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Malmö stad

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-05-11 kl. 09:00-11:15

Plats

Kungsgatan 13, rum 5130

Beslutande ledamöter

Anders Rubin (S) (Ordförande)
Michael Högberg (L) (Vice ordförande)
John Roslund (M) (Andre vice ordförande)

Ej tjänstgörande ersättare

Marie Engqvist Ridell (MP) (Deltagande på distans)
Sonja Jernström (M) (Deltagande på distans)

Övriga närvarande

Gisela Öst (Förvaltningsdirektör)
Tilde Tibblin (Nämndsekreterare)

Utses att justera

John Roslund

Justeringen

2020-05-18

Protokollet omfattar
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Remiss om Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad

HVO-2020-1249
Sammanfattning

Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad har skickats på remiss från
kommunstyrelsen till samtliga nämnder och bolag. Utredningen ger förslag om att inrätta en
visselblåsarfunktion med syfte att ”fånga upp sådana särskilt allvarliga oegentligheter som
annars riskerar att inte nå fram till rätt personer och som kan få allvarliga konsekvenser för
organisationen”. Funktionen föreslås begränsas till allvarligare oegentligheter som rör
personer i ledande ställning.
Förvaltningens synpunkter på förslaget gäller att införandet av en visselblåsarfunktion bör
avvaktas tills den pågående statliga utredningen på området har lämnat sina
författningsförslag. Förvaltningen har också ett antal mindre synpunkter kring bland annat
påverkan på andra avvikelserapporteringssystem, finansiering och säkerställande av korrekt
personuppgiftsbehandling.
Beslut

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott föreslår hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden besluta:
1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner arbetsutskottets förslag till yttrande
om remissen Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad.
Yrkanden
Anders Rubin (S) yrkar att stycket i förvaltningens förslag till yttrande som handlar om att
avvakta den statliga utredningen på området stryks.
Beslutsgång
Arbetsutskottet är enigt i att stryka det stycke i förvaltningens förslag till yttrande som
handlar om att avvakta den statliga utredningen på området och att därefter föreslå nämnden
att godkänna arbetsutskottets förslag till yttrande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag
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