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Yttrande över motion 2012:16 om inrättande av
whistleblowing-fimktion hos SL
I en motion av Gunilla Roxby Cromvall (V) och Anna Sehlin (V) föreslås att
Trafiknämndens förvaltningschef ska få i uppdrag att inrätta en whistleblowingfunktion på SL som ska kunna användas av såväl interna som externa tipsare.
SL tar alla indikationer på oegentligheter på största allvar, och vid misstanke om eller
tips rörande oegentligheter vidtas alltid en utredning. Sådana utredningar genomförs
av SL:s internrevisorer eller, vid behov, av konsulter på uppdrag av SL:s
internrevisorer,
Nedan redogörs för dagens system för att anonymt informera/tipsa om oegentligheter:
För personalen på SL finns följande alternativ:
•

Släcka anonymt brev med internposten till någon utav internrevisorer
På SL:s intränat anges följande:
"Vid eventuella misstankar om oegentligheter kan sådan information lämnas
till internrevisionen för vidare utredning. Detta kan ske anonymt om så
önskas, förslagsvis genom att lämna ett förseglat kuvert i ett av våra
postfack. "

•

Ringa anonymt antingen direkt till någon utav internrevisorerna eller via
receptionen eller kundtjänst.

© Skapa sig en anonym mejladress och mejla någon utav internrevisorerna eller
till internrevision(5>sl.se.
För externa tipsare (allmänheten och/eller personal i upphandlade enheter) finns
följande alternativ för att ge anonyma tips om oegentligheter:
o

Skicka anonymt brev till SL.

•

Ringa anonymt till SL, antingen till kundtjänst eller växeln för vidarekoppling
till rätt person på SL (oftast internrevision).

•

Skapa sig en anonym mejladress och skicka mejl.
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© Fylla i ett formulär på SL:s hemsida utan att uppge sina privata uppgifter.
(På SL:s hemsida, http://si.se/sv/Verktyg/Kontakta-oss /. finns information för
den som vill komma i kontakt med SL och här kan man vara anonym).
SL har tagit emot ett antal tips från såväl interna som externa tipsare på ovan nämnda
sätt vilket har fungerat tillfredsställande ur perspektivet om anonymitet och
meddelarfrihet.
SL har således ett flertal alternativ för den som anonymt vill tipsa om oegentligheter.
Däremot har SL valt att inte ha någon allmän whistleblowing-funktion på SL:s
hemsida då bedömningen varit att nuvarande system/alternativa möjligheter är
tillräckliga.

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta
att

översända förvaltningschefens förslag till yttrande till Landstingsstyrelsens
förvaltning, samt

att

förklara paragrafen omedelbart justerad
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Motion av Gunilla Roxby Cromvall (V) ocli Anna Sehlin (V) om inrättande
av whistleblowing-funktion hos SL
De senusle åren har vi sett flera exempel på hyr ocgcntligeniiéler uppdagats sedan
trafikentreprenörcrnas personal slagit larm. Det sonaste exemplet är Securitas som sedan .
januari 2010 bedriver biljcttkontrollen på uppdrag av SL, 1 maj 2011 larmade några anställda
vid förelaget om nit nllt inte stod rätt (ill med biljellkontrollen. Systematisk överrapporlering
av antal utförda kontroller förekom i syfte att generera provision från SL.
Senare varslades den personal som slagit tarm »samt ytterligare kontrollanter om uppsägning,
Delta aktualiserar frågan om hur det egentligen är bestulit med meddelnrfriheten i landstingets
upphandlade verksamheter, Det är Inte rimligt att personal riskerar jobbet då de påtalar brister
i arbetsmiljön eller entreprenörens sätt attsköta sitt åtagande gentemot S L
För att skydda personalen bör en rutin inrättas som möjliggör anonym rapportering av fusk
och andra oegentlighelsrclntcradc incidenter, en så kallad "whistleblowing-funktion", Locum
har nyligen inrättat en dylik funktion, där personalen via intranätet kan $ kontakt med en
jurist för att rapportera om oegentligheter.
V i föreslår därför att Trafiknämndens förvaltningschef ges i uppdrag att inrätta en
whistleblowing-funktion liknande den som inrättats på Locum, men med skillnaden att även
personalen i de upphandlade verksamheterna ska kunna använda sig av den för att lämna
anonyma tips,

Vänsterpartiet föreslå)' Landstingsfullmäktige besluta

att

uppdra åt Trafiknämndens förvaltningschef att inrätta cn whistleblowingfunktion inom SL,
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