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Utkast till lagrådsremiss ”Ett fönster av möjligheter –  
stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende! 
 

Tidningsutgivarna (TU) (tidigare TU – Medier i Sverige) har getts tillfälle 

att yttra sig över rubricerat utkast till lagrådsremiss och får anföra 

följande. TU begränsar sitt yttrande till frågorna om offentlighet, 

sekretess och meddelarfrihet. 

TU har tidigare yttrat sig över departementspromemorian ”Stärkt 

barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser 

rörande bl a omedelbar placering, sekretess och skolgång” (Ds 2020:16). 

TU kritiserade i sitt yttrande förslagen om sekretess och att 

meddelarfrihet inte skulle gälla. Den kritiken kvarstår även gällande 

förslagen i den nu aktuella lagrådsremissen. 

Som TU då anförde måste en utgångspunkt för varje övervägande om 

sekretess vara offentlighet och att det är sekretessen som ska motiveras. 

TU noterar att lagrådsremissen i det avseendet har förbättrats, men kan 

likafullt inte dela slutsatserna.  

TU kan dela uppfattningen att sekretessen rörande skyddade boenden i 

viss utsträckning är nödvändig, men anser att detta också måste vägas 

mot behovet av insyn och granskning av verksamheterna. Med en 

sekretessbestämmelse med ett omvänt skaderekvisit kommer sekretessen 

dock i praktiken att bli absolut. TU avstyrker därför förslaget och 

förordar alltjämt att bestämmelsen utformas med ett rakt skaderekvisit. 

På samma sätt anser TU att sekretessintresset inte väger så starkt att det 

motiverar en inskränkning av meddelarfriheten. 

Som TU konstaterade i remissyttrandet över departementspromemorian, 

så framhölls redan där (s 67 ff) att en grundläggande utgångspunkt är att 

undantag från meddelarfriheten endast bör göras i de fall där 

sekretessintresset väger så starkt att man knappast kan tänka sig en 

situation där insynsintresset väger över. Enligt TU:s mening är i dessa 

fall behovet av meddelarfriheten, som den säkerhetsventil den utgör, 
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exempelvis för att uppdaga oegentligheter och säkerhetsproblem i 

verksamheten, just sådana situationer. 

Mot den bakgrunden avstyrker TU även nu förslaget om att begränsa 

meddelarfriheten.  

Tidningsutgivarna (TU) 

Johan Taubert  Per Hultengård 
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