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Till
Kommunstyrelsen

Stadsgemensam visselblåsarfunktion
Intern rapporteringskanal för stadens nämnder, bolag och
stiftelser enligt lag om skydd för personer som rapporterar om
missförhållanden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar
följande.
1. Ändring i reglemente för kommunstyrelsen enligt bilaga
till utlåtandet godkänns.
2. Rapporteringskanalen ska delas av samtliga stadens
nämnder och berörda bolag inom Stockholms Stadshus
AB.
3. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge stadens
berörda bolagsstyrelser i uppdrag att uppfylla
skyldigheten att ha en intern rapporteringskanal genom
att besluta att dela den stadsgemensamma
visselblåsarfunktionen och förfarandena för rapportering
och uppföljning.
4. Berörda kommunala stiftelser som är skyldiga att inrätta
en intern rapporteringskanal ska beredas möjlighet att
dela den stadsgemensamma visselblåsarfunktionen och
förfarandena för rapportering och uppföljning.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2022 att
kommunstyrelsen ska inrätta en stadsgemensam
visselblåsarfunktion.
Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för funktionen anges i ett
tillägg i kommunstyrelsens reglemente och att berörda bolag inom
Stockholms stadshus AB uppmanas att besluta om att dela den
stadsgemensamma funktionen. Berörda stiftelser erbjuds möjlighet
att dela funktionen om de vill.
Stadsledningskontoret
Ragnar Östbergs Plan 1
105 35 Stockholm
start.stockholm

Tjänsteutlåtande
Dnr KS 2021/1703
Sida 2 (3)

Bakgrund
EU antog 2019 direktiv om skydd för personer som rapporterar om
överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet. För
genomförande av direktivet har riksdagen antagit lag (2021:890) om
skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.
Enligt den nya lagen ska offentliga verksamhetsutövare senast den
17 juli 2022 ha inrättat en intern rapporteringskanal för mottagande
av rapporter om misstänkta överträdelser samt förfaranden för att
hantera rapporterna, dvs. en intern visselblåsarfunktion. Även för
kommunala bolag och stiftelser med fler än 50 anställda ska en
sådan funktion finnas på plats då. Det är möjligt för en kommun att
dela kanaler och förfaranden med kommunala bolag och stiftelser.
Genom lagen införs ett skydd för den som i ett arbetsrelaterat
sammanhang rapporterar om missförhållanden som det finns ett
allmänintresse av att de kommer fram. I offentlighets- och
sekretesslagen införs bestämmelser om sekretess till skydd för
uppgifter om rapporterande person och uppgifter om annan berörd
person. För att skyddet ska gälla krävs att rapportering har skett i
sådan kanal som omfattas av lagen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av juridiska avdelningen.
Ärendet
Staden ska senast den 17 juli 2022 ha inrättat en intern
visselblåsarfunktion. Kommunfullmäktige beslutade i budget för
2022 att kommunstyrelsen ska inrätta en stadsgemensam
visselblåsarfunktion. Vissa av de kommunala bolagen har sedan en
tid egna visselblåsarfunktioner, några genom en intern funktion,
andra har uppdragit hanteringen åt extern part. Dessa funktioner har
inrättats före direktivets och lagens krav på rapporteringskanalerna.
Staden har enligt lagen möjlighet att dela interna
rapporteringskanaler och förfaranden för uppföljning med de
kommunala bolag och stiftelser som omfattas av skyldigheten att ha
kanaler och förfaranden.
Stadsledningskontorets synpunkter och förslag
Stadsledningskontoret föreslår att ansvaret för den interna
rapporteringskanalen anges i ett tillägg i kommunstyrelsens
reglemente. För att uppfylla kommunfullmäktiges beslut om en
stadsgemensam funktion, och för en enhetlig hantering av rapporter
om missförhållanden enligt den nya lagen, föreslås att berörda bolag
inom Stockholms stadshus AB uppmanas att besluta om att dela den
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stadsgemensamma funktionen och att berörda stiftelser erbjuds
möjlighet att dela funktionen om de så beslutar.
Magdalena Bosson
Stadsdirektör

Catharina Gyllencreutz
Stadsjurist

Bilagor
1. Kommunstyrelsens reglemente
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