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Malmö stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Protokollsutdrag

Sammanträdestid

2020-09-02 kl. 13:00-15:40

Plats

Stadshuset, stadsbyggnadskontoret rum 4033

Beslutande ledamöter

Juan-Tadeo Espitia (S) (Ordförande)
Fredrik Christian Sjögren (L) (Vice ordförande)
Anton Sauer (C) (Andre vice ordförande)
Peter Johansson (S)
Gaby Wallström (S)
Mohamed Yassin (MP)
Alexandra Thomasson (V)
Lilian Gerleman (M)
Sasha Steneram (M)
Mats Krister Mattsson (M)
Rickard Åhman Persson (SD)
Björn Johansson (S)
Britt-Marie Nilsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Narcis Spahovic (L)
Holger Cannerfors (V)
Nils Peter Christian Asker (M)
Åke Gusérus Bengtsson (SD)

Övriga närvarande

Lars Rehnberg (Förvaltningsdirektör)
Marina Nillund (Kanslichef)
Mats Åstrand (Nämndsekreterare)
Victor Nordin (Verksamhetscontroller)
Jenny Reiman Ehle (Avdelningschef KMA)
Adriana Bassini Ståhl (Kommunal)
Fredrik Björkman (Lärarförbundet)

Utses att justera

Anton Sauer (C)

Justeringen

2020-09-07

Protokollet omfattar

§90

Underskrifter

Sekreterare

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

Mats Åstrand
Ordförande

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

…………………………………

Juan-Tadeo Espitia (S)
Justerande

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

Anton Sauer (C)

…………………………………
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Remiss över utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad

GYVF-2020-1165
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-02 att utan eget ställningstagande
översända utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad till samtliga nämnder och bolag
samt de fackliga organisationerna med svar senast den 5 juni 2020.
Stadskontoret föreslår i utredningen att en visselblåsarfunktion inrättas. Syftet med
funktionen är att fånga upp sådana särskilt allvarliga oegentligheter som annars riskerar att
inte nå fram till rätt person och som kan få allvarliga konsekvenser för organisationen.
I förvaltningens förslag till remissvar föreslås gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
framföra synpunkter gällande säkerställande av visselblåsarfunktionen i förhållande till andra
rapporteringssystem, funktioner och lagstiftning, att teknisk lösning utreds för hantering av
anonymitet, att funktionen hanteras av extern aktör samt att visselblåsarmöjlighetens
motsatsförhållande till meddelarfriheten klargörs.
Beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till remissvar,
med de två beslutade tilläggen, och överlämnar detta till kommunstyrelsen.
Yrkanden
Lilian Gerleman (M) framför två tilläggsyrkande till föreslagna yttrandet för Centerpartiet och
Moderaterna:
Första sidan, tredje raden från slutet: Avgränsningen för visselblåsarfunktionen motiveras
främst med begränsningar i personuppgiftsbehandling. "En visselblåsarfunktion bör vidare
bland annat med hänsyn till dataskyddsregler begränsas till allvarligare oegentligheter och röra
personer i ledande ställning". Även grunderna för visselblåsarfunktionens begränsningar
behöver förtydligas.
Andra sidan, sista konkreta synpunkt: Även grunderna för visselblåsarfunktionens
begränsningar behöver förtydligas.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att föreslagna yttrande kompletteras med Lilian Gerlemans två
tilläggsyrkanden. Nämnden beslutar enligt ordförandes förslag.
Beslutet skickas till

Stadskontoret

Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse remissvar till utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
Remissvar GVN över utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
Beslut KSAU 200302 §135
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Utredning om visselblåsarfunktion
Utredning om visselblåsare 2020-02-17
Beslut KSAU 200511 §307
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