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REMISSVAR (Ju2013/8404/L6) 

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad 
verksamhet (SOU 2013:79) 

Under senare tid har allt fler offentligt finansierade verksamheter övergått till 
privat regi. Det är viktigt att anställda i dessa verksamheter har samma skydd 
mot repressalier som i offentlig sektor när det gäller möjligheter att påtala 
förhållanden som behöver komma till allmänhetens kännedom. Saco menar att 
utredningens förslag ger en bra grund för en väl fungerande yttrandefrihet som 
förbättrar möjligheterna till insyn i hur skattemedel används och även stärker 
brukarnas ställning. 

Utredningen föreslår en ny lag för att reglera meddelarskyddet i förhållande till 
privata arbetsgivare inom vissa verksamhetsområden. Enskilda verksamheter 
inom dessa verksamhetsområden som helt saknar offentlig finansiering 
omfattas inte av den föreslagna lagen. Lagförslaget är utformat med det 
grundlagsreglerade meddelarskyddet som förebild och ger i princip samma 
skydd som gällande reglering för kommunala företag. Det är dock inte fråga om 
att utvidga tillämpningsområdet för offentlighetsprincipen. 

Saco tillstyrker att en ny lag införs som ger ett meddelarskydd för anställda i 
privat verksamhet som är offentligt finansierad. Detta kan bidra till att 
missförhållanden kommer fram och är viktigt för allmänhetens förtroende för 
offentligt finansierad verksamhet, oavsett vem som utför tjänsten. Saco anser 
också att den utformning lagen föreslås ha är tydlig och ändamålsenlig. 

De verksamhetsområden som utredningen anser lämpliga att reglera i nuläget 
är vård, skola och omsorg. Saco anser att det är rimligt att börja med dessa 
områden, där behovet av allmänhetens insyn får anses störst. Det är dock 
angeläget att man framöver också undersöker om andra områden bör omfattas, 
inte minst med hänsyn till de demokratiska aspekter som DIK hänvisar till i sitt 
yttrande. Även apoteksverksamhet, som redan omfattas av lex Maria-
regleringen, finns det starka skäl att inkludera, se yttrande från Sveriges 
Farmaceuter. 

Saco tillstyrker också att alla, även inhyrda, som är verksamma inom 
verksamheten ska omfattas av lagen. Det är viktigt att personkretsen inte blir 
för snäv utan även omfattar t.ex. personal som arbetar med ekonomisk 
redovisning. 

Enligt utredningens förslag kan i princip all typ av information lämnas ut med 
stöd av lagen. Lagstadgade tystnadsplikter påverkas dock inte utan dessa bryter 
rätten att meddela uppgifter för offentliggörande. Saco tillstyrker även detta. 

Saco delar även utredningens bedömning att företagshemlighetslagen bör 
ändras så att uppgifter som lämnats med stöd av lagen om meddelarskydd 
aldrig kan anses som en företagshemlighet. 

Sammanfattningsvis anser Saco att utredningens förslag är tydligt och enhetligt 
och kommer att bidra till att allmänhetens insyn blir bättre.  

Yttranden från DIK, Sveriges Läkarförbund, Jusek, Sveriges Farmaceuter och 
Fysioterapeuterna biläggs. 
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