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Anmälningsblankett till  
IVO:s interna visselblåsarkanal   

Använd inte personuppgifter eller personlig information om det inte är nödvändigt.

Beskriv missförhållandena du vill rapportera 

I denna blankett fyller du i den information vi behöver för att kunna utreda de  
missförhållanden du anmäler. Om du vill läsa mer om hur processen fungerar hittar du  
denna information på IVO:s hemsida under Visselblåsarfunktionen, www.ivo.se/visselblas

Fortsätt på sidan 2.

Visselblåsarlagen gäller rapportering av missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. 
 Därför är den personkrets som kan få skydd avgränsad till arbetstagare eller andra som har uppdrag 
inom IVO. Även personer som har tillhört någon av personkategorierna nedan och har fått del av 
eller inhämtat informationen under tiden i verksamheten omfattas av visselblåsarlagen.  
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Namn

Om missförhållandena har inträffat vid fler än en  tidpunkt vänligen ange det.

Du kan bifoga eventuella handlingar i det kuvert du skickar in.

Telefonnummer

Adress

Vänligen uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter där vi kan nå dig, antingen via din 
postadress eller telefonnummer. Dessa uppgifter behövs för att din anmälan ska omfattas av 
visselblåsarlagen. Vi behöver också denna information så att vi kan skicka en bekräftelse till 
dig om att anmälan  är mottagen och för att vid behov kunna kontakta dig för kompletterande 
information samt lämna en återkoppling när ärendet är avslutat hos oss.

När inträffade de rapporterade missförhållandena?

Övriga uppgifter som kan hjälpa utredningen

Dina kontaktuppgifter

Du kan läsa mer om det absoluta sekretesskyddet som omfattar de uppgifter som kan  
avslöja din identitet på vår hemsida. Det är endast ett fåtal utsedda behöriga och  
oberoende personer på IVO som kommer få ta del av dessa uppgifter.

Om du väljer att vara anonym har IVO:s visselblåsarfunktion ingen skyldighet enligt lag att 
utreda eller följa upp din anmälan. Om du väljer att skicka in din anmälan anonymt kommer 
IVO hantera informationen på annat sätt än genom ovan nämnd funktion. 
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Välj den roll du har eller har haft inom IVO

konsultpraktikant eller  
praktikplatssökandearbetssökande egenföretagare som 

söker eller utför uppdrag 

står till förfogande för 
att utföra eller utför  
arbete under en 
verksamhetsutövares 
kontroll och ledning 

volontär 

arbetstagare 
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