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Visselblåsarfunktion – anmälan om allvarlig oegentlighet för
anställda och bolag inom Landskrona stad
Kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 179 "Motion väckt av Niklas Karlsson (S)
Inrätta en tipskanal för whistleblowers"
KF beslöt
att bifalla motionen i sin helhet.
(innebärande att inrätta en whistleblowerfunktion för kommunanställda, i förvaltningar och
bolag, för anmälningar av allvarliga oegentligheter av fel och övergrepp som begås i
kommunen och i den egna organisationen, med syftet att det grundlagsskyddade
meddelarskyddet garanteras, samt
att anmälningar av allvarliga oegentligheter av fel och övergrepp som begås i kommunen och i
den egna organisationen ska vara en naturlig del av kommunens värdegrund BRA.)
Om funktionen
I situation när du vill vara anonym, eller inte upplever det möjligt att prata med närmaste chef
vid misstanke om allvarlig oegentlighet, finns det inom Landskrona stad en
anmälningsfunktion.
Visselblåsfunktionen är en rapporteringskanal som kan användas av




Anställda inom kommunen
Anställda inom kommunens hel- och delägda bolag
Person i uppdrag för någon förvaltning eller kommunägt bolag

E-tjänsten ska användas till att anmäla allvarliga oegentligheter begångna av personer i
ledande ställning eller i nyckelposition inom stadens organisation. Anmälaren ska kunna
känna sig trygg med att anmälan tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.
Funktionen är ett komplement till ordinarie rutin, där misstanke om intern brottslighet i
första hand ska meddelas till närmaste chef.
Exempel på allvarlig oegentlighet kan exempelvis vara mutor, bestickning och bedrägeri. Det
kan också handla om allvarliga fall av miljöbrott eller säkerhetsrisker i arbetsmiljön. Om du är
osäker på om din anmälan innefattas av detta, kan du ändå skicka in den. Anmälan ska dock
vara saklig och uppgifterna korrekta, då systemet inte ska användas till att sprida osanningar
om, trakassera eller förtala någon anställd i Landskrona stad eller inom dess hel- och delägda
bolag.
Du kan välja att vara anonym när du lämnar din anmälan. De uppgifter som lämnas, både om
oegentligheter som om vem som är avsändare av uppgifterna, är dock som huvudregel
offentliga enligt reglerna i tryckfrihetsförordningen och kan lämnas ut om inte sekretess gäller
enligt reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Väljer du att vara anonym, var så tydlig och
detaljrik som möjligt för att vi ska kunna utreda din anmälan. Du kan, förutom att använda
vår e-tjänst, välja att skriva ut formuläret och posta din anmälan till
Stadsledningskontoret Landskrona stad, Stadshuset, 261 80 Landskrona.
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Din anmälan hanteras enligt personuppgiftslagen. Ansvarig nämnd för hanteringen av dina
personuppgifter är kommunstyrelsen. Dina uppgifter kommer endast att behandlas för att utreda
huruvida en oegentlighet har ägt rum eller ej. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än
nödvändigt. Du har rätt att få ett registerutdrag och begära rättelse.
Så hanteras din anmälan
Din anmälan kommer att tas emot och diarieföras. Har du lämnat kontaktuppgifter i din
anmälan kommer du få ett mail där det framgår vilket diarienummer ditt ärende har. Din
anmälan kommer sedan att utredas av stadens interna utredningsgrupp bestående av
säkerhetschef, HR-chef och stadsjurist.
Den interna utredningens huvudsakliga syfte är att utreda huruvida lämnade
uppgifter/misstankar är sannolika. Utredningen ska resultera i en rekommendation till berörd
nämnd/bolag och, i sådana fall det är möjligt, en återkoppling till anmälaren samt uppföljning
kring vilka åtgärder berörd nämnd/bolaget har vidtagit. I situationer där det finns risk för jäv
eller anmälan gäller något av särskilt allvarlig art anlitar utredningsgruppen utomstående
experter eller oberoende utredare.
Årligen följs visselblåsfunktionen upp och redovisas till kommunstyrelsen. Uppföljningen
baseras på antalet inrapporteringar och hur dessa har följts upp. Uppgifterna kommer vara
avidentifierade och några personuppgifter kommer inte att redovisas i denna uppföljning.
https://eservice.landskrona.se/STA5

