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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 juni 2017 beretts tillfälle att avge
yttrande över betänkandet Meddelarskyddslagen – fler verksamheter med stärkt
meddelarskydd (SOU 2017:41).
Sammanfattning
Advokatsamfundet – som hänvisar till de synpunkter som i tidigare sammanhang anförts i
fråga om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet1 – har i
huvudsak ingen erinran mot förslagen i betänkandet, men vill framhålla följande.
Synpunkter
Advokatsamfundet konstaterar att lagen (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda
verksamheter (meddelarskyddslagen) har antagits under utredningens arbete och trädde i
kraft den 1 juli 2017. I lagen anges vilka personkategorier som omfattas av regleringen
om meddelarskydd. Advokatsamfundet delar inte utredningens bedömning att det enbart
mot bakgrund av befintlig lagstiftning skulle saknas skäl för utredningen att föreslå att
även andra personkategorier än de som redan förekommer i lagen bör omfattas av ett
meddelarskydd. Advokatsamfundet hade därför gärna sett att utredningen hade haft en
bredare utgångspunkt för sina bedömningar och förslag.
Advokatsamfundet instämmer i utredningens bedömning att tydlighet i lagstiftningen bör
prioriteras och har i och för sig inga synpunkter på de ytterligare verksamhetsområden
som utredningen menar att lagstiftningen ska omfatta. Enligt Advokatsamfundet har dock
utredningens val av perspektivbegränsning, medfört en olycklig avgränsning genom att
sådana personalkategorier som bl.a. i utredningsdirektiven omnämns vara av intresse för
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frågan om stärkt meddelarskydd, såsom exempelvis personer som av Polisen,
Kriminalvården eller annan myndighet inhyrd arrest-, häktes- och bevakningspersonal,
enligt betänkandet inte kan omfattas av lagen i förhållande till sin uthyrande arbetsgivare.
Advokatsamfundet efterlyser vidare överväganden kring frågan om det finns skäl att
utvidga Justitieombudsmannens, JO:s, tillsynsområde rörande aktuellt meddelarskydd.
Advokatsamfundet anser att JO:s tillsyn skulle kunna fylla en viktig funktion som ett
komplement till det arbetsrättsliga sanktionssystemet. Ett sådant komplement kan vara
adekvat för verksamheter som har beröringspunkter med myndighetsutövning.
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