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§

523

Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad

STK-2019-543
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 21 mars 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att
utreda möjligheterna för införandet av ett anonymt system för visselblåsare, utifrån bifall
till en motion av Helena Nanne (M). Stadskontoret har utrett möjligheten för införande av
ett anonymt system för visselblåsare utifrån de faktorer som redovisades i ärendet till
kommunfullmäktige. Utredningen och förslag till inriktning för införande av en
visselblåsarfunktion har översänts på remiss till samtliga nämnder, helägda bolag och
fackliga organisationer.
Remissinstanserna uttrycker sig positivt till införande av en visselblåsarfunktion.
Stadskontorets utredning och förslag till inriktning togs fram innan den statliga
utredningen, Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38), och propositionen för
genomförande av visselblåsardirektivet (2021/20:1939 hade lämnats. Med utgångspunkt
från förslagen i den propositionen och statliga utredningen har förutsättningarna för
inrättande av en visselblåsarfunktion förändrats och stadskontorets förslag till inriktning
och remissinstansernas synpunkter är inte längre helt relevanta. Inriktningen för
visselblåsarfunktionen föreslås bli i enlighet med den nya lagen, lag om skydd för personer
som rapporterar om missförhållanden.
Införande av visselblåsarfunktionen förslås bli den 17 juli 2022 eller då den nya
lagstiftningen stipulerar.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
1. Kommunfullmäktige beslutar att införa en visselblåsarfunktion senast den dag som
kommer att stadgas i den nya lagen (enligt nuvarande förslag den 17 juli 2022).
2. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för utformningen av
visselblåsarfunktionen i enlighet med den nya lagen om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden.
Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut ovan
1. Kommunstyrelsen uppdrar till stadskontoret att erbjuda de helägda kommunala
bolagen med fler än 50 arbetstagare att ingå i kommunens visselblåsarfunktion.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att ta fram rutiner och vid behov
riktlinjer samt kommunikation kring hanteringen av inkomna rapporter i nära
samarbete med förvaltningar, bolag och fackliga organisationer.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att utse anställda eller enhet inom
stadskontoret för att hantera de interna delarna av visselblåsarfunktionen.

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att upphandla IT-stöd för
mottagningsfunktion samt extern utredningsfunktion.
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5. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att vid behov ta fram förslag på
kompletteringar i kommunstyrelsens reglemente och andra styrdokument.
6. Kommunstyrelsen uppdrar åt stadskontoret att senast under våren 2022 återkomma
med en lägesrapport rörande införande av visselblåsarfunktionen.
Beslutsunderlag

G-Tjänsteskrivelse KSAU 210920 Utredning om visselblåsarfunktion i
Malmö stad

Utredning om visselblåsare 2020-02-17

Grundskolenämnden beslut 200923 § 131 med Särskilt yttrande (M+C)

Remissvar från grundskolenämnden

Förskolenämnden beslut 200923 § 105 med Särskilt yttrande (V)

Remissvar från förskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslut 200902 § 90

Remissvar från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Tekniska nämnden beslut 200526 § 186

Remissvar från tekniska nämnden

Stadsbyggnadsnämnden beslut 200527 § 162

Remissvar från stadsbyggnadsnämnden

Miljönämnden beslut 200526 § 94

Remissvar från miljönämnden

Kulturnämnden beslut 200923 § 79

Remissvar från kulturnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 200525 § 149

Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden

Funktionsstödsnämnden beslut 200525 § 57

Remissvar från funktionsstödsnämnden

Överförmyndarnämnden beslut 200527 § 80

Remissvar från överförmyndarnämnden

Fritidsnämnden beslut 200507 § 61

Remissvar från fritidsnämnden

Servicenämnden beslut 200526 § 66

Remissvar från servicenämnden

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens beslut 200519 § 66

Remissvar från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Remissvar från Vision

Remissvar från Saco

Remissvar från MKB Fastighets AB

Remissvar från Boplats Syd AB

Remissvar från Parkeringsövervakning i Malmö AB

Kommunfullmäktige beslut 190321 §73

Beslut KSAU 200302 §135

Beslut KSAU 200511 §307

Valnämnden beslut 200519 § 15

Remissvar från valnämnden

5

