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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 94
Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption (KS 
2020.091)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderad policy för att 
förebygga och upptäcka korruption.

Ärendebeskrivning
Nuvarande policy antogs av fullmäktige 2018-12-10. Policyn för att förebygga och upptäcka 
korruption är ett styrdokument visar hur Vallentuna kommun ska arbeta för att förebygga och 
upptäcka korruption och oegentligheter i verksamheten. Vallentuna kommun ska ha ett 
strukturerat arbete för att upptäcka oegentligheter.

I föreliggande förslag till reviderad policy föreslås att policyn i tillämpliga delar även ska 
omfatta förtroendevalda. Policyn har arbetats igenom så att det tydligt ska framgå vilka delar 
som gäller de anställda, vilka delar som gäller de förtroendevalda samt vilka delar som gäller 
både anställda och förtroendevalda.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption
 Reviderat förslag till policy för att förebygga och upptäcka korruption
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§ 57
Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption (KS 
2020.091)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderad policy för att 
förebygga och upptäcka korruption.

Ärendebeskrivning
Nuvarande policy antogs av fullmäktige 2018-12-10. Policyn för att förebygga och upptäcka 
korruption är ett styrdokument visar hur Vallentuna kommun ska arbeta för att förebygga och 
upptäcka korruption och oegentligheter i verksamheten. Vallentuna kommun ska ha ett 
strukturerat arbete för att upptäcka oegentligheter.

I föreliggande förslag till reviderad policy föreslås att policyn i tillämpliga delar även ska 
omfatta förtroendevalda. Policyn har arbetats igenom så att det tydligt ska framgå vilka delar 
som gäller de anställda, vilka delar som gäller de förtroendevalda samt vilka delar som gäller 
både anställda och förtroendevalda.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption
 Reviderat förslag till policy för att förebygga och upptäcka korruption
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Tjänsteskrivelse

Revidering av policy för att förebygga 
och upptäcka korruption

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderad policy 
för att förebygga och upptäcka korruption.

Ärendet i korthet
Nuvarande policy antogs av fullmäktige 2018-12-10. Policyn för att förebygga och 
upptäcka korruption är ett styrdokument visar hur Vallentuna kommun ska arbeta för 
att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter i verksamheten. Vallentuna 
kommun ska ha ett strukturerat arbete för att upptäcka oegentligheter.

I föreliggande förslag till reviderad policy föreslås att policyn i tillämpliga delar även 
ska omfatta förtroendevalda. Policyn har arbetats igenom så att det tydligt ska framgå 
vilka delar som gäller de anställda, vilka delar som gäller de förtroendevalda samt 
vilka delar som gäller både anställda och förtroendevalda.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-03-04
2. Förslag till reviderad policy för att förebygga och upptäcka korruption

Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

______________________
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Akten
Kommunalförfattningssamling
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1. Bakgrund
Vallentuna kommuns policy för att förebygga och upptäcka korruption gäller i 
huvudsak kommunens anställda och i tillämpliga delar kommunens förtroendevalda.

Vallentuna kommun strävar långsiktigt efter en verksamhet där inga oegentligheter 
eller korruptioner uppstår. Det kortsiktiga målet är att minska antalet eventuella 
händelser. 

Med hjälp av bakgrundskontroller vill kommunen åstadkomma en säker och trygg 
arbetsplats för att minska risken för oegentligheter. Vid rekrytering av personal gör 
Vallentuna kommun systematiska bakgrundskontroller. Bakgrundskontrollen är 
anpassad till rekryteringen och därför kan den se annorlunda ut beroende på yrke. 
Förutom lagstadgade kontroller består kontrollen till stor del av tidigare referenser. 
Syftet med referenser är att få bekräftelse eller dementi på det som framkommit i 
ansökan och intervjun. 

Vallentuna kommun har en introduktionsträff för alla nyanställda där bland annat 
ekonomichef och personalchef informerar om oegentligheter och korruption som 
teoretiskt kan förekomma i verksamheten. Den information som förmedlas är 
obligatorisk för alla nyanställda att ta del av. De nyanställda får lära sig att vara 
observanta på att detta kan ske i organisationer. Det är viktigt att personalen 
uppmärksammar eventuella oegentligheter och det ska vara lätt att rapportera in. 

2. Förebygga korruption
För att oegentligheter och korruption inte ska förekomma krävs det att alla i 
verksamheten tar ett gemensamt ansvar för att förebygga detta. Det kan förebyggas 
med ordning och reda, olika kontroller, att arbeta tillsammans, riskbedömning samt 
att öka medvetenhet och kunskap bland medarbetarna och de förtroendevalda. 
Medvetenheten om styrande dokument, som attestreglemente och 
delegationsordning, spelar en stor roll inom verksamheten.

Ordning och reda skapar en struktur där det blir lättare att hitta oegentligheter, då det 
är svårt att identifiera dem i ostrukturerad miljö. Ordning innebär också att 
instruktionerna följs och är så pass tydliga att inga oklarheter eller egna tolkningar 
uppstår. Det är även viktigt att rutinerna för hantering av fakturor är tydliga. 

Oegentligheter sker i störst utsträckning av en enskild person och därmed ska 
kommunen sträva efter att anställda inte ska vara själva vid beslutsfattande och 
utförande av kritiska arbetsuppgifter. Detta innebär att det ska vara flera medarbetare 
på samma uppdrag eller utföra olika moment då risken för oegentligheter minskar.

Genom att göra en riskbedömning identifieras risker som kan förekomma samt vilka 
konsekvenser som kan orsakas. På så sätt kan rutiner förbättras, vilket bidrar till 
förebyggandet av oegentligheter och korruption.

Att öka medvetenheten och kunskapen kring oegentligheter och korruption är det 
första steget i att uppmärksamma dem. Det är viktigt att öka medvetenheten då det 
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ökar chansen att personalen själva ska kunna identifiera om en kollega utför 
oegentligheter. Om en sådan situation skulle uppstå bör personalen ha fått 
information om hur de bör agera, så att de är förberedda.

För att öka medvetenheten och kunskapen kring oegentligheter och korruption hos 
kommunens förtroendevalda så hålls en kurs i början av varje ny mandatperiod. En 
del av innehållet i denna kurs rör jäv, mutor och korruption. För de som inte kan 
närvara vid utbildningen samt för de som påbörjar sina uppdrag efter att utbildningen 
hållits så finns hela utbildningen, inklusive avsnittet om jäv, mutor och korruption 
tillgänglig på kommunens webbplats. Inför varje ny mandatperiod informeras 
samtliga förtroendevalda om de utbildningsmöjligheter som finns för att säkerställa 
god kunskap och efterlevnad.

Vallentuna kommun har sedan tidigare bakgrundskontroller vid anställning av ny 
personal. För att förebygga oegentligheter och korruption ytterligare ska 
bakgrundskontroller även i vissa fall tillämpas på inhyrd personal samt vid 
upphandling. Detta för att öka säkerheten och minska risken för oegentligheter. 

3. Upptäcka korruption
Vallentuna kommun ska ha ett strukturerat arbete för att upptäcka oegentligheter. 
Det sker genom internkontroll och uppföljning av inköp. Det kan även ske genom att 
medarbetare kan lämna uppgifter om befarade oegentligheter. 

För att upptäcka oegentligheter och korruption behövs en bra dialog mellan 
medarbetare, chefer och förtroendevalda. På så sätt skapas ett förtroende för att 
senare kunna berätta om oegentligheter och korruption upptäcks. Om relationen till 
chefen inte känns trygg ska medarbetaren kunna vända sig till fackliga parter eller 
skyddsombud som sedan för vidare ens åsikt anonymt. 

I sista skedet, som sista utvägen finns visselblåsarfunktionen att använda sig av. Den 
ska användas för misstankar om oegentligheter där medarbetaren kan anmäla 
misstanken via ett webbformulär som möjliggör anonymitet.

För anställda i kommunen finns en möjlighet att anmäla oegentligheter via en så 
kallad visselblåsarfunktion på kommunens intranät. Funktionen ska användas vid 
misstankar om oegentligheter i kommunens verksamheter. Det kan exempelvis 
handla om mutor, bedrägeri, stöld eller andra situationer där någon får privat vinning 
av sin egen tjänsteutövning. Det går också att rapportera tjänstefel eller grövre 
avvikelser från interna regler och riktlinjer. Anmälaren kan själv välja om denne vill 
vara anonym eller inte.

För förtroendevalda och kommuninvånare så finns möjligheten att anmäla 
oegentligheter genom att kontakta kommunens kontaktcenter. Kontakt kan ske 
genom besök, mejl eller, om man vill vara anonym, genom att skicka eller lämna ett 
brev. På kommunens webbplats finns information om hur man ska gå tillväga samt 
information om mutor och jäv. 

För att säkerställa att allt hanteras på ett bra sätt ska uppföljningar göras av insatser. 
Kommunen behöver följa upp arbetet som gjorts för att ta reda på varifrån 
oegentligheten eller korruption uppstod och säkerställa effekten av genomförda 
insatser för att det inte ska ske igen och att insatsen gav önskad effekt.



5

Kommunen använder sig av Ekonomistyrningsverkets vägledning för att förebygga 
och upptäcka oegentligheter i verksamheten.
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