Socialdemokraterna i Mora

Motion – Oberoende visselblåsarfunktion
Vi vet alla att ett gott samhälle behöver människor med civilkurage, människor som
vågar slå larm om allvarliga brister de stöter på eller misstänker förekommer i sitt
arbete eller som medborgare i kommunen.
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.
Medborgare ska också känna att det är säkert och enkelt att rapportera in
missförhållanden utan rädsla för straff och repressalier, även i tredje led exempelvis
mot ens barn i skolan.
Trots tydliga riktlinjer och goda intentioner från ledning och chefer är det inte
problemfritt att larma om missförhållanden på arbetsplatsen och/eller i kommunen
där man bor. Det är inte ovanligt att den som påtalar bevisade eller misstänkta
missförhållanden, direkt eller indirekt drabbats av någon form av repressalier. Det
kan handla om utfrysning, ryktesspridning eller i enstaka fall rena hot.
Även om klagomål eller larm om misstänkta oegentligheter i de allra flesta fall
hanteras professionellt och utan att den som slår larm drabbas på något sätt, kan
blotta rädslan att drabbas negativt ändå avhålla någon från att slå larm om allvarliga
missförhållanden som i förlängningen kan skada kommunen eller någon av våra
verksamheter allvarligt.
Det är naturligtvis grundläggande och viktigt att från kommunens sida uppmuntra
även kritiska synpunkter från medarbetare och medborgare.
Därför behövs i Mora kommun en oberoende mottagarfunktion, som garanterar
sekretessen, för att möjliggöra för fler att larma om eventuella missförhållanden. En
så kallad visselblåsarfunktion,
Liksom vi anser att samma regler för meddelarfrihet och meddelarskydd ska gälla för
alla som arbetar i offentligt finansierad verksamhet, oavsett huvudman, anser vi att
denna visselblåsarfunktion ska vara öppen för alla som arbetar i eller som
medborgare är berörda av all av kommunen finansierad offentlig verksamhet.
Därför föreslår vi kommunfullmäktige besluta
att Mora kommun inför en oberoende mottagarfunktion, som kan användas av både
medarbetare och medborgare, för att rapportera missförhållanden i kommunens
verksamheter eller i verksamheter som finansieras av kommunen.
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