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Handläggare 
Malmberg Jan 
Sandmark Mats 

Datum 
2014-03-06 

Diarienummer 
KSN-2013-0364 

Kommunstyrelsen 

Återrapportering av insatser 2012 för att i förebyggande syfte begränsa 
risken för korruption och oegentligheter i kommunen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 

att  avge yttrande till kommunrevisionen enligt bilaga 1 

Ärendet 
Kommunrevisionen återrapporterade den 12 februari 2013 sina insatser under 2012 för att i 
förebyggande syfte begränsa risken för korruption och oegentligheter i kommunen. I 
skrivelsen redovisades övergripande observationer som gjorts. Kommunrevisionen har 
återkommit den 11 februari 2014 med begäran att senast den 1 april få ta del hur nämnderna 
och styrelserna behandlat den tidigare skrivelsen och rapporten. Bilagor 2 och 3. 

Föredragning 
I förslaget till yttrande omnämns att revisionens rapport varit underlag för fortsatt arbete som 
bland annat tagit sig uttryck i sex aktuella ärenden för kommunstyrelsen. 

- Policy med riktlinjer för arbetet mot mutor 
- Riktlinjer för bisyssla 
- Policy med riktlinjer för representation 
- Kommungemensamma regler för arbetet med intern kontroll 2014. 
- Verksamhetsplan för kommunledningskontoret 
- Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 
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Vidare tas den särskilda funktion för omhändertagande av anmälningar om oegentligheter och  
arbetet med en samordnad stabsorganisation  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i detta ärende 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Bitr stadsdirektör 



KOMMUNSTYRELSEN 

Handläggare 
Per Davidsson 

Datum 
2014-03-13 

Diarienummer 
KSN-2013-0364 

FÖRSLAG 

Kommunrevisionen 

Svar på kommunrevisionens skrivelse rörande revisionens återrapportering av insatser 
under 2012 för att i förebyggande syfte begränsa risken för korruption och 
oegentligheter i kommunen 

Kommunrevisionen återrapporterade den 12 februari 2013 sina insatser under 2012 för att i 
förebyggande syfte begränsa risken för korruption och oegentligheter i kommunen. I 
skrivelsen redovisades övergripande observationer som gjorts. Kommunrevisionen har 
återkommit den 11 februari 2014 med begäran att senast den 1 april få ta del hur nämnderna 
och styrelserna behandlat den tidigare skrivelsen och rapporten.  

Kommunrevisionens rapport har varit ett underlag för kommunstyrelsens fortsatta arbete med 
dessa frågor.  

Under hösten etablerades en särskild funktion i kommunledningskontoret för 
omhändertagande av anmälningar om oegentligheter. Till den har hittills endast ett fåtal frågor 
anmälts. De inkomna anmälningarna har huvudsakligen relaterat till den löpande kommunala 
verksamheten såsom gatuhållning, belysning eller isspolning. Inkomna frågor har 
vidarebefordrats till respektive ansvarige nämnd/kontor. Ett inkommet tips har vidareutretts 
och adekvata åtgärder har vidtagits.  

Under våren planeras kommunstyrelsen föreläggas sex ärenden som har anknytning till 
regvisionens rapport och arbete. 

En särskild policy med riktlinjer för arbetet mot mutor föreslås. Policyn fastslår varje 
medarbetares och förtroendevalds ansvar att bekämpa mutor och andra former för korruption 
och upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. I riktlinjerna finns flera exempel på 
otillbörlig belöning, förmåner som kan vara godtagbara och vanligt förekommande situationer 
där det finns risk för otillbörlig påverkan. 

Vidare har utarbetats riktlinjer för bisyssla som syftar till att sammanfatta och tydliggöra hur 
kommunen ska leva upp till de regleringar som finns kring bisyssla. Där berörs också vem 
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som beslutar och hur uppföljning ska ske. Riktlinjerna innehåller också en checklista för 
bedömning av bisysslornas förtroendeskadlighet. 
 
En policy med riktlinjer för representation tar ett samlat grepp om extern och intern 
representation, gåvor till medarbetare och andra verksamhetskostnader som planeringsdagar 
och internkonferenser.  
 
Där framhålls att representationen ska vara måttfull och ske kostnadsmedvetet. Nyttan med 
varje representationstillfälle ska vara tydlig. Riktlinjerna preciserar vilken som beslutar och 
vad som ska framgå av redovisningen. 
 
I ett fjärde ärende i vilket föreslås kommungemensamma regler för arbetet med intern kontroll 
2014.  
 
Frågorna får vidare utrymme i den verksamhetsplan för kommunledningskontoret som 
biträdande stadsdirektören antar och som anmäls till kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen föreläggs till sist ett förslag till intern kontrollplan för sitt arbete. 
 
Kommunstyrelsen fortsätter arbetet och kommer att vid behov utveckla de dokument som 
finns och initiera nya om det skulle behövas.  
 
Till sist kan också nämnas det arbete med en samordnad stabsorganisation som pågår i avsikt 
att få et effektivare arbete med bland annat genomförande och uppföljning av gemensamma 
riktlinjer. Det kommer att förstärka arbetet mot korruption och oegentligheter. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Fredrik Ahlstedt  
Ordförande  Astrid Anker 
 sekreterare 
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