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Sammanfattning

Stadskontorets förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente är föranlett av att Malmö
stad från och med juli 2022 inför en visselblåsarfunktion. I enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige och på uppdrag av kommunstyrelsen arbetar stadskontoret med förberedelser
för införandet av denna. Det pågår en upphandling av en extern mottagningsfunktion som ska
ta emot anmälningar, kommunicera med anmälaren och som även ska kunna tilldelas möjlighet
att utföra vissa utredningar. En intern mottagningsfunktion med oberoende och självständiga
tjänstepersoner kommer att vara placerad på stadskontoret. Det föreslås att ansvaret för visselblåsarfunktionen tydliggörs i kommunstyrelsens reglemente.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktig besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner förslaget till tillägg i § 3 i kommunstyrelsens reglemente.
2. Kommunfullmäktige beslutar att ändringen ska träda i kraft från och med den 1 juli
2022.
Beslutsunderlag
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Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-28
Kommunstyrelsen 2022-04-06
Kommunfullmäktige 2022-04-28
Beslutet skickas till

SIGNERAD

2022-03-21

Samtliga nämnden
MKB Fastighets AB
Malmö Live konserthus AB
Malmö kommuns parkerings AB
Malmö stadsteater AB
Parkeringsövervakning i Malmö AB
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Sysav AB
Räddningtjänsten Syd
Ärendet

Den 17 december 2021 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft, lagen om skydd för personer
som rapporterar om missförhållanden (2021:890). Den nya lagen är mer omfattande och mer detaljerad än den tidigare visselblåsarlagen och innebär bland annat att alla arbetsgivare med fler än
50 anställda blir skyldiga att införa en rapporteringskanal. För kommunernas del och arbetsgivare
med fler än 250 anställda ska rapporteringskanalerna finnas tillgängliga från och med den 17 juli
2022.
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2021 att uppdra åt kommunstyrelsen att ansvara
för utformningen av visselblåsarfunktionen i enlighet med den nya lagen om skydd för personer
som rapporterar om missförhållanden. I ärendet framgår att alla helägda bolag med fler än 50
medarbetare ska erbjudas att ingå.
I enlighet med uppdraget från kommunstyrelsen till stadskontoret arbetar en stadsövergripande
arbetsgrupp med att förbereda införandet av en visselblåsarfunktion. Det pågår en upphandling
av en extern mottagningsfunktion som ska ta emot anmälningar, kommunicera med anmälaren
och som även ska kunna tilldelas möjlighet att utföra vissa utredningar. En intern mottagningsfunktion med oberoende och självständiga tjänstepersoner kommer att vara placerad på juridiska
enheten, stadskontoret. Den interna mottagningsfunktionens uppdrag innefattar att kommunicera med den externa mottagningsfunktionen samt förvaltningarna och bolagen. Den interna mottagningsfunktionens ansvar blir att bedöma och fatta beslut i inkomna visselblåsarärenden med
den externa mottagningsfunktionens rekommendation som underlag. Ett förslag om riktlinjer
för visselblåsarfunktionen är under utarbetande och planeras till kommunstyrelsen före sommaren 2022.
Med anledning av införandet av en visselblåsarfunktion behöver kommunstyrelsens reglemente
revideras. Ett tillägg föreslås om att kommunstyrelsen ansvarar för kommunens visselblåsarfunktion. Tillägget föreslås infogas under 3§ Styrelsens övergripande uppgifter, juridik;
vara ansvarig för Malmö stads visselblåsarfunktion.
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