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Ks § 170 Dnr 2020-000204  

Remiss - Ökad trygghet för visselblåsare, SOU 2020:38 

Kort sammanfattning 

Krokoms kommun har fått möjlighet att yttra sig gällande betänkandet Ökad 

trygghet för visselblåsare SOU 2020:38. Kommunstyrelsens presidium 

beslutade 2020-08-18 att uppdra till HR i samråd med säkerhetssamordnare 

att ta fram förslag på yttrande.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen antar presidiets förslag till yttrande som sitt eget.     

_____________________________________________________________ 

Beskrivning av ärendet 

Bedömningen från HR och säkerhetssamordnaren är att betänkande är 

tekniskt, komplicerat och att det berör många rättsområden. Denna 

bedömning delas även av Sveriges Kommuner och Regioner, som arbetar 

med svar på betänkandet.  

Underlag för beslut 

Presidiets utlåtande 2020-09-07 

Presidiets förslag till yttrande 2020-09-07 

HR-avdelningens bedömning 2020-08-31 

Remiss SOU 2020:38 

Förslag som läggs på mötet samt de som yttrar sig 

Marie Svensson, V, föreslår bifall till liggande förslag.  

Beslutsgång 

Det finns ett förslag, grundförslaget, som föreslår att kommunstyrelsen antar 

presidiets förslag till yttrande som sitt eget. 

Till detta har Marie Svensson, V, föreslagit bifall.  
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Efter fråga på grundförslaget finner ordförande att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  

_____ 

Kopia till 

Arbetsdepartementet, med bilagt yttrande 
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Remiss - Ökad trygghet för visselblåsare, SOU 2020:38 

Krokoms kommuns yttrande 

Krokoms kommuns bedömning är att betänkande är komplext, tekniskt, 

komplicerat och att det berör många rättsområden. Denna bedömning delas 

även av Sveriges Kommuner och Regioner, som arbetar med svar på 

betänkandet. Krokoms kommun är en mindre kommun som inte har de 

resurser som krävs för att sätta sig in i betänkandets alla delar.  

Rent generellt ställer Krokoms kommun sig positiv till införandet av 

visselblåsarfunktion, med inrättandet av rapporteringskanaler och den vida 

personkrets som skyddet omfattar, då det kan främja att fler vågar rapportera 

missförhållanden. Dock kommer kravet att inrätta interna 

rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning, samt 

kravet att utse behöriga personer för att ta emot och följa upp rapportering, 

att medföra ökade kostnader för kommunen. 

Krokoms kommun ställer sig positiv till att kommuner och regioner ska 

kunna dela på hela eller delar av visselblåsarfunktionerna, och välkomnar ett 

framtida länssamarbete inom området.   

_____ 


