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Förvaltningens förslag till beslut
Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Maria Jansén
Kulturdirektör

Lena Nilsson
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Sammanfattning
Kulturnämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen som avser
en stadsgemensam visselblåsarfunktion. Staden ska senast den 17
juli 2022 ha inrättat en intern rapporteringskanal, en visselblåsarfunktion. Det framgår av lagen om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden, som bygger på det så kallade
visselblåsardirektivet.
Kulturförvaltningen ser positivt på den nya funktionen och vill
framföra följande synpunkter. Kommunstyrelsen bör fastställa
tydliga anvisningar för hur visselblåsarfunktionen ska användas.
Kulturförvaltningen vill gärna bidra i det arbetet. Det är viktigt att
den nya visselblåsarfunktionen ges tillräckliga resurser och
möjligheter att arbeta självständigt och oberoende. Arbetet med den
nya visselblåsarfunktionen bör kontinuerligt följas upp och
återrapporteras till kommunstyrelsen och övriga nämnder.
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Bakgrund
Kommuner och regioner ska senast den 17 juli 2022 ha inrättat en
intern rapporteringskanal, en visselblåsarfunktion. Det framgår av
den nya lagen om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden. Lagen bygger på det så kallade
visselblåsardirektivet som är ett EU-direktiv.
De nya reglerna om en visselblåsarfunktion innebär att kommuner
och regioner är skyldiga att införa särskilda kanaler för rapportering
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av missförhållanden. Uppgifter om visselblåsares identitet ska
omfattas av nya bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2022 att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en stadsgemensam
visselblåsarfunktion. Stadsledningskontoret har nu tagit fram ett
förslag som skickats ut på remiss till samtliga nämnder och några
kommunala bolag. Remissen ska besvaras senast den 26 april 2022.
Förslaget innebär att kommunstyrelsen ska inrätta en
stadsgemensam visselblåsarfunktion. Funktionen ska gälla för alla
nämnder. Berörda kommunala bolag och stiftelser erbjuds också
möjlighet att använda funktionen.
Införandet av en visselblåsarfunktion är ett nytt ansvarsområde för
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens reglemente behöver därför
kompletteras med det nya ansvarsområdet. Enligt förslaget till nytt
reglemente ska kommunstyrelsen ansvara för en intern
rapporteringskanal enlig lagen om skydd för personer som
rapporterar om missförhållanden.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom administrativa staben.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Kulturförvaltningen ser positivt på att staden ska inrätta en
stadsintern visselblåsarfunktion. En stadsintern visselblåsarfunktion
är en viktig del i arbetet för stärka allmänhetens förtroende för våra
verksamheter. Kulturförvaltningen vill därför understryka vikten av
att den nya visselblåsarfunktionen ges tillräckliga resurser och
möjligheter att arbeta självständigt och oberoende.
Det är viktigt att kommunstyrelsen fastställer tydliga anvisningar
för hur visselblåsarfunktionen ska användas. Kulturförvaltningen
vill gärna bidra i arbetet med att ta fram tydliga anvisningar.
Stockholms stad är en stor och komplex organisation. Att inrätta en
stadsgemensam visselblåsarfunktion för alla stadens verksamheter
kan innebära vissa utmaningar. Kulturförvaltningen ser därför gärna
att arbetet med den nya visselblåsarfunktionen kontinuerligt följs
upp och återrapporteras till kommunstyrelsen och övriga nämnder.
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