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Malmö stad

Grundskolenämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-23 kl. 09:00-12:00

Plats

Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6A, vån 9, sal C9-1

Beslutande ledamöter

Sara Wettergren (L) (Ordförande)
Sanna Axelsson (S) (Vice ordförande)
John Eklöf (M) (Andre vice ordförande)
Gert Åke Troells Jakobsson (S)
Lisa Stolpe (V)
Sofie Andersson (M)
Cecilia Barwén (M)
Joacim Ahlqvist (C)
Nima Gholam Ali Pour (SD)
Ulf Blomström (SD)
Arzu Erden (S) ersätter Linnea Jacobsson (S)
Kamyar Alinejad (S) ersätter Mubarik Mohamed Abdirahman (S)
Malte Roos (MP) ersätter Johanna Öfverbeck (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Håkan Mikael Nilsson (S)
Ines Pentmo (S)
Charlotte Hedendahl (L)
Helena Olsson (V)
Gustaf Kock (M)
Leif Mohlin (C)
Nichodemus Nilsson (SD)
Reginald Scott (SD)

Övriga närvarande

Anders Malmquist (Direktör)
Jesper Svedgard (Sekreterare)
Johan Åstrand (Personalrepresentant, Lärarnas riksförbund)
Helena Quarfood (Personalrepresentant, Lärarförbundet)
Åsa Petersson (Personalrepresentant, Kommunal)
Daniel Pamp (Utredningssekreterare)
Karin Andersson (Utvecklingssekreterare)
Ingela Nilsson (Utredningssekreterare)
Beata Engels Andersson (Sektionschef, utvecklingsavdelningen sektion 5)
Christina Malmberg (Politisk sekr m bered)
Jan Walhagen (Utvecklingssamordnare)

Utses att justera

John Eklöf (M)

Justeringen

2020-09-30

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Jesper Svedgard
Ordförande

...........................................

…………………………………

Sara Wettergren (L)
Justerande

...........................................

John Eklöf (M)

…………………………………

2

Protokollet omfattar

§131
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§

131

Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion

GRF-2020-8933
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna för införandet av ett anonymt system för visselblåsare. En arbetsgrupp på
Stadskontoret har utrett möjligheten för införande av ett anonymt system för visselblåsare
utifrån de faktorer som redovisades i ärendet till kommunfullmäktige. Grundskolenämnden
ställer sig positiva till att det införs en visselblåsarfunktion i Malmö stad och ställer sig bakom
förslaget till inriktning som beskrivs i utredningen.
Beslut

Grundskolenämnden beslutar
1. Grundskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och skickar det till
kommunstyrelsen med följande ändring,
o Meningen "För att säkerställa objektivitet och neutralitet bör det övervägas att
uppdra till extern aktör att hantera visselblåsarfunktionen" på sida 2 i förslag
till yttrande ändras till "För att säkerställa objektivitet och neutralitet bör det
övervägas att uppdra till extern aktör att hantera visselblåsarfunktionen under
förutsättning att det inte blir kostnadsdrivande för berörda förvaltningar".
Reservationer och särskilda yttranden
John Eklöf (M), Sofie Andersson (M), Cecilia Barwén (M) och Joacim Ahlqvist (C) avser
inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.
Yrkanden
Ordföranden yrkar, med instämmande av Sanna Axelsson (S), Lisa Stolpe (V), Malte Roos
(MP) och Nima Gholam Ali Pour (SD), bifall till förvaltningens förslag till yttrande med
följande ändring


Meningen "För att säkerställa objektivitet och neutralitet bör det övervägas att
uppdra till extern aktör att hantera visselblåsarfunktionen" på sida 2 i förvaltningens
förslag till yttrande ändras till "För att säkerställa objektivitet och neutralitet bör det
övervägas att uppdra till extern aktör att hantera visselblåsarfunktionen under
förutsättning att det inte blir kostnadsdrivande för berörda förvaltningar".

Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att grundskolenämnden beslutar att
godkänna förvaltningens förslag till yttrande med av ordföranden föreslagen ändring och
skickar det till kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag








Tjänsteskrivelse GRNAU 200911 Remiss angående utredning om
visselblåsarorganisation
§115 GRNAU Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion
Förslag till yttrande GRN 200923 Remiss angående utredning om
visselblåsarfunktion
Utredning om visselblåsare 2020-02-17
Beslut KSAU 200302 §135
Beslut KSAU 200511 §307
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Särskilt yttrande

Grundskolenämnden 2020-09-23
Ärende GRF-2020-8933: Remiss angående Utredning om
visselblåsarfunktion
Moderaterna och Centerpartiet ställer sig positiva till uppdraget om att införa ett anonymt system
för visselblåsare. Det är viktigt att staden kan säkerställa objektivitet och neutralitet vid anmälan
misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning.
Men vi ställer oss något restriktiva till den styrande minoritetens ändringar i yttrandet. Enligt den
styrande minoriteten bör en extern aktör hantera inkomna anmälningar under förutsättning att
det inte är kostnadsdrivande för beställande förvaltningar. Vi ställer oss även frågande till om det
är grundskolenämndens uppgift att yttra sig över eftersom visselblåsarfunktioner kommer ligga
under stadskontoret. Det är enligt oss en viktig aspekt att beakta och i synnerhet när den styrande
minoriteten inte förmår sig att härleda eventuella kostnadsökningar för beställande förvaltningar.
Grundskolenämnden har inte fått någon förklaring på vilket sätt det skulle vara kostnadsdrivande
eller vem det skulle beröra. Om den styrande minoriteten väljer att lägga fram ett förslag till
ändring så vore tacksamt om det även fanns en idé eller tanke för var kostnaden eventuellt
kommer att uppstå. Annars finns det en överhängande risk att nämnden enbart ta ställning till
något som ser bra ut på pappret utan någon större förankring till verkligheten.
John Eklöf (M)

Cecilia Barwén (M)

Sofie Andersson (M)

Med instämmande av
Karin Waldenström (M)

Gustaf Kock (M)

Leif Mohlin (C)

Joacim Ahlqvist (C)

