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§ 212 Besvarande av motion från Susanne
Meijer (S) och Renaldo Tirone (S)
angående visselblåsarfunktionen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
- Motionen avslås.
- Kommundirektören får i uppdrag att förtydliga visselblåsarfunktionen.
Reservation mot beslutet
Ingela Brickling (C) och Anders Larsson (C) lämnar följande skriftliga
reservation:
Vi reserverar oss mot beslutet att avslå motionen om visselblåsarfunktion i
Hörby kommun.
Ett visselblåsarsystem med ett seriöst upplägg signalerar en vilja att ta tag i
problem och kan långsiktigt bidra till tillit och högt i tak inom kommunen.
Det är oftast önskvärt att kunna ha en öppen dialog om problem i
organisationer, men i realiteten vill anställda i många fall vara anonyma när
de påtalar brister eller problem. Man får heller inte glömma att alla
anställda har ett ansvar för att uppmärksamma och åtgärda
missförhållanden.
Vi föreslår att kommundirektören får i uppdrag att utreda hur ett
visselblåsarsystem i Hörby kommun bör se ut och återkomma till
kommunstyrelsen
Renaldo Tirone (S) och Henrik Andersson (S) lämnar följande skriftliga
reservation:
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande mot beslutet
att avslå motionen angående den utredning som efterfrågas kopplat till ett
eventuellt införande av en visselblåsarfunktion.

Sammanfattning av ärendet
Susanne Meijer (S) och Renaldo Tirone (S) har inkommit med en motion
till kommunfullmäktige där socialdemokraterna yrkar att
visselblåsarfunktionen ska utredas och budgeteras samt att funktionen ska
hantera missförhållande samt rådgivning.
Visselblåsning kan ske till olika mottagare utanför eller inom en
verksamhet. Intern rapportering kan ske genom att en arbetstagare berättar
om sina iakttagelser för en överordnad. Begreppet visselblåsning har också
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§ 212, forts..
Yrkanden
Renaldo Tirone (S) yrkar bifall till motionen
Ingela Brickling (C) yrkar bifall till motionen samt att kommundirektören
får i uppdrag att utreda hur ett visselblåsarsystem i Hörby kommun bör se
ut och återkomma till kommunstyrelsen.
Jens Rosberg (L) yrkar avslag på motionen samt att kommundirektören får
i uppdrag att förtydliga visselblåsarfunktionen.
Lars-Göran Ritmer (M) med biträde av Percy Hallquist (SPI) yrkar bifall
till Jens Rosbergs (L) yrkande.
Beslutsordning
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på yrkandet om
bifall till motionen och yrkandet om avslag med tillägg att
kommundirektören ges i uppdrag att utreda visselblåsarfunktionen och
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet från Jens Rosberg (L) m.fl.
Omröstning begärs.
Omröstning
Följande omröstningsproposition godkänns:
Den som stöder yrkandet från Jens Rosberg (L) m.fl. röstar ja.
Den som stöder yrkandet om bifall till motionen röstar nej.
Vidomröstningen avges 9 ja-röster och 4 nej-röster.
Ja röstar Cecilia Bladh in Zito (SD), Lars-Göran Ritmer (M), Stefan Borg
(SD), Mona Olin (SD), Anders Hansson (SD), Mattias Jeppsson (M), Gert
Nygren (SPI), Percy Hallquist (SPI) och Jens Rosberg (L).
Nej röstar Anders Larsson (C), Ingela Brickling (C), Henrik Andersson (S)
och Renaldo Tirone (S).
Kommunstyrelsen beslutar att avslå motionen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-08-28 § 326
Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-23 § 81
Motion från Susanne Meijer (S) och Renaldo Tirone (S)
Beslutet skickas till
Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till motionärerna
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