Yt t r ande:
2020- 11- 18

Dnr :
2020/ 39

Vår r ef :
Tov e Car l én

Fi nans depar t ement et
103 33 St oc k hol m

Prom em oria n Unda nta g frå n sekretess för vissa b eslut
som rör stöd vid korttid sa rbete (Fi2020/ 04215)
Sam m anfa ttning
Journa listförb und et ha r ta g it d el a v försla g en i p rom em oria n ” Und a nta g frå n sekretess för
vissa b eslut som rör stöd vid korttid sa rb ete” . Journa listförb und et vä lkom na r utred ning ens
försla g om a tt öka insynen i b eslut som rör stöd vid korttid sa rb ete. Jo urna listförb und et tillstyrker
utred ning ens försla g om a tt införa ett und a nta g i OSL, 28 ka p , 12 §, 2 styc ket, som inneb ä r a tt
sekretess inte g ä ller b eslut om stöd vid korttid sa rb ete.
Journa listförb und et d ela r d oc k inte utred ning ens b ed öm ning a tt enb a rt sjä lva
b eslutet o m stöd b ör und a nta s frå n sekretess. Enlig t Journa listförb und et ka n d et ä ven finna s
a nled ning a tt g öra und a nta g frå n sekretess nä r d et gä ller up p g ifter som lig g er till grund fö r
b eslut om stöd vid korttid sa rb ete oc h övrig a b eslut i ä rend en om stöd vid korttid sa rb ete, så
som till exem p el b eslut om förelä g g a nd en oc h b eslut om kontrollb esök. Enlig t
Journa listförb und et b ör d essa up p g ifter inte om fa tta s a v ett om vä nt ska d erekvisit (sekretess
som huvud reg el), uta n enb a rt skyd d a s a v ett ra kt ska d erekvisit (offentlig het som huvud reg el).
Utred ning en föreslå r a tt d e nya reg lerna ska trä d a i kra ft d en 1 juli 2021, men
enlig t Journa listförb und et b ör frå g a n ha ntera s m er skynd sa m t.
Undanta g frå n sekretess fö r vissa b eslut som rör stö d vid korttidsarbete
Utred ning en föreslå r a tt sekretess inte ska g ä lla b eslut om stöd i ä rend en so m rör stöd vid
korttid sa rb ete. Journa listförb und et vä lkom na r utre d ning ens försla g oc h d ela r utred ningens
slutsa ts nä r d et g ä ller b ehovet a v a tt öka insynen i d essa fa ll. I utred ning en stå r d et:
” St öd et , som fin a n siera s a v a llm ä n n a m ed el, ka n om f a tt a st ora b elop p p er
företa g . Enlig t Fina nsd ep a rtem entets sena ste p rog nos kom m er 43 m ilja rd er

kronor att betalas ut i stöd vid korttidsarbete under 2020. Det finns därför ett
tydligt behov av att allmänheten och massmedierna ges möjlighet till insyn i och
granskning av hur lagen om stöd vid korttidsarbete tillämpas och i
handläggningen av ärenden om stöd vid korttidsarbete, (…)”1
Utredningens förslag innebär att det blir möjligt att ta del av uppgifter om vilka företag som
beviljats stöd och med vilka belopp. Journalistförbundet tillstyrker utredningens förslag om att
införa ett undantag i OSL, 28 kap, 12 §, 2 stycket, som innebär att sekretess inte gäller beslut
om stöd vid korttidsarbete.
Utredningen menar dock att det fortsatt finns behov av sekretess när det gäller
uppgifter som ligger till grund för beslut om stöd vid korttidsarbete och övriga beslut i ärenden
om stöd vid korttidsarbete, så som till exempel beslut om förelägganden och beslut om
kontrollbesök. Dessa uppgifter kommer även fortsatt att skyddas av OSL, 28 kap, 12 §. Den
aktuella bestämmelsen har ett omvänt skaderekvisit och sekretess är därmed huvudregel.
Enligt Journalistförbundet väger insynsintresset tungt i de fall företag får stöd vid
korttidsarbete. Corona-krisen är speciell på det sätt att ett företags ekonomiska svårigheter
inte på samma sätt som under normala ekonomiska förhållanden indikerar att företaget har
långsiktiga problem med lönsamheten eller är inte är konkurrenskraftigt. Tvärtom är syftet
med stödet att stötta företag som har tillfälliga ekonomiska problem just på grund av coronakrisen. Detta gör enligt Journalistförbundet att de uppgifter som lämnas in till Tillväxtverket inte
behöver vara av den typen att det skulle vara skadligt för företagen om de lämnades ut med
stöd av offentlighetsprincipen.
Journalistförbundet delar inte utredningens uppfattning att det fortsatt finns
behov av sekretess när det gäller uppgifter som ligger till grund för beslut om stöd vid
korttidsarbete och övriga beslut i ärenden om stöd vid korttidsarbete, så som till exempel
beslut om förelägganden och beslut om kontrollbesök. Enligt Journalistförbundet bör
huvudregel istället vara att uppgifterna är offentliga (ett rakt skaderekvisit). På det sättet finns
det möjlighet att skydda vissa uppgifter om det kan antas att ett utlämnande leder till skada,
samtidigt som hanteringen av stödet blir transparent.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
Utredningen föreslår att författningsändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2021. Enligt
utredningen är det viktigt att de föreslagna ändringarna i offentlighets- och
sekretesslagslagstiftningen kan träda i kraft så snart som möjligt för att möjliggöra för
allmänheten att få insyn i ärenden om stöd vid korttidsarbete. Journalistförbundet delar
utredningens uppfattning. Under Corona-krisen har lagändringar genomförts snabbare än
vanligt. Vissa lagändringar som normalt skulle ta månader att genomföra har klubbats
igenom på några veckor. Journalistförbundet ifrågasätter varför denna fråga inte kan
hanteras mer skyndsamt. Enligt Journalistförbundet bör regeringen överväga om det inte går
att tidigarelägga ikraftträdandet.
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