










Sammanfattning 

Uppdraget  

Utredningens uppdrag är att lämna förslag om hur offentlighetsprincipen i praktiken kan införas i 
privat utförd, offentligt finansierad vård och omsorg, fristående förskolor och fritidshem samt 
vuxenutbildning, vissa särskilda utbildningsformer i 24 kap. skollagen (2010:800) och annan 
pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. samma lag till den del de erbjuds av privata anordnare. 
Utgångspunkten ska vara att finna former för ett genomförande som inte onödigtvis ökar 
administrationen för utförarna inom vård, skola och omsorg. Ytterligare en utgångspunkt är att 
patienternas, barnens, elevernas och andra brukares integritet ska skyddas. I uppdraget ingår även 
att överväga om det behöver göras någon ändring i sekretessregleringen, och i så fall föreslå hur en 
sådan ändring bör se ut samt överväga om, och i så fall i vilken utsträckning, kommunallagens 
(1991:900), KL, och skollagens bestämmelser som rör insyn hos privata utförare fortfarande kommer 
att fylla en funktion om offentlighetsprincipen införs.  

Ökad insyn i välfärden  

Utredningen föreslår genom tre nya paragrafer i 2 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
OSL att offentlighetsprincipen i princip ska införas i offentligt finansierad, privat utförd välfärd. 
Enskilda juridiska personer som driver sådan verksamhet ska med vissa undantag jämställas med 
myndigheter vid tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen. Förslaget medför att enskilda 
juridiska personer ska iaktta reglerna i offentlighets- och sekretesslagen om hanteringen av allmänna 
handlingar. Några ändringar i de materiella sekretessbestämmelserna i offentlighets- och 
sekretesslagen bedöms inte vara nödvändiga. Det innebär att patienter, barn, elever och andra 
brukare i privata verksamheter kommer att omfattas av samma sekretessbestämmelser i 
offentlighets- och sekretesslagen som i motsvarande offentliga verksamheter. Ett tillägg föreslås i 6 
kap. 11 § OSL av innebörd att de som omfattas av bestämmelsen åläggs en skyldighet att lämna 
fullföljdshänvisning enligt 21 § andra stycket förvaltningslagen (1986:223). Anställda och 
uppdragstagare i offentligt finansierade, privat utförda välfärdsverksamheter ska omfattas av 
meddelarskydd. Bestämmelsen i 13 kap. 2 § OSL utvidgas därför till att omfatta även enskilda 
juridiska personer som bedriver offentligt finansierad välfärd. Införandet av offentlighetsprincipen i 
offentligt finansierade, privat utförda välfärdsverksamheter för med sig ett antal nya krav på privata 
aktörer. De ska bl.a. vara skyldiga att registrera sina handlingar och att skyndsamt handlägga 
framställningar om utlämnande av allmänna handlingar enligt samma principer som gäller för 
myndigheter.  

Privata aktörer ska tillämpa arkivlagen  

Arkivlagen görs tillämplig på arkiven hos enskilda juridiska personer som driver offentligt finansierad 
välfärd. Den kommunala arkivmyndigheten ska vara arkivmyndighet för kommunala verksamheter 
som överlåtits till en privat utförare. För landstingskommunala verksamheter är det 
arkivmyndigheten i landstingen som ska vara arkivmyndighet. Det blir möjligt för kommuner och 
landsting att meddela föreskrifter om arkivvård. Kommuner och landsting ges också rätt att meddela 
föreskrifter om avgifter för tillsyn och förvaring av arkiven. 

 



Vissa följdändringar blir nödvändiga  

Allmänhetens behov av insyn i de offentligt finansierade, privat utförda välfärdsverksamheterna 
kommer att tillgodoses genom bestämmelserna om handlingsoffentligheten i offentlighets- och 
sekretesslagen. Utredningen bedömer därför att allmänhetens möjlighet till insyn genom 3 kap. 18 a 
§ KL bör anpassas till detta. Som en följd av att offentlighetsprincipen gäller i enskilt bedrivna 
välfärdsverksamheter införs en erinran om det i bestämmelser om tystnadplikt i 6 kap. 12−14 och 16 
§§ patientsäkerhetslagen (2010:659), 15 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453) och 29 kap. 14 § 
skollagen. En följd av att offentlighetsprincipen gäller blir också att tillämpningsområdet för vissa 
bestämmelser som ger brukare rätt att ta del av handlingar i sin personakt m.m. begränsas till 
enskilda verksamheter i vilka offentlighetsprincipen inte är tillämplig. Enskilda juridiska personer som 
bedriver offentligt finansierad välfärd ska tillämpa vissa bestämmelser i avgiftsförordningen 
(1992:191).  

Konsekvenser av utredningens förslag 

 Förslaget medför vissa konsekvenser för privata aktörer som bedriver offentligt finansierad 
välfärdsverksamhet, eftersom det kommer att leda till en ökad administration och vissa kostnader. 
Införandet av offentlighetsprincipen bedöms inte medföra någon märkbar skillnad för brukare i fråga 
om skydd för deras integritet.  

Ikraftträdande  

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Handlingar som kommit in till eller som 
upprättats hos privata aktörer före denna dag ska enligt förslaget inte omfattas av den nya 
regleringen. 
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