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§ 396 Dnr KS 2020-00580 2.3.4.0 

Svar på remiss: Ökad trygghet för visselblåsare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med 9 röster mot 4: 

Att Borås Stad ställer sig positiva till betänkandet och att upprättat svar 
översänds till Arbetsmarknadsdepartementet.        
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad har ombetts att lämna synpunkter på betänkandet om Ökad trygghet 
för visselblåsare, SOU 2020:38, och lämnar härmed sitt yttrande. 
Borås Stad tillstyrker betänkandet men efterfrågar förtydliganden avseende 
skyddet för rapporterande personer, vad som skyddat kan rapporteras samt 
sekretess för rapporterande person och andra.               
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse    
 

Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att 
Kommunstyrelsen beslutar: Att Borås Stad ställer sig positiva till betänkandet 
och att upprättat svar översänds till Arbetsmarknadsdepartementet. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att ändringar görs i skrivelsen enligt 
justerat förslag, se bilaga. 
 
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Ulf Olssons (S) förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill bifalla 
ordförandens förslag  röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande”. 
 

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Mohamed Farah (S), Ylva Lengberg (S), Andreas 
Exner (SD), Kristian Silbvers (SD), Anna Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom 
Andersson (MP), Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av 
Niklas Arvidsson (KD),  Martin Nilsson (M), Ida Legnemark (V) och Annette 
Carlson (M). 
 


