Motion
(171212)

Motion gällande skydd för ”visselblåsare” i Ekerö kommun

Vi vet alla att ett gott samhälle behöver människor med civilkurage, människor som
vågar slå larm om allvarliga brister på den arbetsplats där de arbetar. Medarbetare
med civilkurage behövs nu, kanske mer än någonsin, med tanke på omfattningen av
#metoorörelsen som satt fingret på ett problem som är långt större än många anade.
Den som är utsatt för sexuella trakasserier kan ofta själv känna skam och rädsla för
att bli ifrågasatt eller inte tagen på allvar, behovet av en enkel och anonym
rapporteringsmöjlighet är därför stort.
Det är inte heller problemfritt att larma om missförhållanden på arbetsplatsen
och/eller i kommunen där man bor. Det är vanligt att ”visselblåsare” efter att de slagit
larm, blivit av med jobbet eller straffats på annat sätt. Det kan handla om utfrysning,
ryktesspridning eller i enstaka fall rena hot. Som medborgare drabbas man oftast av
det sistnämnda.
Vi anser också att samma regler för meddelarfrihet och meddelarskydd ska gälla för
alla som bedriver offentligt finansierad verksamhet. Tack vare offentlighetsprincipen,
meddelandefriheten, efterforskningsskyddet och meddelandeskyddet har
missförhållanden inom de kommunala verksamheterna upptäckts och rättats till. För
medarbetares och medborgares trygghet måste dessa lagar/skydd gälla även i
offentligt finansierad privat verksamhet.
En oberoende mottagarfunktion, som garanterar sekretessen, kan vara en viktig
åtgärd för att få fler att larma om eventuella missförhållanden. Det är naturligtvis
grundläggande och viktigt att från kommunens sida uppmuntra även kritiska
synpunkter från medarbetare och medborgare.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta
att Ekerö kommun undersöker möjligheten att införa en oberoende
mottagarfunktion, som kan användas av både medarbetare och medborgare, för att
avslöja brister i kommunens verksamheter eller i verksamheter som finansieras av
kommunen.
att medarbetare ska känna sig trygga på sin arbetsplats och att det är säkert och
enkelt att rapportera in missförhållanden utan rädsla för straff och repressalier.
att medborgare ska känna sig trygga i kommunen och att det även för dem är säkert
och enkelt att rapportera in missförhållanden utan rädsla för straff och repressalier,
även i tredje led exempelvis mot ens barn i skolan.
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