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Miljönämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för
införan-det av ett anonymt system för visselblåsare. Stadskontoret har utrett möjligheten för
införan-det av ett anonymt system för visselblåsare utifrån de faktorer som redovisades i
ärendet till kommunfullmäktige. Utredningens förslag är att införa en visselblåsarfunktion i
Malmö stad. Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget om att inrätta en
visselblåsarfunktion i Malmö stad som stadskontoret blir ansvarig för. Miljönämnden tycker
att utredningen är bra och pekar ut de svårigheter som finns med dagens lagstiftning gällande
anonymitetsskyddet.
Yttrande

Miljönämnden ställer sig positiv till förslaget om att inrätta en visselblåsarfunktion i Malmö
stad som stadskontoret blir ansvarig för. 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.
Miljönämnden anser att utredningen är bra och pekar ut de svårigheter som finns med
dagens lagstiftning gällande anonymitetsskyddet. Lagändringar som tillförsäkrar anmälaren
anonymitet blir nödvändiga i samband med genomförandet av visselblåsardirektivet i svensk
rätt, för att myndigheter ska kunna inrätta rapporteringssystem som uppfyller direktivets
krav. Miljönämnden anser att det är en fördel att redan nu påbörja arbetet att inrätta ett
visselblåsarsystem för att enkelt kunna anpassas till de förutsättningar som råder när
direktivet genomförts år 2021.
Utredningen om visselblåsarfunktion ger en bra bild över befintliga rapporteringssystem i
Malmö stad. Utredningen sammanfattar också på ett bra sätt hur några kommuner och en
region arbetar med sin visselblåsarfunktion.
Miljönämnden vill framföra följande synpunkter som bör beaktas och arbetas in i kommande
utformning av rutin för visselblåsarfunktion i Malmö stad:
Miljönämnden föreslår att utredningens förslag till inriktning för en visselblåsarfunktion
kompletteras med en utgångspunkt att en kommunikationsplan för införandet ska tas fram.
Miljönämnden vill särskilt påtala vikten av tydlighet i rutinen som tas fram när det gäller att
beakta att det idag inte finns sekretessregler i offentlighets- och sekretesslagen som med
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säkerhet kan skydda identiteten för den som anmäler eller för den som är föremål för
anmälan.
Håkan Nilsson, ekonomichef, har deltagit i utarbetandet av yttrandet. Samråd har skett med
Erik Molander, stadsjurist
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