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Kommunfullmäktige

Yttrande över Remiss angående utredning om visselblåsarfunktion i Malmö
stad
Förskolenämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för
införandet av ett anonymt system för visselblåsare. Stadskontoret har genom en arbetsgrupp
med representanter från HR-avdelningen och avdelningen Intern ledning och stöd utrett
möjligheten för införandet av ett anonymt system för visselblåsare utifrån de faktorer som
redovisades i ärendet till kommunfullmäktige.
Förskolenämnden ställer sig positiv till förslaget om att Malmö stad inrättar en
visselblåsarfunktion. Nämnden instämmer i utredningens ståndpunkt att det är viktigt att
upptäcka och motverka oegentligheter samt verka för en sund organisation och kultur i
kommunens verksamheter. Nämnden instämmer också med utredningens beskrivning av
syftet med en visselblåsarfunktion. Förskolenämnden anser samtidigt att utredningen i vissa
delar tydligare behöver beskriva avvägningar och motiveringar till de förslag som lämnas.
Nämnden har också kommentarer till de allmänna utgångspunkterna rörande den praktiska
hanteringen av visselblåsarfunktionen.
Yttrande

Förskolenämnden bedömer att stadskontorets utredning om en visselblåsarfunktion väl
beskriver det som är viktigt att tänka på inför inrättandet av en sådan funktion.
Nämnden instämmer i utredningens Allmänna utgångspunkter rörande den praktiska hanteringen
men har några kommentarer i följande avsnitt:
Avgränsningar av visselblåsarfunktionen. För att minska osäkerheten för både anmälare och
mottagare behöver det förtydligas ytterligare vad som menas med allvarliga ogentligheter.
Det är också av vikt att lagstadgade avvikelsesystem och andra rapporteringssystem som
redan finns inom Malmö stad används i första hand.
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Hantering och utredning. Förskolenämnden ser det som viktigt att säkerställa objektivitet och
neutralitet så långt det är möjligt i hantering och utredning av anmälningar. Nämnden anser
därför att det hade varit en fördel att få ta del av ytterligare argument och avvägningar som
lett fram till slutsatsen att inrätta en intern utredningsgrupp med uppdrag att ta emot
anmälningar och ansvara för hanteringen av dem. Nämnden efterfrågar argument i
utredningen till varför en lösning med en extern aktör valdes bort.
Nämnden menar att det inte får råda någon tveksamhet angående möjligheten till anonymitet
för visselblåsare. Det ska också tydliggöras för anmälaren hur anonymitet påverkar
förutsättningarna för vidare hantering av ärendet.
Vidare förslår nämnden att en kommunikationsplan för införandet av visselblåsarfunktionen
tas fram. Nämnden ser det som mycket viktigt att kommunikationen till verksamheterna om
en visselblåsarfunktion är väl genomtänkt och planerad och den bör ingå i stadskontorets
ansvar.
Avslutningsvis bedömer nämnden att staden bör vänta och väga in resultatet av den statligt
tillsatta utredningen angående hur EU-direktivet (visselblåsardirektivet) ska genomföras i
svensk rätt innan beslut fattas om införande och utformning av en visselblåsarfunktion inom
Malmö stad.
Mot bakgrund av kommentarerna ovan ställer sig förskolenämnden bakom utredningens
förslag att inrätta en visselblåsarfunktion inom Malmö stad och utredningens Förslag till
inriktning för en visselblåsarfunktion.
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