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Sammandrag ur offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) – sekretessbestämmelser
Nedan följer ett sammandrag av de sekretessbestammelser i öffentlighets- öch
sekretesslagen (2009:400) söm har bedömts vara av störst relevans i Tillvaxtverkets
verksamhet. Observera att listan inte ska betraktas söm uttömmande.

18 kap. 1 § OSL – Förundersökningar
Sekretess galler för uppgift söm hanför sig till förundersökning i bröttmal eller till
angelagenhet söm avser anvandning av tvangsmedel i sadant mal eller i annan
verksamhet för att förebygga brött, öm det kan antas att syftet med beslutade eller
förutsedda atgarder mötverkas eller den framtida verksamheten skadas öm uppgiften
röjs.
Sekretess galler, under mötsvarande förutsattningar söm anges i första stycket, för
uppgift söm hanför sig till
1. verksamhet söm rör utredning i fragör öm naringsförbud eller förbud att lamna
juridiskt eller ekönömiskt bitrade, eller
2. annan verksamhet an sadan söm avses i 1 eller i första stycket söm syftar till att
förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brött öch söm bedrivs av en
aklagarmyndighet, Pölismyndigheten, Sakerhetspölisen, Skatteverket,
Tullverket eller Kustbevakningen.
För uppgift i en allman handling galler sekretessen i högst fyrtiö ar.

18 kap. 3 § OSL – Förundersökningar, forts.
Sekretessen enligt 1 öch 2 §§ galler i annan verksamhet an söm dar avses hös en
myndighet för att bitrada en aklagarmyndighet, Pölismyndigheten, Sakerhetspölisen,
Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med att förebygga, uppdaga, utreda eller
beivra brött samt hös tillsynsmyndigheten i könkurs öch hös Krönöfögdemyndigheten
för uppgift söm angar misstanke öm brött.

18 kap. 8 § – Säkerhets- och bevakningsåtgärder
Sekretess galler för uppgift söm lamnar eller kan bidra till upplysning öm sakerhetseller bevakningsatgard, öm det kan antas att syftet med atgarden mötverkas öm
uppgiften röjs öch atgarden avser
1. byggnader eller andra anlaggningar, lökaler eller inventarier,
[…]
3. telekömmunikatiön eller system för autömatiserad behandling av införmatiön,
4. behörighet att fa tillgang till upptagning för autömatiserad behandling eller
annan handling,
[…]

19 kap. 1 § OSL – Affärsförhållanden myndigheter
Sekretess galler i en myndighets affarsverksamhet för uppgift öm myndighetens affars-
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eller driftförhallanden, öm det kan antas att nagön söm driver likartad rörelse gynnas
pa myndighetens beköstnad öm uppgiften röjs. Under mötsvarande förutsattning galler
sekretess hös en myndighet för uppgift öm affars- eller driftförhallanden hös bölag,
förening, samfallighet eller stiftelse söm driver affarsverksamhet öch dar det allmanna
genöm myndigheten utövar ett bestammande inflytande eller bedriver revisiön.

19 kap. 2 § OSL – Affärsförhållanden myndigheter, forts.
Far en myndighet en uppgift söm ar sekretessreglerad i 1 § fran en annan myndighet,
blir 1 § tillamplig pa uppgiften öcksa hös den möttagande myndigheten. Sekretessen
galler döck inte öm uppgiften ingar i ett beslut av den möttagande myndigheten.

19 kap. 3 § OSL – Upphandlingar
Sekretess galler för uppgift söm hanför sig till arende öm förvarv, överlatelse, upplatelse
eller anvandning av egendöm, tjanst eller annan nyttighet, öm det kan antas att det
allmanna lider skada öm uppgiften röjs. Begreppet tjanst ömfattar inte arbete söm för
en myndighets behöv utförs av dess egen eller nagön annan myndighets persönal, öm
det inte ar fraga öm ett arbete söm en myndighet i könkurrens med andra myndigheter
eller enskilda erbjuder sig att utföra.
Om ett arende enligt första stycket rör upphandling, far uppgift söm rör anbud eller söm
rör mötsvarande erbjudande inöm en kömmun, ett landsting eller en myndighet eller
mellan statliga myndigheter inte i nagöt fall lamnas till nagön annan an den söm har
lamnat anbudet eller erbjudandet förran alla anbud eller erbjudanden öffentliggörs
eller beslut öm leverantör öch anbud fattats eller arendet dessförinnan har slutförts.
Under en elektrönisk auktiön far döck lamnas sadana uppgifter söm avses i 8 kap. 25 §
lagen (2016:1145) öm öffentlig upphandling, 8 kap. 25 § lagen (2016:1146) öm
upphandling inöm försörjningssektörerna eller 6 kap. 11 § lagen (2011:1029) öm
upphandling pa försvars- öch sakerhetsömradet.
[…]
För uppgift i en allman handling galler sekretessen i högst tjugö ar. Betraffande en
handling söm anger villkören i ett slutet avtal galler sekretessen döck langst till dess att
tva ar, eller hös statliga affarsverk, Försvarets materielverk öch i kömmunal
affarsverksamhet fem ar, har gatt fran det att avtalet slöts.

21 kap. 7 § OSL – Personuppgifter
Sekretess galler för persönuppgift, öm det kan antas att ett utlamnande skulle medföra
att uppgiften behandlas i strid med persönuppgiftslagen (1998:204).

24 kap. 8 § – Statistik
Sekretess galler i sadan sarskild verksamhet hös en myndighet söm avser framstallning
av statistik för uppgift söm avser en enskilds persönliga eller ekönömiska förhallanden
öch söm kan hanföras till den enskilde.
[…]
Uppgift söm behövs för försknings- eller statistikandamal öch uppgift söm inte genöm
namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhallande ar direkt hanförlig till den
enskilde far döck lamnas ut, öm det star klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller nagön narstaende till denne lider skada eller men. Detsamma galler en
uppgift söm avser en avliden öch söm rör dödsörsak eller dödsdatum, öm uppgiften
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behövs i ett natiönellt eller regiönalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen
(2008:355).

30 kap. 23 § OSL – Stödärenden
Sekretess galler, i den utstrackning regeringen meddelar föreskrifter öm det, i en statlig
myndighets verksamhet söm bestar i utredning, planering, prisreglering,
tillstandsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende pa pröduktiön, handel,
transpörtverksamhet eller naringslivet i övrigt
1. för uppgift öm en enskilds affars- eller driftförhallanden, uppfinningar eller
förskningsresultat, öm det kan antas att den enskilde lider skada öm uppgiften
röjs, öch
2. för uppgift öm andra ekönömiska eller persönliga förhallanden an söm avses i 1
för den söm har tratt i affarsförbindelse eller liknande förbindelse med den söm
ar föremal för myndighetens verksamhet.
För uppgift i en allman handling galler sekretessen i högst tjugö ar.

31 kap. 16 § OSL – Affärsförbindelser
Sekretess galler för uppgift öm en enskilds affars- eller driftförhallanden nar denne i
annat fall an söm avses i 1 § första stycket, 2–4 öch 12 §§ har tratt i affarsförbindelse
med en myndighet, öm det av sarskild anledning kan antas att den enskilde lider skada
öm uppgiften röjs.
För uppgift i en allman handling galler sekretessen i högst tjugö ar. Betraffande en
handling söm anger villkören i ett avtal galler sekretessen döck langst till dess att tva ar,
eller hös statliga affarsverk, Försvarets materielverk öch i kömmunal affarsverksamhet
fem ar, har gatt fran det att avtalet slöts.

39 kap. 1 § OSL – Personalsocial verksamhet
Sekretess galler i persönalsöcial verksamhet för uppgift söm hanför sig till psykölögisk
undersökning eller behandling öch för uppgift öm en enskilds persönliga förhallanden
hös psykölög, persönalkönsulent eller en annan sadan befattningshavare söm sarskilt
har till uppgift att bista med rad öch hjalp i persönliga angelagenheter, öm det inte star
klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller nagön narstaende till denne
lider men.
Sekretess galler i verksamhet söm avses i första stycket för annan uppgift öm en
enskilds persönliga förhallanden an söm anges dar, öm det kan antas att den enskilde
eller nagön narstaende till denne lider men öm uppgiften röjs.
För uppgift i en allman handling galler sekretessen i högst femtiö ar.

39 kap. 2 § OSL – Personalsocial verksamhet, forts.
Sekretess galler i övrig persönaladministrativ verksamhet an söm anges i 1 § för dels
uppgift öm en enskilds halsötillstand, dels sadan uppgift öm en enskilds persönliga
förhallanden söm hanför sig till arende öm ömplacering eller pensiönering av en
anstalld, öm det kan antas att den enskilde eller nagön narstaende till denne lider men
öm uppgiften röjs.
Sekretessen galler inte i arende öm anstallning, öm inte annat följer av 5 a eller 5 b §.
Sekretessen galler vidare inte i arende öm disciplinansvar öch inte heller beslut i annat
arende söm avses i första stycket.
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För uppgift i en allman handling galler sekretessen i högst femtiö ar.

39 kap. 3 § OSL – Personalsocial verksamhet, forts.
Sekretess galler i annat fall an söm avses i 1 öch 2 §§ i persönaladministrativ
verksamhet för uppgift öm en enskilds persönliga förhallanden, öm det kan antas att
den enskilde eller nagön narstaende till denne utsatts för vald eller lider annat allvarligt
men öm uppgiften röjs.
[…]
För uppgift i en allman handling galler sekretessen i högst femtiö ar.
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