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Kommunstyrelsen

Yttrande över Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad STK-2019543
Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden ställer sig positiv till förslaget om att Malmö stad inrättar en
visselblåsarfunktion och att stadskontoret blir ansvarig. 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.
Yttrande

Stadsbyggnadsnämnden 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 ser det som viktigt att den rutin med närmre beskrivning av hur anmälningarna ska tas
emot och hanteras som föreslås inkluderar en tydlig information om a) i vilka fall externa
utredare kommer att anlitas, b) hur hantering av anmälan som rör utredningsgruppen
kommer att hanteras, samt c) hur uppföljning av rapporteringen kommer att ske. Nämnden
föreslår att en riskbedömning som kartlägger och bedömer i vilka fall den interna
utredningsgruppen riskerar att inte nå upp till kraven på opartiskhet och oberoende utgör
grund för rutin för hantering av anmälan.
Nämnden ställer sig frågande till utredningens definition av ”personer i ledande ställning” då
den enbart inkluderar personer i förvaltningarnas och bolagens ledningsgrupp. Samtliga
chefer inom Malmö stad besitter, i och med sin chefsroll, ett förtroendekapital och ansvar
som inte går att tolka som någonting annat än att de är i ledande ställning. Nämnas bör att
det även finns medarbetare som i och med sin särskilda ställning har sådan makt, förtroende
och ansvar att de kan tolkas som ”personer i ledande ställning” trots att de inte har en roll
som chef eller ingår i förvaltningarnas eller bolagens ledningsgrupp.
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Övriga kommentarer angående inriktningen för en visselblåsarfunktion
Stadsbyggnadsnämnden 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 bör ingå i stadskontorets ansvar.
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