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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400);

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 11 och 12 §§ offentlighets-
och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

10 kap.
11 § Sekretessen enligt 19 kap. 1–6, 9 och 10 §§, 28 kap. 4, 11 och 13–
15 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2–5, 12 och 16–18 §§ samt 39 kap. 1–5 §§
hindrar inte att en myndighet fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyldig-
het att lämna information till företrädare för arbetstagarorganisation eller till
skyddsombud eller studerandeskyddsombud. 

Sekretessen enligt första stycket hindrar inte heller att en myndighet lämnar
1. sådan information till en ledamot i skyddskommitté som behövs för

hans eller hennes uppdrag, eller 
2. sådan information till en deltagare i en särskilt organiserad arbets-

anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe som behövs
för verksamheten.

12 § För den som får ta emot en uppgift med stöd av 11 § och som är knuten
till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket gäller samma
förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften som hos myndigheten.

En företrädare för en arbetstagarorganisation får trots förbudet lämna upp-
giften vidare till en ledamot i organisationens styrelse. Även sådana skydds-
ombud, skyddskommittéledamöter och deltagare i särskilt organiserad ar-
betsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som utsetts av sådan lokal
arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 2 och 8 §§ arbetsmiljölagen
(1977:1160), får lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens
styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagar-
organisation som den lokala organisationen hör till. Rätten att lämna en upp-
gift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om
förbudet. I sådant fall gäller förbudet också för mottagaren.

Även om det är förbjudet enligt denna lag att lämna ut eller utnyttja en
uppgift, får företrädare för arbetstagarorganisation, skyddsombud, studeran-
deskyddsombud, ledamot av skyddskommitté eller den som deltar i arbets-
anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe utnyttja upp-

1 Prop. 2008/09:138, bet. 2008/09:AU9, rskr 2008/09:274.
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giften för sitt uppdrag. Han eller hon får dock inte röja uppgiften för någon
annan. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK
Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)


