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Pressmeddelande 
 

Tingsryds kommun lanserar visselblåsarfunktion 

 

Från och med den 1 oktober 2021 har Tingsryds kommun en visselblåsarfunktion. 

Syftet är att samtliga medarbetare, uppdragstagare och förtroendevalda ska 

kunna anmäla allvarliga missförhållanden och vara säkra på att anmälningarna 

hanteras på ett korrekt sätt. 

 

- Tingsryds kommun tar ageranden som exempelvis mutor, bedrägerier eller jäv 

på största allvar. Att införa ett säkert sätt att signalera eventuella felaktigheter 

hjälper till att skapa en trygg och solid organisation, säger kanslichef Rebecca 

Elmforsen. 

 

I december blir EU-direktivet om ökat skydd för visselblåsare svensk lag. När lagen 

träder i kraft blir det krav för alla arbetsgivare med fler än 50 anställda och kommuner 

med fler än 10 000 invånare att ha ett visselblåsarsystem. 

 

Tingsryds kommun lanserar redan nu visselblåsarfunktionen, en e-tjänst för samtliga 

anställda, förtroendevalda och uppdragsgivare. Funktionen ska användas vid misstanke 

om allvarliga oegentligheter begångna av personer i ledande ställning, när kommunens 

ordinarie interna rapporteringskanaler bedöms omöjliga eller olämpliga att an-

vända. Sådana fall kan vara när misstankarna rör den egna chefen eller när den anställde 

är rädd att anmälan ska leda till repressalier. 

 

- Jag är stolt över att vi nu inför en viktig funktion som förhoppningsvis inte an-

vänds ofta, men som säkerställer att vi får signalen om något mot förmodan 

skulle vara fel någonstans i kommunkoncernen, säger Rebecca Elmforsen. 

 

Under begreppet allvarliga oegentligheter faller bland annat ekonomisk brottslighet 

såsom mutor, bedrägeri och förfalskning, sekretessbrott, jäv och brister i säkerheten på 

arbetsplatsen. 

  

En arbetsgrupp bestående av ekonomichef, personalchef och kanslichef ansvarar ge-

mensamt för värdering av inkomna anmälningar och beslutar om fortsatt hantering. Om 

någon i arbetsgruppen är aktuell för utredning ersätts personen av kommunchefen. 

Bedöms anmälan vara ett visselblåsarärende påbörjas en utredning. Inledningsvis hand-

lar det om att utreda närmare vad anmälan gäller, om den gjorts på saklig grund, hur 

allvarlig den är och om det behöver vidtas omedelbara åtgärder.  

 

För mer information kontakta 

Rebecca Elmforsen 

Kanslichef 

rebecca.elmforsen@tingsryd.se 

Telefon: 0477-443 10 

 

Christer Kratz 

Kommunchef 

christer.kratz@tingsryd.se 

Telefon: 0477-441 21 

 


