
Som anställd i Kalmar kommun har du möjlighet att påverka 
din arbetssituation och verksamheten på din arbetsplats. Dina 
åsikter, både positiva och negativa, är viktiga för verksamheten. 
Därför vill vi att det är en öppen dialog på våra arbetsplatser.
Källa: Personalprogram för Kalmar kommun

Vill du veta mer om din 
grundlagsenliga yttrandefrihet?
Kontakta personalenheten: 

Anne Elgmark, personalchef 
0480-(4)5 00 69 anne.elgmark@kalmar.se  

Mats Gustafsson, förhandlingschef  
0480-(4)5 00 71 mats.gustafsson@kalmar.se  

eller kontakta ditt fackliga ombud.

Öppet 
arbetsklimat!



Din åsikt är viktig – yttrandefrihet och 
meddelarfrihet
Du har en grundlagsenlig rätt att yttra dig fritt. Denna rätt gäller även på 
ditt arbete. Vi vill att du som är anställd i Kalmar kommun ska känna dig 
trygg med att utnyttja denna rättighet. Enligt vår mening är det viktigt att 
du gör din röst hörd. Du kan öppet komma med synpunkter på och till din 
verksamhet eller organisation, utan att oroa dig för några negativa återverk-
ningar. Men som anställd är du skyldig att arbeta efter de beslut som fattas.

Det står dig även fritt att tala med media om dina personliga åsikter när 
det gäller kommunens verksamheter. När du gör detta har du lagskydd och 
det är förbjudet för oss som arbetsgivare att efterforska källan.
Källa: Personalprogram för Kalmar kommun

Checklista om yttrandefrihet för dig 
som är offentligt anställd
 Din grundlagsenliga yttrandefrihet gäller även på jobbet. 

 Du får inte utsattas för repressalier för att du utnyttjat din yttrandefrihet. 

 Du får vända dig till massmedia och göra intervjuer på din arbetstid. 

 Du har rätt att vara anonym när du vänder dig till massmedia (med-
delarskydd). 

 Arbetsgivaren får inte försöka ta reda på vem som vänt sig till media 
(efterforskningsförbud). 

 Yttrandefriheten gäller även dig som är chef. 

 Du har rätt att informera allmänheten om vilka konsekvenser ett 
politiskt beslut innebär.

 Du får inte mot arbetsgivarens vilja bedriva opinion mot arbetsgivarens 
beslut på arbetstid och i arbetsgivarens lokaler. 

 Kontakta ditt fackförbund om du vill ha hjälp eller får problem.
Källa: vision.se

Du har rätt, och ur demokratisk synpunkt kanske också skyldighet, att 
påtala felaktigheter och brister. Du får däremot inte bryta mot den tyst-
nadsplikt som finns i många offentliga verksamheter.

Det är vettigt att först vända dig till ansvariga chefer med dina synpunkter, 
och ge dem möjlighet att göra något åt problemen innan du funderar på 
att göra din kritik offentlig.
Källa: vision.se


