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Beslut om att inrätta en funktion för internutredningar inom 
Uppsala kommun 

Med internutredningsverksamhet avses arbete med att förebygga, upptäcka och granska före
komster av misstänkta överträdelser mot: 
• lagar, förordningar och föreskrifter som kommunens anställda och inhyrd personal har att 

följa, samt 
• kommunens interna riktlinjer, policy- och övriga styrdokument. 

Det är viktigt att alla misstänkta överträdelser identifieras och vid behov utreds på ett betryg
gande och objektivt sätt. Detta är nödvändigt för att kommunen ska upprätthålla allmänhetens 
förtroende för verksamheten och uppfattas som pålitlig av våra anställda. 

Internutredningsverksamheten ska bedrivas med hög kvalitet. 

1 Funktion för internutredningar 
Internutredningar utförs eller styrs av internutredningsfunktionen om inte stadsdirektören eller 
biträdande stadsdirektören i enskilt fall beslutar annat. 

Säkerhetschefen är ansvarig för internutredningsfunktionen. 

Chefer inom kommunen och dess bolag ska vid behov bistå internutredningsfunktionen med 
resurser. 

2 Anmälan om misstänkta överträdelser 
Det är väsentligt att misstänkta eller upptäckta överträdelser anmäls. 

Anställda eller inhyrd personal som vil l anmäla misstänkta eller upptäckta överträdelser ska 
göra detta ti l l internutredningsfunktionen. 

Varje chef inom kommunen och dess bolag ska anmäla misstänkta överträdelser ti l l intern
utredningsfunktionen. 

Kommunen ska tillhandahålla möjligheter för allmänheten att anonymt anmäla misstänkta 
överträdelser. 
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3 Hantering av anmälningar 
Anmälan som inkommer til l kommunen ska hanteras som allmän handling. Chef bör mottaga 
anmälan som lämnas muntligen via telefon eller genom besök vid kontor. Noggranna tjänste
anteckningar ska göras och tillföras ärendet. 

Registrator ska vidarebefordra anmälan ti l l internutredningsfunktionen i igenklistrat kuvert 
med uppgift om vem som tagit emot och registrerat försändelsen. 

Internutredningsfunktionen ska förvara inkomna och upprättade handlingar ordnade och åt-
komstskyddade för obehörig. 

Sedvanlig sekretessprövning ska göras vid begäran om utlämning av anmälan. 

Resultatet av anmälningarna ska kommuniceras med berörd chef och som regel med den an
mälde medarbetaren. 

4 Information 
Samtliga anställda och inhyrd personal vid kommunen och dess bolag ska informeras om 
internutredningsverksamhetens förekomst och utformning. 

Internutredningsfunktionen ska informera ansvarig chef eller motsvarande samt personal
organisationerna om inledd internutredning så snart detta är möjligt. 

Allmänheten ska informeras om möjligheterna att anmäla misstänkta överträdelser. 

5 Användning av logguppgifter 
Internutredningsfunktionen ska använda logguppgifter för att förebygga, upptäcka och 
granska förekomster av misstänkta överträdelser. 

6 Polisanmälan 
Uppkommer under internutredning skälig misstanke om brott ska ärendet skyndsamt över
lämnas t i l l polis för fortsatt utredning. Internutredningsfunktionen får göra polisanmälan för 
kommunens räkning. 

7 Samverkan med andra myndigheter 
Internutredningsfunktionen ska samverka med andra myndigheters internutredningsverksam
het när detta är befogat. 

Säkerhetschef 


