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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Införande av en stadsgemensam
visselblåsarfunktion
Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1703
Förvaltningens förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens
tjänsteutlåtande och överlämnar det som svar på remissen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar
justering.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd gällande införandet av en stadsgemensam
visselblåsarfunktion. 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. Kommunfullmäktige beslutade i 2022 års budget
att kommunstyrelsen ska inrätta en stadsgemensam
visselblåsarfunktion. Sammanfattningsvis föreslås 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. Förvaltningen ställer
sig positiv till förslaget om att dela en stadsgemensam funktion.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd gällande införandet av en stadsgemensam
visselblåsarfunktion. Ärendet har även remitterats till Stockholms
Stadshus AB, SHIS bostäder, samtliga övriga stadsdelsnämnder och
samtliga facknämnder i Stockholms stad.
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
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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.
Visselblåsarlagen gäller vid rapportering av information om
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missförhållanden som har uppstått i den verksamhet som den
rapporterande personen är, har varit, eller kan komma att bli
verksam i, eller en annan verksamhet som den rapporterande
personen är eller har varit i kontakt med genom sitt arbete.
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. 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.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i 2022 års budget att
kommunstyrelsen ska inrätta en stadsgemensam
visselblåsarfunktion. Sammanfattningsvis föreslås 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.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansliavdelningen i samråd med HRavdelningen och avdelningen för ekonomi och kvalitet.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att dela en
stadsgemensam visselblåsarfunktion utifrån att en central funktion
förväntas bidra till en ökad enhetlighet kring ärendehanteringen
inom staden. Förvaltningen menar även på att en central
rapporteringskanal kan bidra till att medarbetare i högre
utsträckning vågar rapportera missförhållanden som rör den egna
verksamheten. Förvaltningen vill lyfta upp vikten av att
ansvarsfördelningen tydliggörs gentemot nämnder och bolag, vid
införandet av den nya stadsgemensamma visselblåsarfunktionen.
Förvaltningen ser behov av att informationssatsningar genomförs så
att rapporteringsrutiner är väl förankrade hos stadens medarbetare.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden lämnar svar på
remissen enligt detta tjänsteutlåtande.
Victoria Callenmark
Stadsdelsdirektör
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2. Remiss från kommunstyrelsen – Stadsgemensam
visselblåsarfunktion
3. Kommunstyrelsens reglemente
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