
        

Dokumenttyp 
Regler 

Fastställd av 
Kommundirektören 

Beslutsdatum 
2022-06-23 

Giltig till 
Tills vidare, ses över 
vart fjärde år 

Dokumentansvarig 
1:e kommunjurist 

Gäller för 
Marks kommun 

Granskad/reviderad  
 

Diarienummer 
KS 2021-364 

 

Sida 1(2) 
 
 

 
 
Regler för visselblåsning 
Bakgrund 
Enligt lagen (2021:800) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, ska kommunen och andra verksamhetsutövare med 
50 eller fler arbetstagare ha intern rapporteringskanal och förfarande 
för rapportering och uppföljning. 

Syfte 
Syftet med dessa regler är att kommunens anställda och andra 
intressenter ska känna sig trygga med att rapportera missförhållanden 
och andra allvarliga händelser. Reglerna ska säkerställa att rapporterna 
hanteras på ett sätt så att den som rapporterar vet att rapporterna tas 
på allvar och hanteras konfidentiellt. 

Rapport lämnas till extern mottagare 
Kommunen har en upphandlad leverantör som extern mottagare av de 
rapporter som lämnas. Leverantören tillhandahåller även rapporterings-
kanalen.  

Rapporter lämnas till den externa mottagaren, vars utredare bekräftar 
till den som rapporterat att rapporten har inkommit. Rapporter lämnas i 
den externa mottagarens e-tjänst eller genom telefonsamtal eller 
personligt möte med externa mottagaren. 

De som rapporterar uppmanas att rapportera utanför kommunens 
nätverk för att säkerställa anonymitet. 

Vid rapportering genom e-tjänsten är den som rapporterar anonym 
även gentemot den externa mottagaren, om inte den som rapporterar 
själv väljer att lämna sina kontaktuppgifter. 

Hantering av rapport 
Externa mottagarens utredare går igenom de uppgifter som har lämnats 
i rapporten. Ställning tas till om det utgör en vissling enligt lagen om 
skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, eller ska 
hanteras på annat sätt. Utredaren kan vid behov ställa frågor och 
lämnar återkoppling till den som rapporterat om vilken typ av åtgärder 
som vidtas i anledning av rapporten.  

Kommunen har maximalt tre kontaktpersoner, vilka externa mottagaren 
informerar och har avstämning med innan återkoppling sker till den 
som rapporterar. Information och avstämning ska ske utan att ange 
identiteten av den som rapporterat.  

För att den som rapporterat ska kunna ta del av meddelanden måste 
personen vara inloggad i visselblåsarsystemet som tillhandahålls av 
extern mottagare. Den som rapporterar får ID och lösenord när 
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rapporten lämnas och genom dessa sker inloggning. För att säkerställa 
anonymiteten är det inte möjligt att återskapa ID och lösenord.  

Eventuell fortsatt utredning 
Kommunen tar, med råd från externa mottagaren, ställning till om 
fortsatt utredning ska ske. Sådan utredning kan ske internt inom 
kommunen, av den externa mottagarens utredare eller av annan extern 
utredare som kommunen anlitar. 

Återkoppling sker till den som rapporterat även efter fortsatt utredning. 

Ärenden som inte bedöms som visselblåsningar 
Vid ärenden som externa mottagaren inte bedömer vara rapport enligt 
lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, tar 
kommunen ställning till om ärendet föranleder annan utredning eller 
hantering av kommunen.  

Handlingar 
Bedömningsunderlag som upprättas av extern mottagare, och som 
överlämnas till kommunen, ska inte ange identiteten av den som 
rapporterat.  

Rapporter som inte leder till att några uppföljande åtgärder behöver 
vidtas hos kommunen, är inte tillgängliga för kommunen.  

Rapporter som leder till uppföljande åtgärder hos kommunen, 
överlämnas till kommunen efter att personuppgifter som inte är 
relevanta för ärendet har tagits bort. Inkomna rapporter diarieförs. 
Rapporter saknar uppgift om vem som har rapporterat, om inte den 
som rapporterat själv valt att lämna sina kontaktuppgifter. 

Sekretess gäller för personer som rapporterar om missförhållanden 
enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden. 

Kontaktpersoner 
Biträdande kommundirektör utser inom kommunledningskontoret 
kommunens kontaktpersoner gentemot externa mottagaren.  

Uppföljning 
Övergripande statistik rapporteras till kommunstyrelsen av kommun-
direktören, eller av denne utsedd person, och sker vid behov, dock 
minst en gång per år. 
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