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Remissvar avseende betänkandet Ökad trygghet för visselblåsare
(SOU 2020:38)
Polismyndigheten har inte några invändningar mot de förslag som presenteras
i betänkandet. Det föreslagna regelverket kan sammantaget antas leda till att
oegentligheter upptäcks och även bidra till arbetet med att motverka brott,
exempelvis korruption.
Det materiella tillämpningsområdet i den föreslagna lagen är brett utformat.
En del rekvisit - som om allmänintresse föreligger eller om informationen är
nödvändig för att avslöja missförhållandet - kan ge upphov till svåra bedömningar. Å andra sidan får det antas att den ökade möjligheten att med skydd
rapportera missförhållanden brett sannolikt kommer att gagna det brottsförebyggande arbetet.
Polismyndigheten uppfattar att den föreslagna interna visselblåsarfunktionen,
som ska ta emot och följa upp inrapporterade missförhållanden, kommer att
kunna ta hjälp av verksamhetens övriga funktioner när det gäller utredningen
av missförhållandet i sak. För Polismyndigheten, som har en avdelning för
särskilda utredningar, enheter för att hantera disciplinärenden osv, kommer det
sannolikt uppstå fall där det rapporterade missförhållandet överlämnas till
dessa funktioner för utredning av missförhållandet i sak. Visselblåsarfunktionen kommer därefter att följa upp och återkoppla utredningens utfall till
den som har rapporterat in missförhållandet. På så sätt uppstår ingen konflikt
med exempelvis förordningen (2014:1106) om handläggning av ärenden om
brott av anställda inom polisen och vissa andra befattningshavare att lämna
över ärenden för handläggning till avdelningen för särskilda utredningar.
Även om Polismyndigheten inte kommer att ha en extern rapporteringskanal,
är Polismyndigheten emellertid för allmänheten en naturlig kontaktyta för att
rapportera oegentligheter. Det finns därför en risk för att myndigheten,
åtminstone inledningsvis, kan komma behöva hantera inkomna, eventuellt
felsända, rapporterade missförhållanden.
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Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back med juristen Anna Björklöf
som föredragande. Rikspolischefen Anders Thornberg har informerats om
remissen.
POLISMYNDIGHETEN
På avdelningschefens vägnar

Tony Back
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