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POLICY MOT OEGENTLIGHETER 

CancerRehabFonden arbetar aktivt i förebyggande syfte för att motverka oegentligheter. Det sker 

genom intern kontroll och dokumenterade rutiner. Varje år gör organisationen en översyn av rutiner 

och utför riskanalys av diverse områden, vilket dokumenteras i interna styrdokument. I analysen 

framgår riskområde och hur en eventuell risk ska hanteras. Dessutom genomgår rutinerna 

granskning av revisor varje år. 

Om någon upptäcker oegentligheter 

Den som framför misstankar om oegentligheter måste agera i god tro och ha rimliga grunder för att 

anta att det förekommer ett felaktigt agerande. Anklagelser som visar sig vara illvilliga eller medvetet 

felaktiga kan resultera i disciplinära åtgärder.  

Oegentligheter rapporteras i första hand till generalsekreteraren och i andra hand till 

styrelseordförande. När rapporten mottas ska mottagaren omgående se till att ärendet blir 

undersökt och att dokumentation upprättas. Vid brottsmisstanke ska en polisanmälan göras och 

juridisk sakkunskap skall anlitas om det är berättigat. 

Om misstankarna involverar generalsekreteraren eller styrelseordförande, ska rapporten lämnas till 

vice ordförande. 

Den som framför misstankar och den som anklagas skall hållas underrättad om utvecklingen av 

undersökningen. 

Skydd mot repressalier 

En person som i god tro framför misstankar om oegentligheter ska inte drabbas av repressalier. 

Repressalier innebär att en person behandlas illa eller annorlunda efter att ha framfört misstankar 

om oegentligheter eller stött annan som gjort detta. Att vidta repressalier med anledning av en 

anmälan om oegentligheter, kan leda till disciplinära åtgärder.  

Individer som upplever att de utsatts för repressalier på grund av att de rapporterat om 

oegentligheter ska vidarebefordra all information och dokumentation för att stödja detta. Detta ska 

vidarebefordras till generalsekreteraren. I de fall repressalierna involverar generalsekreteraren skall 

rapporten skickas direkt till styrelsens ordförande. 

Identiteten för den som rapporterar om oegentligheter och den som anklagelserna riktas mot ska 

under hela tiden undersökningen pågår om möjligt hållas konfidentiella. Om utredningen kräver det 

kan den ena eller bådas identiteter dock komma att bli officiella. Skulle detta vara nödvändigt ska 

personerna informeras. 

Information till styrelsen 

Styrelsen ska informeras om alla oegentligheter samt om eventuella repressalier. 

Procedurer för överklagan 

En person som bedömts ansvarig för oegentligheter eller repressalier och därmed blivit föremål för 

disciplinära åtgärder, kan hänskjuta ärendet till styrelsen. Styrelsens beslut i ärendet är slutgiltigt. 


