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Till kommunfullmäktige i Sundsvalls kommun den 28 februari 2011 
 

Motion om utbildning i och information om 
meddelarfrihet och meddelarskydd 

Förslag till beslut 

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att Sundsvalls kommun så snart som möjligt för samtliga förtroendevalda 
politiker i Sundsvalls kommunkoncern genomför utbildningar med särskild 
fördjupning kring meddelarfrihet och meddelarskydd. 
 
att Sundsvalls kommun så snart som möjligt för samtliga chefer inom 
Sundsvalls kommunkoncern genomför utbildningar med särskild 
fördjupning kring meddelarfrihet och meddelarskydd. 
 
att Sundsvalls kommun så snart som möjligt för samtliga anställda inom 
Sundsvalls kommun genomför en bred informationsinsats av betydelsen 
och innerbörden av meddelarfrihet och meddelarskydd. 
 

Bakgrund 

Den senaste tiden har det förts en bra och absolut nödvändig offentlig 
debatt om meddelarfrihet och meddelarskydd för personal anställda i 
offentlig sektor. I den debatten har framförts en oro över att det blir allt 
färre anställda inom framförallt kommuner och landsting som vågar 
offentligt framföra kritik om sin arbetsplats. Detta trots att just 
meddelarfriheten och meddelarskyddet ska möjliggöra detta. 
 
Till detta kan läggas att vi ser allt fler offentligt finansierade tjänster utförs 
av privata företag. De verksamheterna omfattas inte av denna lagstiftning. 
Det innebär att personal som i dessa privata verksamheter offentligt vill 
påtala brister saknar rättsligt skydd om arbetsgivaren på något sätt vill 
straffa den anställde för detta.  
 
Den debatt som nu förs kring dessa frågor visar samtidigt på att det tycks 
finnas en utbredd okunskap bland såväl anställda i offentlig verksamhet 
som politiker om meddelarfrihet och meddelarskydd. Både vad gäller att 
det finns en sådan lagstiftning och vad den faktiskt innebär.  
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Förslag 

Utifrån ovanstående bakgrundsbeskrivning anser vi socialdemokrater att 

medvetandet om meddelarfrihet och meddelarskydd måste öka bland 
samtliga förtroendevalda politiker, chefer och anställda i Sundsvalls 
kommunkoncern.   
 
Vi tror att det bäst kan uppnås genom att så snart som möjligt i Sundsvalls 
kommunkoncern genomföra utbildningar med särskild fördjupning kring 
meddelarfrihet och meddelarskydd för samtliga politiskt förtroendevalda 
och samtliga chefer.    
 
För att få genomslag i hela organisationen ska dessa utbildningsinsatser 
kompletteras med en bred informationsinsats av betydelsen och 
innerbörden av meddelarfrihet och meddelarskydd för samtliga anställda 
inom Sundsvalls kommunkoncern.   
 

Underskrift 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen  
 
 
 
Joao Pinheiro (S) 
Partiföreträdare 


