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GRF-2020-8933

Kommunfullmäktige

Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion
STK-2019-543

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 redovisas i ärendet till kommunfullmäktige. Utredningens
utgångspunkt har varit att det är viktigt att upptäcka och motverka oegentligheter och verka
för en sund organisation för kommunen. Utredningens förslag är att införa en
visselblåsarfunktion. Detta går också i linje med det EU-direktiv, som ska stärka skyddet för
visselblåsare, som ska implementeras i det nationella regelverket senast 2021.
Arbetsgruppen har i sin utredning redovisat exempel på hur andra kommuner och regioner
har valt att organisera sin visselblåsarfunktion. Utredningen redovisar vilka olika
rapporteringssystem som finns i Malmö stad idag för bl a klagomålshantering, avvikelser
inom arbetsmiljöområdet, kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier
samt avvikelserapportering i vissa verksamheter vid missförhållanden. I utredningen
redovisas också vilka styrdokument och riktlinjer som finns kring bl a mutor och jäv.
Bedömningen att det finns IT-stöd som uppfyller Malmö stads riktlinjer för
informationssäkerhet, regler för arkivhantering, berörd offentlighet- och sekretesslagstiftning
samt dataskyddsförordningen är gjord och redovisas. Utredningen tar upp allmänna
utgångspunkter rörande den praktiska hanteringen samt förslag till inriktning för en
visselblåsarfunktion.
Yttrande

Grundskolenämnden 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. Nämnden
ställer sig bakom utredningens Förslag till inriktning för en visselblåsarfunkton med följande
kommentarer:
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- Utse en kommunövergripande utredningsgrupp (bestående av bland annat chefsjurist och HR-direktör) som
ansvarar för hanteringen av tipsen/anmälningarna.
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.
- Införa en rutin kring hur tips/anmälningar tas emot och hanteras samt hur de ska gallras
Det är viktigt att säkerställa att det inte redan pågår en utredning kring inkommet ärende
ute på förvaltning/bolag. Det är därför viktigt att alla förvaltningar/bolag säkerställer sina
rutiner för återkoppling till anmälare i befintliga rapporteringssystem.
Övriga kommentarer angående inriktningen för en visselblåsarfunktion
Grundskolenämnden föreslår att utredningens Förslag till inriktning för en visselblåsarfunktion
kompletteras med en punkt om att en kommunikationsplan för införandet ska tas fram.
Nämnden ser det som mycket viktigt att kommunikationen till verksamheterna om en
visselblåsarfunktion är väl genomtänkt och planerad och detta bör ingå i Stadskontorets
ansvar.
Ordförande

Sara Wettergren
Grundskoledirektör

Anders Malmquist
M och C avser inkomma med ett gemensamt särskilt yttrande.

