförvarabåda myndigheterna attvara
vidMyndigheterna kanutlämnande.handlingensfråganpröva enom

olika resultat.tillsekretessprövning komma
såinte uppfattasmyndighet" skall snävthosRekvistitet "förvaras

för-myndigheten förfinnas hosalltid måstehandling att ansesatt en
handlingsoffentlighetskulle reglernaså falletvarad där. Om omvore

förvaradelånade ellermyndighetkringgåskunnalätt utattgenom en
lokaler. Ommyndighetensutanförhandlingarkontroversiella en

denbostadförvaras i tjänstemanstill exempel ärhandling att anseen
iväg förhandling lämnasOmmyndigheten.förvarad hos ensom

allmän hos denintelagring denbearbetning ellerteknisk anses som
allmän hosdäremot denhandlingen,eller lagrar ärbearbetarsom

handlingpåpekasbör detVidareursprungsmyndigheten. att ansesen
till behörig tjänstemandå lämnas ävenmyndigheten dentillinkommen

lokaler, 2 kap. 6 § TF.myndighetensutanfördetta skerom
förvarats hostidigarehandlinggäller dåVad myn-ensomom en

JO-ärendeannan Ibearbetasförlärrmats ivägdighet ettatt av
teknisk be-få delbegärde2821981/82 taatt av enpersonens.

firmatill privatstadsarkitektkontor säntkommunsskrivning enensom
två ochskulle mellanMikrofrlmningenmikroñlmning.för ta sex

få tillbakaintekundestadarkitektkontoretenligtveckor och man
kundehandlingen intefirman eftersomprivatafrån denbeskrivningen
skullehandlingenFråganmikrofilmning.förserientas var omur

befann sigtid den faktisktunder denmyndighetenförvarad hosanses
hadefallet. Handlingensåansågfirman. JOden privatahos att var
återomedelbart krävastid och kunderelativt kortförbortlämnats en

varithandlingendärföransågsnabbt. JOtillhandahållas ganskaoch att
till-tillfredställandeinteoch detmyndighetenförvarad hos attatt var

Fallet visarfilmningen.slutfördaefter denförsthandahålla den att
skallmyndighetFråganbeaktas.måste ärolika intressen om en

möjligt till-så snabbtföroch arbetekostnaderåsamkas att som
beskrivnadetitill exempelhandlingar,handahålla attgenom som
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tillgodose kravet på utlämnande. JO-ñlmningen förfallet avbryta att
lämnas bortsituationen handlingendast sikte denärendet atttar en

offentlighetsprincipentid. den situationenför relativt kort I vägeren
Offentlig-myndigheten åsamkas.eventuella problemdeäntyngre som

förhandlingen lämnats borthetsprincipen bör väga än tyngre om
längre tid.

handlingarna i ärendet sänds frånöverklagas ochbeslutOm ett
överklagandet,den myndighet skallbeslutsmyndigheten till prövasom

denhandling i ärendetutlänmandeskall frågor prövas avav enom
myndigheten.senare

den inteallmänhandling kanEn även rentatt som omvara anse
RÅ haderättsfallet 1984 2:49till myndigheten. Ifaktiskt kommit in

regleradesentreprenad. avtaletuppdrag Ilagtkommun ettuten
Regeringsrättenskulle ha i verksamheten.vilken insyn kommunen

verksamheten tillhörde kommu-upprättades iansåg dagbokatt somen
ansågtillgänglig för kommunenbokenEftersom ävenvarnen.

handling. AvgörandetallmändenRegeringsrätten att att anse somvar
JO eftersom Regeringsrättendoktrinen ochkritiserats ihar av

inte hartillgänglighetsrekvisittillhörighets- ochlanserade ettett som
76Allmänna Handlingar 1988,Bohlin,stöd i grundlagenfullt s.

ff..ämbetsberättelse 89/90 415JO:ssamt s.
myndighetsådan förvarad hosupptagningVad gäller enansesen

överföring i sådan formförtillgänglig för myndighetenden är attom
andrauppfattas, 2 kap. 3 §eller pâläsas, avlyssnasden kan sättannat

möjlighetenfaktiskt disponeraMyndigheten skallstycket TF. över att
gåreller formtill läsbaröverföra upptagningen attsomannan

uppfatta.

Myndighet2.4.3

förvaras hosvidare denskall allmän krävshandlingFör attatt varaen
för-domstolar ochomfattarMyndighetsbegreppetmyndighet.en

knyterkommunala. Definitionenstatliga ochvaltningsmyndigheter, an
beslutande kommunalakyrkomötet, ochRiksdagen,till kap. 8 § RF.l

vid tillämpningen 2likställda med myndigheterförsamlingar är av
handlingsoffentlighet vissagäller reglernaVidarekap. TF. organom

förvaltnings-förvaltningsmyndigheter, anförtrottsutan att varasom,
sekretesslagen.i bilaga tillräknasuppgifter. Dessa upp enorgan

till den verksamhetfallen begränsadHandlingsoffentligheten i deär
SekrL.bilagan kap. 8 §i lsom anges

Kommunfullmäktige,följandekommunallagenI nämns organ.
nänmdberedningar,nämnder, utskott,kommunstyrelse, partssamman-

revisorerfullmäktigeberedningar,självförvaltningsorgan,satta organ,
myndig-och nämndernaStyrelsenkommunala företag.och anses som

enligt kap. 5 § TF.med myndighet 2likställsoch fullmäktigeheter
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Övriga inte självständiga myndigheter. Beträffandeorgan anses som
vad gäller handlingar sänds mellan inomnärsom organ samma
myndighetsorganisation, till frånexempel utskott till nämnd, nedanse
under avsnitt 2.5.

Sedan den januari 1995 skall vad föreskrivs1 i TF rätt attsom om
allmännadel handlingar i tillämpliga delar också gälla handlingarta av

hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där
kommuner eller landsting rättsligt bestämmande inflytande.utövar ett

framgår kap. SekrL. SådanaDetta 1 9 § bolag, föreningar ochav
stiftelser jämställs med myndigheter vid tillämpningen sekretess-av
lagen. Frågan vad med bestämmande inflytandeom som avses
besvaras i andra lagrum.stycket Bestämmelsen innebär attsamma
kommuner och landsting rättsligt bestämmandeutöva ettanses
inflytande de eller tillsammans aktier i bolagäger ettom ensamma

ekonomisk föreningeller andelar i med hälften samtligaänen mer av
i bolaget eller föreningen eller något förfogarröster sätt överannat

så många i bolaget eller föreningen, har ellerröster rätt avsättaatt utse
hälften förledamöterna i styrelsen aktiebolag,än ettmer av en

ekonomisk förening eller stiftelse, eller samtliga obegränsatutgören
i handelsbolag.ansvariga bolagsmän ett

Om bolag andra kommunala bolag, kommunalförbundägsett av av
eller andra kommuner eller landsting har rättsligt bestäm-ettsom
mande inflytande i tillämpas handlingsoffentligheten i de bolagen.även

alltså inte möjligt koncernstrukturer och liknandeDet är att genom
handlingsoffentlighet.kringgå bestämmelserna Vid förändringarom

kommuneri ägarstrukturen får till följd eller landsting förlorarattsom
bestämmande inflytandet har kommuner och landstingdet rättsligt en

möjlighet medge företaget under myndighetsansvar vårdar deattatt
allmänna. Medgivandethandlingar under viss tid.som gessom anses

Kommunalförbund jämställda med kommuner och landsting vadär
gäller dessa frågeställningar.

i kraft den januari 1995, vadBestämmelsen trädde 1 gällermen
eller landsting självaaktiebolag där kommuner eller gemensamt

tredjedelar aktierna eller mindre tvâinnehar mindre tvåän änav
tredjedelar de med aktierna förenade och beträffanderösternaav
ekonomiska föreningar med andra medlemmar kommuner ochän

frånskall bestämmelsen tillämpas först och medlandsting, den nya
januari för minoritetsägare möjlighetden 1998. Dettal att attge se

detsamma.sitt innehav och eventuellt avvecklaöver
existeraDå myndigheter upphör och verksamheten överatt tasen
varit fallet med exempelprivaträttsliga objekt, så till Tele-somav

Domänverket, det möjligt i lag föreskrivaverket och är att att
församlingbeslutande kommunal får beslutaregeringen eller att

fortsattabehövs i den verksamhetenallmänna handlingar som
till handlingarna förlorar sinöverlämnas det organet utan att statusnya

skallhandlingar, 2 kap. 17 § TF. Ett sådantallmänna organsom
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överlämnande handlingar i 2 kap. 12--16 § TFreglernaiaktta om av
med myndigheter. Handlings-jämställs i dessa hänseendenoch

tillämpas direkt beträffande deoffentligheten kommer alltså att
vid privatiseringen. i denhandlingar följer med Insynen nyasom

till exempel avtalsvägen vidreglerasverksamheten sätt,annat
överlämnande allmänna1994:1383upphandling. I lagen om av

andra myndigheter för förvaring, reglerhandlingar till än gesorgan
fall.förfarandet i dessaom

myndighettill2.4.4 Inkommen

allmän krävs den inkommen tillhandling skallFör ärattatt varaen
in-myndighet. En handlingupprättad hoseller är att anse somen

anlänt till myndigheten eller kommittill myndigheten denkommen när
först gällertillhanda, 2 kap. 6 § TF. Vadbehörig befattningshavare

fysiskt haanländer till myndigheten skall dehandlingar rentsom
dåhandling inte inkommen denkommit till myndigheten. En anses

myndighets räkning. delavskild för Rättenfinns att taposten aven
först handlingen ñmis på myndig-uppkommer såledeshandling nären

då behörig befattnings-handling inkommenheten. Vidare anses en
lokalerbehöver inte ske i myndighetensfått den.havare Detta utan

skallHandlingenexempel vid förrättningkan ske till ort.annan
befattningshavaren kan beslutabefinna sig såfysiskt ut-att om

handling diarieförts innanbetydelselämnande. saknarDet om en
inkommenupptagningutlämnande skall Enfrågan prövas. ansesom
tillgängligtillgänglig för myndigheten. Dengjortsden ärnär av annan

uppfattas med hjälpeller pâdå kan läsas, avlyssnasden sättannat av
Beträffande anbuds-använder.myndigheten självutrustningden som

försegladeanbudsinfordran skall in ienligthandlingar gesm.m. som
den tidpunkttill myndigheten vidinkomnakuvert gäller deatt anses
Bestämrnel-andra stycket TF.öppnande, 2 kap. 6 §bestämts försom

församtidigt öppnande krävsfall därsikte de attetttarsen
användas vidFörfarandet kan därför intekonkurrens.förhindra illojal

ämbetsberättelse 89/90 415.tjänstetillsättning, JO:sexempeltill s.
allmänpersonligenbefattningshavareställs tillBrev anses somsom

ankommerärende eller frågahandlingenhandling rör somannanom
endastavsedd föroch intepå myndigheten är mottagaren som

kap. 4 § TF. Handlingarställning, 2innehavare rentsomav annan
allmännablir således inte alltidtill myndighetfaktiskt kommer in en

de privata.innehållet kanBeroendehandlingar. anses som
detuppfattning huruvidarespektive ärAvsändarens mottagarens om

betydelse. Innehållet i brevetsaknarprivat brev ärfråga ett av-om
RÅgörande 1984 Bd 86.
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myndighet2.4.5 Upprättad hos

upprättade handlingar handlingar framställs hosMed menas som
utomstående.myndigheten till skillnad från sådana sänds dit frånsom

huvudregel kap. skall handling upprättadEnligt i 2 7 § TF en anses
expedierats, alltså i sitt slutliga skick. handlingenden Innan ärnär

arbetsmaterial vilket inteupprättad koncept och liknande endastutgör
expedieras blir detallmäna handlingar. Om arbetsmaterialär ett

har för avsikthandling den upprättande myndighetenallmän även om
förekommavidare med handlingen. Det kan därförarbeta attatt en

finns allmän handling i olika versioner.arbetspromemoria som
handlingen sänds iväg. förekommerExpediering normalt Detär när

ñmis för avhämtning. Dehandlingar inte sänds ivägäven att utan
avhämtningfall de finns tillgängliga föri sådana upprättade näranses

upprättadeHandlingar inte expedierashos myndigheten. näransessom
hänför sig till slutbehandlat eller,det ärende handlingen är omsom

justerats myndigheteninte hör till visst ärende, då denhandlingen av
på färdigställts.eller sättannat

4 kap.handlingar gäller särskilda regler, 2Beträffande vissa sorters
register ellerDiarium, journaler och sådantandra stycket TF.7 §

handlingenförs fortlöpande upprättadförteckning näransesannan som
anteckningeller införing. Såfärdigställts för anteckning snart en ny

diariet ellerden allmänna handlingenförs in blir den deläven somav
då de avkunnasoch beslut upprättaderegistret Domarutgör. anses

handlingargällande regler. Protokoll och andraeller expedieras enligt
då beslutethänför till beslut blir upprättadetill del de sigden

innehåller sådanteller avkunnas. Om protokolletexpedieras änannat
beslutetbeslutet kan det innanhänför sig till upprättatansessom
därmedmyndighetsprotokoll ocheller expedierats. Andraavkunnats

ellerupprättade de justeratsjämförliga anteckningar när annatanses
för expedierasprotokoll justeratsfärdigställts. Ettsätt att senaresom

sista regeln harsamband med justeringen. Denblir iupprättat ett
utskott,hos riksdagens eller kyrkomötetsundantag. Protokollviktigt

eller hosstatliga kommittéereller kommuns revisor,riksdagens
berederendast sådan myndighetmyndighet i ärendekommunal som

första styckethuvudregeln i 2 kap. 7 §upprättade i enlighet medblir
ärendet slutbehandlats.expedieras ellerTF, dvs. då det

mellanprodukterMinnesanteckningar och2.4.6

allmänna.handlingar från deundantas vissa2 kap. 9 § TFI typer av
omständigheter inteunder vissaminnesanteckningarSåledes skall

upprättade ochendasthandlingar. sigallmärma Det rör omanses som
kommit tillAnteckningarna får endast hainkonma anteckningar.inte
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för ärendes föredragning eller beredning. fårDe inte tillföra någraett
sakuppgifter. Om så fallet blir handlingen allmän. Som exempelär
minnesanteckningar kan föredragningspromemorier,nämnas samman-
ställningar material memorialanteckningar. Omstörre samtav en
minnesanteckning till sin karaktär inte allmän handlingärsom
expedieras eller blir denarkiveras därigenom allmän.

Enligt kap. 9 § andra stycket2 TF utkast eller koncept tillutgör en
myndighets beslut eller skrivelse eller därmed jämställd handling inte
allmän handling. Precis beträffande minnesanteckningar gäller attsom
handlingen blir allmän den expedieras eller arkiveras. Handling-om

brukar benämnas mellanprodukter.arna

2.4.7 Generella undantag

2 kap. 10 och vissaI ll TF generella undantag från vadges som
skall allmänna handlingar. det förstaFör handlinganses som anses en

iväg försänds teknisk bearbetning eller lagring intesom som
inkommen, och därmed inte allmän, hos den myndighet utförsom
bearbetningen eller lagringen, 10 Handlingen behåller däremot sin
karaktär allmän hos avsändande myndighet.som

Handlingar, till exempel brev och telegram, kommer in tillsom
eller hos myndigheter befordrar meddelande ochupprättas som som
skall vidarebefordras inte allmän handling hos den förmedlandeutgör
myndigheten, 2 kap. § TF.11 1

tidskrifterde fall myndighetI tidningar eller hand-uten ger anses
lingar lämnas in för publicering inte allmänna. Detsammasom som
gäller handlingar tjänstemän på myndighetenupprättassom av om
handlingen avsedd för publicering, kap.2 11 § 2 TF. Anledningenär
till undantaget offentlighetsprincipen inte skall kollidera medär att
anonymitetsskyddet för författare.

Slutligen undantas tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning eller
handling ingår i bibliotek eller från enskild harannan som som

tillförts allmänt arkiv uteslutande för förvaring och vård eller
forsknings- och studieändamål eller privata brev, skrifter eller
upptagningar i övrigt har lämnats till myndighetöversom en
uteslutande för ändamål angivits. Detsamma gällersom nu upp-
tagningar innehållet i handlingar enligt tredje punkten i lag-av

upptagningen förvaras hos myndighet och hand-rummet om annan
lingen inte allmän hos ursprungsmyndigheten, 2 kap.är 11 § TF.
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myndighetsorganisationinom2.5 Organ samma

skickas tillmyndighet ochupprättade hosHandlingar är somensom
myndigheternabåda myndigheternaallmänna hosblir omannanen

exempelförhållande till varandra. Så tillsjälvständiga i äranses som
kommunstyrelsen till kommun-skickas frånfallet handlingom en

handlingardet förhålla sig medAnnorlunda kanfullmäktige. som
handling lämnasmyndighetsorganisation. Omsänds internt inom enen

inommyndighet till avdelninginomfrån avdelning armanenenen
inte inkommen till denhandlingenmyndighet senare.ansessamma

ingårdet "Hari kap. 8 § TF därReglerna finns 2 sägs att organ som
liknande myndighetsorganisationtill verk elleri eller knutetär ett

myndighetsorganisa-inomhandling tillöverlämnat annat organ samma
för sådant överlärrmande, skall hand-framställt handlingtion eller

fallinkommen eller upprättad ilingen därigenom annatanses som
varandra".självständiga i förhållande tilldå uppträdaän somorganen

berör kommunal verksamhetskall några situationenI det följande som
behandlas.

chefstjänstemännämnd och2.5.1 Kommunal

förvaltningschef till kommunal nämndfrånEn skrivelse ansesenen
exempel innehållermeddelande skrivelsen tillinterntett omsom

ärende nämnden skall behandla.förslag utlåtande ieller ett som
förrän nämndenfall inte allmän handlingUtlåtande blir i dessa

gäller nänmd begärslutbehandlat ärendet. Detsamma ettom en
ämbetsberättelsekommunjurist i visst ärende J Ozsfrånyttrande etten

1972 315.s.

beredningsorganKommunal nämnd och2.5.2

skall hanämnd kan besluta nämndenKommunfullmäktige eller atten
få beslutan-Ett utskott kanflera utskott, 6 kap. 20 § KomL.ellerett

införärendenså kan utskott beredaderätten delegerad till sig eller ett
de fall utskott bereder21 § KomL. Inämndens beslut, 6 kap. ettett

handlingentill nämnden kommerförslag till beslutärende och lämnar
iställetöverlänmandet. Avgörandevid närinte bli allmän äratt

således inte självständigtUtskottetfattar beslut i ärendet.nämnden är
myndig-Handlingsutväxlingenförhållande till nänmden.i ses som en

blirutskottet fattar beslutOm däremotangelägenhet.hetsintern
handling.beslutet allmän
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2.5.3 Kommunfullmäktige och beredningsorgan

Nänmderna fungerar beredande till kommunfullmäktige,som organ
3 kap. 14 § KomL. Nämnderna till skillnad från utskottenses som
självständiga i förhållande fullmäktige.till får till följdDetta att

förslagnämndens till beslut i visst ärende fullmäktigevari skallett
besluta, hos nämnden och inkommetupprättat till fullmäktige.anses
Sådana förslag kan således allmänna handlingar både hosvara
nämnden och fullmäktige.hos

2.5.4 Kommunala nämnder

olikaDe kommunala nämnderna självständiga i förhållandeär till
varandra varför handlingar sänds mellan nämnder blir allmännasom
handlingar både hos avsändare och mottagare.

2.5.5 Nämnd och dess ledamöter

När nämnd skickar handlingar till sina ledamöter införut etten
sammanträde torde handlingarna inte bli offentliga eftersom den
enskilde ledamoten inte kan myndighet eller hosanses som organ
myndighet. Ledamotens enda egenskap ingå del iär att ettsom en

för kollektivt beslutsfattande. förhållerAnnorlunda det sigorgan om
handlingarna skickas till andra nämndens ledamöter.även än I

RÅrättsfallet 1980 2:4 ansåg handlingar skickats tillrätten att som
nänmdledarnöter och andra expedierade enligt 2 kap. 7 § TF.var

2.6 Utlämnande

Allmän handling får lämnas alltså innehållerinte sekre-ut,som som
tessbelagda uppgifter, skall tillhandahållas på begäran eller sågenast

det möjligt på stället avgift så kan läsas,är handlingensnart utan att
avlyssnas eller uppfattas, 2 kap. Vidare harsätt 12 § TF.annat
sökanden skriva eller kopiera handlingar.rätt statligOmatt av en
myndighet tillhandahåller kopior eller avskrifter sker detta mot
fastställda avgifter. Kommuner får själva bestämma avgift skall tasom

och i så fall hur den skall Det fullmäktige beslutarärut stor vara. som
Om avgift skall gäller självkostnadsprincipen. I detaxa. tas utom

Ägarenkommunala bolagen bestämmer bolaget avgifter. tordeom
dock kunna föreskriva bolaget skall tillämpa kommunal Enatt taxa.
sökande har del de handlingarrätt han begär i de delaratt ta av som
inte omfattas sekretess. Den enskilde har inte leta efterrätt attav
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med hjälpsökandekanarkiv. ställetmyndighets Iihandlingar enen
han önskarhandlingaridentifiera deliknandeoch tadiarium somav

delenskildehar denADB-material rättgällerVad att tadel avav.
docktenninalanvändare ärterminal. Rättenmyndighetensdetta att

SekrL.kap. 10 §jmf 15avseenden,i vissabegränsad
det möjligt. Myn-såeller ärskall utlämnasHandling snartgenast

sekretessomfattashandlingenfå tidmåste prövadigheten att avom
sekretessbelagdatid maskaocheventuellt lämnasinnan den attut av

Även angelägnahinder ochpraktiskafinns.sådanauppgifter rentom
utlämnande. Detfördröjaemellan kankommerarbetsuppgifter ettsom

fördröjningnågra dagarsellernågonsigfår inte änröra merom
ärnbetsberättelserJ0:seller avslagutlämnandeochbegäranmellan

1986/87 221.och1981/82 282 s.s.
enda möj-expeditionstidertillhänvisakan intemyndighetEn som

vändersökandeOmhandlingar.allmännadelfåliga tid ta enatt av
utlänmandekontorstid bör begäranundertill tjänstemansig avomen

tidsfrister.med vadenlighetbehandlas ihandling sagts ovan omsom
i 15 kap.reglerashandlingi allmänuppgifterdelRätten att ta av

detskall länmasuppgiftblanddet utdär sägs§ SekrL,4 attannat om
Sekretess-behöriga gång.till arbetetshänsynhinderinte möter av

lika långtsåledes integåruppgiftslåmnandereglerlagens somom
alltsåställsoch dethandlingarutlänmande allmännareglerTF:s avom

handlingenbegäranmyndighetenpåkravstörre somavserom en
handlingen.uppgifter iendastdensådan än avserom

fråganskallförvaringsmyndigheten prövadetNormalt är omsom
skallmyndighetsärskilddockfall detvissautlärnnade. I är somen

fall hänskjutasådanaskall iFörvaringsmyndighetenfrågan.pröva
prövningsmyndigheten.tillfrågan

utlänma-fråganskallsådan prövamyndighetenDet är omsomsom
Myndig-till tjänsteman.delegerasdockbesluta kande. Rätten att en

tjänstemanbehörigalltid finnsdetorganiserad såheten bör att envara
intetjänsteman ärutlämnande. Enfrågorkan pröva somomsom

tillfråganhänskjutautlämnande skallfråganbehörig prövaatt om
svår kanfrågan ärtjänstemännenOmbehörig tjänsteman. attanser

endastfår dockhänskjutandeEtttill myndigheten.ärendet hänskjutas
detförhindradetta föromgång, tarattdet kan attske göras utanom

tjänstemanOm vägrarprövningenverkligaden görs.tid innanlång en
hänskjutassökandens begäranpåfråganhandling skalllänma utatt en

detfråganmyndigheten prövatförstmyndigheten. Det närtill är som
sökan-underrättaskallMyndighetenbeslutet.överklagamöjligtär att

överklagande.förgällervadden somom
harhandlingallmän rättfå del attbegärDen varataatt enavsom

uppgiftersekretessbelagdainnehållerhandlingallmänOm enanonym.
nödvändigtfallvissaisekretessprövningen attdock förkan det vara

hand-delmedavsikterhansochsökanden att tareda är avta vem
hanavslagsbeslut måsteöverklagaönskarsökandedenlingen. Om ett
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för få överklagandetröja sin identitet prövat.att
hemligstämpla handlingar. Hemlig-myndighet har möjlighetEn att

till den skallskall enbart varningstämpeln pröva ettses en somsom
dit stämpeln ansåg handlingenutlämnande den attatt sattesom

uppgifter. sedvanlig prövninginnehåller sekretessbelagda En om
dockkan länmas skallhandlingen göras.ut

anvis-skriftliga, motiverade och innehållaAvslagsbeslut skall vara
överklagande.ning för

Överklagande2.7

sökanden helt eller delvis,myndighet gårbeslutEtt emot,av en som
innebäröverklagas. Dettahuvudregeln i 2 kap. 15 § TFfår enligt

handling aldrig kanbeslut lämnabland över-utatt ett attannat en
utlämnandet. Beslutetsig lida skadanågonklagas, även avanserom

behörig tjänsteman. Omfattat myndigheten ellermåste vidare vara av
utlärmiandefatta beslutsaknar behörighettjänsteman att om avsomen

beslutavslår begäran saknas överklagbarthandling detallmän trots en
Enligtöverklagandet awisas. 15sökanden klagar kommeroch attom

sökanden normalt överklaga hos kanmtarrätten,SekrL skallkap. 7 §
lämnasde berör kommunal verksamhet ochfinns inteundantag men

beslut överklagas tillutanför framställningen. Kammarrättensdärför
prövningstill-meddelarkrävs RegeringsrättenRegeringsrätten. Det att

skall ske skyndsamt.prövning kan ske där. Prövningenstånd innan en

Överlämnande handlingar till andraallmänna2.8 av
förvaringmyndigheter föränorgan

regeringen ellerfår i lag föreskrivas§ TF detEnligt 2 kap. 17 att
allmänna hand-församling får beslutakommunalbeslutande attom

förenskiltförhållanden får överlänmas tillvissalingar under organ
förvaring.

tillhandlingaröverlämnande allmänna1994:1383lagenI avom
regler.förvaringmyndigheter för närmareandra än gesorgan

landstingsfullmäktige får föreskrivaellerkommun-Regeringen, att
hos statligkommit in till ellerhandlingarallmänna upprättats ensom

förtill enskiltmyndighet får överlämnaskommunaleller ett organ
upphörhandlingarnaunder viss tidförvaring attutan att vara

överlämnande skall få ske krävssådantallmänna. För attatt
verksamhet,upphöra med sinskall läggas ned ellermyndigheten

till fortsättningenhänför sig ihandlingarnaverksamhet2. den som
ochdet enskildabedrivasskall organetav

till handlingarna förha tillgångbehöverenskildadet attorganet
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kunna bedriva verksamheten.
Ett enskilt kommer, såvitt de allmänna handlingar detorgan avser

förvarar, underkastas regelverket handlingsoffentlighet ochatt om
jämställas med myndighet.

2.9 informationsfrihetYttrande- och

Reglerna informationsfrihetyttrandefrihet och infördesom genom
RF:s tillkomst 1974. Innan dess saknades allmänna grundlagsregler

yttrandefrihet utanför tryckfrihetsomrâdet. Tystnadsplikter förom
offentliganställda ansågs följa tjänstemannarätten. Det förekomav

antal bestämmelser tystnadsplikt i antal för-även ett ett stortom
fattningar olika valörer, lag, kungörelse Tystnadsplikter fannsav m.m.

intagna i kollektivavtal.instruktioner och fannsDärutöveräven även
så tystnadsplikter,kallade oreglerade till exempel inom domstolar där
tystnadsplikt ansågs följa sakens Skyldigheten inte röjanatur. attav
innehållet i hemlig handling ansågs föreligga oberoendeen av om

fölluppgifterna i handlingen under någon författningsstadgad
tystnadsplikt eller inte. Införandet fick till följdRF tystnads-attav
plikter för offentliganställda skall lagreglerade. Enligt övergångs-vara
bestämmelser dock äldretill RF skall tystnadsplikter i författningar

föreskrifter, exempel ien myndighetseller till arbetsordning, alltjämt
gälla de inte kommit till i den ordning föreskriver.RFäven om som

oreglerade tystnadsplikterna upphörde däremotDe gälla RFnäratt
trädde kraft. Tystnadsplikterna för offentliganställdai har därefter
samlats i sekretesslagen trädde i kraft 1981, i andra lagar,samtsom
till exempel lagen skydd för företagshemligheter.om

infonnationsfrihetenYttrande- och grundlagsfästa i 2 kap. 1 § 1är
och innebär medborgarna2 RF och det allmänna äratt gentemot
tillförsäkrade yttrandefrihet och informationsfrihet. Med det allmänna
förstås "dels det allmännas verkställande dels de normgivandeorgan,

för enskilda betungande, offentligrättsligadessa beslutarnärorganen,
föreskrifter, de beslutar civilrättsligadäremot inte normer" prop.när

Yttrandefriheten vadl975/76:209 86. sigär, rätten att yttras. avser
skrifter, i och, vad gälleri tryckta reglerad TF sig irätten att yttra

andra medier, i yttrandefrihetsgrundlagen YGL. RF:s regler om
för privatanställda förhållandeyttrandefrihet gäller inte i till deras

företräder inte detföretag. företag allmänna. TystnadspliktDessa
bolagen. Anställda i sådanadock avtalas i de privata kommunalakan

företag sedan den januari 1995 omfattas reglernalsom av om
handlingsoffentlighet kan inte bindas lagstadgade tystnads-änannatav

innehållet i allmännaplikter sådant handlingar. Dettarörom som
företag enligt kap. 9 § SekrL jämställssig sådana 1kommer attav

tillämpningen SekrL vad gäller reglernamed myndigheter vid samtav
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reglernahandlingsoffentlighet i TF. Detta innebär i sin tur att omom
dessa företag beträffande innehållet i allmännameddelarfrihet gäller i

kan emellertid avtal bindasanställdahandlingar. De avgenom
andra förhållanden ibeträffande sådanttystnadsplikter rörsom

företaget.
frihet i tal, skrift eller bild ellerYttrandefriheten innebär att

tankar, åsikter ochupplysningar uttryckameddelasätt samtannat
innebär frihet inhämta ochInformationsfrihetkänslor. mottagaatt

yttranden. Liksomi övrigt del andrasupplysningar tasamt att av
meddelarfriheten yttrande- ochoch kanhandlingsoffentligheten

ellerInskränkningar skall i laginformationsfriheten inskränkas. göras
ibemyndigande i lag, i förordning. Begränsningarfall, eftervissai

tillgodoseinfonnationsfriheten får endast förochyttrande- göras att
demokratiskt samhälle. Yttrande- ochgodtagbara iändamål är ettsom

rikets säkerhet,får begränsas med hänsyn tillinfonnationsfriheten
säkerhet, enskildas anseende,allmän ordning ochfolkförsörjningen,

och beivrandet brott. Frihetenförebyggandetprivatlivets helgd eller av
syften.får för andranäringsverksamhet begränsassig i ävenatt yttra

infonnationsfriheteni yttrande- ochbegränsningar görasövrigt fårI
Möjligheten tillviktiga skäl föranleder det.särskiltendast om

säkerhetsventil. Begränsningarövrigtbegränsningar i avenses som
tystnadsplikter i olika lagar. Iblandyttrandefriheten sker annatgenom
tystnadsplikter för offentliganställda. Detreglersekretesslagen omges

såomfattar privatanställda,tystnadsplikter i lagförekommer även som
för företagshernligheter. Bestämmel-skyddtill exempel i lagen om

röja uppgifter, både muntligenförbudsekretesslageni attavserserna
handlingar omfattasallmänaoch utlärrmande avsomavgenom

sekretess.
före-där detsekretesslagen gäller hosTystnadsplikter enligt organ

handlingarallmännahandlingar. Reglernakommer allmänna om var
definie-Beträffande hur myndighetsbegreppetfinns i TF.förekommer

till börja medFörbud röja uppgifter gäller2.4.3.avsnitt attattras se
anställdatystnadsplikt för deVidare gällersådan.myndigheten som

tilluppgifter. har tjänsteplikt,sekretessbelagda Defått del somavsom
uppgifterfår del sekretessbelagdavärnpliktiga, ochexempel avsom

Även deltar itystnadsplikten uppdragstagareocksåomfattas somav
tystnadsplikt. saknaromfattas Detversamhetmyndighetens av

civilrättsligtförfattningsreglerat elleruppdragetbetydelse ärom
medhar uppdrag skall jämställasfysiskaEndastbaserat. personer som

på dettauppdragstagaresekretesshänseende. Om sättanställda i en
med-tystnadsplikter kan uppdragstagarensomfattaskommer att av
70.ärnbetsberättelse 1987avtalas bort JK:sdelarfrihet inte s.

myndighetföretag. Omgäller i princip inte privataSekretesslagen en
privataoch från detmed privat företagträffar avtal ett en person

behandlasförfogande bör han dockmyndighetensställs tillföretaget
med myndig-själv ingått uppdragsavtalhanpå sätt som omsamma
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heten. Det möjligt det privata företagär även utför arbeteatt som
myndighet avtalar med sina anställda sekretess skallatten om samma

gälla för myndighetsanställda. Den lämnar sin tjänst ellersom som
uppdrag skall efter det iaktta sekretess.även

Meddelarfrihet2.10 anonymitetsskyddoch

Regler meddelarfrihet och anonymitetsskydd finns i TF och YGL.om
Reglerna framförallt sikte på förhållandet mellan det allmänna ochtar
enskilda. Någon motsvarande reglering för det privata området saknas.

enligtAnsvarsystemet TF och YGL bygger tvâ huvudprinciper. För
det första skall alltid finnasdet någon kan ansvarig förgörassom
innehållet i tryckt skrift eller medium. Detta fonnaliseradeannaten

utesluter för alla andra medverkat vid fram-ansvar ansvar som
ställandet skriften eller mediet. Det således baraärav en person som
kan ansvarig för brott tryckfriheten ellergöras yttrandefriheten.mot
Regleringen dock inte undantag.är utan

Meddelarfrihet2.10.1

grundläggande bestämmelsernaDe meddelarfrihet finns i 1 kap.om
§ tredje stycket TF och kap. §1 1 2 YGL. Varje svensk medborgare
tillförsäkrad lämna meddelanden för offentliggörande tillär rätt att

författare, journalister flera.med Utlänningar jämställs med svenska
medborgare inte förordnas. Meddelarfriheten inteärannatom
beroende meddelandet verkligen publiceras. Det viktiga är attav om
avsikten meddelandet skall offentliggöras.är att

lämna meddelandeRätten inte inskränkningar. Inskränk-äratt utan
ningarna måste dock framgå TF eller YGL. finnsBestämmelsernaav

§ och kap. §i 7 kap. 3 TF 5 3 YGL. I lagrummen i vilka fallanges
den lämnar uppgifter för offentliggörande kan straffas. Densom som

ansvarig enligt TF eller YGL för offentliggörandet straffaskan förär
tryckfrihetsbrott enligt reglerna i TF respektive för deYGL intemen
brott i lagrummet.som avses

följandeI situationer meddelarfriheten begränsad.är

Om meddelaren sig skyldig högförräderi,till spioneri,gör grovt
spioneri, obehörig befattning med hemlig uppgift,grov uppror,
landsförräderi, landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling till
sådant brott. Straffbestämmelserna finns i 19 och 20 kap. BrB.

Om meddelaren oriktigt lämnar allmän handling inte ärut som
tillgänglig för eller tillhandahåller sådan handling i strid medenvar en

förbehållmyndighets vid dess utlänmande. fordrasDet vidare att
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gärningen uppsåtlig. Det sig här utlärrmandeär rör handlingenom av
vari den sekretessbelagda uppgiften fimis. Om endast uppgiften lämnas

till exempel muntligt, kan enligt denna punkt inte kommaut, ansvar
ifråga. framgårSom lagrummet det sig två situationer.rör Förav om
det första då tjänsteman själv lämnar handling inte äruten en som
offentlig. Den andra situationen sikte på då någon fått deltar ta av en
hemlig handling, till exempel för forskningsändamål, med förbehåll att
handlingen inte får lämnas vidare. Om handlingen förbudettrots
lämnas kan utlänmaren straffas. Straffbestämmelsen återfinns i 20ut
kap. §3 BrB.

Om tjänsteman uppsåtligen åsidosätter tystnadsplikt finnsen en som
angiven i 16 kap. SekrL kan han straffas för det. De så kallade
kvalificerade tystnadspliktema har företräde framför meddelarfriheten.
Samtliga sådana kvalificerade tystnadsplikter i SekrL. Straff-anges
bestämmelsen finns i kap.20 3 § BrB.

Meddelarfriheten gäller fullt för offentliganställda och kan baraut
begränsas i lag. Beträffande vad gäller utanför den offentligasom
sektorn avsnitt 2.11.se

2. 10.2 Anskaffarfrihet

Det står och fritt anskaffa uppgifter för offentliggörande.attvar en
Bestämmelserna återfinns i 1 kap. fjärde3 § stycket TF och kap.1
2 § andra meningen YGL. Rätten skaffa fram uppgifter precisäratt

meddelarfriheten begränsad och anskaffaren kan straffas hansom om
sig skyldig till högförräderi, spioneri,gör spioneri,grovt grov

obehörig befattning med hemlig uppgift, landsförräderi,uppror,
landssvek eller försök, förberedelse eller stämpling sådanttill brott.
Ett undantag finns i kap.1 9 § 4 TF där det hindersägsannat att utan

gäller vad i lag stadgatTF och ersättningsskyldighetärav om ansvar
det på vilket uppgift eller underrättelse anskaffats.sättsom avser

innebär anskaffarfrihetenDetta inte medger olagliga metoderatt att
används för komma uppgift. Om till exempel inbrottatt använtsen
för komma uppgift kan förövaren straffas för stöldatt trots atten
syftet anskaffa uppgift. Motsvarande gäller enligt YGL.attvar en

2. 10. 3 Anonymitetsskydd

Den grundläggande bestämmelsen till anonymitet finns irätten 3om
kap. 1 § TF där det stadgas författare till tryckt skrift inte äratt
skyldig låta sitt eller sin pseudonym eller signatur sättasatt utnanm

skriften. Motsvarande bestämmelse finns i2 kap. 1 § YGL. Rätten
till anonymitet omfattar den lämnat meddelande. Med-även ettsom
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välja de villalltså möjlighet självahardelaren och författaren att om
effektivt finnsskallanonymitetsskyddetFör ettatt varaanonyma.vara

utgivning eller motsvarandebefattning medtagitförbud för den som
ellermeddelandestår bakom ärröja ettatt somvemvem som

respektive 2 kap.framgår kap. 3 § TFTystnadsplikten 3författare. av
identitetmeddelarensförfattarens ellerFörbudet röja ärYGL.3 § att

frivillig. För dettill anonymitetförstaabsolut. detinte För är rätten
denfrågortryckfrihetsmål kommadet iandra kan utgettsomomupp

skrift verkligen det.periodisktill icke ärförfattareförsig att envara
författarenhuruvida uppgiven ärtystnadspliktengäller inteDå om

gäller detredje undantagetförfattaren. Detverkligidentisk med den
i 7 kap.brottbegått något demeddelarefall som angesgrovaaven

tystnadspliktenfjärde gäller intedetstycket 1 TF. För§ första3 om
meddelar-brottfrågatryckfrihetsmâl kommerdet i motett omupp en

eller be-stycket 2 och 3 TFförstakap. 3 §friheten enligt 7 mot
och domstoli kap. 2 § TFarmonsmeddelande 7stämmelsen anserom

tilltalad ellerdenuppgift länmaserforderligt ärdet att somom
meddelande tilleller medverkathar lämnatför brottskäligen misstänkt

då domstol igällersista undantagetfemte ochframställningen. Det
finner deteller enskilt intresseallmänthänsyn tillfall attettannat av

vittnes-underidentitet lämnasuppgiftensynnerlig viktär att omav
sistasanningsförsäkran. Detundermedunder förhörförhör eller part

tryckfrihetsmâl. skallDetinteendast i målgäller ärundantaget som
tidningsredak-exempel därtillmycket brott,fråga engrovaomvara

led i brottet.utnyttjatstion ettsom

Efterforskningsförbud2. 10.4

myndighetfår ingen§ YGLrespektive 2 kap. 44 § TFEnligt 3 kap.
utgivareupphovsmannen,författaren,efterforskaeller annat organ

meddelande.den lämnatutgiva ellereller den avsett att somsom
allmännaoch andramyndighetergäller endastEfterforskningsförbudet

de Omnämndaforska efterfrittenskildavarför det står attorgan
innebär tillförbjuden. DettaefterforskningformAll äravpersonerna.
pâredaförsökaförbjudetexempel det även är taattatt om en

Även efterforskningsförbudetinte. ärellervillförfattare vara anonym
medger åtalrespektive YGLfall TFinte i deoch gällerinskränkt som

skall dockfår förekommaefterforskningOmingripande.eller annat
Tystnadspliktenrespekteras.vadtystnadsplikten enligt sagts ovansom

få tillmeddelarfriheten vilket kanlängrei vissa fallsträcker sig än
begått brottefterforskagärföljd det inte motettattatt somvem

meddelarfriheten.
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10.5 Rättsföljder

Den missbrukar tryckfriheten eller medverkar till missbruk fårsom
endast dömas till eller ersättningsskyldighet i den ordningansvar som
stadgas i TF. Detsamma gäller konfiskering och beslag skrifter.av
Motsvarande bestämmelse finns i YGL. Vad beträffar andra rätts-
följder såsom uppsägning eller avskedande har praxis utformatsen

innebär varje åtgärd medför negativa konsekvenser förattsom som en
offentligt anställd och grundar sig medverkan i tryckt skriftsom
eller medierandra i princip otillåten.är

Som tidigare skall endast stå det tryckfrihets-nämnts en person
rättsliga för skrift.tryckt kan straffasDenne föransvaret en person
tryckfrihetsbrott enligt bestämmelserna i TF. Som tryckfrihetsbrott

vissa i 7 kap. 4 och TF uppräknade5 gärningar de begåsanses om
tryckt skrift straffbaraoch enligt lag. Det innebärär ettgenom senare

krav på dubbel kriminalisering, dvs. för gärning skallatt en vara
straffbar krävs den det både enligt TF och lag. Omäratt annan
gärningen begås i radioprogram eller liknande kommer brottetett att
kallas yttrandefrihetsbrott och behandlas på tryck-sättsamma som
frihetsbrott.

Andra den står det tryckfrihetsrättsligaän ansvaret,personer som
till exempel uppgiftslärrmare, kan straffas han vid uppgifts-en om
lärnnandet begår något sådant brott i 7 kap. 3 § TF.som anges

Bestämmelser skadestånd finns i 11 kap. TF och 8 kap. YGL.om

Meddelarfrihet utanför offentligall den sektorn

TF och YGL gäller i princip endast förhållandet mellan det allmänna
ansvarsfrihetoch enskilda. Reglerna gäller emellertid denävenom om

uppgift röjs något enskilt intresse omfattasrörsom som av en
sekretessregel. till skadestånd för den enskilde faller bort precisRätten

för skadestånd för det allmänna saknas motsvarandeirättensom
kvalificerade tystnadsplikterna förmån för enskildasituation. De till

har företräde framför meddelarfriheten. Bestämmelserna i SekrL om
tystnadsplikter gäller i det allmännas verksamhet. finsDet även
bestämmelser tystnadsplikter för privat anställda. Tystnadsplikternaom
för fall,privat anställda i vissa advokaters tystnadsplikt,är ävent.ex.
uppräknade i kap. SekrL och alltså sådana kvalificerade tystnads-16
plikter har företräde framför meddelarfriheten. bryterDen somsom

sådan tystnadsplikt lämna meddelande för publice-mot atten genom
ring skyddas inte i Meddelaren kan dömas förreglerna TF. brottav

finns antaltystnadsplikt enligt 20 kap. 3 § BrB. Det ävenmot ett
finnstystnadsplikter för anställda i enskild verksamhet intesom

bland kvalificerade tystnadsplikterna. kan här skiljade Manupptagna
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och sådana intetystnadsplikter straffbelagdasådanamellan är somsom
enligt meddelarskydds-tystnadsplikterna börstraffbelagdadet. Deär

meddelarfriheten, dvs.vika för1990:12 73kommittén SOU atts.
anledning publice-utdömas medskadestånd inte kanstraff och ettav

tystnadsplikternastraffbelagdagäller de ickeringsmeddelande. Vad
meddelarskyddskommittén 74s.menade att:

överträdelseockså vidi princip uteslutetskadestånd är genom
straffbelagdafastän intelagstadgadepubliceringsmeddelande av

tystnadsplikterockså dessamärka ärtystnadsplikter. Det är att att
alltsåoch detbeslut det allmännaensidigtålagda attett avgenom

jfroch enskildaallmännaförhållande mellan detfrågaär ettom
förvi hållaEmellertid vill118. öppet1986/872151 s.prop.

brutitsamtidigt haskallden enskildemöjligheten ettatt anses
ochberörda förhållandemedåtagande hållaavtalsmässigt att tyst

ersättningskrav.träffasgrund kanhan på dennaatt av

författnings-endasttystnadspliktkan åläggasOffentliga funktionärer
däremot avtalprivata sidan kanavtal. På deninteochvägen genom

följatystnadspliktoftaträffas.tystnadsplikt Därutöver avanses enom
fästas ibehövertystnadspliktenlojalitetspliktanställdesden utan att

avtalsgrundadeuppfattningvedertagenavtal. Det är attnumera en
meddelarfrihetenprincip bryterområdet idet privatatystnadsplikter

1989/90:LU 37ff. och1990:12 7536, SOU1993/94 :48prop. s.s.
f..43s.
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entreprenaderi kommunala3 Insyn

verksamhet bör i principkommunaltill insyn iMedborgarnas rätt
väljs. Samma reglerdriftforrnvilkendensamma oavsett somvara

verk-bedrivergälla kommuneni möjligaste månbör därför om
elleranlitar delägtföretag ellerregi, i helägtisamhet ettettegen

verksamhet. börviss Detför driftenföretagprivat varaenav
till medborgarnaskyldighet rättkommunens garanterasattatt se

intetill någonlämnasverksamhetinsyn i övertill somsomen
handlingsoffentlighet.reglernaomfattas omav

angelägenheter tillkommunalavårdenmöjligt lämnaDet överär att av
regel endasttalasNedanoch fysiskajuridiska omsompersoner.

kansamtliga juridiskadockDärmedföretag. sompersoneravses
behandlaskommunala företagdelägdaPrivata ochi fråga.komma

gäller i dag.olika reglergemensamt trots att
landsting.Med kommun ävenavses

medborgerlig insynförNuvarande former3.1

m.fl.företagkommunalaDelägda3.1.1

delägaredär kommunerjuridiska ärBeträffande sådana menpersoner
förfullmäktige verkainflytande skallbestämmanderättsligtinte har ett

hos företagendel handlingarskall haallmänheten rätt att taatt av
offentlighet i 2handlingarsgäller för allmännagrunderenligt de som

tredjei kap. 18 §Bestämmelsen finns 3sekretesslagen.ochkap. TF
stycket KomL.

med-densamband medutfomming ifick sin attLagrummet
eller flera kommunerdärreglerades för företagborgerliga insynen en

Lokaldemokratikommitténinflytande.bestämmanderättsligthar ett
tillmed hänsynrimligi omfattningfullmäktige ärföreslog att somen

i övrigtomständigheternaochverksamhetensandelsförhällandena, art
del handlingarallmänheten skulle haskulle besluta rätt att taatt avom

handlingarsför allmännaenligt grundernadelägda företagendehos
113. Rege-1992:134sekretesslagen SOUochoffentlighet i TF s.

ellerskyldighet bestämmafullmäktigeåläggaville dock interingen att
lagändringentillspecialmotiveringen sägsöppenhet. Isådanavtala om

49.1993/94:48prop. s.
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När det kommunala ägandet eller motsvarande så begränsatär att
intedet kan medföra bestämmande inflytande det inteäranses

rimligt ställa krav fullmäktige skall "se till"att att attupp
offentlighetsprincipen tillämpas i företaget. Fullmäktige kan i
dessa fall bara verka för öppenhet.

I sammanhanget måste dock påpekas kommittén ställde högre kravatt
vad regeringen kom vilket inflytandeän kommun skullegöraatt en

företagha i för reglerna handlingsoffentlighet skulleett att om
tillämpas. Kommittén föreslog således beträffandegränsenatt
aktiebolag skulle dras vid nio tiondelars inflytande, varvid färre bolag

blev falletvad skulle omfattats reglerna handlingsoffent-än som av om
lighet. med relativtFöretag kommunalt skulle,ägandestort om
kommitténs förslag antagits, inte kommit jämställas med myndig-att
heter.

Fullmäktige skall till kommunen tillförsäkras möjlighetatt attse
kontrollera och följa verksamheten. skallDetta ske innanupp en
verksamhet länmas 3 kap. 19 § KomL. Frågan kan regleras iöver,
avtal, bolagsordning eller liknande. handlingar företagenDe påsom
grund sådana åtaganden, och i övrigt, in till kommunenävenav ger
blir allmänna handlingar och därmed tillgängliga för allmänheten med
iakttagande de begränsningar följer sekretesslagen.av som av

Omfattningen den medborgerliga insynen i de delägda företagenav
frånvarierar i vissa fall i princip lika långt beträffandeatt som

helägda företag till ingen insynsrätt har införts. Kommunernaatt
tillämpar alltså bestämmelsen mycket olika från fall falltill och någon
generell möjlighet till medborgerlig insyn har inte åstadkommits.

1994 famis det enligt Statistiska centralbyrån företag,2 376
stiftelser, och föreningar med kommuner eller landsting ägaresom
eller medlemmar. Av dessa 459 helägda dvs. kommuner och1 attvar
landsting hade rättsligt bestämmande inflytande. 917 företag m.fl.ett

sådana här benämns delägda företag.somvar

1.2 Privata m.fl.företag

företagMed privata samtliga juridiska kan anlitasavses personer som
kommun eller landsting och där kommunen respektiveettav en

landstinget inte har något ägarintresse eller liknande. Allmänheten har
inte någon till direkt insyn i dessa företag eller i den verksamheträtt
de bedriver. givetvis oförhindradeFöretagen lämna hand-är att ut
lingar och uppgifter inte omfattas någon lagstadgad tystnads-som av
plikt förgäller verksamheten.som

Innan verksamhet läggs på privat företag skall fullmäktige,ut etten
liksom beträffande de delägda företagen, till kommunens behovattse

insyn informationoch tillgodoses. handlingarDe därvidav som
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handlingar och, medtill kommunen blir allmännakommer in
försekretessbegränsningar, tillgängligabeaktande gällandeav

allmänheten.
slutbetänkande LokalLokaldemokratikommittén föreslog i sitt

1993:90 lösning där både kommunensdemokrati i utveckling SOU en
till insynallmänhetens möjlighettill och kontrollinsynrätt samt

allmänförslaget införasLagtekniskt skullereglerades. genom en
löd.Förslaget till lagtexthandlingsregel målsättningskaraktär.av

någonlandsting sluter avtal medkommun ellerNär ett annanen
eller landstingetutföra uppgift kommunenatt ansvararsomom en

möjlighettillförsäkrasför, skall de och allmänheten atten
vilken uppgiften utförs.kontrollera den verksamhet i

insynkontroll allmänhetensoch landstingetsKommunens samt
omfattningenskildas intressen,med beaktande deskall, ges enav

verksamhetens kommunensrimlig med hänsyn tillär art,som
verksamhetenintresse hurlandstingets och allmänhetenseller av

omständigheterna i övrigt.utförs samt

med skullemenade i avtaletKommittén entreprenören göraatt enman
uppgifter hos kommu-avvägning vilkalämplig entreprenören somav

skulleallmänhetens insyns- och kontrollrättfâ del ochskulle attnen av
och före-tillgodosåg både allmänhetensrimlig omfattning somges en

innebar både293 f.. Förslagetintresse SOU 1993:90 atttagets s.
till kontrolloch kommunens möjlighetertill insynallmänhetens rätt

riktlinjernågraavtal. Eftersom det inteskulle regleras i närmaregavs
detinsynen hade förslaget,den medborgerligaför omfattningen omav

ochvarit till kommuneninneburit detgenomförts, entrepre-att upp
omfattningen insyns-bestämmaenskilda falleni denören att om av

regering-föreslogs alltså inte. Iovillkorlig till insynNågon rätträtten.
insyn ochallmänhetens tillreglering slopadesförslag till rättens
Regering-kontrollmöjligheter blev lagreglerade.endast kommunernas

1993/94:188 42 f..anförde prop. s.en

driver privatafrån kommunala företag entreprenörerTill skillnad
med andra aktörervinstsyfte och i konkurrensverksamhet isin

till insyn för allmänhetenlagstiftapå marknaden. Att rättom en
verksamhetdet gällerhandlingsoffentlighet när som engenom

kommun ellerpå uppdragdriverhelt privat entreprenör ettav en
gränsdragningsproblem. Enbetydandeskulle skapalandsting

i dessadet privata näringslivetoffentligrättslig reglering av-av
strävandenamotverka syftena medskulle sannolikt ocksåseenden

för konkurrens.offentliga verksamhetendenutsättaatt
harallmänhetenemellertid önskvärtSamtidigt detär att

verksamheti kommunali någon forminsynsmöjligheter som
bedrivs förSådan verksamhetentreprenad.bedrivs på att
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tillgodose ändamålkommunalt och med kommunala medel.ett
Kommittén har föreslagit i lag reglerad skyldighet fören

kommuner och landsting tillförsäkra allmänheten möjligheteratt
kontrollera verksamheten. förslagetEnligt skall insynen dockatt

omfattning med beaktande enskilda intressen ärges en som av
rimlig med hänsyn till verksamhetens allmänhetens intresseart,

hur verksamheten utförs omständigheterna i övrigt.samtav
Regeringen i likhet fleramed remissinstanser tveksam tillär

kommitténs förslag i denna del. sådan regel förEn utrymmeger
vitt skilda tolkningar falletvad i det enskilda kan krävas.av som

vidare tveksamt kommunensDet eller landstingets beslutär om
på grundval sådan efterregel överklagande skulle kunna bliav en
föremål för laglighetsprövning. Enligt vår bedömning finns det
också anledning befara krav allmänheten skall haatt att ett att
direkt insyn i helt privata företag skulle minska intresset hos
sådana företag träffa entreprenadavtal kommunal verksam-att om
het och därmed minska möjligheterna sådana delarutsättaatt av
den kommunala verksamheten lämpar försig det försom
konkurrens. Till det kommer de problem förknippade medärsom
gränsdragningen vad i det enskilda fallet skall kunnaav som vara
föremål för insyn.

Regeringen menade allmänhetens behov insyn i entreprenörsatt av en
verksamhet tillräckligt tillgodosett möjligheten till indirektvar genom
insyn via kommunen.

3.2 Kommunens för möjlighet till insynochansvar
i drivsverksamhet som av annan

Kommunens för verksamhet och skyldighet tillförsäkraattansvar en
sig insynsmöjlighet desamma utföraren delägtär äroavsett ettom
företag eller helt privatägt företag. Nämnderna skall inom sinaett
områden till verksamheten bedrivs i enlighet med målde ochattse
riktlinjer gäller för verksamheten, kap.6 7 § KomL. gällerDettasom

då verksamheten lämnats till någonäven Huvudansvaretöver annan.
för verksamheten vilar alltså på nämnden driftforrn. Denoavsett som
bedriver verksamheten har dock självständigt skadeståndsansvar förett
till exempel och sakskador uppkommer på grundperson- som av
verksamheten. Vidare har den bedriver verksamheten arbets-som
givaransvaret för personalen. I samband med kommunensatt ansvar
för verksamheten förtydligades uttalade regeringen följande prop
1993/942188 40 f..s.
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Kännetecknande för kommunala entreprenader kommunär att en
eller landsting anlitar producent för viss uppgiftett externen en

skulle ha utförts i regi. Kommunen ellersom annars egen
landstinget har kvar huvudmannaskapet och har därigenom också
kvar det för verksamheten och skall tillyttersta ansvaret attse
den anlitade uppfyller de bestämmelserentreprenören gällersom
för verksamheten. Innehållet i entreprenadavtalet därförär av

vikt för kommunernastörsta och landstingen skall kunnaatt
fullgöra sitt sina medlemmar. Avtalet vidärgentemotansvar
sidan den associationsrättsliga lagstiftningen och de eventuellaav
särskilda regler privat bedriven verksamhet i speciallagstift-om
ningen det verksamhet sedan den överlänmats. Detstyrsom en

kommunen eller landstinget och inteär primärt entreprenören
inför medlemmarna för den entreprenörenattsom ansvarar av

bedrivna verksamheten uppfyller kvalitetskrav densamma som
bedrivs i regi.som egen

Man måste därför avtalsvägen särskilda villkor skapagenom
garantier för beaktar de allmänna reglerentreprenörenatt som
gäller för offentlig förvaltning allas likhet inför lagen ochom
saklighet och opartiskhet vid fullgörandet uppgifter inomav
offentlig förvaltning. Dessa särskilda villkor i kap.1 9 §anges
regeringsformen. Vidare bör avtalen innehålla de kvantitativa och
kvalitativa mål och riktlinjer skall gälla för verksamheten.som
Det måste dessutom innehålla möjligheter för kommunen eller
landstinget häva avtalet, verksamheten slår fel. Att deatt om
skall ha verksamhetenfölja och inspekterarätt måsteatt upp
också finnas med i avtalet.

För kunna sådant det talas i lagrummet krävsatt ta attansvar som om
nämnderna har tillgång till erforderlig information från företagen.
Fullmäktige skall därför till kommunen tillförsäkras möjlighetattse en

följa kontrolleraoch verksamheten, 3 kap. 19 § KomL. Iatt upp
lagrummet inte hur kontrollen skall tillförsäkras det finnsutananges

kraven till olika verksamhet.ett utrymme att typeranpassa av
Kontrollmöjligheten kan in i avtalet med Be-entreprenören.tas
träffande de delägda företagen har kommunen dessutom den tillrätt
insyn tillkommer enligt 9 kap. 12 §ägaren aktiebolagslagensom
1975:1385.
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medborgerlig insynökadOlika skapa3.3 sätt att

tillämpas ihandlingsoffentlighetReglerna3.3.1 om
företagen

handlingsoffentlighetkringregelsystemetmöjlighetEn göraär att
utfördelägda företagochbeträffande de privatatillämpligt även som

kommun.uppdragverksamhet av en
handlingsoffentlighet ochröranderegelsystemfärdigtfinnsDet ett

företagbeträffande depåtillämpaskan sättsekretess samma somsom
inflytande. Rättenbestämmanderättsligtharkommun attdär etten

myndig-jämställs medautomatiskt. Företagenbeslut följeröverklaga
hör till denHandlingarregelverket.tillämpningenvidheter somav

jämställda medblirräkningför kommunensbedrivsverksamhet som
diarieföra hand-blir skyldigahandlingar. Företagenallmänna att

skeutlänmande skallarkivering, hurblir reglerVidarelingarna. om
tillämpliga.osv.

verksamhetervilkaräknai lagtextalternativ lösningEn är att upp
handlingsoffentlighet. Såreglernaskall omfattas snart enomavsom

eller delägtprivatverksamhetsådanläggerkommun ettut en
denregelverket vadomfattasföretagetkommerföretag att avserav

måste dåverksamheterurval görasEttverksamheten.uppräknade av
tillämpligtregelverketfallen står klart ärenskildai deså detatt om

upphandlingvid ärfå förekommabör inteinte. Deteller att man en
lösningsådantillämpliga. Enblireglerna kommerosäker attom

och vidareverksamheterinventeringsåledes tarkräver att manaven
Urvalväljasverksamheter skallkriteriertill efter vilkaställning ut.

från kommunen,ekonomisk insatsinsyn,efter behovkan ske omav
enskildapåverkaromfattningmindreellerverksamheten i större osv.

vissa medborgaretillinsyn begränsastill3.3.2 Rätten

deförbetydelsehakantill insyn störremöjlighetenochRätten antas
medborgare.för övrigabedrivsverksamhet ändenberörs somavsom
medborgare,till vissainsyn begränsastillmotiverakanDetta rättenatt

det intelösningarbeträffande andra ärLiksomexempel brukare.till
verksamheter.i alladetsammainsynbehovetgivet är typeratt avav

och vissamedborgaretill vissaalltså begränsaskanInsynsrätten
verksamheterväl för ärLösningenverksamheter. sompassar

författningarsärskildain i deregler kandärspecialreglerade tas som
gäller.

och1994:139SOUbetänkandeni sinaSocialtjänstkommittén har
brukarinsyn.med begränsadförslag1995:86SOU ett systemgett

avtalfår slutakommunsocialtjänstlagtill sägsförslagetI att enny
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med någon fullgöra kommunens uppgifter inomattannan om
socialtjänsten, dock inte uppgifter innefattar myndighetsutövning.som
Om uppgift lämnas gälleröver bestämmelse tystnadsplikt fören en om
anställda i den privata verksamheten. Tystnadsplikten omfattar vad

kommit fram enskildas personliga förhållanden. Brottsbalkenssom om
regler straff för brott tystnadsplikt blir tillämpliga.motom

förslagI till lag dokumentation och socialtjänstregister sägsom att
socialtjänsthandling i personakt hos den bedriver privaten en som

verksamhet och står under länsstyrelsens kontroll begäransom av
den enskilde så möjligt skall tillhandahållas försnart läsning ellersom
avskrivning stället eller i avskrift eller kopia. Den enskilde ges
alltså begränsad till insynrätt på så han harsätt få delrätten att att ta

uppgifterna i sin akt. Uppgifterna i personakten får dock inteav egen
lämnas bestämmelsernade inte kunnat lämnasut enligt iutom
sekretesslagen. Så kan till exempel fallet med anmälanvara en om
barnmisshandel. Frågor utlärmiande personakt skall enligtom av
förslaget denprövas ansvarig förär akten. Om den ansvarigeav som

personakten eller någon del den inte böratt länmas skallanser ut,av
han med yttrande överlämna frågan tillgenast länsstyrelseneget för
prövning. I fråga överklagande länsstyrelsens beslut skallom av
bestämmelserna i 15 kap. 7 § SekrL tillämpas.

Rätten anlita omfattningenentreprenör, deatt anställdas tystnads-av
plikt och delrätten akt regleras alltså iatt skilda lagar.ta Vidav egen
prövningen uppgift kan lämnas skall sekretesslagenutav om en
bestämmelser tillämpas och beträffande hur länsstyrelsens beslut skall
överklagas så gäller sekretesslagen i tillämpliga delar.

3.3.3 Insyn via kommunal nämnd

Då privata och delägda kommunala företag bedriver verksamheten
kommunen för blir handlingar sänds från företagensom ansvarar som

till kommunen allmänna i och med de inkomna dit.att anses som
Beträffande handlingnär inkommen till myndigheten anses en se
avsnitt 2.4.4. Handlingarna blir tillgängliga för allmänheten med
iakttagande de begränsningar gäller enligt sekretesslagen.av som
Kommunen kan redan i samband med upphandling inledsatt en

tillbestämma vilka handlingar och skall inrapporter som ges
kommunen och på så allmänhetenssätt möjligheter till insyn.styra
Vilka handlingar skall in dokumenteras lämpligen i avtaletsom ges
med Den medborgerligaentreprenören. insynen blir således beroende

vad kommunen avtalat med entreprenören.av
Kommunen och dess omfattas det befintliga regelsystemetorgan av

kring handlingsoffentlighet och några bestämmelser reglerarnya som
det praktiska kring insynen behöver inte tillskapas. Det beskrivnanu

timis redan i dag. Det saknas dock bestämmelsersystemet isom mer
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sig. Denskall tillförsäkrakommuneninformationvilkenreglerardetalj
kommunernaberoende hurinsynenmedborgerliga ärindirekta av

Förmedi avtalen entreprenörerna.frågorna attväljer hanteraatt
kanfinnasskallvilken insynsrättkringenhetlighetuppnå mansom

kommunernainformationvilkenochhandlingarvilkareglerinföra om
förskälfinnas ävenandra sidanåsig. kan atttillförsäkra Detskall

och vilkenhandlingarvilkakommunernafortsättningsvis låta avgöra
entreprenadsamband mediförsäkra sigskall tilldeinformation att en

politikernadetunderstryker ärsådantEtthandlas synsätt att somupp.
rättsäkerteffektivt ochbedrivs påverksamhetenför ettattansvarar
överlåtnaitillräcklig insynfårde intemedborgarnaOm attsätt. anser

till ståndfåförolikapåde sättkanverksamheter att enreagera
debortfullmäktigeval till röstaiförbättring, attytterst genom

politikerna.ansvariga
in tillkommithandlingarbeträffandebeslutKommunens som

kommit inintehandlingarochöverklagagår ävenkommunen somatt
begäraskanfinns hos entreprenörenochi avtaletnämnsmen som

handlingardirektâtkomstingenSystemetutlärrmande. garanterar av
visstmedbelastaskommerkommunen atthos entreprenörerna utan

insyn. Kommunenkravallmänhetenstillgodoseförmerarbete att
förhållandenallaunderoch skallverksamhetenemellertid föransvarar

bedömaskaninteolägenheternavarförinsyntillsigtillförsäkra rätt
alltför stora.som

medborgerliga insynendenreglerarAvtalet3.3.4

delägdaochmed privataavtaleniåläggasi lagkanKommunen att
Insynenverksamheten.itill insynallmänhetentillförsäkra rättföretag

framgå reglernaskalli avtalenvarvid dettotal attantingenkan göras
möjlighet ärtillämpas. Enskall atthandlingsoffentlighet annanom

gällandetidigareEnligtverksamheten.efterinsyntillrättenanpassa
rimligiallmänhetentillskulle kommunenbestämmelser attse

delägdabedrevsverksamhetitill insynhadeomfattning rätt avsom
kommu-därverksamhetervissafortfarande igällerReglernaföretag.

in-däri företagetinflytandebestämmanderättsligthar mennen
ochfrånskallföretagtredjedelar. Dessatvåmindreflytandet änär

helägda företagen.debehandlas1998med som
förenasskalltill insynuppkommer rättenärproblemEtt omsom

itänka sigkanManbeslut.negativt attöverklagamed rätt ettatten
handling ärvill lämnainteföretagföreskriva utavtalet ett enatt som

fattahartill kommunen etthandlingen attinlämnaskyldigt somatt
överklagadärefterbeslut gårutlämnande. Kommunens attbeslut om

införaavtalsvägenmöjligtinteDetsökanden är attdet går emot.om
till kammarrätten.beslutföretagsöverklagarätt ettatten

allmän-meningsfull måsteskallavtalade insynendenFör att vara
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heten på något kunna få reda på vilka handlingarsätt finns isom
verksamheten. Regler registrering handlingar måste därförom av osv.
finnas i avtalen.

3.4 Allmänna överväganden

Kommunal verksamhet bedrivs medborgarnas uppdrag och för att
tillgodose deras behov nyttigheter. Medborgerlig insyn och kontrollav
kan tillskapas på olika Medborgarna kan möjlighetsätt. delatt tages

handlingar i verksamheten. En möjlighet deär överattav annan se
tystnadsplikter gäller för verksamheterna och eventuellt komplet-som

med regler meddelarfrihet. Tillgång till handlingartera om ger
möjlighet för allmänheten aktivt söka information. Regleratt om
meddelarfrihet bygger anställda i företaget aktiva och lämnaräratt

information. Vi insynen framförallt bör åstadkommasut attanser
del handlingar rörande verksamheten.rätt Med-att tagenom av

delarfrihet för privatanställda har tidigare SOU 1990:12.utretts
Förslaget, avvisades flertal remissinstanser, ledde emeller-ettsom av
tid inte till lagstiftning. sammanhanget bör dockl lagennämnas att om
skydd för företagshemligheter visst skydd för privatanställdaettger

lämnar uppgifter. Regeringen ansåg det lämpligt avvaktaattsom
erfarenheterna lagen för företagshemligheterskydd innan fråganav om

meddelarfrihet i privata företag aktualiseras prop. 1990/91:64om s.
43. Vi har valt inrikta arbetet på frågan möjlighet delatt att taom av
handlingar rörande den överlämnade verksamheten.

Medborgarnas intresse kunna kontrollera den kommunalaatt attav
verksamheten bedrivs på rättssäkert och effektivt börsättett vara
avgörande för vilken möjlighet till insyn skall finnas. Det finnssom
ingen anledning medborgarna skall behandlas olika vad gälleratt

del handlingar beroende pâ hur kommunenrätten väljeratt ta attav
organisera verksamheten. börDet inte möjligt inskränka rättenattvara
till insyn välja verksamhetsform insynsskyddad.ärattgenom en som
Den medborgerliga möjligheten del handlingar bör således iatt ta av
princip densamma vilken verksan1l1etsforrn väljs.oavsettvara som

För verksamheter bedrivs i enskild regi finns idag antalettsom
tystnadsplikter i lag, till exempel i socialtjänstlagen. Dessa tystnads-
plikter bör inte påverkas möjligheten del handlingar.att taav av
Företagens skyldighet lämna handlingar och uppgifter bör i såatt ut

utsträckning möjligt densamma uppgiften ellerstor som vara som om
handlingen fanns hos kommun.en

Vårt principiella ställningstagande medför offentlighet böratt vara
huvudregel då delägt kommunalt företag eller privatäven ett ett
företag utför den verksamhet kommunen för. Vad gällersom ansvarar
allmänna handlingar får del dem endast begränsasrätten att ta av om
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uppräknade intressen. Detill vissa i TFmed hänsynpåkallatdet är
andra lagarsekretesslagen ochframgårbegränsningarnanärmare av

börprincipentill. Visekretesslagen hänvisar att varamenarsom
behandlas här.företaguppgifter i degällervaddensamma som

därföruppgifter börhemlighålla vissaintresseFöretagens attav
och intetystnadspliktSekretessregler eller reglertillgodoses omgenom

rörande verksam-del handlingarmöjlighetutesluta att taatt avgenom
heten.

något inflytandeinte börkommunerna övermedförDetta att
för införaformernakanDäremotomfattningen insynsrätten. attav

verksamheter. Detolika kommuner ochmellanfå varierainsynen
handlingar ifå delmedborgarna kanväsentliga är att sammaav

pådel handlingardriftfonn. För rättomfattning att taattoavsett aven
handlingarnaföretagen harmeningsfull krävsskalldetta sätt attvara

identifiera dem.möjligtdetpå sådantordnade ärsätt attatt
olika lösningar.tvåuppfyllasställt kankrav viDe genomupp

varit falletmyndigheter såmedjämställaskanFöretagen som
före-riktaslagstiftningenföretagen, dvs.de helägdabeträffande mot

kommunernalagstiftningenlösningen riktaandraDen är motatttagen.
skertillgodoses. Dettatill insynfördemoch låta rättenattansvara

delägdafår anlitaendastföreskriva kommunenenklast attattgenom
indirektBrukarinsyn ochuppfylls.vissa villkorföretagoch privata om

ställt och kommeruppfylla de krav viförtillräckligainteinsyn är att
vidare.behandlasdärför inte att

innebärmyndigheterjämställs meddär företagenlösning att ettEn
jämställs medhandlingutlämnandeangåendebeslutföretags somav en

Vidareförvaltningsdomstol.till allmänöverklagashandling kanallmän
handlingar,utlärrmandegäller frågorvadföretagen, attkommer avom

meddelarfrihet blirFrågantillsyn.och JK:sunder JO:sfalla om
alltså införas ikommeroffentligrättsliga inslagantalaktuell. Ett att

verksamhetkommun läggerutlöses dåföljderDessaföretagen. uten
upphörverksamhetenupphöra dårimligtvisoch måsteföretagpå ett

handlaalltsåkommerDetnågoneller ettattövertas omannan.av
pågår.verksamhetenden tidmyndigheter undermedjämställande som

verksamhetenefter detdock beståmåsteförhållanden ävenVissa att
kommamöjligtexempelmåste tilleller flyttats. Detupphört attvara

förvarasantingenverksamheten. De kanfrånhärrörhandlingar som
Vad gäller dearkivmyndighet.aktuelltilleller lämnasföretagenhos

gäller kan kommunredanoffentlighetesprincipendärföretag somen
förvara vissaföretag fårmedgeägannajoritetensäljer ettattut

för allmän-blir då möjligtförsäljningen. Detefterhandlingar även
behövslängreHandlingar intehandlingarna.delheten att ta somav

lösning kanMotsvarandetill kommunen.skall inverksamheteni ges
företag.privatadelägda ochbeträffandeanvändas även

skyldighetkommunernaåläggamöjligheten attandra ärDen att
Lagstiftningenverksamheten.itill insynallmänhetentillförsäkra rätt
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fallskulle i så rikta sig kommunen och inte företaget. Enmot mot
sådan lösning innebär avtalad skyldighet för företagen behandlaatten
handlingarna på visst Allmänheten skallsätt. alltså haett samma
möjligheter få del handlingar då kommun bedriveratt ta av som en
verksamheten.

Den nackdelen med lösning detta slag det inte istora är atten av
avtalet går införa någon möjlighet till domstol överklagaatt att ett
beslut inte lämna handling. Däremot det möjligt iatt ärut atten
avtalet föreskriva handling under vissa förhållanden skall lärrmasatt en
in till kommunen. Genom handlingen kommer in till kommunenatt
blir den allmän och det blir möjligt överklaga kommunens beslutatt

inte lämna den. Avtalslösningen innebär meddelarfrihet inteatt ut att
automatiskt införs. De anställda i företagen behöver alltså inte
påverkas sådan lösning. Om meddelarfrihet inte införs urholkasav en
insynsrätten till viss del eftersom det endast blir möjligt delatt ta av
handlingar. Vidare kommer företagen inte omfattas JO:s elleratt av
JK:s tillsyn.

Om företag inte uppfyller sina förpliktelser enligt avtalet blir detett
till kommunen uppsägning avtalet ellerattupp agera, genom av

Man kan tänka sigsätt. i avtalet in bestämmelser vadannat att ta om
händer avtalet inte följs i dessa delar.som om

En tänkbar nackdel för båda lösningarnaär är attsom gemensam
till insyn kan medföra privatarätten företag drar sig för viljaatt att ta
verksamheter i dag bedrivsöver i kommunal regi och attsom

konkurrensen på så urholkas. vidareDet möjligtsätt privataär att
företag inte vill träda i affärsförbindelser med företag omfattassom av

medborgerlig insynsrätt. I samband med remissbehandlingenen av
lokaldemokratikommitténs förslag införa handlingsoffentlighet i deatt
helägda företagen framfördes sådana farhågor. Utvärderingen denav
lagstiftningen har inte kunnat peka på något konkret fall kon-där
kurrensen försämrats eller olika aktörer dragit sig för träda iatt
förbindelse någotmed helägt företag. Det ligger dock i sakens natur

det svårt hitta fall där någon valtär inte sig. Vissaatt att att engagera
de kritiska remissinstanserna har vidhållit det föreligger sådanaattav

risker. Vi emellertid den medborgerliga till insynrätten ärattanser
viktigare denavsevärt eventuella risk för konkurrensförsämringän

teoretiskt kan finnas.som
skyldighetEn för företagen lämna handlingar till kommunenatt ut

eller allmänheten medför handlingarna måste ordnas på visst sätt.att
Det finns redan i dag krav enligt bokföringslagen vissa hand-att
lingar skall hanteras visst I specialreglerade verksamhetersätt.
inom socialtjänsten och sjukvården finns krav dokumen-ävent.ex.
tation verksamheten i form journalföring Rätten till insynav av m.m.
torde dock medföra visst merarbete vilket kan medföra kostnader.
Kostnadsfrågan dock mycket svår bedöma.är Utvärderingenatt av
införandet handlingsoffentlighet i helägda företag splittradav ger en
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direkta kostnader.fått någrade inteFlertalet företagbild. attuppger
kostnader harmycketemellertidföretag harVissa storauppgett att

ochhandlingarregistreraför kunnauppkommit, bland taattannat
Även kostnaderuppkommadet skulleförfrågningar.hand omom

verksamheteninte givetinsyn detmedborgerlig till ärgrund rätt attav
skalltill insyn nämntsblir dyrare. Rättentotalt ovansett som

kani företagförvaltningen.i Insyneffektiviteten sammagarantera
minskadeleda tillskulleeffektivitet vilketsätt garanteraantas

Ökad villkor gällerdekännedomför huvudmännen.kostnader somom
bereddaaktörertillleda ärentreprenad kanviss atti även att nyaen

befintligadenvillkor entreprenörenförmånligareanbud änlämna
ochinyn i privatapekasdet ocksåbörsammanhangetgjort. I att
vadlikartadeblirförutsättningarnainnebärföretagdelägda att mer

Ökad insyn kananbud.lämnamöjligheteraktörersgäller olika att
medarbetsinsatsökadEnkommunen.till ökade kravledaäven

tillmöjligheteri ökadedock resulteratordefrågortanke på dessa
effektiviteten.vilketkontroll,ochuppföljning gagnar

medborgarenenskilde rättmedför denBåda lösningarna att ges en
iöverlämnade verksamhetenrörande denhandlingardelatt ta av

bedrivits i kommunenshadeverksamhetenomfattning som omsamma
lagstiftningen kommunernamed riktaLösningenregi. motattegen

för verksamheten.kommunernadetunderstryker äratt ansvararsom
ställaavtala insynsrättskyldighetkommer storaVidare attatt omen

skallverksamhetvad gäller denutformningavtalenspåkrav som
vadomfattainte änkanInsynsrätten annatlämnas över. som

företagverksamhetallfall dettavissaavtalet. Iframgår är ettsomav
där insynverksamhetbedrivakanföretagenbedriver även annanmen

dokumentcentraltmycketAvtaletskall förekomma. ärinte ett som
debeaktarGarantier för entreprenörenfrågor.antalreglerar attett

allas likhetförvaltningoffentliggäller förreglerallmänna omsom
uppgifterfullgörandetopartiskhet vidochoch saklighetinför lagen av

Avtalenavtalsvägen.tillförsäkrasmåsteförvaltningoffentliginom
riktlinjermål ochoch kvalitativakvantitativadedefinieraskall även
innehålladessutommåsteverksamheten. Deförgällaskallsom

fel.slårverksamhetenavtalet,hävaför kommunenmöjligheter att om
Även verksamheten mästeoch inspekteraföljakommunens rätt att upp

övervägande lagstiftningenför riktaskäl talaravtalet.med ifinnas att
innehålla reglerskallföretagenmedavtaletochkommunerna attmot

medborgerlig insynsrätt.om en
verksam-förhuvudansvaretharkommunenDet nämntsär somsom

därförbörDetlämnatsdenefter det över.heten även att vara
tillgodoses.insynsmöjlighetenförkommunen attansvararsom

skall haallmänheten rättlängreinte att taLagstiftningen bör än att
verksamheten iöverlämnadedenrörandehandlingardel sammaav

börverksamheten. Detbedriversjälvdå kommunenomfattning som
skall kunnaallmänhetenavtalsparterna avgöratill att omuppvara
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direktvända sig till företaget i fråga. Om sådan reglering inte intas
i avtalet kan allmänheten endast vända tillsig kommunen som sen
måste företaget. En lösning där allmänheten kan vändagentemotagera
sig direkt till företaget framstår ändamålsenlig och kommu-mestsom

bör efter sådan kommer till stånd. Det måste docksträva rättattnerna
under alla förhållanden möjligt få reda på vilka handlingarattvara

finns. Om begäran få handlingar skall framställas tillatt utsom en
kommunen måste den infordra diarier och handlingar omfattassom av
åtagandet inte diarieförts. sådanEn lösning kan väl förmen som passa
verksamheter inte har möjlighet allmänheten iatt ta emotsom egna
lokaler. Bilden blir något komplicerad handlingar i företagenmer om
hanteras med hjälp datorer. Om allmänheten inte kan vända sig tillav
företaget måste företaget ställa datorutrustning och material till
kommunens förfogande så allmänheten kan söka i register iatt m.m.
kommunens lokaler. Starka skäl talar för i fall böratt parterna vart
avtala hur allmänheten efter förfrågan hos kommunen kanom
möjlighet del uppgifter företagens datoreratt ta utan attav ur

ställsutrustning till kommunens förfogande. Vi menar samman-
fattningsvis valfriheten på denna punkt inte inskränker rättenatt att ta
del handlingar. möjliggörDen praktiska lösningar för olikaav
verksamheter. Det finns dock viss risk för det blir svårareatt atten

skall vända sig med begäran. måsteKommunenveta vart man en som
huvudman för undanröja sådana problem så insyn-ta att attansvar

inte inskränks på grund praktiska hinder.rätten av

3 160364
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4 Vårt förslag

föreslårVi kommuner och landsting åläggs i avtal medatt att
privata och delägda kommunala företag m.fl. juridiska personer
tillförsäkra allmänheten till insyn i verksamheten. Närrätt en
kommun själv bedriver verksamhet och köper enstaka stödtjänster
från utomstående skall det inte ställas krav på medborgerligupp
insyn i den utornstâendes verksamhet. Vården kommunalav en

fårangelägenhet lämnas endast den medborgerligaöver rättenom
till insyn tillgodoses. Allmänheten skall ha del hand-rätt att ta av
lingar rörande den överlåtna verksamheten i omfattningsamma

verksamheten hade bedrivits i kommunens regi. Parternasom om
kan antingen avtala allmänheten får vända sig direkt tillattom
den bedriver verksamheten eller till kommunen i sin tursom som
begär in handlingar från Avtalet skall under allaentreprenören.
förhållanden innehålla skyldighet för tillentreprenören atten
kommunen eller landstinget lämna in handlingar skulle varitsom
allmänna verksamheten bedrivits i kommunens eller lands-om

docktingets regi, inte till den del handling innehålleregen en
uppgifter enligt lagstadgad tystnadsplikt inte får lärrmas ut.som en
Företaget skall inte heller skyldigt till kommunen inattvara ge
handlingar till den del de innehåller uppgifter företagets drift-om
och affärsförhållanden det någon särskild anledning kanom av

företaget lider skada uppgifterna röjs för kommunen.antas att om
i upphandlingsärendenHandlingar behöver inte in till kom-ges

upphandlingenförrän avslutats eller avbrutits. Handlingarmunen
in till kommun eller landsting blir allmänna hand-ettsom ges en

lingar och kommunens eller landstingets beslut lämnavägraatt ut
sådana handlingar kommer kunna överklagas till karmnarrätten.att

införandet4.1 Allmänt om

Allmänheten skall huvudregel ha del handlingarrätt att tasom av som
kommunala angelägenheter i vilken form verksamhetenrör oavsett

möjlighet lämna vårdenbedrivs. Kommuner har överatten av
till generell bestämmelse denna innebördangelägenheter andra. En av

finns Vidare finns bestämmelser uttryckli-i 3 kap. 16 § KomL. som
verksamheter lämnas till Sådanamedger vissa överattgen annan.

finns i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen,bestämmelser
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service tilllagen stöd ochtandvårdslagen, räddningstjänstlagen, om
kommunalförsöksverksamhet medfunktionshindrade, lagenvissa om

skolan.entreprenadförhållanden ii lagenprimärvård samt om
kommun själv kanverksamheterför sådanaGemensamt är att en
regi ellerverksamhet skall bedrivas ibestämma annan.egen avom en

och detlagstiftningen riktas kommunenföreslår ärVi attmotatt
delmedborgerligaför denkommunen rätten taattatt avsom ansvarar

böromfattande driftforrn. Kommunenblir likahandlingar oavsett
Regelntillförsäkra allmänheten dennaavtaletdärför åläggas i rätt.att

förutsättning-får ingås vissaså avtal endastutformas lämpligen att om
för fåinsyn villkorAllmänhetens tilluppfyllda. utgörrättär ett attar
juridisksådanangelägenheten någonvården änlägga ut annanav

bestämmelse denna9 SekrL. Enomfattas kap. §1 avperson som av
därkapitel. de lagartredje Ikommunallagensinnebörd in itas

finnsverksamhetlämna görsuttryckliga befogenheter överatt en
kommunallagen.ihänvisning till bestämmelsen

uppkommertill insyntillgodose allmänhetensSkyldigheten rättatt
angelägenhet anförtroskommunalvårdeni samband med att av en

befintligtgällaskalli lagrummet. Detsamma närnågon ettsom avses
omförhandlas.elleravtal förlängs

lagändringenför ikraftträdandetvid tidenavtal löperDe avsom
inte.påverkas

vårdenutifrån anförtrosAvgränsning4.2 vem som
angelägenhetkommunalav en

juridiskabedrivsuppdragkommunersverksamhetAll avsom
insynsmöjligheten. Fysiskaomfattasbör som,personeravpersoner

myndig-deltar ipå uppdragmyndighet,anställdaattutan av envara
gäller förenligt vadtystnadspliktomfattasverksamhethetens somav

uppdragetbetydelse äranställda. saknarmyndighetens Det om
verksam-Handlingar ibaserat.civilrättsligtförfattningsreglerat eller
anförtrosFysiskahandlingar.blir i regel allmännaheten personer som

angelägenhet kan intekommunal sättvården ansessammaav en
verksamhet.myndighetensdelta i

hanteraålägga fysiskai avtalrimligtinteDet attär att personer
juridiskafallet medbörvisådanthandlingar sätt varamenarsom

uppdrags-fall i stället skefår i dessaInsynen attgenompersoner.
tillförsäkrar sigverksamheten läggs rättmedi sambandgivaren utatt

in tillså kommerpåinformation. Handlingaroch sätttill insyn som
fysiskadet visa sighandlingar. Skulleblir allmännakommun atten

med-försvåra densyfteanlitas iutsträckningökadi attpersoner
delställningstagande i dennadock vårtinsyn börtillborgerliga rätten

föreslåbereddadock intenärvarande vi attFör är attomprövas.
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fysiska skall omfattas.personer

tillAvgränsning verksamhetmed hänsyn4.3

överlåtsbehåller för verksamhetkommun huvudansvaretEn somen
insynsfrågan hela verksam-angeläget regleratill Det närär attannan.

omfattas regler handlings-sådana inteheter läggs ut av omsom
enstaka stöd-kommun däremot väljer köpaoffentlighet. Om atten

bedriver sig kravenverksamhet självtjänster till görmanen som
inte lika starkt gällande.insyn

allmänhen skall in i avtalAvgörande för till insyn förrätt tasom
kommunal angelägenhetdet vad benämnsbör är somenvara om som

kommun hartill Samtliga uppgifterlämnas rättöver attsom enannan.
omfattas, så kallade stödtjänster.lämna till bör ävenöver annan

kommunalkankommunalt daghemStädningen sägasett vara enav
läggsomfattas. Om fastighetsskötselnangelägenhet och skall därför

köperomfattas. Om däremot kommunpå bör denöver enannan
för enstakatill exempel anlitar glasmästareenstaka tjänster enen

ettavropsavtal medarbetet inte omfattas. Omreparation bör det
vården kommunal angelägen-torde dockglasmästaren upprättas av en

i verksamheten skall finnas. Köplämnats och insynhet ha över av
alltså inte omfattas.enstaka stödtjänster skall

beviljastödjer vissa verksamheterkommunerNär attgenom
kommunalavårdenaktivitetsbidrag kan inte säga att av enman
skötselnkommun lämnarangelägenheter överlämnas. Om över aven

ideell förening ochexempel idrottsplats, tillanläggning, till enenen
skötselnsärskilda bidrag förbidrag beviljarallmäntutöver ävenett av

verksamhet intepå insyn i föreningensanläggningen bör något krav
idrottsplatsenden och för sig kommunägdaSkötseln iställas avupp.

för föreningen. Om skötseln däremotangelägenhetfår anses vara en
sköterpå uppdrag kommunenlämnas till företagöver ett som av

till insyn.tillförsäkra allmänhetenanläggningen skall kommunen rätt
företag föreller anlitarkommun köperNär attettvaroren

ställasuppföra byggnad, bör det intenågot, till exempelproducera en
företagetdet utomståendeinsyn i den verksamhetkrav somupp

bedriver.
skyldighet för kommunerlagförslag medförVi vårt att,att enanser

kommunal angelägenhet lämnasmed vården över,i samband att av en
till underentreprenörerlärrmas vidareverksamhettill ävenatt somse

skall gällamedborgerlig insyn. Dettaomfattas tillkommer rättatt av
angelägenhet överlämnas.vården vissoberoende till envem avav

Även till med-företag skallkommunalförbund och helägda attse
överlåts.verksamhettill insyn itillförsäkrasborgarna rätt som

tillmed hänvisningarbör kompletterasKommunalförbundslagen
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huvudbestämmelsen i kommunallagen så det klart framgår ävenatt att
kommunalförbund har skyldighet till den medborgerligaatt atten se

till insyn tillgodoses.rätten
stödtjänster läggsAll verksamhet inte enstaka ochsom avser som

inte omfattas kap. 9 § SekrLsådana juridiska 1ut personer som av
omfattas avtalsgrundade åtaganden låta allmänheten delskall att taav

handlingar. Om den till vilken verksamhet överlåts enbartav en
bedriver verksamhet på uppdrag kommunen omfattar åtagandetav

varit allmänna kommunen bedrevsamtliga handlingar skullesom om
företag bedriververksamheten i regi. Om däremot ävenettegen annan

handlingar skall behandlasverksamhet omfattas endast sådana som
handlingar och hör till den överlämnade verksam-allmännasom som

verksamhetenblir då nödvändigt i avtalet klartheten. Det avgränsaatt
omfattas åtagandetså företaget kan handling skallavgöraatt om en av

eller inte.
reglering handlingars offentlighet hosFrågan entreprenörerom av

entreprenadförhål-behandlades i samband med lageni skolan att om
infördes. Departementschefen anfördelanden inom skolan prop.

1992/932230 36.s.

beslutMed den modell jag föreslår kommer alla övergripandenu
eller anställda hosfattas kommunala förtroendemänatt av

främst Vidare kommerkommunen eller landstinget, rektor.av
ligga ligga kvar hosför elevvårdsfrågor alltjämtansvaret att att

landstinget. Alla viktigare handlingar kommerkommunen eller att
förvaras där. be-inges till kommunal myndighet och Deen

införas hellertygskataloger, betyg skall kommer intesattasom
finns således enligt minförvaras hos Detentreprenör.att en

något behov reglera frågan handlingarsmening inte attav om
offentlighet hos entreprenör.en

entreprenader inom skolan inte bör särbehandlasVi dock attmenar
skall ställas på insyn i den verksamhetkravutan att somsamma

Eventuellt kommer den föreslagna reglering-bedrivs på detta område.
förhållande till vadinnebära någon skillnad ii praktiken inte atten

i verksam-regleras frågan insyngäller i dag. Vad är att omsomsom
måste in i avtalet mellanheten tas parterna.

tidenAvgränsning i4.4

införs avtals-för allmänheten del handlingarRätten att ta enav genom
därförverksamheten i tiden Detförpliktelse och avtalet begränsar är
endastallmänheten del handlingarrimligt åtagandet låta taattatt av

endast handlingaravtalet löper. Vidare börgäller under den tid som
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in ellerkommer under avtalstiden omfattas. innebärDettaupprättas att
äldre handlingar faller utanför åtagandet. Likaså upphör skyldigheten

lämna handlingar till allmänheten dag avtal löperatt ut ettsamma som
Även intedet bör finnas någon generell delrättut. att taom av

handlingar efter det avtal löpt det inget hindraräratt ett ut attsom
kommunen och avtalar sådan Om avtalentreprenören rätt. ettom en

eller verksamheten upphör börersätts ävengenast utan att ett annatav
handlingar inkom eller upprättades under föregående avtalsperiodsom
omfattas åtagandet i det avtalet. skall inte möjligtDet attav nya vara
hindra insyn beträffande handlingar hänför sig till tidigaresom en
avtalsperiod låta någon tid mellan avtalen. Kommunenattgenom
skall i så fall till åtagandet omfattar handlingar hänförligaävenattse
till tidigare avtalsperioder.

Obligatoriska i4.5 avtaletmoment

frånVi har utgått handlingar i företagen i princip skall behandlasatt
de allmänna. för till insyn skall bliDetta rättenattsom om vore

meningsfull och för den bedriver verksamhet på uppdragatt som av
kommun skall hur handlingarna skall hanteras. Regler hurveta omen

allmänna handlingar hanteras finns i TF och sekretesslagen. Vissa av
reglerna emellertid inte in i där delrättenett system att tapassar av
handlingar avtalsgrundad.är

regeln, föreslår skall införas iDen övergripande vi kommunal-som
innebär verksamhet får lämnas endast allmän-lagen, överatt en om

heten får möjlighet del handlingar rörande denatt ta avsamma
verksam-överlämnade verksamheten kommunen själv bedrevsom om

frågan hur formulerasheten. Kommunen kan hantera avtalen skallom
olika möjlighet hänvisa till de lagrum gäller förEnsätt. är att som

formulera de aktuellaallmänna handlingar, är atten annan om
lagparagrafema avtalstext. Vi det bör till dentill attanser vara upp

deenskilda kommunen välja lösning. Nedan behandlar viatt moment
måste beaktas i avtalet.som

Handling1

handling definieras i 2 kap. 3 § TF. Med handlingBegreppet avses
bild och upptagning kanframställning i skrift eller läsas,som

uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.avlyssnas eller sättannat
skall allmän krävs den förvaras hosFör handling attatt anses somen

den inkommen till eller upprättadmyndighet och är attatt anse somen
myndigheten.hos

verksamhet skillnad mellan allmäna handlingarI myndighets görsen
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finns inga allmänna hand-sådana inte det. I företagoch är ettsom
åtagandethandlingar omfattaslingar endast gentemotutan som av

hade varitövriga handlingar. De handlingarkommunen och som
verksamheten skallhandlingar myndighet bedrivitallmänna om en

avgränsnings-avtalsâtagandet. innebäromfattas Detta att sammaav
avtalet kanbeträffande företagens handlingar. Ikan tillämpasregler

föreskriva den skallhänvisa till kap. 3 § TF ochantingen 2 attman
avtalsvillkor medeller formuleratillämpas motsvarande sätt ett

till exempel följandeinnebörd, sätt.samma

skrift eller bildhandling förstås framställning i§ MedI samt
uppfattaseller påupptagning kan läsas, avlyssnas sättannatsom

tekniskt hjälpmedel.endast med

ochdel handlingarAllmänheten har endast§ rätt att ta av
överlärrmade verksamheten.uppgifter handlingar deni rörsom

enligt vaddel handling§ Allmänheten harIII rätt taatt somav
eller upprättadinkommen tillnedan är att anse somsom anges

företaget.hos

Undantag4.5.2

fimisallmänna handlingarfrån vad skallUndantag som anses vara
beträffande minnes-i kap. 4§ TF ochbeträffande vissa brev 2

kap. Vidare finns vissamellanprodukter i 2 9 § TF.anteckningar och
Hänvisning kan tillkap. § TF.generella undantag i 2 ll göras

följandetill exempel påså avtalstext formuleraslagrummen eller kan
sätt.

del följandedock inteAllmänheten harIV § rätt att ta av
handlingar

upptagninguppteckning ellerpromemoria och somannan
beredning,för ärendes föredragning ellertill endasthar kommit

tillfört ärendettill den del den harexpedierats, dockintesom
sakuppgift,

skrivelse ochtill beslut ellereller konceptutkast annan
expedierats,handling hardärmed jämställd som

tekniskled ihos företaget endasthandling förvaras somsom
för räkning,teknisk lagringbearbetning eller annans

handling har lämnatseller sådanbrev, telegram4. somannan
befordran med-företaget endast förhosin till eller upprättats av

delande,
lämnats in tillhandling harmeddelande eller5. annan som
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eller hos företaget förendast offentliggörandeupprättats i
periodisk skrift utgives företaget,som genom

skrift,tryckt ljud- eller bildupptagning eller handlingannan
ingår i bibliotek,som
brev eller meddelande ställt personligen tillärannat som

den innehar befattning vid företaget såvida inte handlingensom
gäller ärende eller fråga ankommer företaget.annan som

4.5.3 Särskilt upptagningarom

En särskild bestämmelse finnsupptagningar i 2 kap § andra3om
Paragrafenstycket TF. kan formuleras följande i avtal.sätt ett

V § Upptagning förvarad företaget,hos upptagningenanses om
tillgänglig för företaget med hjälpmedeltekniskt företagetär som

själv utnyttjar för överföring sådan formi den kan läsas,att
avlyssnas eller uppfattas. Detta gäller docksättannat
upptagning ingår i personregister, företaget enligt lagsom om

förordningeller eller särskilt beslut, grundar sig lag,som
saknar befogenhet överföringen. Med personregistergöraatt
förstås register, förteckning eller andra anteckningar som
innehåller uppgift enskild hänförasoch kansom avser person som
till denne.

4.5.4 Inkommen respektive upprättad

Frågor handling inkommen respektive upprättadnärom en anses
regleras i 2 kap. 6 och Avtalsvillkor kan formuleras på7 TF.
följande sätt.

VI § Handling inkommen till företaget, den har anläntnäranses
till företaget eller kommit behörig befattningshavare till handa. I
fråga upptagning i § gäller i stället denI attom som avses anses
inkommen till företaget har gjort den tillgänglig förnär annan
företaget på angives i Vsätt som

Tävlingsskrift, anbud eller sådan handling enligtannan som
tillkännagivande skall avlämnas i förseglat omslag in-anses

förekommen den tidpunkt har bestämts för öppnandet.som

VII § Handling upprättad hos företaget, hardennäranses ex-
pedierats. Handling har expedierats upprättad närsom anses

ärende tilldet vilket den hänför sig har slutbehandlats hos
företaget eller, handlingen hänför sig till visst ärende, närom
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färdigställts.företaget eller påjusterats sättden har annatav
första stycket gällerföreskrives iför vadställetI attsom

upprättad,handling anses
förteckningellersådant registerdiarium, journal samt annan

förhar färdigställtshandlingenfortlöpande,föres närsom
eller införing,anteckning

hand-anteckningar,jämförligaprotokoll och därmed när2.
färdigställts.påföretaget ellerjusterats sättlingen har annatav

Registrering handlingar4.5.5 av

handlingarbestämmelser hurfinnsoch 2 §§ SekrLkap. 1I 15 om
kommer in tillellerHandlingarskall registreras. upprättas ensom

Registreringsskyldighetendröjsmål.registrerasskallmyndighet utan
betydelse förringahandling uppenbartdock inte ärgäller avom en
behöver inteomfattas sekretessinteHandlingarverksamheten. avsom

svårighet kandetså ordnadede hållsregistrerasheller att utanom
Handlingarellerkommit inhandling upprättats.fastställas somom

iså de läggsexempel hanteraskan tillsekretessinte omfattas attav
vilkaöverblickaskall gådetviktigatidsordning. Det är attatt

finns.handlingar som
handlingen komdåskall framgå datumhandlingarregisterAv över

beteckning,ellerdiarienummerupprättades,ellerin vem somannan
korthet vad dentill iexpedieratsoch denhandlingenin samtgett vem

innehåller.
företagen. Av-tillämpas ibör kunnaregistreringReglerna om

följande.enligtformulerastalsvillkoret kan

hostill ellerkommit inhandling har upprättatsVIII § När
dröjsmål, det interegistrerashandlingenskallföretaget utan om

företagets verksam-betydelse förringadenuppenbart ärär att av
gäller, fårtystnadsplikt inteför vilkahandlingar,frågahet. I om

hålls så ordnadehandlingarnaunderlåtasregistrering attdock om
kommit in ellerhandling harfastställassvårighet kandet utan om

upprättats.

skall registretregistreratshandlingBeträffandeIX§ avsom
framgå

upprättades,ellerkom indå handlingendatum,
hand-har åsattsbeteckningellerdiarienummer2. somannan

lingen,
kommit inharhandlingenfrånförekommande falli vem

expedierats,den hareller till vem
handlingenvadi korthet rör.4.
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Vid registrering skall dock uppgift enligt första stycket 3
eller 4 utelämnas eller särskiljas det behövs för registretattom
i övriga delar skall kunna företes för allmänheten.

4.5.6 Upptagningar för automatisk databehandling

I kap.15 9-13 §§ SekrL regleras automatisk databehandling av
uppgifter. Dessa lagrum bör tillämpas motsvarande i desätt
aktuella företagen eller transformeras till avtalstext.

§X Företag i sin verksamhet använder automatisk data-som
behandling skall ordna denna med beaktande den avtaladeav
skyldigheten låta allmänheten del handlingar. Därvidatt ta av
skall företaget särskilt beakta

handlingar omfattas detta avtal bör hållas åtskildaatt som av
från andra handlingar,

2. skyddet uppgifter omfattas lagstadgadatt av som av en
tystnadsplikt i upptagningar handlingar bör sådantär attsom vara
insynen enligt detta avtal inte försvåras,

uppgifter i upptagningar omfattas detta avtal inteatt som av
bör innehålla förkortningar, koder och liknande kan försvårasom
för allmänheten del handlingen,att ta av

4. det bör framgå uppgifter tillförts upptagningnäratt en som
omfattas detta avtal och, de ändrats eller gallrats, vidav om
vilken tidpunkt detta skett.

Företaget skall vidare ordna databehandlingen med beaktande
det intresse enskilda kan ha själva utnyttja terminalattav som

eller tekniskt hjälpmedel hos företaget för delannat att ta av
handlingar.

XI§ Företaget skall kommunens begäran bereda enskild
tillfälle själv använda terminal eller tekniskt hjälpmedelatt annat

företaget förfogar för del upptagning föröver att tasom av
automatisk databehandling. Sådan skyldighet föreligger dock inte,

sökanden därigenom får tillgång till upptagning inteom som
omfattas detta avtal eller hinder på grundmöterav om av
lagbestärnrnelse tystnadsplikt, grund fara för förvan-om av
skning förstöringeller eller hänsyn till arbetets behöriga gång.av

XII § Företaget skall för allmänheten hålla tillgänglig beskrivning
de register, förteckningar eller andra anteckningar hosav

företaget förs med hjälp automatisk databehandlingsom av
ADB-register. Sådan skyldighet föreligger dock inte i fråga om
ADB-register inte till någon del omfattas detta avtal.som av
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beskrivningtillhandahållaheller skyldigtinteFöretaget är att som
för allmänhetensbetydelse rättringaskulleuppenbarligen vara av

handlingar.del företagetstaatt av
upplysningskallstycketi förstaBeskrivning omgeavsessom

benämning,ADB-registrets
ändamål,ADB-registrets

harföretagetADB-registretuppgifter ivilka typer somav
normalt inhämtas,uppgifterdessavilketoch pátill sätttillgång

enskildhjälpmedeltekniskaandraterminaler ellervilka4. som
hos företaget,utnyttjasjälv kan

vanligenföretagetsekretessbestämmelservilka somom
ADB-registret,uppgifter itillämpaskall

upplysningarlämnakanföretaget närmarehos omvem som
verksamhet,i företagetsanvändningdessochADB-registret

personregisterpersonuppgifter iförsäljningtillrätt somav
1973:289.datalageniavses

uteläm-stycketandrauppgift enligtdockskallbeskrivningenI
skallövriga delaribeskrivningenförbehövsdet attnas, om

allmänheten.förföreteskunna

handlingarTillhandahållande4.6 av

möj-så deteller ärpå begäranskallhandlingar snartAllmänna genast
i all-Uppgifter12 § TF.framgår 2 kap.tillhandahållas. Dettaligt av

omfat-uppgiften intelämnasbegäranskallhandlingar utmänna om
till arbetetshänsynhinder inteinte möterochsekretess avtas omav

avskrifthavillSekrL. Den4 §kap.gång, 15behöriga av enensom
TF.kap. 13 §avgift, 2fastställddettatillharhandling rätt mot
hos denskallhandling görasallmändelfåBegäran att ta enav

Enligt14 § TF.2 kap.handlingen,förvararmyndighet sammasom
delfåbegärefterforskamyndighet inte att tafårlagrum vem somen

utsträckningi änmed begäransyftet störreellerhandling somenav
begäran.förbehövs prövaatt

överlämnadrörandehandlingardelVi rätten att ta enatt avmenar
allmänhetenförmedföra attbör rättautomatisktverksamhet inte en

skalldet kommunenställetIföretaget. ärtillsig direktvända sesom
företagetavtala medkanKommunenlämnashandlingartill omut.att

hand-diariefördaoch ickediarierinskallpå begäranföretagetatt ge
vilkakanhos kommunenallmänhetensåtill kommunenlingar att se

kommunenDärefter måstebegäramöjligahandlingar är ut.attsom
handlingdel Envillenskildedenhandlingarin de tabegära av.som

måstekommunen göraochblir allmänin till kommunen engessom
sekretessprövning.

kommerföretagetochkommunenmöjligheten ärandraDen att
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allmänheten kan vända sig direkt till företaget. Dennaöverens attom
lösning torde den enda praktiskt möjliga vad gäller ADB-vara

förvarauppgifter. Det möjligt handlingar allmänna ochär äratt som
i TF benämns upptagningar hos myndigheten. Detänsom annan

avgörande upptagningen tillgänglig för förmyndighetenär äratt
överföring i sådan form den kan läsas, avlyssnas eller på sättatt annat
uppfattas. Tillgängligheten kan mycket väl avtalgaranteras genom

den har den erforderliga utrustningen, i detta fall företaget.med som
blir alltså allmänna handlingar kanUpptagningarna ävenmen

fortsättningsvis förvaras hos företaget. lösning beträffandeEn annan
upptagningar skulle innebära kommunen haatt tvungen attvar egen

fåterminal eller låna terminal och tillgång till företagets register. Vi
vill utesluta möjligheten frågandock inte hantera sätt änatt annat

låta allmänheten vända sig direkt till företaget.att
Båda lösningarna kräver avtalsreglering. Lösningen som ger

vända sig direkt till företagetallmänheten kräver reglerrätt att om om
hur förfrågan del handlingar skall hanteras. Följandeatt taen av
avtalsvillkor kan användas.

Handling får lämnas skall begäran ellerXIII § genastutsom
så det möjligt stället avgift tillhandahållas den,är utansnart

önskar del därav, så handlingen kan läsas, avlyssnastaga attsom
uppfattas. fåreller på Handling skrivassätt ävenannat av,

i anspråk för ljudöverföring. handling inteavbildas eller Kantas
tillhandahållas sådan del därav icke får lämnasatt ututan som

skall i övriga delar tillgänglig för sökanden iröjes, den göras
avskrift eller kopia.

önskar del handling harXIV § Den även rätt att mottasom av
delfastställd avgift få avskrift eller kopia handlingen till denav

får lämnas dock inte skyldigt lämnaden Företaget ärut. att ut
för databehandling formupptagning automatisk i änannan

utskrift. föreligger skyldighet framställa kopiaInte heller att av
ritning, bild eller i § avsedd upptagningkarta, I änannan som

har angivits, svårighet och handlingen kanmöteromnyss
stället.tillhandahållas

kommunal eller sådan§ Företaget skall tillämpaXV taxa om
avgifter för avskriftersaknas självkostnadsprincipen vad gäller

och kopior.

på någon få del§ får inte grund begärXVI Företaget taatt attav
vilket syfte har medhandling efterforska han eller hanärav vem
behövs för företagetsin begäran i utsträckningstörre än attsom

hinder föreligger handlingen lämnasskall kunna pröva mot attom
ut.
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XVII § Företaget skall begäran enskild lämna uppgiftav ur
omfattashandling detta avtal i den mån hinder inte mötersom av

på grund lagstadgad tystnadsplikt eller hänsyn till arbetetsav av
gång.behöriga

XVIII § skall på begäran enskild lämna de särskildaFöretaget av
upplysningar den enskilde behöver för kunna delatt tasom av
upptagningar för automatisk databehandling som anses som
handlingar och omfattas detta avtal.avsom

prövningFöretagets frågor utlämnande4.7 av om

handlingar och överlämnandeav av

handlingar till huvudmarmen

och den skall bedriva verksamhetenAvtalet mellan kommunen som
alltså innehålla antingen hänvisningar till regler i ochkommer TFatt

eller regler och sekretesslagenssekretesslagen TF:smotsvararsom
bestämmelser hur handlingar och uppgifter skall hanteras.om

och uppgifter inte omfattasHandlingar kan lämnas utsom som av
tillhandahållas. Frågan då vadnågon lagstadgad tystnadsplikt skall är

detta innebär för företagen.
företag handlingar och uppgifter idag förfogar privatI överett

materiella bestämmelser gäller inte iföretaget. Sekretesslagens en
lämnat till delägt eller privatverksamhet kommun över ettsom en

själv handling eller uppgift skallföretag. kanFöretagen avgöra om en
finns dock bestämmelser tystnads-lämnas vissa verksamheterIut. om

ellertill exempel i § socialtjänstlagen. Den harplikt. Så 71 ärsoma
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhetvarit verksam inom som

socialtjänstlagen får inte obehörigen röja vad haninsatser enligtavser
uppgiftererfarit enskildas personliga förhållanden. Sådanadärvid om

med sådana uppgifter i lagrummet får alltsåoch handlingar som avses
fortsättningsvis skall haVi företagetinte lämnas ävenut. attmenar

uppgifter omfattasmöjlighet lämna handlingar och inteutatt som
alltså fria lämnatystnadsplikter. Företagen blirlagstadgade utatt

sådanauppgifter och handlingar inte omfattassamtliga avsom
för verksamheten.lagstadgade tystnadsplikter gäller Dessasom

fårtystnadsplikter reglerar vad inte lämnas ut.som
handlingar i företagensVad gäller allmänhetens delrätt att ta av

dock inte längre verksamhetenverksamhet bör denna änrätt om
då skillnad mellan vadkommunal regi. Det kan blibedrivits i

blir fallet den lagstadgadeföretagen får och måste lämna Dettaut. om
mindre omfattandegäller i viss verksamhettystnadsplikten ärsom en

bestämmelsebestämmelse i sekretesslagen ellermotsvarandeän enom
motsvarighet för den enskilda verksamheten.sekretesslagen saknari
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När företag får begäran direkt från medborgare eller viaett en en-
kommunen lämna handling omfattas åtagandet måsteatt ut en som av-
företaget först handlingen eller uppgiften får lämnaspröva ut.om
Denna prövning enligt de för verksamheten gällande reglernagörs om
tystnadsplikt. Om handlingen i och för sig får länmas företagetut men

den inte bör lämnas måste företaget ñngeradgöraatt ut,anser en
prövning enligt motsvarande bestämmelse i sekretsslagen, dvs. pröva
frågan handlingen måste länmas företagetOmut. attom anser en
handling får lämnas något skäl inte bör komma med-utsom av
borgaren tillhanda inträder skyldighet på begäran frånatten en-
kommun eller enskild in handlingen till kommunen. Kommu-en ge-

därefter frågan utlämnande enligt vad förgällerprövarnen om som
allmänna handlingar.
Om allmänheten inte får vända sig direkt till företagen måste

handlingar begärs utlämnade in till kommunen, dock inte tillsom ges
den del de innehåller uppgifter inte får lämnas någonenligtutsom
lagstadgad tystnadsplikt. Lagstadgade tystnadsplikter finns antalett
områden och syftar i de flesta fall till skydda någon änatt annan
företaget. Det inte tillåtet in uppgifter omfattasär att ge som enav
sådan lagstadgad tystnadsplikt till kommunen för frågan utläm-att om

innebär viss försvagningnande skall där. Detta insyns-prövas en av
eftersom frågor utlämnande handlingar med sådanarätten om av upp-

gifter föremål för domstolsprövning. Vi dock all-inte kan bli tror att
uppgiftermänheten kommer kunna få del och handlingar iatt av sam-

omfattning då kommun bedriver verksamheten i regi.ma som en egen
uppgifterVidare kan det finnas handlingar med företagets drift-om

företaget lämna in till kommunenoch affärsförhållanden inte villsom
till avtalspart inte bör få delmed hänvisning kommunenatt som av

uppgifterna i handlingen. Om handlingen den kommunalarör
angelägenheten för den uppgifter troligenär utrymmet typen av

kan tänka sig uppgifter skulle omöjlig-mycket begränsat. Man som
från företaget samband med entreprenadanbud igöra attett nytt en

förhandlas uppgiften för kommu-skall förnyas eller Röjandetom. av
förenat risk förmåste med avsevärd entreprenörenattennen vara

lider skada. Undantagsvis kan det dock förekomma uppgifter detsom
företaget in till huvudmanneninte rimligt begäraär att att trots attger

företaget i och för sig får lämna uppgiften. Det får inte sigröraut om
fåuppgifter allmänheten inte skall delentreprenören attsom anser av.

heller får det fråga uppgifter företagetInte attsom anser envara om
uppgiftkonkurrent inte bör få del Om entreprenören attanser enav.

till del måste han frågan till dis-inte bör komma kommunen ta upp
med kommunen i samband med någon begär överlämnandekussion att

alltså för dennahandlingen med uppgiften. Vi att utrymmetanserav
Skulle det visa sig företaguppgifter mycket begränsat.är att etttyp av

det detmöjlighet i omfattning och kanåberopar denna attstor antas
fram överlämnandegrund kan kommunen inte tvingasker ettutan av
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torde efter sådana erfarenheter få svårthandlingarna. Kommunen dock
entreprenad eftersom allmänheten då inte tillförlänga rättatt en ges

kap.den insyn följer 3 18 § KomL.som av a
motsvarighet till den absoluta anbudssekretessen saknasNågon

beträffande Handlingar i upphandlingsärenden börentreprenörerna.
till kommunen förrän upphandlingen avslutats ellerdärför inte inges

så skett skall handlingarna behandlas övrigaavbrutits. När som
handlingar hos entreprenören.

formuleras följandeavtal kanEtt sätt.

skall pâ begäran till kommunen in sådanaXIII § Företag ge
inte tillhandlingar och diarier omfattas detta avtal, docksom av

får enligtden del de innehåller uppgifter inte lämnas utsom en
lagstadgad tystnadsplikt.

skall inte heller skyldigt till kommunenFöretaget attvara ge
innehåller uppgifter företagetsin handlingar till den del de om

drift- och affársförhâllanden det någon särskild anledningom av
företaget lider skada uppgifterna röjs förkan antas att om

kommunen.
inte in tillHandlingar i upphandlingsärenden behöver ges

upphandlingen avslutats eller avbrutits.kommunen förrän

direkt till§ skall upplysa enskild vänder sigXIV Företaget som
rörande denföretaget med begäran få del handlingatt ta av

han skall vända sig tillöverlämnade verksamheten attom
begäran.kommunen med sin

direkt till företaget måsteallmänheten får vända sigOm rätt att
in handlingar iskyldigt till kommunenföretaget att sammagevara

direkt tillinte har vända sigomfattning allmänheten rätt attsom om
dessutom in tillHandlingar lämnas behöver inteföretaget. ut gessom

företaghandlingar. samband medoch bli allmänna Ikommunen att ett
skyldigthandling bör företagetavslår begäran delatt ta av en varaen

handlingenenskilde möjligheten begäraupplysa den att attatt gesom
avtalsvillkor kan användas.Följandein till kommunen.

in sådanaskall på begäran till kommunenXIX § Företag ge
avtal, dock inte tilloch diarier omfattas dettahandlingar som av

enligtinnehåller uppgifter inte får lämnasden del de ut ensom
lagstadgad tystnadsplikt.

heller skyldigt till kommunenskall inteFöretaget vara att ge
uppgifter företagetstill den del de innehållerin handlingar om

någon särskild anledningaffärsförhâllanden detdrift- och om av
skada uppgifterna röjs förföretaget liderkan antas att om

kommunen.
upphandlingsärenden behöver inte in tillHandlingar i ges
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kommunen förrän upphandlingen avslutats eller avbrutits.

skallXX § Företaget i samband med enskild begär få delatt att ta
handling företagethos upplysa honom möjligheten attav om

begära handlingen lämnas in till kommunenatt

båda fallen kan vissa handlingar komma in till kommunen.I att ges
bör tillsammans med handlingarna in yttrande.Företagen ett egetge

bör innehålla företagets bedömning handlingen skallYttrandet av om
eller inte.lämnas ut

Om företag handling inte omfattas åtagandet, dvs.ett attanser en av
inte skulle varit allmän kommunen drev verksamheten eller inteom
hör till den överlärrmade verksamheten, skall företaget inte vara
skyldigt lämna in handlingen till kommunen. Om sådanatt en
skyldighet fanns skulle till exempel konkurrent till företaget kunnaen
få tillgång till arbetsmaterial eller handlingar inte berör densom

försvagningkommunala verksamheten. innebär vissDetta en av
företag bedrivereftersom det blir möjligt förinsynsrätten ävensom

lämna inverksamhet uppdrag kommuner,än vägraattavannan
hänvisning till handlingarna intehandlingar till kommunen med att

frågan alltså inteomfattas ätagandet. Någon prövning kommerav av
företagstånd. torde för övrigt bli fallettill Detsamma vägrarettom

till verksamheten.in handling företaget hörlämna anseren som
miss-kan endast avtalspart reglernaKommunen attsom reagera

fungerarbrukas. bör denKommunen garanterar att systemetvara som
medborgerligföretag inte medvetet för undvikaoch att attagerar

falletinsyn. Om så skulle bör kommunen sägaattvara reagera genom
avtalet.sådan till uppsägning bör finnas intagen iavtalet. En rättupp

Tystnadsplikter i överlämnad verksamhet4.8

för anställda inom privat verksamhet iñmis tystnadsplikterDet ett
innebär i flera fall denantal lagar. tystnadsplikterDessa äratt som

fåttobehörigen får röja vad hanverksam inom viss verksamhet inteen
Sekretesslagens bestämmelser inne-på visst förhållande.reda ettom

uppgiftför bedömningen viss handling ellerhåller skaderekvisit om
sekretesslagen saknar iTystnadsplikterna utanförfår länmas storut.

frågan blir i stället hur be-skaderekvisit. vanligasteutsträckning Den
följdlagstiftning tillPropositionenobehörigen skall tolkas.greppet om

denfråga hälso- och sjukvårdslagenden sekretesslagen i samtomnya
22 f..behandlar frågan 1980/81:28allmänna försäkringen prop. s.

för enskildatystnadspliktsbestämmelsernautformningenVid av
jag tidigare harsjukvården bör detinom hälso- och sagt varasom
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bestämmelserna i huvudsak innehållsträvan atten ge samma som
bestämmelser i sekretesslagen. sekretesslagenmotsvarande I

skaderekvisit för sekretessens begränsning,används ett att ange
begränsningarfinns antal regler ytterligare ivarjämte det ett om

dock med skaderekvisitsekretessen. Jag inte metodenatt ettanser
sammanhang. detaljerade reglerna iändamålsenlig i detta Deär

för allmännas verksamhet densekretesslagen det motsvarar
offentlighetsprincipen inom detta område.grundläggande För

skyldighet hållaenskilda finns ingen motsvarande principiell att
uppgifter tillgängliga.

skaderekvisit har f.ö. avvisats i regeringensMetoden med ett
sekretesslagenproposition följdlagstiftning till den prop.nyaom

mening tystnadsplikten förl979/80:8O Enligt min kan45.s.
verksamhet lämpligensjukvårdspersonalen i enskildhälso- och

fårinte obehörigen får röja vad denså personalenavgränsas att
obehörighetsrekvisitetverksamhet. Vid tolkningeni sinveta av

söka viss ledning i det skaderekvisitdet sig naturligt attter som
Härigenom börsekretesslagens motsvarande bestämmelser.finns i

förnå överensstämmelse mellan tystnadsplikteni sak näraman en
sjukvården.funktionärer och den enskildaoffentliga

så resultatet blirObehörighetsrekvisit bör alltså i princip tolkas att
motsvarande bestämmelse ivi prövning enligtdetsamma som en

obehörigt röjande tillFrågan blir då detsekretesslagen. är attettom
omfattashandling med uppgifterlämna inkommunen som av enen

frågan ochtystndadsplikt. Socialstyrelsen har behandlatsådan menat
från den privatauppgifter och dokumentationöverlämnandeatt ett av

uppdragsgivaren/huvudmannen kan bliutföraren till ettatt anse som
1993:4 19.Allmänna Råd från Socialstyrelsenobehörigt röjande s.

Å härröravtala dokumentationandra sidan kan parterna att somom
verksamhetenlämnas in till huvudmannenfrån viss verksamhet omen
lämnas in tillskall under vissa förhållandenPatientjournalerupphör.

patientjournallagenför förvaring, 11-14 §§kommunalt arkiv
sådan journal gällermyndighet förvarar1985:562. Om enen

§ tredjesekretessbestämmelser, till exempel enligt 7 kap. 1särskilda
för uppgiftdet föreskrivs sekretess gällerstycket SekrL där att om

förhållanden. finnshälsotillstånd eller andra personliga Detenskilds
fårsådana uppgifter. Uppgiftenskaderekvisit vad gälleralltså inget

för vårdoch sjukvårdspersonal det behövsdock lämnas till hälso- om
vikt uppgiften lämnas. Enbehandling och det synnerligeller är attav

alltsåi socialtjänstlagen måste hasådan tystnadsplikt som avses
Uppgiftendel handlingar.företräde framför allmänhetens rätt att ta av

tystnadsplikten.den inte omfattasfår då bara lämnas ut avom
till eftersom detta kanUppgiften får inte heller lämnas kommunen

skall alltså inte skyldigaröjande. Företagenobehörigt attett varavara
innehållertill den del handlingarnahandlingar till kommuneninge



Vårt förslag 83sou 1996:67

uppgifter omfattas tystnadsplikt förmåntill för någonsom av en annan
företaget. Vid denna prövning bör ledning sökas i motsvarandeän

bestämmelse i sekretesslagen. Detta förhållande kommer till uttryck
i avtalstexten, avsnitt 4.7 Eftersom tillämpning ettse ovan. en av
obehörighetsrekvisit i princip bör leda till resultatsamma som en
prövning enligt sekretesslagen behöver det inte lagtexten framgå attav
uppgifter skyddas dessa tystnadsplikter inte får lämnas Denut.som av

förmån fåtill sekretessen gäller kan dock del uppgifterna.tavars av
framgår de respektive speciallagarna.Detta av

avsnitt 4.8.1 4.8.4 redovisas antal tystnadsplikter till förmånI ett-
för företaget. Tystnadsplikterna innehåller obehörighets-än ettannan
rekvisit. Straffbestämmelsen för den bryter lagstadgadmotsom en
tystnadsplikt finns i 20 kap. 3 § BrB.

Socialtjänsten4. 1

Tystnadsplikten för den eller varit verksam inom yrkesmässigtärsom
regleras i socialtjänstlagenbedriven enskild verksamhet 71 §a

erfaritSådana får inte obehörigen röja vad de1980:620. personer
förhållanden. Tystnadsplikten i den offentligaenskildas personligaom

regleras i kap. § SekrL.socialtjänsten 7 4

sjukvården8.2 Hälso- och

enskild hälso- och sjukvård finns i lagenTystnadsplikter för anställda i
och sjukvården.för personal inom hälso-1994:953 åliggandenom

och sjukvårds-tillhör eller har tillhört hälso-Enligt 8 § får den som
vadenskilda vården inte obehörigen röja hanpersonalen inom den

enskilds hälsotillstånd elleri sin verksamhet fåtteller hon veta om en
inteförhållanden. obehörigt röjandepersonliga Somandra attanses

förordning.uppgiftsskyldighet följer lag ellernågon fullgör sin avsom
uppgifter enskild lämnatfinns förbud röjaVidare att om annanssom

tillverkning elleruppgifter visshälsotillstånd samt om varasom
finns i kap.bestämmelser för det allmänna 7innehåll. Motsvarande

åliggandelagenTystnadsplikten enligtkap. § SekrL.§ i 8 12l samt
tystnadsplikten inteden bryterkvalificerad vilket innebärär att som

straffritt lämnaalltså inte möjligtreglerna i TF. Detskyddas är attav
publicering.meddelande för
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friståendeEntreprenadförhållanden i skolan4.8.3 samt
skolor

entreprenadförhâllanden i skolan finnslagen 1993:802I 5 § enom
innebär anställda inte obehö-tystnadspliktbestämmelse attsomom

elevårdande verksamheten fått redafâr röja vad de i denrigen om
obehörigenförhållanden. Vidare gäller förbudnågons personliga att

ellertillrättaförande elevröja uppgifter i ärende omom av en
Även uppgifter andra elever kanfrån vidare studier.skiljande änom

exempel uppgifter föräldrar ochtystnadsplikten, tillomfattas omav
inhämtandebl.a. lärarnaselevârdande verksamhet räknassyskon. Till

avhjälpapersonliga förhållanden i syfteuppgifter elevernas attav om
uppgifter angående psykiskasig eleversproblem. kanDet röra om

ellerbeteende i skolan, i hemmetfysiska förutsättningar, deraseller
fullgör sinobehörigt röjande inte någonpä fritiden. Som attanses

anmälantill exempel i formuppgiftsskyldighet enligt lag, av en om
socialtjänstlagen.socialnänmd enligt §missförhållanden till 71

allmän-allt väsentligt vad gäller i detBestämmelsen imotsvarar som
i de allmänna1992/93:23O 36. Sekretessenverksamhet prop. s.nas

SekrL.regleras i 7 kap. 9 §skolorna
tystnadsplikt i friståendebestämmelsernärvarande saknasFör om

och LikvärdigFristående gymnasieskolorbetänkandenaskolor. I
föreslåsoch SOU 1995:109lika villkor SOU 1995:113utbildning

tystnadspliktskolorna skall omfattasi de friståendepersonalenatt av
entreprenadförhâllanden i skolan.vad gäller iomfattningi somsamma

funktionshindradeservice till vissaStöd och4.8.4

yrkesmässiginom enskildeller har varit verksamDen ärsom
därvidröja vad hanområdet får inte obehörigeninomverksamhet

29 §följerpersonliga förhållanden. Dettaenskildaserfarit avom
funktionshindrade.till vissastöd och service1993:387lagen om

4. 8.5 Datalagen

personuppgifter ihurfinns bestämmelserdatalagen 1973:289I om
personuppgifterdatalagen fårhanteras. Enligt 11 §personregister skall

anledninglämnas det finnspersonregister inteingår i antaut omsom
strid medautomatisk databehandling iskall användas föruppgiftenatt
användasuppgiften skalldet finns anledningdatalagen. Om attanta

bestämmelse medtillstånd. Enbehövs datainspektionensutomlands
detSekrL vad gällerfinns i kap. 16 §motsvarande sekretesskydd 7

uppgifter ibefattning medtagitverksamhet. Denallmännas som
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fått reda påvad han därvidobehörigen röjapersonregister får inte om
datalagen.förhållanden, 13 §personligaenskilds

och förandetillstånd till inrättandemeddelarDatainspektionen av
datainspektionenmeddelas fårtillståndsamband meddataregister. I att

intrång iför otillbörligtförebygga riskföreskrifter förmeddela att
föreskrifter kandatalagen. Sådanaintegritet, 6 § rörapersonlig

fâr dock inte lämnasFöreskrifterpersonuppgifter.utlämnande somav
tryckfrihetsförordningen.skyldighet enligtmyndighetsinskränker en

föreskriftermeddelasfår det alltså inteverksamhetallmännasI det
Motsvarandebestämmelser.sekretesslagensgår längre änsom

Datainspektionenverksamhet.gäller privatvadbegränsning saknas
företagprivatföreskrifter innebärmeddelaalltsåkan ettatt somsom

inte får lämnaentreprenad kommunverksamhetbedriver uten
meningsfullt får detförslag skallvårtpersonuppgifter. För att vara

allmänhetensinskränkerföreskrifter rättsådanaförekommainte som
entreprenaderna. Närkommunalarörande dehandlingardelatt ta av

sekretesslagen. Förgällerhos kommunenväl finnsuppgiften att
bestämmelsemedkompletterasdatalagenoklarheter börundvika en

bedrivsi verksamhettill insynallmänhetensmedför rättatt somsom
bedriversjälvdå kommunenomfattandeentreprenad blir likapå som

verksamheten.

driftförhållandenAffárs- och4.8.6

förmån förgäller tilltystnadsplikterna änbehandladehittillsDe annan
affärs- ochföretagetsskall gälla förvadFråganföretaget. är som

bestämmelsenågonintebegränsas härdriftförhållanden. Företagen av
dag själva bestämmakan iFöretagenfår lämnasvad inte ut.somom

handling underEftersomeller inte.uppgift skall lärrmas ut enenom
uppgifterinte flerbörin till kommunenförhållanden skallvissa ges

handlingarutlämnadefrågandå företagetskyddas prövar somavom
Verksam-frågan.kommunenförhållanden prövarföretagets näränrör

affärsverksam-myndighetsintekanlämnasheten över anses varasom
till det allmännashänsynsekretess medbestämmelsernahet och om

dockAnnorlunda kan dettillämpas.kan inteekonomiska intresse
entreprenaden, tillrörandehandlingarmed kommunensförhålla sig

förmåntillsekretesskan omfattasentreprenadavtaletexempel avsom
intresse.för det allmännas

varförmyndigheterjämställs medkommunala företagenhelägdaDe
med hänsynsekretessbestämmelsernatillämpaföretag kansådana om

mellanskillnadblir härekonomiska intresse. Detallmännastill det en
affärs- ochenskildasförSkyddetdelägda företag.ochhelägda

detta lagrumblir§ SekrL. Deti 8 kap. 10reglerasdriftförhållanden
lämnafår begärandå deskall tillämpa utföretagen att enensom

uppgifterochhandlingarfår alltså lämnahandling. Företaget ut om
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drift- och affärsförhållandena endast skyldiga lämnaär att utmen
sådana handlingar inte skyddas sekretess hos kommunen enligtsom av
8 kap 10 § SekrL. Eftersom företagen får lämna handlingarna detärut
inget hindrar de lämnas till kommunen. Kommunen skallattsom
därför i avtalet begära in handlingarrätt innehållerattges som
uppgifter föri och sig kan skyddade sekretess då de fimissom vara av
hos kommunen. Som framgår avsnitt 4.7 skall företagen dock haav

möjlighet lämna in vissa handlingarvägra med uppgifteratten om
företagets drift- och affarsförhållanden det särskild anledningom av
kan företaget lider skada uppgifterna röjs för kommunen.attantas om
Handlingar rörande företagens drift- och affärsförhållanden kommer
därför hanteras armorlunda handlingar innehåller uppgifteränatt som

skyddas tystnadsplikt till förmån för någon Uppgiftersom av annan.
företagets drift- affårsförhållandenoch får lämnas och skallutom

alltså huvudregel begäran lämnas in till kommunen.som
Sekretess gäller enligt 8 kap. 10 § SekrL för uppgift affärs-om

eller driftförhållanden för enskild i affärsförbindelseträtt medsom
myndigheten, det särskild anledning kan den enskildeantas attom av
lider skada uppgiften röjs. Sekretessen gäller normalt i 20 årom men
beträffande avtal längst i två år eller, det sig kommunalrörom om
affärsverksamhet, längst i fem år från det avtalet ingicks.att

Skaderekvisitet har grundats på tolkning 34 § andra stycketen av
i 1937 år sekretesslag. Tolkningen diskuterades i militieombuds-

ämbetsberättelse 1946 och sammanfattades i propositionenmannens
förslagmed till sekretesslag prop. 1979/80:2 del A 241 f..s.

Anledning hemlighålla anbudshandlingar i lagrum-att som avses
kan föreligga, finnsdet anledning befarasägas närmet att att ett

offentliggörande handlingarna skulle kunna medföra inteav en
alltför obetydlig skada för vederbörande verk eller anbudsgivare.

bör emellertid för lagrummetsDet tillämpning krävas det skallatt
föreligga någon speciell omständighet eller särskilda förhållanden

åberopaskan skäl härför. Något krav påsom som en mera
ingående utredning härom bör emellertid inte ställas Omupp.
vederbörande myndighet finner sig böra tilltro till vadsätta
anbudsgivare har handlingars offentliggörande skulleuppgett om
medföra skada för frågaverket i eller myndigheten finner sig
böra tilltro till vad anbudsgivare har hand-sätta uppgett attom
lingarnas offentliggörande kan befaras medföra skada för honom,
bör något förhinder anbudshandlingarnas hemlighållande i regel
inte föreligga. En viss avvägning bör alltid företas medanses
hänsyn till offentlighetsintresset. En begäran konfidentiellom
behandling framställts anbudsgivare intesom av en men som

motiveras och inte heller har karaktärennärmare ettav an-
beslutbudsvillkor, bör i regel inte föranleda handlingarnasom

hemlighållande. Om det grund omständigheter, ärav som
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befaras underlåtenhet efter-kända för myndigheten, kan att att
skulle kunna medföra skada ellerkomma sådan begäranen

vederbörande verk eller för anbudsgivaren, börolägenhet för
kunna hemlighâllas.dock handlingarna

anförde därefter följande.Statsrådet

sålundamening innebär vad militieombudsmannenEnligt min
motstående irimlig avvägning mellan de intressenaanförde en

fall. Avvägningen kan lämpligen uttryckas såföreliggande att
för uppgift, det särskild anledningsekretess bör gälla en om av

uppgiftenden uppgiften lider skadakan rörantas att omsom
I0S.

skall beträffandeför bedömning skada användasPrinciperna av
företagens drift- ochoch uppgifter rörandesamtliga handlingar

någon särskild omständighetskall alltså finnasaffärsförhállanden. Det
uppgiftföretaget lider skadamedföreller förhållande att enomsom

kunnauppgifter till kommunen bör i regellämnas Företagetsut.
överlämnad handling begärtsdärför viktigtgodtas. Det är att somen

yttrande angående den skada kanutlämnad åtföljs företagets somav
för skada utvecklas kanöverlämnande riskenuppkomma. Ett utan att

kommunen.till handlingen lämnasi dessa fall leda utatt av

Företagshemligheter4.8.7

straff-företagshemligheter innehållerskydd för1990:409Lagen om
företagshemlig-för viss befattning medskadeståndsbestärnmelseroch

affärs-förstås sådan informationföretagshemlighetheter. Med om
håller hemlig ochnäringsidkaredriftförhållandeneller varssom en

näringsidkaren i konkurrens-medföra skada förröjande är ägnat att
uppgift skallföretag kan alltså självhänseende. Ett avgöra om en

hemlighålla uppgifter kommermöjlighethållas hemlig. Denna att
uppgifterinskränkas tillmed kommunenavtalet att somgenom

företagenligt sekretesslagen. Etthos kommunenskyddas sekretessav
sekretess dåskyddashemlighållakan alltså inte än enavmer som

tordeden in till kommunen. Dettablir allmänhandling attgenom ges
brott har begåtts eller inte.bedömningenfå betydelse för ettomav

företaguppgifterstraffbart röjakan inte ärDet ettatt somvar
dellåta allmänhetenskyldigt taatt av.
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8 Tystnadsplikt till fönnån för anställdaentreprenörens

Uppgifter företagens personal omfattas inte sekretess dåom av en
handling till kommunen.in Sekretessen i myndighets personal-ges
sociala verksamhet omfattar inte de anställda hos entreprenören.
Uppgifter rörande de anställdas personliga förhållanden bör därför inte
omfattas åtagandet in handlingar till kommunen. Detta börattav ge
framgå lagtexten. Handlingar rörande anställning personal idenav av
överlämnade verksamheten kan inte vården denröraanses av
kommunala angelägenheten och uppgifter till exempelom vem som
sökt tjänst därförbör inte omfattas åtagandet låta allmänhetenatten av

del handlingar. Frågor löner och förmåner omfattas dockta av om av
åtagandet.

Övriga4.8.9 tystnadsplikter

finnsDet tystnadsplikter i antal andra lagar kanäven ett som vara
tillämpliga i verksamhet. Sådana tystnadsplikter finnsentreprenörernas
bland i kap. 13 § arbetsmiljölagen7 1977:1160, 24 § lagenannat
1970:244 allmänna och avloppsanläggningar, 35 § lagenvatten-om
1981:1354 allmänna 8 § lagen 1949:345värmesystem,om om

till arbetstagares uppfinningar och i 16 § lagen 1974:13rätten om
anställningsfrämjande åtgärder.

4.9 Prövningen i kommunen

företagOm handling får lämnas till kommunenett attanser en som
inte bör komma allmänheten till del skall företaget på begäran lämna
in handlingen till kommunen. När handlingen på så kommit in tillsätt
kommunen blir den allmän handling och kommunen måste taen
ställning till den kan lämnas Vid prövningen skall kommunenut.om
tillämpa sekretesslagen. Frågan sekretesslagen direkt tillämpligärom
på handlingar från i behandlingregeringensentreprenör togsen upp

lokaldemokratikommitténs förslag insyn i entreprenörersav om
verksamhet. anfördeRegeringen prop. 1993/942188 43.s.

De uppgifter kommunen eller landstingetentreprenörenom som
skaffar sig på offentlighetsprincipendetta till-sätt är genom
gängliga för allmänheten, de inte med stöd någon be-om av
stämmelse i sekretesslagen skyddade sekretess.är av

Om det avtalet mellan kommunen och framgårentreprenören attav
vissa handlingar skall hos företaget och in till kommunenupprättas ges
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kan handlingen allmän handling redan innan den faktisktanses som
kommit in till kommunen, handlingarna tillgängliga för kommunen.är

framgårDetta rättsfall från regeringsrätten. Rättsfallet harettav
redovisats avsnitt 2.4.2. Handlingar tillhör företaget ochovan som

företaget åtagit sig in till kommunen eller lämna tillattsom utge
allmänheten kan inte på tillhöra kommunensätt ellersamma anses

tillgängliga för kommunen. Sådana handlingar blir allmänna förstvara
då de verkligen in till kommunen eller kommer behörig be-ges
fattningshavare tillhanda enligt 2 kap. 6 § TF. Vi alltså att ettmenar
avtal detta slag inte automatiskt innebär företagets handlingarattav
blir allmänna.

Frågan skall frågor utlämnande hand-prövaom vem som om av
lingar får lösas i arbetsordning eller liknande. Det dock viktigtär att
det avtalet framgår skall sådan prövning.göraav vem som en

4. 10 Arkivering

förRätten allmänheten del handlingar gäller endast så längeatt ta av
verksamheten bedrivs. Det därför rimligt handlingar inteär att sorteras

innan avtalstiden gått till ända. Vissa handlingar skall enligtut annan
lagstiftning bevaras viss tid. Allt räkenskapsmaterial skall bevaras i
ordnat skick och betryggande under minst tio år från utgångensätt

det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Avtal och andraav
handlingar särskild betydelse för belysa rörelsens ekonomiskaattav
förhållanden skall hanteras bokföringslagen22 §sätt,samma
1976:125. I samband med handlingsoffentlighet infördes i deatt
helägda kommunala företagen frågan arkivlagens tillämpningtogs om

Regeringen, föreslog arkivlagen skulle tillämpas, menadeattupp. som
företagens arkiv i praktiken faktiskt inte torde kommaatt rent att

innehålla så mycket vad bokföringslagen föreskriverän prop.mer
1993/94:48 finns44. Det bestämmelser hur till exempelävens. om
journaler skall hand. Eftersom det redan i dag fimis reglertas om som

vilka handlingar skall bevaras och hur länge, och då dessastyr som
regler i innebär handlingar skulle arkiverats enligtstort att samma som
arkivlagen kommer arkiveras i företagen, vi särskildaatt attanser
avtalsvillkor arkivering inte behövs. Vi vidare det inteattom anser
finns anledning reglera frågan hur länge handlingar skallatt om
bevaras efter det avtal löpt Handlingar i och för sig inteatt ett ut. som
skall arkiveras enligt bokföringslagen eller lagstiftning ochannan som

den överlämnade verksamheten bör dockrör bevaras under avtalets
löptid, vilket i regel inte torde fyra till fem år. Fråganänvara mer
bör lösas i avtalet.
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ställningPersonalens4.11

landstingelleruppdrag kommunpåhos denAnställda ettenavsom
lagstadgadevissa fallomfattas iverksamhetvissdriver aven

itystnadsplikter detlagstadgadedessa ärtystnadsplikter. Utöver
tystnadsplikter. Ettlängre gåendeavtalamöjligtföretagprivata att om

exempel avtala medtillmyndighet kanarbeteutförföretag ensom
deförtystnadsplikt skall gällaanställdasina att somsammaom

yttrandefrihet inte fårde anställdasellermyndighetsanställda att
elleravtal skallsådantföljer lag. Attvadbegränsas än ettavsommer
utföroch denkommunenavtalet mellanframgåingåtts kanhar somav

verksamheten.
direktkommer inteanställdadelägda företagensochprivata attDe
riktar sigAvtalsvillkorenlagändringen.föreslagnadenpåverkas av

fri regleraverksamheten. Dennebedriver ärden att somvemmot som
förtystnadsplikterförfrågningar,allmänhetenshandskall ta om

mellanställs i avtaletde kravväsentligaanställda Det är att somosv.
uppfylls.verksamheten Kravenanförtrosoch denkommun tarsomen

handlingardelallmänhetentillförsäkra rättpåsikte taattatt av
förhållandenreglera internainteochverksamhetenrörande attavser

fallde flestatorde dock iförändringarVissa internai företagen. vara
nödvändiga.

meddelarfrihet intefråganmedförställningstagandenVåra att om
försvagningmedför nämntsaktualiseras. Detta avovan ensom

frågandockinsyn. Vitillmöjligheterallmänhetens att omanser
behandlasbörsammanhangprivatameddelarfrihet i gemensamt

föreslårViverksamhet.förhuvudmanoberoende är ensomvemav
verksamhetbedriverföretagförsärskild regleringalltså ingen som

kommuner.uppdrag av

Laglighetsprövning124.

kommunensfå laglighetenharmedlemmar rättkommunsEn att av
Reglernahos länsrätten.överklaga demprövadebeslut att omgenom

vilka lagenBeslutkap. KomL.finns i 10laglighetsprövning om
kap. 5 §överklagas, 7dock intetillämplig fåupphandlingoffentlig är

angelägenhetkommunalvårdenlämnaBeslutetLOU. överatt enav
ochValetLOU. entreprenörbeslut enligtintekan ett avsomses

inte kanbeslutdock sådanamed honomingå avtal ärbeslutet somatt
KomL.enligt 10 kap.överklagas

laglighetsprövning ärenligt reglernaöverklagasVad kan omsom
kommunalvårdenlämnabeslut överfullmäktigesalltså att enav

deltillförsäkratsinte rättallmänhetenOm att taangelägenhet. av
upphävasöverlämnande kunnabeslutfullmäktigeshandlingar torde om
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efter laglighetsprövning. Det ingångna avtalet blir inte ogiltigt enbart
pâ den grunden fullmäktiges beslut upphävts. Fråganatt avtaletsom
fortsatta giltighet får i stället i allmän domstolprövas inteparternaom
kan komma överens. Avtalet kan ogiltigförklaras entreprenörenom
varit i ond kommunens kompetensöverskridande.tro Eftersomom
allmänhetens delrätt handlingar framgår lagatt ta ligger detav av

till handsnära ond hosatt entreprenören.tropresumera
Om allmänhetens inte tillgodosettsrätt kan fullmäktige utkräva

revisionsansvar den nämnd slutit avtal med entreprenören.av som
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5 iInsyn fristående skolor, i enskild
förskoleverksamhet ioch enskild
skolbamomsorg

Fristående skolor, enskild förskoleverksamhet och enskild skol-
bamomsorg bör, vad gäller allmänhetens till insyn, behandlasrätt
på då kommunsätt lämnar vårdenöversamma som en av en
kommunal angelägenhet till delägt eller privat företag.ett

I kapitel 3 och har4 vi behandlat frågor insyn då kommunen självom
kan välja lägga vården angelägenhet påatt utomstående.ut av en en
Kommunen behåller i de fallen huvudansvaret för verksamheten.
Beträffande enskild förskoleverksamhet och enskild skolbamomsorg
förhåller det sig delvis armorlunda. En sådan verksamhet kan under
vissa förutsättningar få bidrag från kommunen. Det alltså inteär
kommunen med bibehållet huvudmannaskap väljer verksamhets-som
form den väljer stödja enskild verksamhet med bidrag.utan att en
Kommunen blir inte huvudman för verksamheten.

De fristående skolorna godkänns Skolverket eller regeringen.av
Godkännandet berättigar dem till bidrag från elevernas hemkommuner.
Verksamheten enskild bidragsberättigad.är Beträffande demen
fristående skolorna har kommunen ingen möjlighet neka skolanatt
bidrag den blivit godkänd. Kommunen har dock inflytande överom
bidragets storlek.

Friskolekommittén och ensarnutredaren Solveig Paulsson har i sina
betänkanden Likvärdig utbildning på lika villkor SOU 1995:109
respektive Fristående gymnasieskolor SOU 1995:113 föreslagit att
kommuner skall till insyn i skolorna.rätt Detta för kommuner-attges

skall kunna beräkna storleken på de bidrag skall beviljas.na som
I utredningarna lämnas förslag påäven tystnadsplikt för anställda i
friskolorna. Frågan allmänhetens till insyn behandlas interättom
i någon utredningarna.av

I vårt uppdrag ligger allmänhetensöver möjlighet till insyn iatt se
och kontroll kommunal verksamhet, främst den bedrivs pånärav
entreprenad. Vi har valt behandla denäven närliggande fråganatt om
den medborgerliga insynen i fristående skolor, i enskild förskoleverk-

skolbamomsorg.samhet och i enskild Kommunerna har det över-
gripande för skolväsendet och socialtjänsten. Om det inteansvaret
finns enskild verksamhet i form fristående skolor och enskildav
barnomsorg det kommunenär skall till behoven inomattsom se
områdena täcks. I för verksamheterna ligger finansieraansvaret att
dem, helt eller till viss del. Det alltså allmänna medelär användssom
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övergripandedetharkommunernabehovtillgodoseför att som
huvud-fråganperspektiv tordemedborgarnasför. Ur omansvaret
vilkenför fråganbetydelseavgörandeha någonintemannaskap om

stället deniväsentligaha, det ärde skallverksamheteninsyn i som
bidragsñnansieradedendärförVifinansieringen.kommunala attanser

den med-vad gällersocialtjänstenochskolområdetinomverksamheten
kommunaladebehandlas sättskallinsynenborgerliga somsamma

verksamheternaitill insynmedborgerligaentreprenaderna. Den rätten
enskildadenfristående skolorna,beträffande delångtalltså likabör

förskoleverksamhetenenskildaoch denskolbarnomsorgen som
entreprenaderna.kommunalabeträffande de

mellanskallavtal upprättaskravemellertid ingetfinnsDet att
därförDetenskilda hemmet. ärdetskolan ellerochkommunen

villkoraentreprenadernabeträffandeföri ställetlämpligt attatt som
avtalendastfår lämnasbidragföreskrivaöverlärrmandet, omatt om
enskildadetrespektiveskolanträffas mellanmedborgerlig insyn

avtalen iAvtalet börkommunen. entrepre-ochhemmet motsvara
beträffande deneffektdettauppnårnadfallen. sättMan somsamma

omfattningenskiljerVadverksamheten. äravtalsreglerade att avsom
verksamhet iallkommeravtalet. ställeti Ireglerasåtagandet inte

omfattas denregihemmetsenskildai detregi eller attskolans av
enskildadetskolan ellerinsynsrätten. Dettamedborgerliga oavsett om

från kommu-bidragpåfinansieras sätt änhemmet även annat genom
in i skollagenbördettavillkoras sättbidragetregel där tasEnner.

socialtjänstlagen.respektive i
enskildarespektive detskolandärden kommunbörAvtalspart vara

från fleraerhållsbidragbeläget. Dettahemmet är oavsett om
kräva inkankommunenockså denbörkommuner. Det somvara

begränsningSammaenskilda hemmet.skolan eller detfrånhandlingar
gälla här.verksamhet börkommunalöverlämnadgäller isom
del de intetill dentill kommunenendast inalltsåskallHandlingar ges
lagstadgadenligtfår lämnasinteuppgifterinnehåller ut ensom

tystnadsplikt.

Tystnadsplikter1

detystnadsplikt ibestämmelsernärvarandeförsaknasDet om
nämndadeverksamhet. Ielevvårdandeskolornasfristående ovan

påutbildningLikvärdiggymnasieskolor ochFriståendebetänkandena
skallskolornafriståendei depersonalenföreslåsvillkorlika att

igällervadomfattningtystnadsplikt iomfattas somsammaav
ochförskolorenskildaBeträffandei skolan.entreprenadförhållanden

socialtjänstlagen§bestämmelse i 71finnsenskild skolbarnomsorg aen
förredogörs4.8.3ochIkap. 4.8.1tystnadsplikten.reglerar ovansom
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tystnadspliktema i socialtjänstlagen och i lagen entreprenad-om
förhållanden i skolan.

Vi utgår från skollagen ändras i enlighetatt med de förslag lagtssom
fram i de nämnda betänkandena och lämnar därför inte några egna
förslag i denna fråga. Regeringens förslag till lagstiftning i dessa
frågor underväntas våren 1996.
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6 Upphandling och sekretess

Allmänhetens till insyn innanrätt kommunen bundit sig ien upp
avtal med bör inte blientreprenör omfattandeett vadänen mer

fallet i dag.är De befintliga insynsmöjligheterna bör i ställetsom
utnyttjas i utsträckning.större

l Upphandling

Den kommunala upphandlingen reglerad i lagenär offentligom
upphandling. Vissa bestämmelser i lagen har tillkommit för att
uppfylla Sveriges åtaganden medlem i EU, andra upphandlingrörsom

inte omfattas åtagandena EU. Huvudregeln vadgentemotsom av
gäller upphandling den skallär med utnyttjandegörasatt deav
konkurrensmöjligheter finns och i övrigtäven genomförassom
affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud skall behand-
las ovidkommande hänsyn.utan

Upphandlingen skall vilket sigöppen uttryck i vissatarvara att
upphandlingar och resultatet dem skall på visst Ensätt.av annonseras

upphandling får inte offentliggöras innan den föravsäntsannons om
publicering till Byrån för Europeiska gemenskapens officiella
publikationer. Detta begränsar möjligheten offentliggöra de kravatt

kommer ställas anbud hindrar inte debatt vilkaattsom men en om
krav bör ställas.som

Efter anbudstidens utgång skall anbuden vid förrättning.öppnas en
En förteckning anbud skallöver upprättas.

Det anbud lägst eller ekonomisktär fördelaktigt skallmestsom
Om andra omständigheter pris tillmäts betydelseantas. än skall dessa

omständigheter förfrågningsunderlaget.i De skall dessutomanges vara
rangordnade efter vilken betydelse de tillmäts.

En leverantör han lidit skada får ansökaattsom anser attom en
pågående upphandling skall eller dengöras inte får avslutasattom
förrän felet till. En sådanrättats ansökan till länsrätten ochgörs kan

fram tillsprövas det beslut leverantör har fattats.att om
Det möjligt förär anbudsgivareäven begära skadestånd denatt om

upphandlande enheten inte följt bestämmelserna i lagen. Frågan om
skadestånd skall utgå allmän domstol.prövas av

Vissa upphandlingar kan bli föremål för medling hos EU-komissio-
nen.

4 6-0364
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beteendenotillbörligaingripamöjlighetfinnsVidare motatt aven
visstförbjudavid viteMarknadsdomstolen kanupphandlande enheter.

konkurren-snedvrideranbudsgivare ellerdiskriminerarbeteende som
sen.

kommunal-enligt 10 kap.överklagasfår inteLOUenligbeslutEtt
alltså intefårLaglighetsprövning ägalagen. rum.

upphandlingsprocesseniSekretess6.2

uppgiftföraffärsverksamhetmyndighetsgäller iSekretess om
det kandriftförhållanden,elleraffärs- antas attmyndighetens om

bekost-myndighetenspårörelselikartadbedrivernågon gynnassom
§ SekrL.6 kap. luppgiften röjs,nad om

ärendetillhänför siguppgiftförgäller sekretessVidare som
användningupplåtelse elleröverlåtelse,förvärv,angående av

detkandetnyttighet,tjänst eller antas attegendom, omannan
meningenförstakap. 2 §uppgiften röjs, 6skadaliderallmänna om

i formtjänsteromfattaslagrummeningenEnligt andraSekrL. samma
ellerdessutförsbehovmyndighetensförarbete annanegenavsomav

arbetefrågadetendastpersonal ärmyndighets ett som enomom
enskilda erbjuderellermyndigheterandramedkonkurrensmyndighet i

erbjudan-utförarenhetsexempeltillinnebärutföra. Dettasig attatt en
omfattasanbudsgivaremedi konkurrenslämnasde externa avsom

anbuden.deutsträckningsekretess i externasomsamma
föregendomförsäljning lösellerupphandlingärendeOm rör avett

motsvarandeelleranbuduppgiftfårräkning rörallmännasdet som
anbudet ellerden hartillfall lämnas än avgettnågotinte i somannan

offentliggjorts ellererbjudandenelleranbudallaförränerbjudandet
tredje§6 kap. 2ärendet avslutats sätt,träffats elleravtal annat

anbudssekre-kallade absolutasådenInnebördenSekrL.meningen av
erbjudandenochanbudförfogarsjälvbeställaren överär att omtessen

alltså fulltDetavslutats.upphandlingen ärinnanoffentliggörasskall
samtligadå måsteanbudsöppning,offentligtillämpamöjligt att men

anbudendastdock inteDetoffentliggöras.erbjudanden ärochanbud
Ävensekretessen.absolutadenomfattaserbjudandeneller avsom

Vidareomfattas.så falloch ianbud lämnatsuppgifter av vemom
och andraarbetspromemorierexempeltillförsekretessgäller

angåendeupphandlande enheten upprättatdenhandlingar som
LOUkap. 20 § ärenligt 1anbudenförteckninganbuden. En över

alltså hemlig.
haravslutatsupphandlinginnananbudutlämnandeFrågan avom

anbud inte lämnasregelmässigtblirUtgångenrättspraxis. attiprövats
Offentlig anbudsöpp-sekretessprövning.någoninteskerDetut. ens

avslutatsupphandlingeninnananbudoffentliggörandening och av
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förekommer sällan. Beställarna väljer oftast hemlighållaytterst att
anbud fram tills avtal träffats. Därefter kan anbud länmas till denut
del de inte omfattas sekretess. Sekretessen kan antingen tillav vara
förmån för det allmänna eller till förmån för enskilds ekonomiskaen
intresse.

företagshemligheterVad gäller finns bestämmelser i lagen skyddom
för företagshemligheter. Dessa bestämmelser kan tillämpligavara

bestämmelsen i 6 kap. 2 § SekrL.utöver

6.3 Insynsmöjligheter

Den medborgerliga insynen begränsad olika Under tidenär sätt.
mellan det anbud kommer in och det avtal träffas eller upphand-att att
lingen avslutas på det till den upphandlandesätt är enhetenannat upp

insyn skall tillåtas.avgöra Under övriga skeden i upphandlings-att om
proceduren öppenhet huvudregel vissaär uppgifter skyddasmen av
sekretessbestämmelser.

Sekretessen under olika i upphandlingen kan illustreras medmoment
hjälp tidsaxel.av en

Upphandl. Annons till Anbud Beslut Avtalom
inleds OJ kommer leverantör

I I I I I

Skaderekv. Annons får Absolut Tidsfrist för Skade-
6:2 SekrL offentliggöras sekr. 6:2 SekrL prövning rekv.av

1:10 LOU Konsulter och fel i upphandl. 6:l,2 och
brukare får 7:1 LOU 8:10
anlitas 1:6 SekrL SekrL

Frågan vilken driftform kommun skall använda sig dvs.om en av, om
upphandling skall inledas eller inte, faller utanför upphandlings-en

sekretessen. Det fråga bör diskuterasär i fullmäktige och i denen som
allmänna debatten. Det möjligt delär uppgifter och hand-att ta av
lingar rörande den verksamhet eventuellt skall förutsättassom
konkurrens med de begränsningar följer sekretesslagen. Detsom av

vidare möjligtär del handlingar rörande den debatt försatt ta av som
i fullmäktige i sådana frågor och i regel följa fullmäktigedebattenäven
på plats. Om kommun bestämmer sig för inleda upphandlingatten en
inträder vissa begränsningar i möjligheten del handlingaratt ta av
rörande den beslutade upphandlingen.

När anbud kommit in har kommun möjlighet väljaatten om
samtliga anbud skall offentliggöras eller allt skall sekretess-om vara
belagt. Det torde tillhöra undantagen offentlig anbudsöppningatt
genomförs. fulltDet möjligt redan iär anbudsinfordranatt attange
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skall ske. Anbuds-publiceringförutsättningunderanbud länmas att
offent-det kangodtagitin anbudetdågivaren har attattgenom ge

med Sverigesstår inte i stridanbudsöppningOffentligliggöras.
EU.åtaganden gentemot

för värderaoch brukarein konsulterkankommunEn attta
sekretessbelagda uppgifterfår delsådantanbuden. Den sätt avsom

lämnaoch kan alltså intesekretesslagentystnadsplikterna iomfattas av
utomstående.medinnehållet i dessadiskuteravidare ellerhandlingar

tilluppgifter vidarelänmaförhindradsåledesbrukare tordeEn attvara
kanrepresenterad ochemellertidOrganisationenorganisation. ärsin

enligt 6Sekretessenanbud.utvärderingensynpunkter påfå fram av
publicerings-hindrar inte10 SekrLkap. §§§ 8kap. och 2l attsamt

uppgiftermeddelarfrihet rörandealltsåråderlänmas. Detmeddelande
blandråder har kritiseratsmeddelarfrihetförhållandeti anbud. Det att

publiceringsmed-fall harKommunförbundet. I vissaSvenskaannat av
fåttupphandlingartill görasdelande lett att om.

Våra slutsatser6.4

lösningför vissbinder sigkommuninnanökad insynEn upp enen
Ökadimöjlighet kommunerolika En äråstadkommaskan sätt. att

i dag.står till budsmöjligheternasiganvänderutsträckning somav
antingentillräckliga kanintemöjligheternaOm äratt mananserman

på den absolutahuvudregel eller lättatillanbudsöppningoffentliggöra
anbudssekretessen.

anbudssekretessenabsolutatill den ärskäletfrämsta attDet
uppgifterupphandlingen skullei äventyraskonkurrensmomentet om

tillträffats. Om detavtaloffentliggjordes innananbudrörande ett
finns detmedtävlarereda på vilkafåmöjligt ärexempel att somvar

varandra och diskuterarkontaktaranbudsgivarnaolikaför derisk att
ellermellan sigmarknaddelaanbud i syfte att upppressaupp en

medi konfliktfas kommaunder denna kanvidgad insynpriserna. En
enligtskallUpphandlingenaffärsmässighet i LOU.huvudregeln om

konkurrensmöjligheterutnyttjande demedregelnden göras somav
ochanbud kommit inmellan detutvidgning insynenfinns. En attav

åtagandenSverigesstridadock inteträffats torde gentemotavtal mot
EU.

i regelverksamhet. Detdet allmännas görsgäller förSekretesslagen
verksamhet.kommunalstatlig ochregler förmellanskillnadingen
kommunaladeregler eftersomdock olikagällerBeträffande företag

motsvarighetNågonregler.sekretesslagensunderinordnatsföretagen
utökasskallinsynsmöjligheternaOmfinns inte.statliga sidanpå den

så får sekretess--verksamhet ellerallmänske för allantingenmåste det
detberoende påolika ärSekrLkap.bestämmelserna i 6 omvara



Upphandling och sekretessSOU 1996:67 101

statlig eller kommunal upphandling Vårt uppdrag torde intesom avses.
omfatta förändringar insynsmöjligheterna i den statligaav upp-
handlingen.

Val anbudsgivare skall ske enligt de förutsättningarav som anges
i lagen offentlig upphandling. Lägsta pris eller ekonomiskt mestom
fördelaktig pris skall Omständigheter priset skallutöverantas. som
tillmätas betydelse skall i förfrågningsunderlaget. Vidare skallanges
anbudsgivare behandlas ovidkommande hänsyn. Möjlighet tillutan
insyn i upphandlingen skall därför, upphandlingen sköts rättom

påverkainte valetsätt, anbud.av
Eventuella felaktigheter i upphandling kan korrigeras atten genom
upphandling eller skadeståndöverprövas utgår till denatten som

förfördelats. Det dock endast anbudsgivare har möjlighetär attsom
för till stånd rättelse eller begära skadestånd. Allmän-attagera en

heten saknar rättsmedel vad gäller beslut under upphandlingen. Det är
alltså kontrollsystem det medborgerligaän skallett annat som garan-

upphandlingen gär till. En insynsrätt för allmänheten kanrätttera att
knappast förbättra kontrollen upphandlingsreglerna efterlevs.attav

Vi har föreslagit allmänheten skall ha möjlighet till insyn i denatt
verksamhet anförtros utomstående. Detta möjliggör kontrollsom en

den överlämnade verksamheten och kan uppföljningav ses som en av
valet anbud. En ökad kontrollmöjlighet vad gäller den överlämnadeav
verksamhet kan i viss mån minska behovet insyn i upphandlingen.av
Kommunen har kvar huvudmannaskapet för verksamheten. Om den
medborgerliga eller kontroll verksamheten visar attannan av
anbudsgivaren inte kan leva till vad han lovade eller andraupp om
felaktigheter framkommer kan kommunen huvudmansom reagera

uppsägning eller andra åtgärder. Den efterföljande insynen kangenom
inte den skada uppkommit felaktigt valettreparera som genom av
anbud väl påtala missförhållanden och så hindra fortsattsättmen
skada för kommunen, brukarna eller andra.

Vi sammanfattningsvis övervägande skäl talaratt mot attanser
vidga insynsmöjligheterna i upphandlingsprocessen, främst med
hänsyn till den risk för konkurrensnackdelar sådan utvidgningen
skulle innebära. Vi de möjligheter till insyn står tillattmenar som
buds tillräckliga. Det bör ligga i varje kommuns intresse skapaär att

möjliga insyn kring upphandlingen.största Kommunerna bör själva få
de i de enskilda fallen skall tillämpa offentlig anbudsöpp-avgöra om

ning eller brukare vid värderingen anbud. Vi därför inte hellerärav
beredda förslå åtgärder tvingar fram ökad tillämpningatt som en av
de befintliga insynsmöjligheterna.
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7 Författningskommentar

7.1 Förslag till ändring i 3 kap. kommunallagen

l kapitlet införs paragraf tredje stycket iersätter 18 § ochen ny som
reglerar frågan insynäven i verksamhet länmas tillöverom som

privata företag m.fl. Vidare ändras rubriken avseende 16-19 §§ så att
det klart framgår lagrummen gäller kommunalaäven entreprenader.att

18§

Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 4.
Tredje stycket utgår och 18ersätts av en ny a

l8a§

Förslaget har behandlats i den allmänna motiveringen avsnitt 4.
Paragrafen ochär tredje stycket iersätter 18 § vad gäller deny

delägda kommunala företagen, föreningarna och stiftelserna. Kommu-
skall huvudansvarig för sådan verksamhet lämnas övernen som som

till till allmänheten får del handlingarrättatt att taannan se av
rörande den överlämnade verksamheten i omfattningsamma som om
verksamheten varit kvar i regi. Skyldigheten gäller både näregen
verksamheten länmas till företag, förening elleröver stiftelseett en en
där kommunen delägare inte har rättsligtär bestämmandemen
inflytande och då verksamheten länmas till helt privat företag,över ett
förening eller stiftelse. Allmänhetens del handlingarrätt äratt ta av en
förutsättning för få lämna vården kommunal angelägen-överatt av en
het. Kommunen skall till bestämmelser allmänhetensatt rätt attse om

del handlingar in i avtalet med eller, be-ta entreprenörentasav
träffande delägda företag, till bolagsordning eller motsvarandese
ändras. Det skall till kommunen och entreprenören attvara upp
bestämma de formerna för hur allmänhetennärmare skall kunna delta

handlingar. Antingen kan allmänheten vända sig direkträtt attav ges
till i fråga eller så kan kommunenentreprenören vidarebefordra fram-
ställningar till företaget. Avtalet måste innehålla skyldighet fören
företaget till kommunen in handlingar verksamhetenatt rörge som
och jämställa med allmännaär handlingar, dock inte till denattsom
del handlingarna innehåller uppgifter enligt lagstadgadsom en
tystnadsplikt inte får länmas Företaget skall inte hellerut. vara
skyldigt till kommunen in handlingar till den del de innehålleratt ge
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det någonaffärsförhållandendrift- ochföretagetsuppgifter om avom
uppgifternalider skadaföretagetanledning kansärskild antas att om

behöver inteupphandlingsärendeniHandlingarförröjs kommunen.
eller avbrutits.avslutatsupphandlingenförränin till kommunenges

ochin till kommunende kommerblir allmännaHandlingarna när en
gäller förvadenligtdem skallfå del prövasbegäran att ta somav

blivit allmän krävsdettahandlinghandlingar. När sättsådana enen
fördel handlingenönskarfrån denformell begäran attta avsom

utlärrmandefrågan.ifatta beslutskyldigskallkommunen attvara
enbart förfråganskyldighetha någontorde inte prövaKommunen att

in.kommerhandlingatt en
allmänhetentill rättför kommunSkyldigheten attattatt gesseen

på någonverksamhet läggsdåhandlingar uppkommerdel utta enav
Avtalinflytande.bestämmanderättsligtharintedär kommunen som

inte.påverkasikraftträdandelagändringensförvid tidenlöper
till denhörhandlingarsådanaomfattarAllmänhetens rätt som

varit allmännaskulleochverksamhetenöverlämnade omsom
till företagetblirverksamheten. Detbedrivitsjälv attkommunens upp
in till kommu-fall skalloch i såhandling omfattasavgöra gesenom

till företagetkommer inhandlingarEndasteller lämnas ut. somnen
åtagandet.kraft omfattasidet avtaletefter trätteller upprättas att av

skallförhandlasavtalellertidigareavtal avlöserOm ettett omett om
omfattasperiodentidigareomfattades denhandlingardock avsom

förnyasavtal löperavtalet. Omdet utan attutettäven nyaav
handlingar.dellåta allmänhetenskyldighetenbortfaller taatt av

socialtjänstlagenändring itillFörslag7.2

§4

avsnittföregående 4.behandlats i detFörslaget har
Kommu-för socialtjänsten.övergripandeharKommunen ett ansvar
uppgifterutföra kommunensavtal medfår sluta attannan omnen

styckemed fjärdeParagrafen kompletterassocialtjänsten.inom ett som
framgårdetsåkommunallagen§i 3 kap. 18till regelnhänvisar atta

verksamhetitill insyntillförsäkrasskallallmänheten rätt somatt
tilllämnas över annan.

18§

avsnittföregående 5.i detbehandlatsharFörslaget
enskildtillbidragförutsättningar lämnaunder vissakanKommunen

Lagrummetskolbarnsomsorg.enskildochförskoleverksamhet
på såbidragetstycke villkorar sättandramed attkompletteras ett som
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bidrag endast får beviljas allmänheten tillförsäkras till insynrättom
deni enskilda verksamheten. Insynen skall lika omfattandevara som

då kommun lägger verksamhet entreprenad. Om denuten en
enskilda verksamheten erhåller bidrag från flera kommuner skall avtal

med den kommun därupprättas verksamheten bedrivs. All verksamhet
erhåller bidrag skall omfattas insynsrätten. Dettasom oavsettav om

den enskilda verksamheten avgifter eller erhåller bidragtar ut även
från håll.annat

7.3 Förslag till ändring i skollagen

6 §a

Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 5.
Skollagen kompletteras med bestämmelse villkorar kommun-en som

bidragen på så allmänheten skallsätt till insyn irätt verksam-att ges
heten. Allmänheten skall ha del handlingarrätt iatt ta av samma
omfattning i kommunal skola. Detta skall gälla ävensom en om
kommunen inte den enda finansiären.är Rätten del handlingaratt ta av
skall omfatta all verksamhet bedrivs iden fristående skolan. Avtalsom

insyn skall träffas mellan skolan och den kommun där skolan ärom
belägen. I övrigt skall frågor insyn hanteras på dåsättom samma som

kommun lägger verksamhet entreprenad.uten

7.4 Förslag till ändring i datalagen

6§

Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 4.8.5.
Paragrafen kompletteras med tredje stycke innebärett attsom

föreskrifter angående register förs i kommunala entreprenadersom
inte får inskränka allmänhetens del handlingarrätt rörandeatt ta av
den överlämnade verksamheten.

7.5 Förslag till ändring i kommunalförbundslagen

2 kap. 3 § och 3 kap. 5

Förslaget har behandlats i det föregående avsnitt 4.7.
Lagrummen kompletteras med hänvisningar till 3 kap. 18 §a

kommunallagen så det framgår komnmunalförbund skallatt att
tillförsäkra medborgarna till insyn i sambandrätt med förbundenatt

5 l6-0364
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§kap. 9omfattas 1intenågonpåverksamhetlägger avut som
sekretesslagen.

Övriga lagförslag7.6

avsnitt 4.föregåendei detbehandlatsharförslagSamtliga

sjukvårdslagenochHälso-7.6.1

3§

hänvisar tillstyckefjärdemedkompletterasParagrafen ett som
tillförsäkralandstingetförKomL§18enligt 3 kap. attskyldigheten a
tilllämnasverksamhet överiinsyntillallmänheten rätt arman.som

§18

tillhänvisarstyckemed sjättekompletterasParagrafen ett som
tillförsäkraför kommunenKomL18 §kap. attenligt 3skyldigheten a
tilllämnasverksamhet överiinsyntillallmänheten rätt annan.som

Tandvârdslagen7.6.2

5§

landstingetförskyldighetentill atthänvisarstyckefjärdeEtt nytt
länmasverksamhet överiinsyntillallmänhetentillförsäkra rätt som

till annan.

till vissaservicestöd ochLagen7.6.3 om
funktionshindrade

17 §

3enligtskyldighethuvudmannenstillhänvisarstycketredjeEtt nytt
verksam-insyn itillallmänhetentillförsäkra rättKomL18 §kap. atta

tilllämnashet över annan.som
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7.6.4 Lagen entreprenadförhâllanden i skolanom

1 och 2 §§

Lagrummen kompletteras med andra stycken hänvisar till 3 kap.som
18 § KomL angående huvudmannens skyldighet tillförsäkraa att
allmänheten till insyn irätt verksamhet lämnas tillöversom annan.

7.6.5 Lagen försöksverksamhet med kommunalom
primärvård

3 §

Paragrafen kompletteras med fjärde stycke hänvisar tillett som
skyldigheten enligt 3 kap. 18 § KomL för kommunen tillförsäkraatta
allmänheten till insyn irätt verksamhet länmas tillöversom annan.

7.6.6 Räddningstjänstlagen

12 §

Ett tredje stycke införs erinrar skyldigheten för kommunensom attom
enligt 3 kap. 18 § KomL tillförsäkra allmänheten till insyn irätta
verksamhet överlämnas tillsom annan.
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Reservationer

Reservation ledamoten Roland Larssonav

Rågången mellan kommunalt och enskilt huvudmannaskap måste hållas
öppen.

Grunden för medborgarnas insyn i verksamhet skall deten vara
kommunala huvudmannaskapet. kommunenNär avtal överläm-genom

till privat företag tillhandahålla kommunala tjänster innebärett attnar
det kommunen alltjämt huvudman för verksamheten. sådanaIäratt
fall det rimligt den medborgerliga insynen i denär avtalade verk-att
samheten densamma kommunen själv hade bedrivit den.är som om

Då kommunen endast ekonomiskt stöd eller bidrag tillger en
verksamhet läget Då kommunen inte längre huvudmanär ärett annat.
och följdaktligen inte ansvarig för verksamhetenssättsamma
innehåll. sådana fallI bör den medborgerliga insynen begränsas till de
villkor kommunen för sitt stöd.ställt Om dessa villkor också skallsom
omfatta insynsrätten har kommunen i varje enskilt fall själv avgöra,att
undantaget de verksamheter där villkoren redan finns reglerade i lag.

innebär inteDet enskild verksamhet bedrivs med kommuna-att som
bidrag, insynsrätten inte villkorats, undandragen allmän-även ärom

hetens insyn. Inom för den samhälleliga tillsyn gäller förramen som
all lagreglerad verksamhet har också allmänheten tillsynsmyn-genom
digheten möjlighet få uppgifterdel de framkommit vidatt av som
tillsynen.

Jag kan därför varken ansluta mig till den föreslagna ändringen av
18 § socialtjänstlagen eller till förslaget reglering i skollagen, attom

enskild verksamhet bedrives med kommunala bidrag, i frågaäven som
insyn skall likställas med verksamhet för vilken kommunen självom

huvudman.är

Reservation ledamoten Eva Erikssonav

kapitelI 5 i betänkandet skriver majoriteten fristående skolor,att
enskild förskoleverksamhet och enskild skolbarnomsorg från in-
synssynpunkt bör behandlas då kommun lärrmarsättsamma som en

vården kommunal angelägenhet till delägt eller privatöver ettav en
bolag. felJag det likställa dessa verksamheter medäratt attanser
entreprenader.

En grundläggande och principiellt viktig skillnad ocksåsom-
majoriteten konstaterar de slutsatsernainte drar rätta är attmen av -
kommunen inte huvudman i de fall då bidrag utbetalas tillär ett
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föransvarigkan alltså inte görasenskild anordnare. Kommunen
anordnaren.innehåll, detverksamhetens är

avtal skallfinns något kravdet inteskillnadEn är attattannan
fallenenskilda verksamheten. Ioch denkommunenmellanupprättas
finnsbarnomsorg/skolbarnomsorgenskildrespektivemed friskolor

respektivefastställda i skollagenskall utbetalasbidragvillkoren för att
detSkolverketgäller skolor hardet över-socialtjänstlagen. När

medallmänhetens insynmotiveraAtttillsynsansvaret.gripande att
bidrag därförmed komunalafinansierastill del ärverksamheterna stor

medsker dels i sambandinsyndet allmännasoch ologiskt;underligt
ansvarig myndighet.frånfortlöpande tillsyndels vidbidragsansökan,

enskildadessamotiverainte i sigkanSkatteñnansieringen att
granskadehandlingarfå sinaskall kunnaverksamheter utom-av

verksamhetenreglerarovanpå de lagaravtalkrävastående. Att som
byråkrati.onödigendastskapar

verksamhet bedrivsenskildinteståndpunkt innebärDenna att som
insyn. Dennaallmänhetensundandragenbidragkommunlamed är

kontaktställetmedborgaren iintresserade utövafår deninsyn genom
ellerverksamheten,tillsynden myndighet övermed utövarsom

dåkommunanfinns hoshandlingardestudera t.ex.att somgenom
insynallmänhetensså begränsasinlänmades. Påbidragsansökan sätt

stöd.ställt för sittvillkor komunentill de som
ioch friskolorenskilda dagisifrånmajoriteten bortserVad är att

påoch energimycket tidofta lägger nedeldsjälarregel drivs somav
inklusivemöjligt,så braverksamheten attgöra pressaatt som

ålägga demAttoavlönat arbete.frivilligtkostnaderna sammagenom
harunderentreprenörerellerkommunala tjänstemän ettkrav somsom

tillhanda-gällerdettill kommunen,förhållandeaffärsmässigt när att
praktiken handlarrimligt. Iutomstående inteförhandlingar ärhålla

skötaförfritidanvänder sinmedborgareenskilda att t.ex.det attom
eller friskola.föräldrakooperativt daghemföradministrationen ett

insynfullständigkrävapå bördaytterligareläggaAtt attsten genom
bokföringen,löpandedendelönskarmedborgare ta avenom

försvåraallvarligtlöneutbetalningarverksamhetsplaner, attosv. vore
verksamheter.dessaför

bidragvillkoraderegelsåledesmigJag mot att omenreserverar
ocksåmigsocialtjänstlagen. Jagskollagen och motförs in i reserverar

skallavtalangåendeföreslåssocialtjänstlageni 18 §det tillägg attsom
handlingardelhaskallallmänheten rätt att taupprättas att avom
omfattningiverksamhetenbidragsñnansieradedenrörande samma

verksamheten.bedrevsjälvkommunensom om
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Reservation ledamoten Inger Wolfav

Direktiven kommittén i uppgift "utarbeta förslag till åtgärderattger
utvecklar och stärker medborgarnas möjligheter till inflytandesom
det fortsatta förnyelsearbetet. Särskildöver uppmärksamhet bör ägnas

frågor rörande insyn i och kontroll kommunal verksamhetav som
bedrivs entreprenad."

direktivenI "Från demokratisk synpunkt kan det finnassägs även
risker med delar den offentliga verksamheten undandras denatt av
grundlagsskyddade till insyn den bedrivsrätten privatatt ettgenom av
företag. Kommittén skall därför föreslå åtgärder ökar med-som
borgarnas möjligheter till insyn i och kontroll kommunal verksam-av
het, främst då denna bedrivs entreprenad."

Kommittén har diskuterat två olika nå ovanstående mål.vägar att
Den de privata företag bedriver kommunal verksamhetattena var som
på entreprenad jämställs med myndigheter i ojfentlighetshänseende.
Företagens handlingar blir då allmärma.

andraDen majoriteten i kommittén slutligen ställt sigvägen, som
bakom, âlägga kommunerna skyldighet via avtal tillförsäkraär att att
allmänheten till insyn i företagen. Lagstiftningen riktar sig dårätt mot
kommuner och landsting och inte företagen. alternativDettamot ger

insyn för allmänheten och det har visat sigsämre alternativetatt att
jämställa de privata företagen med myndigheter i offentlighetshänseen-
de hade kunnat tillgodose direktiven enklare, tydligare ochett
bättre sätt.

En lösning där företagen jämställs med myndigheter innebär att ett
företags beslut angående utlämnande handling jämställsav en som
med allmän handling överklagaskan till allmän förvaltningsdomstol.
Vidare kommer företagen i vissa avseenden falla under J0:s ochatt

tillsyn.JK:s Frågan meddelarfrihet blir också aktuell. Ett antalom
ojfentligrâttsliga inslag kommer alltså införas företagen.i Dessaatt

följder utlöses då kommun lägger verksamhet på företag ochut etten
upphör då verksamheten upphör eller någon Detövertas av annan.
kommer alltså handla jämställande myndigheter undermedatt ettom
den tid verksamheten pågår. Vissa förhållanden måste dock beståsom

efter det verksamheten upphört eller flyttats. Det måste tilläven att
exempel möjligt åtkomma allmänna handlingar härrörattvara som

från verksamheten. kan förvarasDe antingen hos företagen eller
lämnas till aktuell arkivmyndighet. J0:s och beträffandeJK:s roll
verksamheten bedrivits bör upphörainte i och med avtaletattsom
löper Företagen skulle alltså fungera myndigheter tidävenut. som en
efter det de upphört med verksamheten.att

Om kommittén föreslagit jämställa företagen med myndigheteratt
i offentlighetshänseende hade jag inte behövt mig påreservera
nedanstående punkter:tre
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privatadelägda ellermeddelarfrihet hosYttrande- och
entreprenörer

kommunalbedriverbolagprivatadelägda elleranställda iDe som
och med-yttrande-bör omfattasentreprenadpåverksamhet sammaav

kommunal verksamhet.helägdpersonalen igäller fördelarfrihet som
skyddlikvärdigtprivatanställd personal inteerhållerdelbetänkandetI

intemeddelarfrihetenoffentliganställdamed dejämfört attgenom
media fårförsvagasinsynAllmänhetensgälla.föreslås attgenom

granskande.kritisktocharbetasvårare öppetatt
privatainsynen ijämställerbetänkandet inteolyckligtDet är att

visar alltundersökningarotaligaeftersomkommunalamed attföretag
vågarverksamhet, intekommunalhelägdianställda,fler även

poistionförlora sinrädsla förverksamhetenavkritisera den attegna
fog.sig interädsla visatorganisationen. Eni utanvarasom

handlingar till kommuneninte lämna2. Företagens rätt att

skaden privata rättföreslår här entreprenörenDelbetänkande att ges
denhandling till kommuneninlämnaintebesluta att omenom

lärrmasskaföretaget inteuppgifterinnehåller ut.ansersom
företagi privatainsynallmänheteninnebär sämreDetta att somges

ochhelägdaentreprenad iverksamhet änkommunal attbedriver
överklaga begränsas.rätten att

förslagetmedgrundtanken ärsjälvauppfattat attharJag att
Därföravtalet medinsynen i entreprenören.skakommunen garantera

till kommunenhandlingenfall överlämnatveksammaibör företaget
blir offentliga,automatisktdåuppgifternaRiskenbedömning.för att

undanröjas.skulle kunnaavslöjas,affärshemlighetereventuellaoch
debortfall fârtveksammaiföretagetmedgeAvtalet kan taatt

den tilllämnadärefterförhandlingenuppgifterna ikänsliga att
anställdauppgifterVad gällersekretessbedömning.förkommunen om

jagverksamhetkommunalbedriver attföretagi privata ansersom
dem tillingeskyldighetenomfattashandlingar bör attdessaäven av

medkompletterasförslagbehöver dettaMöjligenkommunen. en ny
omfattas sekretesshandlingarnasåsekretesslagenbestämmelse i att av

fått dem.kommunennär
intekommunenöverklagaska kunnauppgifternabegärDen omsom

dem.lämnar ut

utgångefter avtaletstillgänglighetHandlingars3.

medi ochupphöra gällaskainsynenDelbetänkandet föreslår attatt
allmänhetenshar löpt Jagmedavtalstiden entreprenör attut. menaren

uppståkanpå detta Detbegränsasinte bör sätt.till kontrollmöjlighet
avtalstidenseftergranskasverksamhetenkräversituationer attsom
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utgång.
föreslårJag därför skyldigheten lämna handlingar tillatt att

kommunen ska kvarstå under två år efter det avtalet gåttatt ut,
alternativt företaget lämnar in alla handlingar rörande verksamhetenatt

lagts entreprenad till kommunen vid avtalstidens slut.utsom
Handlingarna blir då allmänna handlingar, de omfattasom av
sekretess, och kan vid behov granskas efterhand.i

Reservation ledamöterna Anders Andersson ochav
Sven Lindgren

förnyelsekommitténKommunala har enligt sina direktiv i uppdrag att
bl.a. "föreslå åtgärder ökar medborgarenas möjligheter till insynsom
i kontrolloch kommunal verksamhet, främst då denna bedrivsav av
på entreprenad." Kommittén självklart bunden dessa direktivär ochav
föreslår sålunda lagändring med innebörden, den medborgerligaatten

del handlingar i praktiken kommerrätten densammaatt ta attav vara
i all kommunal verksamhet denna bedrivs i regi elleroavsett om egen
på entreprenad. låterDetta bestickande logiskt. fråganMen är om
det särskilt lämpligt.är

Upphandling kommunal service i konkurrens har haftöppenav en
positiv effekt. Kostnaderna har minskat vid bibehållen eller ibland
högre kvalitet. Konkurrensen har lett till metodutveckling. Med-
borgarnas valfrihet har ökat liksom personalens möjlighet väljaatt
arbetsgivare. Det därför viktigt, medborgarnasär möjligheter tillatt
insyn i privata utförares verksamhet utformasinte på sådant sätt,ett

det verkar avskräckande sigentreprenöreratt att engagera som
utförare kommuner och landsting. Att majoritetens förslagsom-
innebär i detta hänseende likställa privata utförare med kommunala-
myndigheter kommer sannolikt försvåra underlättaänatt att attsnarare

fortsatt positiv utveckling.en
Kommuner anlitar för verksamhet kommu-entreprenörersom som

huvudman för träffar regelmässigt avtal denna verksamhet.ärnen om
Sådana avtal allmän handling och alla medborgareär kan delta av
dessa i kommunen.

Av dessa avtal bör självklart framgå på vilket kommunenllands-sätt
tinget kan följa kontrollera och utvärdera avtalet följsatt samtupp,
vilka uppgifter kommunen har del för dessarätt att tasom av
ändamål. Alla handlingar därigenom kommer till kommunen ärsom
allmänna handlingar såledesoch offentliga, såvida icke Sekretessregler

gäller kommunens verksamhet också tillämpliga i dettaärsom egen
sammanhang. På detta enkla skulle också medborgarna få insynsätt
i kommunens/landstingets entreprenadverksarnhet därmedutan att
behöva fâ insyn också deni del verksamhetentreprenörensav som
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entreprenaden.utanförligger
visynpunkterovanståendetill motMed hänvisning ossreserverar

kap.lydelse i KL 3följandeföreslåoch villförslagmajoritetens
nuvarande 19 §:ilydelsenalternativt18 § ersättaa

tillfår lämnasangelägenhetkommunal överVården enav
kap. 9 §omfattas 1sådanjuridisk än avsompersonannan

landstingetellerkommunendast1980:100sekretesslagen enom
landstingetrespektive rättllförsäkrar kommunen attavtali ett

lands-respektivekommunenuppgifter,dealladelta somav
utvärderaochkontrolleraföljaförbehövertinget att upp,

entreprenadavtalet.enligtverksamheten

huvud-enskiltkommunalt ochmellanrågångenviVidare attanser
ekonomisktendastDåtydlig. kommunenhållasmåstemannaskap ger

jämställa kravetintekanverksamhettillbidragstöd eller manen
verksamhetska ha imedborgarnamed den insyninsyn somsom

blirOrimligheternaentreprenad.viaeller extraregibedrivs i egen
bl.a.finnerfram ochändalogiska linjendenför atttydliga när man

politiskaverksamhet,ideell ävenochidrottsföreningar annan
kravunderställasstöd skullekommunalterhållerpartier, sammasom

bedriver.självkommunenverksamhetdenpå insyn somsom
medbedrivsverksamhetenskildinnebär inteDetta att som

allmän-undantagnaheltfriskolor,exempelvis ärmedel,kommunala
förgällersamhälleliga tillsynenför deninsyn. Inomhetens somramen

tillsynsmyn-allmänhetenocksåharverksamhetlagregleradall genom
framkommit viduppgifterdefå delmöjlighetdigheten att somav

tillsynen.
ändrad lydelsetillförslagmajoritetensdärförVi motreserverar oss
innebörden§ medkap. 6skollagen 9och att18 §socialtjänstlageni a

i frågabidragkommunalamedbedrivsverksamhetenskildäven som
kommunenllands-för vilkenverksamhetmedlikställasskainsynom

huvudman.självtinget är
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Käll- och litteraturförteckning

OFFENTLIGT TRYCK

Betänkanden

Departements omemoriorQ1

Ds C 1985:13 Kommunala företag
1993:38Ds Enskild vård och offentlig tillsynomsorg -

Ds 1994:83 Avbrutna upphandlingar och interna bud
1994:39Ds Remissanrmanställning Lokal demokrati i ut--

veckling

Statens offentliga utredningar

SOU 1975:102 Tystnadsplikt och yttrandefrihet
SOU 1982:13 Kommunalföretaget
SOU 1983:61 Handlingsoffentlighet utanför myndighetsområdet
SOU 1983:70 Värna Yttrandefriheten
SOU 1990:12 Meddelarrätt
SOU 1990:24 Ny kommunallag
SOU 1991:104 Konkurrens inom den kommunala sektorn
SOU 1992:134 Handlingsoffentlighet hos kommunala företag
SOU 1992:140 Sekretesslagen i fri kommunal nämndorganisa-en

tion
SOU 1993:90 Lokal demokrati i utveckling
SOU 1994:67 Räddningstjänst i samverkan och på entreprenad
SOU 1994:139 socialtjänstlagNy
SOU 1995:86 Dokumentation och Socialtjänstregister
SOU 1995:93 Omprövning statliga åtagandenav
SOU 1995:105 Konkurrens i balans
SOU 1995:109 Likvärdig utbildning på lika villkor
SOU 1995:113 Fristående gymnasieskolor
SOU 1995:142 Att röja hinder för Samverkan, Egenmakt och

Arbetslinjen
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Riksdagstryck

Propositioner

angåendegrundlagsbestärrunelser1975/76: 160 nyaomprop.
offentlighethandlingarsallmänna

sekretesslagförslag tillmed1979/8022 m.m.nyprop.
sekretess-denföljdlagstiftning till1980/81:28 nyaomprop.

sjukvårdslagenochhälso-frågailagen om
försäkringenallmännadensamt
tryckfrihetsförordningeniändringar1986/872151 omprop.

m.m.
företagshemligheterförskydd1987/88: 155 omprop.

yttrandefrihetsgrundlag:641990/91 m.m.omprop.
kommunallag1990/91:117 en nyomprop.

Ökad verksamhetkommunalikonkurrens1992/93:43prop.
upphandlingoffentlig1992/93:88 omprop.

i skolanValfrihet1992/931230prop.
kommunala företaghosHandlingsoffentlighet1993/94:48prop.

upphandlingoffentligFrågor1993/94:78 omprop.
demokratiLokal1881993/94:prop.

upphandlingoffentligFrågor1994/95: 153 omprop.
vårdgivarePrimärvård, privata1994/95: 195 m.m.prop.

Motioner

Hand-1993/94:48anledningmed1993/94:K5-8 prop.avmot.
företagkommunalahoslingsoffentlighet

Lokal1993/942188anledningmed1993/94:K57-58 prop.avmot.
demokrati
Offentlighetsprincipen1993/94:K425mot.

Utskottsbetänkanden

företagshemligheterSkydd för1989/90:LU37bet.
Handlingsoffentlighetenikommunalaföretag1993/94:KU13bet.

demokratiLokal1993/94:KU40bet.
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,®Kommittédirektiv
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E

1994:151Dir.

fornyelsearbetetUtvärdering och vidareutveckling det kommunalaav

Dir. 1994:151

1994Beslut vid regeringssammanträde22 december

Sammanfattning uppdragetav

utvärdering de reformerEn parlamentariskkommitté skall tillkallas för samladgöraatt en av
organisationomfattandeförändringar landstingens ochoch har skett i kommunernasochsom

inflytandeverksamhetsformer föreslå åtgärder utvecklar och stärker medborgarnassamt som
fortsatta fömyelsearbetet.över det

Kommittén skall särskilt

verksamhetsformermedutvärderakonsekvenserna organisatoriskaförändringar och nyaav-
avseendepå bl.a. demokrati, effektivitet, kvalitet, fördelningen kommunala nyttigheterav

samhällsekonomiskaoch konsekvenser,

möjligheter tillutarbeta förslag till åtgärder utvecklar och stärker medborgarnassom-
inflytande fortsatta bör frågordet fömyelsearbetet. Särskild uppmärksamhet ägnasöver

entreprenad.rörande insyn i och kontroll kommunal verksamhet bedrivs påav som

Hur och landstingsorganisation förändratskommuners och verksamhet

Under år har det skett omfattande förändringar i kommunala verksamheten.densenare
äldrevårdenharhar fått fulla för förKommunerna det skolanspersonal. Ansvaretansvaret

ÄDEL-reformen.förts från för Särskolanöver landstingentill kommunerna Ansvaret
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överförs 1995 för de särskildasuccessivttill kommunerna. Under 1994och kommer ansvaret
for utvecklingsstörda föras från landstingentill kommunerna. Kommu-överattomsorgema

civilakan också landstingen primärvårdsuppgifter. detavtala med Inomöveratt tanerna om
räddningstjänstförsvaret inom kort för befolkningsskydd ochövertar kommunerna ansvaret

på den lokala nivån från staten.
syfteminskat verksamheteniStaten har under år regleringen den kommunalasenare av

öka 1991:900 träddekommunernashandlingsutrymme. kommunallagenDenatt nya som
organisera sini kraft den 1 januari 1992 kommuner och landsting frihet attstorger en

efter önskemål. statligabidragssystemetverksamhet lokala behovoch omläggning detDen av
självagenomfördes 1993 har givit kommunerna ökade möjligheter bestämmaattsom om

statsbidragensanvändning.
år lagstiftningen områden i syfte stimuleraUnder har också ändrats inom olika attsenare

tillkomsten ändringar i bl.a.verksamhetsformerinom denkommunalasektorn.Genomav nya
socialtjänstlagen 1982:763 således1980:620 och hälso- och sjukvårdslagen har det
klargjorts uppgifter verksamhetsområdenfår till bolag,inom dessa överlämnasatt ett en
förening, förutsättningsamfällighet, stiftelse eller enskild individ, under atten en en
uppgifterna inte innefattar myndighetsutövning. Lagstiftningen ocksåändrats i syftehar att

friskolors.k. och daghemi privat regi likvärdiga bidragsvillkor.ge mer
kraft samtidigtDen lagen offentlig upphandling 1993:1468 trädde i mednya om som

anbudsupphandling i iEES-avtalet den l januari 1994 skärper kraven på konkurrens
kommunerna och landstingen.

Statens reformverksamhet i kombination kommunernas och landstingensmed egna
ambitioner förändringar iöka effektiviteten i sin verksamhet har lett till omfattandeatt
organisations- varit då etableradeoch verksamhetsformer. åren har tidDe senaste en
modeller, och principer för kommunal verksamhet fått vika för idéer. Isynsätt stornyage
utsträckning har dessa inom för olika försöksverksamheter.prövats ramen

organisatoriska till nämnderDen kommunallagens frihet har lett heltatt typernya nya av
och renodladuppgiftstyrelser har bildats. exempel detta vissa nämnderharEtt är att som

produktion.beställa serviceproduktion medanandra nämnderenbart för dennaatt ansvarar
Den tidigare förekommande ordningen kommunala verksamhetendenattmest var

privatfinansierades verksamheter ioch producerades kommunen konkurrens medutanav
regi. utsträckning i andrasker förändring produktionen i allt skerNu störreatten genom
former förvaltningsformen för konkurrens.den traditionella och verksamhetenän utsätts

utsträckning bolagsform, särskilt inom denKommunal verksamhetbedrivs ocksåi allt istörre
tekniska sektorn.

Konsekvenser förändringarna behöveranalyserasav

organisera bedrivasnabbaförändringarna landstingens ochDe i kommunernasoch sätt att
förändringarna. Redanverksamhethar givit upphov till diskussion konsekvensernaen om av

1991 framfördesi i junisamband med riksdagens beslut den kommunallagennyaom
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farhågor den friheten för kommunerna och landstingen organisera sinatt attom nya
nämndverksamhetskulle kunna medföra reducering antalet förtroendevalda ochen av en
förstärkning tjänstemannaintlytandet.För- och nackdelar med kommunal verksamhetattav

idelas beställar- och utförarfunktioner diskuteradesockså.upp
Ocksåi sambandmedriksdagensbehandling regeringensproposition 1993/94:188Lokalav

demokrati fördes diskussion konsekvenserna det kommunala förnyelsearbetetbet.en om av
1993/94:KU40. fråga särskiltEn i flera motioner frågan allmänhetensärtassom upp om
insyns- och kontrollmöjligheter i helt privatägda företag på bedriverentreprenadsom
kommunal verksamhet. Socialtjänstkommitténhar fått i uppdrag belysa vilken betydelseatt
kommunernas organisation socialtjänsten har för integritetsskyddet enligt datalagenav
1973:289 och sekretesslagen1980:100.

Bådei riksdagen ioch andra sammanhanghar det vidare förts debatt de anställdasen om
Ävendelta i diskussionenrätt förändringarna i kommunerna. frågoratt kommun-om om

anställdas meddelarskydd och kritiserarätt den kommunens verksamhet haratt egna
diskuterats.

diskussionenMen förnyelsearbetet har också handlat det faktiska resultatetom om av
genomförda åtgärder vad gäller verksamhetenskostnader kvalitet.och har ibland ocksåDet
framförts farhågor olika individuella valmöjligheter i form skolpengatt typerom t.ex.av av
skulle leda till förstärkt segregeringi samhället.en

Olika undersökningarvisar det kommunala förnyelsearbetetpå olika områden tilllettatt
förbättrad effektivitet. Samtidigt finns riskdet för decentralisering och valeten att av

lösningar i omprövningsprocessen negativaeffekter resursfördelningen.ger
I sambandmedbehandlingen regeringensproposition 1993/94:188 Lokal demokratiav om

uttaladeriksdagen l993/94:KU40 42 samladuppföljning och utvärdering bör görasatts. en
de reformer och omfattande förändringar har genomförts inom den kommunalaav som

verksamheten.Konstitutionsutskottetuttalade bilden den kommunala demokratin i dagatt av
splittradår och det därför angeläget fåär sammanhållen uppföljningatt ochatt en mer

utvärdering förgrund den framtida utvecklingen.som

Utredningensuppdrag

De allmänna utgångspunktemaför utredningensarbete finns i de uttalanden riksdagensom
bet. l993/94zKU40 gjorde behovet uppföljning och utvärdering det kommunalaom av av
förnyelsearbeteti anslutning till behandlingen regeringensproposition Lokal demokrati.av

Konsekvenserna organisatoriskaförändringar och verksamhetsfonnerav nya

Genom det kommunalaförnyelsearbetetunder år har bedrivitsatt mycket intensivt ochsenare
med variationsrikedom bör det finnas omfattandestor erfarenheter förändringarnasav
konsekvenseri olika avseenden.Kommittén bör i viss utsträckning kunna bygga sitt arbete
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år.bedrivits underoffentliga sektorn harforskning denpå den senaresomom
uppföljning ochsamladönskemål göraenlighet med riksdagensKommittén skall i en

genomförts inom denharförändringarreformer och omfattandeutvärdering de somav
konsekvensernadärvid åtbör ägnasSärskild uppmärksamhetverksamheten.kommunala av

landsting.ochi kommunerfinansiera verksamhetenorganiseraochsätt styra,attnya

frågeställningar:övergripandeföljandeKommittén skall besvara

deltagande ochtill insyn,möjlighetermedborgarnasförändringarna påverkatharHur
påverkan

påverkatsfölja verksamhetenochmöjligheterförtroendevaldasHur har de att styra avupp
för-mellanstyrsystem har balansenHurorganisationsformer ochförändringar i

påverkatstroendevaldaoch anställda

kommunalabedriva denförändringarna haft för kostnadernaharVilka konsekvenser att
verksamhetenkunnatkvaliteten iminskateffektiviteten ökat eller Harverksamheten Har

för derättssäkerhetenkostnadbedrivs till lägre Harfall verksamhetenbehållas i de
påverkatsenskilda

fördelningenpåverkatverksamhetsformeri organisations- ochförändringarnaHar av
konsekvensernautvärderauppmärksamhetbörnyttigheter Särskild ägnaskommunala att

införts, skolpengen.valmöjligheter harindividuellaolika t.ex.somav

överföringenlandeti olika delar Harutvecklatskommunalaverksamhetenhar denHur av
iskillnaderminskadetill ökade elleravregleringen lettuppgifter till ochkommunernaav

kommunermellan olikaservicenivå och kvalitet

möjligheteroch hur harverksamheten attden kommunalaföljer statensHur staten upp
förändringsarbetetpåverkatsfölja verksamheten avupp

decentralise-medfört kanförändringarna HurharsamhällsekonomiskakonsekvenserVilka
offentligautvecklingen de totalapåverkaring verksamhetsformeroch antas avnya

siktutgifterna på längre

verksamhetenkommunaladenstrukturomvandling inomför fortsattVilka hinder finns

detkonsekvenserväsentligauppmärksammaandraKommittén oförhindrad ävenär att av
fömyelsearbetet.kommunala

till regeringen.samladsammanställasiKommitténs slutsatserbör rapporten
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Åtgärder utvecklar och stärker medborgarnas inflytande det fortsatta jbntyelse-som över
arbetet

.
Medborgarnas aktiva medverkan i den pågående omvandlingen den kommunalaav
verksamheten har avgörande betydelse för medborgarnastilltro till välfärdspolitiken.en
Därför bör kommittén utarbetaåtgärder utvecklar och stärker medborgarnasinflytandesom

fortsattaöver det fömyelsearbeteti kommuner och landsting.
Partierna och förtroendevaldade har huvudansvaret för föra dialog med med-att en

borgarna fömyelsearbetets inriktning och former. Undersökningar under deom senaste
årtiondenavisar emellertid den traditionella representativademokratin via partieratt utmanas

direktdemokratiska verksamhetsformer. Kommittén bör redovisa idéer ochav nya, mer
förslag hur partierna och de förtroendevaldai kommuner landstingoch kan spelaom en mer
aktiv roll när det gäller medborgarna i diskussion de nödvändigaatt engagera en om
förändringarna i den kommunala verksamhetensinriktning, organisation och verksamhets-
former.

För medborgarna skall kunna delta iatt intensiv dialog förändringsarbeteten mer om
behöverdetillgång till information denkommunalaverksamhetenskvalitet och kostnader.om
Kommittén bör redovisa idéer förslagoch hur denna information börtypom av vara
utformad.

diskussionenl det kommunala fömyelsearbetet har det förts fram förslag ökaom attom
medborgarnas möjligheter till insyn i och kontroll kommunal verksamhet. Därför börav
kommittén ägna särskild uppmärksamhet denna fråga.

För verksamhet drivs entreprenad kommunen privata bolag, stiñelser,som av
föreningar eller enskilda gäller fr.o.m. l juli 1994 enligt 6 kap. 7 § kommunallagen att
nämndernahar för sådanverksamhetett och de enligt 3 19kap. § skall tillförsäkraattansvar
sig möjligheter kontrollera följaoch verksamheten. informationatt Den kommunenupp som
därvid får tillgång till kommer utgöra allmän handling och tillgänglig föratt allmän-en vara
heten med de inskränkningar följer sekretesslagen1980:100. denI allmännasom av
debattenhar krav insynen bör bredare.rests att vara

Riksdagenansågocksåi sambandmed behandlingen propositionen lokal demokratiav om
förslagen förstärkt kommunaltatt kontrollochett över entreprenadverksamhetom ansvar

innebär förbättring, intede tillräckligaär för tillgodose det behovatten attmen av
medborgerlig insyn och kontroll här siggör gällande bet. 1993/94:KU40 42-43.som s.

Från demokratisk synpunkt kan det finnas risker med delar offentligadenatt av
verksamhetenundandrasden grundlagsskyddaderätten till insyn den bedrivsattgenom av

privat företag. Kommittén skall därförett föreslå åtgärder ökar medborgarnassom
möjligheter till insyn i och kontroll kommunal verksamhet, främst då denna bedrivs påav
entreprenad. detta arbete ingårI fråganäven allmänhetens behov insyn innanom av
kommunen bundit sig i avtal med I arbetet börentreprenör. resultatetettupp en av
Socialtjänstkommitténs uppdrag beaktas.

Kommunalt anställda har, liksom alla andra, grundlagsskyddad delta i denrätt atten
offentliga debatten. De anställdahar i vissa fall upplevt intede har kunnat delta i denatt
offentliga debatten eller framföra kritik på sin arbetsplats rädsla för olika typerav av
repressalier. JO har i någrafall riktat kritik vissa ledandekommunalabefattningshavaresmot
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analyseraoch klargöraUtredningen skall därföri sådanafall.de anställdaagerandemot
anställdasyttrandefrihet.vidden de kommunaltav

och efter-anonymitetsskyddtryckfrihetsförordningen meddelarfrihet,iReglerna om
anledningLagrådet har medmyndigheter.forskningsförbud gäller för kommunala av prop.

åtminstone finnsdeti kommunala företag konstateratl993l94z48 Handlingsoffentlighet att
flyttaskommunal verksamhetmeddelarfrihetför för krymps närviss risk utrymmetatten

myndighetbehandlaseller jämställtfrän till kommunägt bolagnämnd ett som somorganen
anonymitetsskyddetför denhandlingsoffentligheten. Bestämmelsergällerdetnär somom

1993/94248kommunala företag semassmedier fullt iuppgifter till gällerlämnar ut prop.
fortsattmeddelarfriheten börtillämpningen ägnasRiksdagen34-37. har ansett att avs.

utredningföremål för ytterligare närblitillämpningen kan behövauppmärksamhetoch att
l993/94zKUl3 19.tillämpning bet.erfarenheter vunnits de reglemas s.nyaom

offentlig-första erfarenheternafölja tillämpningen och deKommittén bör därför avupp
till åtgärder.förslagföretag och vid behov lämnahetsprincipenstillämpning i kommunala

Tillämpningenlättillgänglig.kommunala verksamhetenbörInformation den avvaraom
några fall kritiseratshandlingar har iallmännaför insyn och delgällande regler rätt att ta av

tillämpningför nä bättresärskildaåtgärderkrävsUtredningenJO. bör överväga att enomav
gällande regler.av

Regler för arbetet

kommittéer och utredare prövadirektiv till samtligaKommittén skall beaktaregeringens att
dir.i utredningsverksamhetenEEG-aspekteråtagandendir. 1994:23, beaktaoffentliga att

redovisa1992:50dir.regionalpolitiska konsekvenser1988:43, redovisa samt attatt
dir. 1994:124.jämställdhetspolitiska konsekvenser

Tidsplan

juli 1996.den lKommitténs uppdrag skall avslutat senastvara

Civildepartementet

Trycktav
REGERINGSKANSLIETS

ENTRALFSETCOF
Stockholm1995
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till avtalstextFörslag

handlingar omfattasVilka

framställning skriftMed handling förstås i eller bildI § samt
upptagning kan läsas, avlyssnas eller på uppfattassättannatsom

med tekniskt hjälpmedel.endast

Allmänheten har endast del handlingar och uppgifter§ rätt att ta av
i den överlämnade verksamheten.handlingar rörsom

AllmänhetenIII § har del handling enligt vadrätt att ta av som som
nedan inkommen till eller upprättad hosär attanges anse som

företaget.

IV § Allmänheten har dock inte del följande handlingarrätt att ta av
promemoria och uppteckning eller upptagning harannan som

kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, intesom
expedierats, dock till den del den har tillfört ärendet sakuppgift,

utkast eller koncept till beslut eller skrivelse och därmedannan
jämställd handling har expedierats,som

handling förvaras hos företaget endast led i teknisksom som
bearbetning eller teknisk lagring för räkning,annans

4. brev, telegram eller sådan handling har lämnats in tillannan som
eller hos företaget endast för befordran meddelande,upprättats av

meddelande eller handling har lämnats5. in till ellerannan som
hos företaget endast för offentliggörande i periodisk skriftupprättats

utgives företaget,som genom
6. tryckt skrift, ljud- eller bildupptagning eller handlingannan som

ingår i bibliotek,
ellerbrev meddelande ställt personligen till denärannat som

befattninginnehar vid företaget såvida inte handlingen gällersom
ärende eller fråga ankommer på företaget.annan som

Särskilt upptagningarom

§ UpptagningV förvarad hos företaget, upptagningen äranses om
tillgänglig för företaget med tekniskt hjälpmedel företaget självsom
utnyttjar för överföring i formsådan den kan läsas, avlyssnas elleratt
på uppfattas. Detta gäller dock upptagning ingår isättannat som
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företaget förordning ellerpersonregister, enligt lag eller särskiltom
befogenhetbeslut, grundar sig lag, saknar göra över-attsom

förteckningföringen. Med personregister förstås register, eller andra
anteckningar innehåller uppgift enskild ochsom avser person somsom

hänföras till denne.kan

handlingInkommen

VI § Handling inkommen till företaget, den har anlänt tillnäranses
företaget eller kommit behörig befattningshavare till handa. frågaI om
upptagning i § gäller i stället den inkommen tillI attsom avses anses
företaget har gjort den tillgänglig för företagetnär sättannan som
angives i V

Tävlingsskrift, anbud eller sådan handling enligt till-annan som
kännagivande skall avlänmas i förseglat omslag inkommenanses
före den tidpunkt har bestämts för öppnandet.som

Upprättad handling

VII § Handling upprättad hos företaget, den har expedierats.näranses
Handling har expedierats upprättad det ärende tillnärsom anses
vilket den hänför sig har slutbehandlats hos företaget eller, om
handlingen hänför sig till visst justeratsärende, den harnär av
företaget eller på färdigställts.sättannat

stället för vad föreskrives förstaI i stycket gäller handlingattsom
upprättad,anses

diarium, journal sådant register eller förteckningsamt annan som
föres fortlöpande, handlingen har färdigställts för anteckning ellernär
införing,

2. protokoll och därmed jämförliga anteckningar, handlingennär
har justerats företaget eller på färdigställts.sättannatav

Registrering handlingarav

VIII § När handling har kommit in till eller hos företagetupprättats
skall handlingen registreras dröjsmål, intedet uppenbartärutan om

den ringa betydelse för företagets verksamhet. frågaIäratt av om
handlingar, för vilka tystnadsplikt inte fårgäller, dock registrering
underlåtas handlingarna hålls så ordnade det svårighet kanatt utanom
fastställas handling har kommit in eller upprättats.om

BeträffandeIX § handling registrerats skall registret framgåsom av
datum, då handlingen kom in eller upprättades,
diarienummer2. eller beteckning har åsatts handlingen,annan som
i förekommande fall från handlingen har kommit in eller tillvem
den har expedierats,vem
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4. i korthet vad handlingen rör.
Vid registrering skall uppgiftdock enligt första stycket 3 eller 4

utelämnas eller särskiljas det behövs för registret i övriga delarattom
företes förskall kunna allmänheten.

Särskilda bestämmelser för upptagningar för automatisk databe-
handling

i sin verksamhetX § Företag använder automatisk databehandlingsom
ordna denna med beaktandeskall den avtalade skyldigheten låtaattav

allmänheten del handlingar. Därvid skall företaget särskilt beaktata av
handlingar omfattas detta frånavtal bör hållas åtskildaatt som av

andra handlingar,
skyddet uppgifter omfattas2. lagstadgad tystnads-att av som enav

upptagningar handlingarplikt i bör sådant insynenär attsom vara
enligt detta avtal inte försvåras,

uppgifter i upptagningar omfattas detta avtal inte böratt som av
innehålla förkortningar, koder och liknande försvåra förkansom
allmänheten del handlingen,att ta av

det bör framgå uppgifter tillförts upptagning4. näratt somen
dettaomfattas avtal och, de ändrats eller gallrats, vid vilkenomav

tidpunkt detta skett.
skall vidare ordna databehandlingen med beaktande detFöretaget av

intresse enskilda kan ha själva utnyttja terminal elleratt annatsom
tekniskt hjälpmedel hos företaget för del handlingar.att ta av

skall på kommunens begäran bereda enskild tillfälleXI § Företaget att
företagetsjälv använda terminal eller tekniskt hjälpmedelannat som

förfogar för del upptagning för automatisk databehand-över att ta av
Sådan skyldighet föreligger dock inte, sökanden därigenomling. om

till upptagning inte omfattas detta avtal ellerfår tillgång som av om
grund lagbestämmelse tystnadsplikt, grundhinder möter av om

för förvanskning eller förstöring eller hänsyn till arbetetsfaraav av
behöriga gång.

skall för allmänheten hålla tillgänglig beskrivningXII § Företaget av
de register, förteckningar eller andra anteckningar hos företaget som

hjälp automatisk databehandling ADB-register. Sådanförs med av
föreligger dock inte i fråga ADB-register inte tillskyldighet om som

skyldigtnågon del omfattas detta avtal. inte hellerFöretaget är attav
ringatillhandahålla beskrivning uppenbarligen skullesom vara av

för allmänhetens del företagets handlingar.betydelse rätt att ta av
stycket skall upplysningBeskrivning i första ge omsom avses

ADB-registrets benämning,
ADB-registrets ändamål,

uppgifter i ADB-registret företaget harvilka typer av som
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tillgång till och vilket dessa uppgifter normalt inhämtas,sätt
andra tekniska hjälpmedel enskild själv4. vilka terminaler eller som

kan få utnyttja hos företaget,
sekretess företaget vanligen skallvilka bestämmelser5. om som

tillämpa på uppgifter i ADB-registret,
upplysningarhos företaget kan lämna6. närmare omvem som

företagets verksamhet,ADB-registret och dess användning i
till försäljning personuppgifter i personregister7. rätt som avsesav

datalagen 1973:289.i
utelärrmas,skall dock uppgift enligt andra stycketbeskrivningenI

företesi övriga delar skall kunnadet behövs för beskrivningenattom
för allmänheten.

till kommunenTillhandahållande handlingar och överlämnandeav

Alternativ l

eller såHandling får lärrmas skall på begäran§XIII genastutsom
avgift tillhandahållas den,möjligt ställetdet är utansnart som

läsas, avlyssnas eller påså handlingen kanönskar del därav, atttaga
avbildas ellerHandling får skrivasuppfattas. ävensätt tasannat av,

tillhandahållashandling inteanspråk för ljudöverföring. Kani utan att
delarröjes, skall den i övrigaicke får länmassådan del därav utsom

sökanden i avskrift eller kopia.tillgänglig förgöras

del handling harönskar rättXIV § Den även att motta avsom
del denkopia handlingen till denavgift få avskrift ellerfastställd av

upptagningdock inte skyldigt lämnafår lämnas Företaget är att utut.
form utskrift. Inte hellerdatabehandling iför automatisk änannan

ritning, bild ellerframställa kopia karta,föreligger skyldighet att av
svårighetangivits,upptagning hari avseddI § än omnysssomannan

tillhandahållas stället.handlingen kanochmöter

eller sådan saknaskommunalskall tillämpaXV § Företaget taxa om
kopior.avgifter för avskrifter ochvad gällersjälvkostnadsprincipen

få delnågon begärfår inte på grund§XVI Företaget att taatt avav
syfte han har med sineller vilketefterforska hanhandling ärvem

företaget skallbehövs förutsträckningbegäran i änstörre attsom
lämnasföreligger handlingenhinderkunna pröva ut.mot attom

uppgiftenskild lämnabegäranskallXVII § Företaget urav
påmån hinder inteavtal i denomfattas detta möterhandling avsom

till arbetets behörigatystnadsplikt eller hänsynlagstadgadgrund avav
gång.
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XIII § Företaget skall begäran enskild lämna de särskildaav
upplysningar den enskilde behöver för kunna delatt tasom av
upptagningar för automatisk databehandling handlingarsom anses som
och omfattas detta avtal.som av
XIX § skallFöretag begäran till kommunen in sådana hand-ge
lingar och diarier omfattas detta avtal, dock inte till den del desom av
innehåller uppgifter inte får länmas enligt lagstadgadutsom en
tystnadsplikt.

Företaget skall inte heller skyldigt till kommunen inattvara ge
handlingar till den del de innehåller uppgifter företagets drift- ochom
affársförhâllanden det någon särskild anledning kan antas attom av
företaget lider skada uppgifterna röjs för kommunen.om

Handlingar i upphandlingsärenden behöver inte in till kommu-ges
förrän upphandlingen avslutats eller avbrutits.nen

XX § Företaget skall i samband med enskild begär få delatt att ta av
handling hos företaget upplysa honom möjligheten begäraatt attom
handlingen lämnas in till kommunen

Alternativ 2

XIII § skallFöretag begäran till kommunen in sådana handlingarge
och diarier omfattas detta avtal, dock inte till den del desom av
innehåller uppgifter fårinte lämnas enligt lagstadgadutsom en
tystnadsplikt.

skall inte hellerFöretaget skyldigt till kommunen inattvara ge
handlingar till den del de innehåller uppgifter företagets drift- ochom
affirsförhâllanden det någon särskild anledning kan antas attom av
företaget lider skada uppgifterna förröjs kommunen.om

Handlingar i upphandlingsärenden behöver inte in till kommu-ges
förrän upphandlingen avslutats eller avbrutits.nen

XIV § skallFöretaget upplysa enskild vänder sig direkt tillsom
företaget med begäran få del handling rörande den överläm-att ta av
nade verksamheten han skall vända sig till kommunen med sinattom
begäran.
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