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Diarienummer

Till

ÖFN-2020-83

Kommunstyrelsen

Remiss angående Utredning om visselblåsare i Malmö Stad
STK-2019-543

Överförmyndarnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Överförmyndarnämnden ser positivt på stadskontorets förslag till införande av en
visselblåsarfunktion i Malmö stad.
Yttrande

Det är viktigt att upptäcka och motverka oegentligheter och verka för en sund organisation
och kultur i kommunens verksamheter samt verka för allmänhetens förtroende. För att
kunna motverka oegentligheter, behöver förekomst av sådana upptäckas och informationen
nå fram till rätt personer. Införande av en visselblåsarfunktion skulle öka möjligheterna att
upptäcka oegentligheter och att informationen hamnar i rätt kanaler.
Överförmyndarnämnden ser därför positivt på införande av en visselblåsarfunktion i Malmö
stad.
Stadskontorets utredning utgår från att syftet med en visselblåsarfunktion skulle vara att
fånga upp särskilt allvarliga oegentligheter som annars riskerar att inte nå fram till rätt
personer och som kan få allvarliga konsekvenser för organisationen. Visselblåsarfunktionen
föreslås alltså vara ett komplement till de normala rapporteringsvägarna. I första hand ska
normala informations- och rapporteringsvägar användas och närmsta chefen är oftast den
normala rapporteringsvägen. Överförmyndarnämnden anser att det angivna ändamålet med
visselblåsarfunktionen är väl avvägt.
Eftersom visselblåsarfunktionen föreslås vara en intern kanal för anställda i kommunen och
kommunens helägda bolag samt begränsas till allvarligare oegentligheter och röra personer i
ledande ställning, så bör det säkerställas att anmälningar kan göras anonymt, även om det
innebär nackdelar för den vidare utredningen. Detta för att inte avskräcka från benägenheten
för medarbetarna att anmäla, vilket annars skulle motverka syftet med en
visselblåsarfunktion.
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Överförmyndarnämnden instämmer i att stadskontoret bör få ansvar för hanteringen av
visselblåsarfunktionen för staden och ansvara för utformningen av funktionen samt att en
särskild kommunövergripande utredningsgrupp bör få i uppdrag att ta emot och ansvara för
hanteringen av anmälningarna. Det bör också specificeras i vilka fall externa utredare ska
anlitas, för att säkerställa att utredningen sker av oberoende personer. Det är av vikt att alla
utredningar utmynnar i ett skriftligt utlåtande.
Det är naturligtvis också viktigt att bevaka det kommande nationella regelverket för
genomförande av visselblåsardirektivet och vid behov revidera visselblåsarfunktionen med
hänsyn till detta.
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