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SOU 2021:18 Bolags rörlighet över gränserna 
(Ju2021/00658) 
 
Journalistförbundet har tagit del av förslagen i SOU 2021:18 Bolags rörlighet över gränserna. 
Journalistförbundets yttrande begränsas till den del av utredningen som handlar om förändringar av 
offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
 Bakgrunden till utredningens förslag är att EU har enats om ett övergripande regelverk 
som syftar till att underlätta bolags rörlighet över nationsgränserna inom unionen. Regelverket ställer 
krav på att medlemsstaterna harmoniserar sina bestämmelser om när framför allt aktiebolag kan 
ombildas, fusioneras eller delas över nationsgränserna. 
  I utredningen föreslås att revisorsyttranden i vissa fall ska inlämnas till Bolagsverket. 
Utredningen föreslår vidare att en ny sekretessbestämmelse införs i OSL, 31 kapitlet, 25 a §. Enligt 
bestämmelsen ska sekretess gälla om  
1. uppgiften inte är allmänt känd och avser affärs- eller drift-förhållande i det eller de företag som 
yttrandet gäller, 
2. företaget har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla uppgiften, 
3. det kan antas att företaget lider skada om uppgiften röjs, och 
4. företaget har begärt att uppgiften hemlighålls. 
 Journalistförbundet noterar att de fyra punkterna är kumulativa, det vill säga att samtliga 
punkter ska vara uppfyllda för att sekretessen ska gälla. Journalistförbundet noterar vidare att 
bestämmelsen har ett rakt skaderekvisit, dvs att offentlighet är huvudregel. Enligt den fjärde punkten kan 
bolaget begära att vissa uppgifter ska hemlighållas. Enligt utredningen ska en sådan begäran inte vara 
bindande för myndigheten utan det avgörande ska vara huruvida det kan antas att företaget lider skada 
om uppgiften röjs. Enligt Journalistförbundet är det viktigt att företagets begäran inte påverkar 
sekretessprövningen utan att den görs utifrån myndighetens egen bedömning av skaderisken. Det faktum 
att punkterna är kumulativa innebär också att det krävs att företaget begärt att uppgifterna ska 
hemlighållas för att sekretess ska gälla. Detta även om myndigheten anser att det föreligger risk för 
skada om uppgifterna röjs. Enligt Journalistförbundet är sekretessbestämmelsens utformning udda och 
främmande för svensk lagstiftning. Företagens begäran om att uppgifter ska hemlighållas riskerar enligt 
Journalistförbundet att påverka myndighetens bedömning. Mot den bakgrunden avstyrker 
Journalistförbundet förslaget. 
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