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Nr 282. Motion av Marlene Bur-
wick m fl (alla S) om att garantera 
offentlighetsprincipen och medde-
larfriheten i all sk attefinansierad 
verksamhet 
KSN-2012-0610 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besvara motionen med föredragningen i 
ärendet. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V) reserverar sig till förmån för 
bifall till motionen. 
 
Uppsala den 10 oktober 2012 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M), Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (bå-
da FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärns-
berg, Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, 
Rickard Malmström (båda MP) och Ilona Szat-
mari Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Chris-
topher Lagerqvist, Simone Falk (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), Bengt 
Westman och Irene Zetterberg (båda S). 
 
Ärendet 
Marlene Burwick med flera (alla S) föreslår i 
motion, väckt vid sammanträde den 27 februari 
2012, fullmäktige uppdra till samtliga nämnder 
att vid upphandling tillse att allmänheten insyn 
i den upphandlade verksamheten garanteras 
och att entreprenörens medarbetare omfattas av 

samma meddelarfrihet som den som gäller för 
kommunens medarbetare. 
 
Motionen återges i ärendets bilaga 1. 
 
Föredragning 
Motionen berör angelägna frågor som har dis-
kuterats under lång tid. Genom att en växande 
del av kommunens verksamhet utförs genom 
avtal med andra leverantörer ökar frågornas 
aktualitet.  
 
Kommunfullmäktige har den 12 december 
2011 (§ 250) beslutat att kommunen i avtal 
med externa utförare, om inte särskilda skäl 
föreligger, ska skriva in kommunrevisionens 
rätt att granska den verksamhet som externa ut-
förare bedriver enligt avtal med kommunen 
och de effekter den skapar hos den som verk-
samheten är avsedd för – i förhållande till mål, 
beslut och avtal. 
 
Motionens två att-satser tar upp olika frågor. 
Den första handlar om en offentlighetsprincip 
för privata utförare som arbetar på uppdrag av 
kommunen.  
 
Enligt kommunallagen (3 kap. 19 a §) ska 
kommunen, om den sluter avtal med någon 
annan om att utföra en kommunal angelägen-
het, beakta intresset av att genom avtalet 
tillförsäkras information för att allmänheten att 
få insyn i hur angelägenheten utförs. Bestäm-
melsen avser kommunala driftentreprenader.  
 
Paragrafen tar sikte på entreprenader där kom-
munen har kvar huvudmannaskapet för verk-
samheten vilket innebär att kommunen be-
håller sitt ansvar gentemot de användare som 
omfattas av verksamheten. Det kan röra sig om 
entreprenader inom äldre- och handikapp-
omsorgen, kultur och fritid samt barnom-
sorgen. Det innebär att begränsade stöd- och 
kringfunktioner, som utförs av annan, t.ex. 
lokalvård och fastighetsskötsel inte omfattas av 
paragrafen. 
 
Kommunen utnyttjar redan idag möjligheten 
till insyn genom att föreskriva villkor om detta 
vid upphandling av kommunala driftentrep-
renader. När det gäller övriga upphandlingar 
krävs det lagstöd för att kommunen ska kunna 



 

kräva handlingsoffentlighet av privatägda före-
tag. Något sådant finns inte. 
 
Den andra frågan gäller meddelarfríhet för 
medarbetare inom privat sektor som arbetar på 
uppdrag av kommunen.  
 
Regeringen har den 28 juni 2012 tillsatt en sär-
skild utredare att se över frågan om stärkt med-
delarskydd för privatanställda i offentligt 
finansierad verksamhet och då framförallt i 
verksamhet som avser skola, vård och omsorg 
(Dir 2012:76). Utgångspunkten är att medde-
larskyddet för medarbetare i privat verksamhet 
som är offentligt finansierad så långt som det 
är möjligt ska vara det samma som för offent-
liga medarbetare. 
 
I uppdraget ingår bland annat att särskilt belysa 
frågorna om efterforskningsförbud och repres-
salieförbud och att överväga vilka kategorier 
av personer som deltar i en näringsidkares 
verksamhet som bör ges stärkt skydd. Upp-
draget ska redovisas senast den 30 september 
2013.  
 
Utredningsdirektiven återges för kännedom i 
bilaga 2. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att Regeringens 
utredningsdirektiv har samma ambition som 
ligger bakom motionen i denna del. Detta är 
frågor som måste lösas generellt för landet. 
Kommunstyrelsen följer utredningens arbete. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i föreliggande ärende. 
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