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Tjänsteskrivelse
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Susanne Serenhov
HR-chef
susanne.serenhov@malmo.se

Remiss angående Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö
stad Svar senast 30 september 2020
KN-2020-1379
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna för införandet av ett anonymt system för visselblåsare, utifrån bifall till en motion
av
Helena Nanne (M). Stadskontoret har utrett möjligheten för införandet av ett anonymt system
för visselblåsare utifrån de faktorer som redovisades i ärendet till kommunfullmäktige.
Utredningens utgångspunkt har varit att det är viktigt att upptäcka och motverka oegentligheter
och verka för en sund organisation och kultur i kommunens verksamheter samt att verka för
allmänhetens förtroende för kommunen. Utredningens förslag är att införa en visselblåsarfunktion.
Kulturförvaltningen anser sammantaget att utredningens förslag om införande av en
visselblåsarfunktion är tydligt och väl genomarbetat. Kulturförvaltningen ställer sig därför
bakom förslaget att Malmö stad inrättar en visselblåsarfunktion.
Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden ställer sig bakom kulturförvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
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Följebrev - Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse KSAU 200302 Utredning om visselblåsarfunktion
Utredning om visselblåsare 2020-02-17
Beslut KSAU 200302 §135
Information om remissfrist
Komplettering angående remisstid
Beslut KSAU 200511 §307
Förslag till yttrande - Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
G-Tjänsteskrivelse - Utredning om visselblåsarfunktion i Malmö stad
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Beslutsplanering

Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-03-23
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-04-27
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-05-05
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-08-24
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-09-01
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-09-10
Kulturnämnden 2020-09-23
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 21 mars 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda
möjligheterna för införandet av ett anonymt system för visselblåsare, utifrån bifall till en motion
av
Helena Nanne (M). Stadskontoret har utrett möjligheten för införandet av ett anonymt system
för visselblåsare utifrån de faktorer som redovisades i ärendet till kommunfullmäktige.
Utredningens utgångspunkt har varit att det är viktigt att upptäcka och motverka oegentligheter
och verka för en sund organisation och kultur i kommunens verksamheter samt att verka för
allmänhetens förtroende för kommunen. Utredningens förslag är att införa en
visselblåsarfunktion.
Kulturförvaltningen anser sammantaget att utredningens förslag om införande av en
visselblåsarfunktion är tydligt och väl genomarbetat.
Kulturförvaltningen ställer sig bakom förslaget att Malmö stad inrättar en visselblåsarfunktion.
När det gäller förslaget till utformning av visselblåsarfunktionen lämnar kulturförvaltningen
följande synpunkter:
-

Uppgiftslämnarens identitet kan som regel inte sekretessbeläggas, det finns således inte någon garanti för
anonymitet.
Anonymitet är en förutsättning för en visselblåsarfunktions trovärdighet. Rutinen bör säkerställa
att, när en anmälan kommer till visselblåsarfunktionen, uppgiftslämnaren är fortsatt anonym.
Här bör övervägas en extern mottagandefunktion, som kontrollerar att uppgiftslämnarens
identitet inte framkommer av anmälan.
- Utse en kommunövergripande utredningsgrupp som ansvarar för hanteringen av tipsen/anmälningarna.
En helt frikopplad granskningsfunktion skapar, precis som anonymiteten, tillit och trovärdighet
åt ett visselblåsarsystem. Här bör övervägas en extern utredningsfunktion (extern leverantör) för
de anmälningar som funktionen avser motverka dvs allvarligare oegentligheter.
- Införa en visselblåsarfunktion för anställda i kommunen och kommunens helägda aktiebolag.
Av utredningens referensexempel från andra organisationer framkommer från några att
förtroendevalda ingår i visselblåsarsystemet. Malmö stad, som landets tredjes största stad, bör
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agera som föredöme, men också verka för allmänhetens förtroende för kommunen. Här bör
övervägas att i nästa fas även omfatta förtroendevalda.
I övrigt föreslår Kulturförvaltningen att utredningens Förslag till inriktning för en visselblåsarfunktion
kompletteras med en punkt om att en kommunikationsplan för införandet ska tas fram.
Förvaltningen ser som mycket viktigt att kommunikation till verksamheterna om en
visselblåsarfunktion är väl genomtänkt och planerad och bör ingå i stadskontorets ansvar.
Ansvariga

Anna-Carin Mårtensson Avdelningschef
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

