Kulturnämnden 2022-02-22

Sida 7 (25)

§4
Stadsgemensam visselblåsarfunktion (KS
2021/17903). Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.1/111/2022
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från kulturförvaltningen:
1. Kulturnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande
till kommunstyrelsen som svar på remissen.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från
2022-03-18.
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.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordförande Jonas Naddebo (C) finner att nämnden beslutar enligt
förslag från kulturförvaltningen.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Torun Boucher m.fl.
(V) och Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande:
Till skillnad från den tidigare visselblåsarlagen, Lagen om
skydd för personer som rapporterar om missförhållanden,
där ett ärende hanteras som en allmän handling utifrån
offentlighetsprincipen, omfattas i den nya lagen anmälan,
anmäld person och visselblåsaren av ett sekretesskydd.
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Stadens verksamhet och välfärdssystemen i stort finansieras
av gemensamma skattemedel. För systemens legitimitet är
det viktigt att offentliga medel inte missbrukas. Korruption
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som exempelvis kommer till uttryck i felaktiga
utbetalningar, bidragsbrott eller olika former av otillbörligt
gynnande skadar förtroendet för Stockholm stad, men
också för det offentliga som helhet. Det urholkar
rättsstatens legitimitet och undergräver demokratin. Det
minskar medborgarnas incitament att bidra till samhället
och att betala skatt.
Sveriges Kommuner och Regioner SKR beskriver
välfärdsbrott, korruption och otillbörlig påverkan som ett
växande problem. Välfärdsbrott är dessutom ett
oroväckande växande problem och Brottsförebyggande
Rådet Brå lyfter att det finns alldeles för lite kunskap ute i
kommunerna om brott som förutsätter företag – kopplat till
hemtjänst, personlig assistans, vårdgivare och liknande
välfärdstjänster. Ett stärkt skydd för visselblåsare kommer
naturligtvis inte att lösa detta som genom ett trollslag – men
det är en liten bit på vägen.
Det vore intressant att också kunna följa hur många ärenden
som når stadens högsta ledning och välbehövligt om det
kommer att finnas ett system för detta också. Det är ett
erkänt problem att information gärna stannar eller tvättas på
vägen. För en proaktiv verksamhetsutveckling och även för
ett stabilt brottsförebyggande arbete i staden behöver vi all
kunskap vi kan få.
Ersättaryttrande

Madeleine Kaharascho Fridh (Fi) instämmer i särskilt uttalande
från vice ordförande Torun Boucher m.fl. (V) och Emilia
Bjuggren m.fl. (S).

Askbykroken 13
Box 8100
163 08 Spånga
start.stockholm

