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Information om nya visselblåsardirektivet (KS 2021.284)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Som ett resultat av en revisionsrapport gällande beredskap för att hantera oegentligheter 
informerades kommunstyrelsen i april 2018 om att en visselblåsarfunktion för anmälningar av 
misstänkta oegentligheter skulle inrättas. Sedan funktionen inrättats har den fungerat som ett 
av flera möjliga alternativ för den som vill anmäla misstankar om oegentligheter. Det kan 
handla om mutor, bedrägerier, stöld eller andra situationer där någon får privat vinning av sin 
tjänsteställning eller att någon närstående gynnas på något sätt. Även tjänstefel och grövre 
avvikelser mot interna regler och riktlinjer har kunnat anmälas.

Den 17 december 2021 kommer ett nytt visselblåsardirektiv att träda i kraft som stärker 
skyddet för visselblåsare som rapporterar om arbetsrelaterade oegentligheter. Det nya 
direktivet innebär att en anställd som rapporterar om missförhållanden inte kan drabbas av 
repressalier från arbetsgivaren utan att arbetsgivaren riskerar sanktionsavgifter. Den som 
rapporterar och den som bistår vid rapporteringen kommer även att få ett utökat 
sekretesskydd. Direktivet ställer krav på att kommunen ska upprätta kanaler för rapportering 
som säkerställer konfidentiell hantering av visselblåsarens anonymitet samt obligatorisk 
dokumentation, återkoppling och utredning av inkomna ärenden.

Visselblåsarfunktionen finns idag tillgänglig via en länk på kommunens intranät och externt 
hänvisas det till Kontaktcenter samt möjligheten att anmäla oegentligheter genom ett anonymt 
brev. Under hösten ska funktionen även göras tillgänglig på den externa webben för de som 
inte har tillgång till intranätet. Informationen i visselblåsarfunktionens anmälningsformulär 
kommer att kompletteras så att det säkerställs att anmälaren förstår innebörden av anonym 
rapportering. Vid en helt anonym rapportering finns ingen möjlighet till återkoppling eller 
komplettering vilket riskerar att leda till att ärendet inte kan utredas och istället behöver 
läggas ner. I funktionen ska det framgå vad som ska anmälas och inte, innebörden av en helt 
anonym rapportering och förslag på alternativa kontaktvägar om personen inte önskar uppge 
sin identitet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 21-09-30, Information om nya visselblåsardirektivet
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Tjänsteskrivelse

Information om nya 
visselblåsardirektivet

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Som ett resultat av en revisionsrapport gällande beredskap för att hantera 
oegentligheter informerades kommunstyrelsen i april 2018 om att en 
visselblåsarfunktion för anmälningar av misstänkta oegentligheter skulle inrättas. 
Sedan funktionen inrättats har den fungerat som ett av flera möjliga alternativ för den 
som vill anmäla misstankar om oegentligheter. Det kan handla om mutor, 
bedrägerier, stöld eller andra situationer där någon får privat vinning av sin 
tjänsteställning eller att någon närstående gynnas på något sätt. Även tjänstefel och 
grövre avvikelser mot interna regler och riktlinjer har kunnat anmälas. 

Den 17 december 2021 kommer ett nytt visselblåsardirektiv att träda i kraft som 
stärker skyddet för visselblåsare som rapporterar om arbetsrelaterade oegentligheter. 
Det nya direktivet innebär att en anställd som rapporterar om missförhållanden inte 
kan drabbas av repressalier från arbetsgivaren utan att arbetsgivaren riskerar 
sanktionsavgifter. Den som rapporterar och den som bistår vid rapporteringen 
kommer även att få ett utökat sekretesskydd. Direktivet ställer krav på att kommunen 
ska upprätta kanaler för rapportering som säkerställer konfidentiell hantering av 
visselblåsarens anonymitet samt obligatorisk dokumentation, återkoppling och 
utredning av inkomna ärenden.

Visselblåsarfunktionen finns idag tillgänglig via en länk på kommunens intranät och 
externt hänvisas det till Kontaktcenter samt möjligheten att anmäla oegentligheter 
genom ett anonymt brev. Under hösten ska funktionen även göras tillgänglig på den 
externa webben för de som inte har tillgång till intranätet. Informationen i 
visselblåsarfunktionens anmälningsformulär kommer att kompletteras så att det 
säkerställs att anmälaren förstår innebörden av anonym rapportering. Vid en helt 
anonym rapportering finns ingen möjlighet till återkoppling eller komplettering vilket 
riskerar att leda till att ärendet inte kan utredas och istället behöver läggas ner. I 
funktionen ska det framgå vad som ska anmälas och inte, innebörden av en helt 
anonym rapportering och förslag på alternativa kontaktvägar om personen inte 
önskar uppge sin identitet.
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