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KURSLEDARE

 
2 DAGARS EXKLUSIV UTBILDNING  
VÄLJ DET KURSTILLFÄLLE SOM PASSAR DIG BÄST! 

Kurstillfälle 1: 25-26 september 2017

Kurstillfälle 2: 24-25 januari 2018

a b i l i t y t r a i n i n g & s e m i n a r s 

Offentlighet och 
sekretess
– utveckla dina kunskaper om juridiken och den praktiska 
tillämpningen för ökad rättssäkerhet och kvalitet i arbetet

Lars Bejstam
Juris doktor och  
docent i förvaltningsrätt
Bejstam Juridik AB

Vid de 2 senaste tillfällena har 
kursen fått 4,5 i snittbetygDeltagarna har bedömt kursen i en skala 

1-5, där 1 är underkänd och 5 mycket bra.

UR INNEHÅLLET

• Offentlighetsprincipen – vilka handlingar och uppgifter omfattas?
• Begreppet allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och vad som  

gäller för nya digitala medier
• Registrering av allmän handling
• Utlämnande av allmän handling
• Offentligheten och EU – en uppdatering
• Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad och hur den tolkas
• Nyheter och förändringar i sekretessreglerna 
• Sekretessbrytande regler
• TFs och OSLs tillämpning på molntjänster

Sagt om kursen
”Jag tycker Lars B är en utomordentligt bra kursledare, som både skapar en 
bra stämning i gruppen och på ett pedagogiskt vis går igenom både lagar och 
konkreta rättsfall”
”Bra med exempel som gör lagtexterna förståeliga”
”Mycket bra och Lars framförde de juridiska aspekterna på ett lättfattligt sätt”



Offentlighet och sekretess 
– utveckla dina kunskaper om juridiken och den praktiska tillämpningen  
för ökad rättssäkerhet och kvalitet i arbetet

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

Läs mer om Ability Partners övriga konferenser  
och kurser på www.abilitypartner.se

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som arbetar inom kommun och landsting 
samt  statliga organisationer och myndigheter och som berörs av 
frågor gällande offentlighet och sekretess. Kursen är utvecklad för dig 
som är registrator, nämndsekreterare, arkivarie men är också högst 
lämplig för kvalificerade handläggare, administratörer och andra som 
behöver kunskap om hanteringen av allmänna handlingar, t.ex.  
kommunsekreterare, administrativa chefer, kanslichefer, kommunchef, 
kommunikatör och presschef. 

SYFTE OCH MÅL
Syftet med kursen är att du ska få ökad kunskap och konkreta  
metoder för hur du tillämpar offentlighetsprincipen och sekretess- 
bestämmelserna i ditt dagliga arbete på ett praktiskt sätt. Målet är 
att du efter kursens slut ska ha en djupare förståelse och kunskap 
om hur reglerna påverkar din organisation, hur du ska tolka dem och 
utveckla strategier för ett rättssäkert arbetssätt.

PEDAGOGIK OCH DOKUMENTATION
Pedagogiken under kursdagarna bygger på föreläsningar,  
diskussioner och erfarenhetsutbyte. 

KURSINNEHÅLL 
Som medarbetare inom kommunal administration och annan  
offentlig förvaltning är det av stor betydelse att du är insatt i reglerna 
kring offentlighet och sekretess. Det krävs av dig att du ska  
kunna tolka och tillämpa reglerna för att registrera och hantera  
bedömningar av utlämnande av allmänna handlingar, inte minst  
vid sekretessprövningar. Under Ability Partners kurs får du en djup-
gående genomgång av regelverket och kan ställa det i förhållande till 
dina egna ärenden och sådana frågor och problemställningar du har 
stött på i arbetet.

HÅLLTIDER UNDER KURSDAGARNA
08:30 Registrering, kaffe och smörgås
09:00 Kursen inleds
12:00 Lunch

16:30 Kursen avslutas 

Under dagen bryter vi för kaffe på för- och eftermiddagen.

Ability training & seminars är ett affärsområde inom  
Ability Partner. Evenemangen är speciellt utformade för att 
ge insikter och färdigheter som du som deltagare har konkret 
nytta av i ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid pedagogiken och 
anpassningen av kursen för att du som deltagare ska kunna 
ta till dig innehållet så bra som möjligt. Alla våra kurser har 
också begränsat antal deltagare vilket möjliggör interaktivitet, 
diskussioner och konkreta övningar. 

ability training & seminars
KURSLEVERANTÖR
Kursen arrangeras av Ability Partner vars vision är att  
förbättra individers och organisationers förmåga att hantera 
förändring, växa och uppnå goda resultat. Genom att lära 
känna dig och din organisations behov kan vi kontinuerligt 
erbjuda utbildningar, seminarier, konferenser, events, nätverk 
och konsultativa tjänster som hjälper dig i det dagliga arbetet 
och stärker konkurrenskraften. Ability Partner verkar på den 
nordiska marknaden utifrån ambitionen att erbjuda evenemang 
som ger mest värde för pengarna samt att ha 100 % nöjda 
och återkommande kunder. 

För mer information om Ability Partner eller detta  
evenemang, kontakta oss via info@abilitypartner.se  
alternativt tfn 08-694 91 00. 

SAGT OM KURSEN
”Bra med många konkreta exempel som tydliggjorde teorin”

”Otroligt kunnig och lärorikt med så mycket  
levande exempel till lagen”

”Bred kompetens som berörde alla som medverkade”



Offentlighet och sekretess 
– utveckla dina kunskaper om juridiken och den praktiska tillämpningen  
för ökad rättssäkerhet och kvalitet i arbetet

Dag 1

Introduktion till offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen – allmänhetens rätt att ta 
del av information från myndigheter
• Vem omfattas av offentlighetsprincipen?
• Fördjupning och uppdateringar i regelverket

Allmän handling 
• Begreppet allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen
• Inkomna och upprättade handlingar
• Registrering och utlämnande av allmän handling

Nya digitala medier
• Offentlighetsprincipen och hanteringen av allmänna handlingar  
 – vad gäller i det nya digitala samhället?
• Fördelar och nackdelar med publicering av diarier och  
 ärendehandlingar på Internet
• Vad får egentligen publiceras, med hänsyn till integritetsskyddet  
 och reglerna om offentlighet och sekretess?
• Hur ska du hantera nya elektroniska format så som e-post, sms,  
 mms och sociala medier?
• Vad säger lagen om postöppning? Vad får öppnas och inte?  
 Vem får öppna och vad innebär skyndsamt förfarande?

Offentligheten och EU – en uppdatering
 

Dag 2

Offentlighets- och sekretesslagen
• Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad och tolkning  
 – en juridisk genomgång
• Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden

Allmänt om sekretess
• Vad är sekretess?
• Sekretessens omfång:
 o Vad avgör om en handling är sekretessbelagd?
 o Vad avgör längden för sekretessen?
 o Vad gäller vid överföring av sekretessbelagda handlingar  
  mellan myndigheter? 
• Hur du gör en korrekt sekretessbedömning i linje med lagkraven:
 o Hur skapas en rättssäker registrering och förvaring av  
  handlingar med sekretesskyddade uppgifter?
 o Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter
 o Hur beslut i sekretessärenden ska dokumenteras  
  – dokumenthanteringsplan
• Hur eventuella överklaganden går till och ska hanteras
• Vad innebär de olika skaderekvisiten?
• Ansvarsförhållanden för sekretessfrågor vid myndighet
• Hur du skapar rutiner vid arbetet kring sekretessbelagda  
 handlingar

Begränsningar i offentlighetsprincipen
• Sekretessreglerade handlingar
• Hemligstämplade handlingar
• Tystnadsplikt vid handläggning

Lagar och regler som styr sekretessfrågor
• Sekretessbrytande regler
• Skillnaden mellan reglerna om utfående av allmänna handlingar i  
 OSL och reglerna om parts rätt till insyn i ärenden hos  
 myndigheter enligt förvaltningslagen
• Hur OSL samspelar med rätten till skydd för den personliga  
 integriteten i PuL och den nya dataskyddsförordningen – så gör  
 du en menbedömning
• Forskningssekretess, upphandlingssekretess, patientsekretess  
 och andra specialfall

TFs och OSLs tillämpning på molntjänster
• Vilka problem som uppkommer när TF och OSL tillämpas i den  
 moderna informationsteknologiska miljön
• Kan myndigheter anlita en molntjänstleverantör eller strider det  
 mot reglerna i TF och OSL?

ANMÄL DIG IDAG! www.abilitypartner.se I Telefon 08-694 91 00 I bokning@abilitypartner.se

KURSLEDARE
Lars Bejstam 
Juris doktor och docent i förvaltningsrätt 
Bejstam Juridik AB

Kursen leds av Lars Bejstam som är juris doktor och docent 
i förvaltningsrätt och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid 
universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har även medverkat 
som expert i lagstiftningsarbete och har skrivit ett flertal remiss-
svar över olika lagförslag. Bejstam Juridik är en juridisk byrå som 
ägnar sig åt juridisk rådgivning, processföring och utbildning 
åt såväl företag och privatpersoner som myndigheter. Deras 
huvudsakliga verksamhetsområde är förvaltningsrätt och rätts-
områden med koppling till förvaltningsrätt, såsom exempelvis 
offentlig upphandling, kommunalrättsliga frågor, offentlighet och 
sekretess, m.m.

Läs mer om företaget på: www.bejstam.se 



Offentlighet och sekretess  
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Tid och plats 
Kurstillfälle 1: 25-26 september 2017 
Kurstillfälle 2: 24-25 januari 2018

Plats: Båda kurstillfällena genomförs i centrala Stockholm. Kurslokal meddelas till deltagarna innan kurstillfället.

Pris
9.980 kr exkl. moms. I kurspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation.

Boende i Stockholm
Vi samarbetar med nedanstående hotell. Ange koden ”Ability Partner” när du bokar dig så erhåller du rabatt. 
Mornington Hotel, Nybrogatan 53. 08-507 330 00
Freys Hotel, Bryggargatan 12. 08-506 214 00
Scandic Hasselbacken, Hazeliusbacken 20. 08-517 517 00. Uppge koden D000028081 vid bokning på Scandic Hasselbacken.

Allmänna villkor
Se vår allmänna villkor på www.abilitypartner.se/allmanna-villkor

Anmäl dig idag!
www.abilitypartner.se
bokning@abilitypartner.se
08-694 91 00

Avsändare:
Ability Partner Europe AB
Telegrafgränd 5
111 30 Stockholm
 

Arrangeras av:

5 GODA ANLEDNINGAR ATT DELTA PÅ 
DENNA KURS

 Du blir mer insatt i lagen om offentlighet och sekretess och blir säkrare på att  
 tolka reglerna i situationer som rör dina egna arbetsmoment.

 Du får en större förståelse för betydelsen av att allmänheten har insyn i  
 myndigheternas verksamhet och ditt förhållningssätt gentemot allmänheten stärks.  

 Du får en trygghet i din roll att utföra en korrekt, säker och effektiv hantering av  
 allmänna och sekretessbelagda handlingar.

 Kursen ger en utmärkt möjlighet att diskutera och få hjälp med dina arbetsuppgifter 
 och verksamhetens utmaningar vad gäller offentlighet och sekretess.

 Du träffar och knyter kontakter med kollegor från andra organisationer.

100% 
rekommenderar kursen 
– Testa du också!


