Vi lämnade in denna motion 11 april 2019
Båstads kommun som är inte mindre än en av kommunerna i Familjen Helsingborg.
Sara Hernandez och Yasra Delpisheh, brott mot visselblåsarlagen, som Dagens Samhälle tidigare
berättat om. Hon hävdade att hon blivit uppsagd från sin tjänst som chef för enheten för barn och
unga vid socialtjänsten på grund av att hon slagit larm om missförhållanden. Det handlade bland
annat om orosanmälningar som blivit liggande i flera år.
Meddelarfrihet är en svensk juridisk term som innebär att alla människor har rätt att ta kontakt med
massmedia, en journalist eller en författare för att lämna uppgifter för publicering.

En viktig följd av att bl.a. offentliga tjänstemän och myndighetsanställda omfattas av
meddelarfriheten är att dessa i vanliga fall har rätt att bryta mot sekretessbestämmelser när de tar
kontakt med en journalist eller författare. Det nämnda är ovanligt i ett internationellt perspektiv
och gör den svenska meddelarfriheten ovanligt stark. Det finns dock ett antal undantag till rätten
att bryta mot sekretess.
Meddelarfriheten anses viktig för transparensen i samhället och för att visselblåsare ska kunna
avslöja missförhållanden och oegentligheter.
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Motion om att Helsingborgs
stad ska införa en visselblåsarfunktion
Visselblåsare har en väldigt viktig roll
i kampen mot olika former av oegentligheter och trakasserier. Att förebygga
negativa tystnadskulturer borde vara en självklarhet med tanke på att Sveriges ovanligt star skydd
inte verka bita på maktstrukturer.
Det måste finnas trygga
rapporteringskanaler för att personalen
ska kunna larma när makt
missbrukas!
Allt fler kommuner och företag i Sverige har infört en visselblåsarfunktion. Vänsterpartiet vill att
också Helsingborg gör detta.
I januari 2017 stärktes den arbetsrättsliga lagstiftningen om särskilt skydd mot repressalier för
arbetstagare, som slår larm om allvarliga missförhållanden. Lagen förutsätter att man först larmar
internt. Men ofta kan det kanske inte kännas helt lätt att vända sig till någon i den egna
organisationen. Detta anser vi är en viktig anledning till att även Helsingborgs stad snarast bör
införa en visselblåsarfunktion, som handläggs av en extern organisation.
Vi vill att visselblåsarfunktionen ska vara till för både anställda och förtroendedevalda i staden och i
stadens bolag, för privatanställda i offentligt finansierade verksamheter, som till exempel friskolor
och äldreboenden och i likhet med i flera städer, även för medborgare som kommer i kontakt med av
staden finansierade verksamheter.
Ärenden som kommer in, bör handläggas av en utomstående organisation, som sedan
återrapporterar till respektive organisation med rekommendationer för åtgärder. I likhet med hur
systemet fungerar i andra städer, anser vi att man ska kunna välja att vara anonym.
Anmälningar/tips kan till exempel avse uppgifter om allvarliga oegentligheter som rör bokföring,
intern bokföringskontroll, revision, mutor, ekonomisk brottslighet, att någon utnyttjar sin ställning
för att gynna sig själv eller närstående eller andra allvarliga oegentligheter, som till exempel allvarliga
miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen och allvarliga former av diskriminering och
trakasserier.
Vänsterpartiet yrkar på
att en visselblåsarfunktion, handlagd av en extern organisation och avsedd för både anställda och
förtroendedevalda i staden och i stadens bolag, för privatanställda i av staden finansierade
verksamheter och för medborgarna, utreds och införs
att medel för denna visselblåsarfunktion, för att den ska kunna komma i gång snarast, initialt tas ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter för att senare bli en ordinarie del i
stadsledningsförvaltningens budget

