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Svar på remiss Meddelarskyddslagen, fler verksamheter med
stärkt meddelarskydd
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har av Justitiedepartementet beretts tillfälle att avge yttrande
över remiss, Meddelarskyddslagen - fler verksamheter med stärkt meddelarskydd SOU
2017:41.
Utredningens uppdrag har varit att se över och analysera behovet av stärk meddelarskydd
för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade. I
verksamheterna skola, vård och omsorg finns redan meddelarskydd. Ett skäl för detta är att
allt fler offentligt finansierade verksamheter bedrivs i privat regi. Det är angeläget att
kvaliteten på verksamheten upprätthålls och att insynen i hur skattemedlen används är god.
Utredarens förslag innebär att även privatanställda, som är verksamma i offentligt
finansierad verksamhet ska omfattas av meddelarskyddet, dvs. få möjlighet att vända sig till
massmedia med sin information utan att riskera efterforskning och ingripanden från
arbetsgivarens sida.
Utredningen föreslår att inom allmän kollektivtrafik (interregional, regional och lokal
kollektivtrafik) ska stärkt meddelarskydd enligt meddelarskyddslagen införas. Inom särskild
kollektivtrafik ska färdtjänst, riksfärdtjänst och skolskjuts omfattas av
meddelarskyddslagen.
Utredningen anser att sjukresor inte ska omfattas av meddelarskyddslagen. Argumentet för
detta är att sjukreselagen är en ersättningslag. Sjukresor är organiserade på olika sätt i olika
län/regioner. Utredningen menar att det inte går att avgränsa området sjukresor på ett
rättssäkert och godtagbart sätt
Region Jämtland Härjedalen tillstyrker utredningens förslag att meddelarskydd införs i
allmän kollektivtrafik, i särskild kollektivtrafik utom sjukresor. Region Jämtland Härjedalen
ser heller inget hinder mot att även sjukresor skulle omfattas av meddelarskyddet.
Ett remissvar har utarbetats inom samordningskansliet och avdelningen för infrastruktur
och kommunikation, Regionala utvecklingsförvaltningen. Svar på remiss ska lämnas till
justitiedepartementet senast 9 oktober varför paragrafen bör justeras omedelbart.

Tjänsteskrivelse

Regiondirektörens förslag
1. Svar på remiss, Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt
meddelarskydd, SOU 2017:41, enligt upprättat förslag daterad 2017-09-08
antas.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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