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1 Bakgrund 

Vid en kommunövergripande granskning under 2018 undersöktes hur 

kommunen arbetar för att förebygga och upptäcka korruption och andra 

oegentligheter. Rapporten (dnr KS9 2018-12, daterad januari 2019) beskriver 

de rutiner som kommunen har på området, men konstaterar att dessa bör 

förstärkas. 

Rapporten överlämnades för åtgärd till kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj 2019 att avge ett yttrande till 

revisorerna samt att ge kommundirektören ett antal uppdrag för att förbättra 

arbetet i kommunen. 

Revisionskontoret ska på uppdrag av kommunens revisorer följa upp 

utvecklingsarbetet under hösten 2019.  

2 Syfte  

Vid uppföljningen ska den sammanfattande revisionsfrågan i revisorernas 

missiv (dnr KS9 2018-12, 2019-01-30) till revisionsrapporten besvaras. Frågan 

har följande lydelse: 

Vilka åtgärder avser kommunstyrelsen att vidta i syfte att skapa och synliggöra 

en sammanhållen och effektiv process, som syftar till att förstärka arbetet med 

att förebygga och upptäcka korruption och andra oegentligheter i Linköpings 

kommun? 

Revisionskontoret ska utifrån svaret på revisionsfrågan bedöma om 

kommunstyrelsens åtgärder leder till ett stärkt förebyggande arbete och ökade 

möjligheter att upptäcka pågående oegentligheter. Bedömningen ska utmynna i 

en slutsats huruvida den interna kontrollen för området oegentligheter är 

tillräcklig.  

3 Metod 

Kontaktpersonen för granskningen hos kommunledningsförvaltningen, 

chefsjuristen Jenny Björkholm, har ombetts att ge skriftliga svar på de 

rekommendationer som lämnas i revisionsrapporten. Svaren nedan, under 

punkt 5, sammanfattar de åtgärder som kommunstyrelsen hittills beslutat och 

gjort eller planerar att göra.  
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4 Rapport 

I detta dokument sammanställs revisorernas rekommendationer, 

kommunstyrelsens åtgärder samt revisionskontorets sammanfattande 

bedömning. Dokumentet är en uppföljande rapport som distribueras till 

kommunens revisorer. 

5 Rekommendationer och åtgärder 

I kommunstyrelsens yttrande påpekas att kommunen redan vid granskningen, 

vilket även framgår av rapporten, hade ett utvecklat arbete för att motverka 

korruption och oegentligheter. Kommunstyrelsen delar emellertid i stort 

revisorernas rekommendationer och kommer därför vidta följande 

kompletterande åtgärder för att förbättra arbetet mot korruption och 

oegentligheter. 

 

Rekommenderade förbättringar i 

revisionsrapport 

Redogörelse för hittills utförda 

åtgärder  

1. Översyn av kommunens 

kärnvärden i syfte att på ett 

tydligare sätt kopplas till det 

förebyggande arbetet mot 

oegentligheter. 

Kommundirektören har getts i 

uppdrag av kommunstyrelsen att se 

över kommunens kärnvärden såsom 

de är beskrivna i reglementet och vid 

behov föreslå revideringar. 

Kärnvärdena har setts över och det 

har gjorts en initial bedömning att en 

revidering av kärnvärdena på sikt bör 

genomföras och att arbetet med detta 

kommer att inledas 2020. 

2. Ta fram vägledande material 

som underlag till 

diskussioner om etik och 

moral i ledningsgrupper och 

personalgrupper. 

Kommundirektören har getts i 

uppdrag av kommunstyrelsen att se 

över och vid behov komplettera 

chefernas årshjul med en punkt om 

förbyggande arbete mot 

oegentligheter samt information om 

rapporteringsvägar vid misstanke om 

oegentligheter för att säkerställa att 

detta diskuteras på t.ex. APT 

och/eller personalmöten. 

Arbetet är påbörjat och kommer att 

vara slutfört under kvartal 1 2020. 
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3. Uppdatera checklistan för 

medarbetarsamtal med frågor 

om värdegrund. 

Kommundirektören har getts i 

uppdrag av kommunstyrelsen att se 

över den kommunövergripande 

checklistan för medarbetarsamtal 

avseende frågor om oegentligheter 

samt vid behov föreslå revideringar, 

framför allt riktade mot medarbetare 

som, ur korruptionssynpunkt, har en 

särskilt utsatt ställning. 

Arbetet är påbörjat och kommer att 

vara slutfört under kvartal 1 2020, 

vilket innebär att de kommer att 

tillämpas från och med 

medarbetarsamtalen 2020.  

4. Översyn av vägledning för 

riskanalys i syfte att 

inkludera området 

oegentligheter, dokumentera 

riskanalyserna och öka de 

förtroendevaldas involvering 

i analysen av nämndens 

risker.  

Kommundirektören har getts i 

uppdrag av kommunstyrelsen att se 

till att risken för korruption och 

andra oegentligheter beaktas i det 

kommande förslaget till 

riktlinjer/regler för riskanalyser. 

Genom antagandet av sådana 

riktlinjer/regler anser 

kommunstyrelsen att de 

förtroendevalda tagit en aktiv roll i 

att säkra kvaliteten utifrån denna 

aspekt. Det operativa genomförandet 

av riskanalyser sker emellertid på 

tjänstemannanivå.  

Kommunledningsförvaltningen har 

tagit fram en handbok för riskanalys 

vid internkontrollarbete, där risken 

för oegentligheter, mutor och jäv 

lyfts fram. 

5. Översyn av vägledning för 

internkontrollplaner i syfte att 

öka uppföljningen av 

kontroller som syftar till att 

förebygga oegentligheter och 

förtroendeskada.  

Kommundirektören har getts i 

uppdrag av kommunstyrelsen att se 

över internkontrollen och 

kontrollmomenten för att minska 

risken för och möjliggöra att 

eventuella oegentligheter och/eller 

riskmoment upptäcks i rätt tid. 
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En Handbok för internkontroll har 

tagits fram. I den har ett antal 

obligatoriska kontrollområden 

fastställts, däribland ett område 

avseende oegentligheter, mutor och 

jäv (kontrollområde 5). 

6. Utvärdera 

delegationsordningar och 

kontrollsystem utifrån risken 

för oegentligheter och 

förtroendeskada, och vid 

behov, vidta åtgärder.  

Kommundirektören har getts i 

uppdrag av kommunstyrelsen att 

informera förvaltningscheferna om 

och påtala vikten av att nämnderna 

beaktar risken för oegentligheter vid 

val av delegationspunkter och 

delegater om så inte redan har skett. 

Detta är genomfört. 

Kommunstyrelsen har beaktat detta 

vid framtagandet av nuvarande 

delegationsordning. 

7. Översyn av utbildning av 

medarbetare och 

förtroendevalda om risker, 

värderingar och regler. 

Uppdaterande utbildning 

under anställningen och 

uppdraget bör finnas.  

Kommundirektören har getts i 

uppdrag av kommunstyrelsen att se 

över och utveckla digitala verktyg 

enligt följande. Den digitala 

kommungemensamma 

introduktionen för nyanställda 

kommer utvecklas för att innehålla 

information om jäv, mutor och om 

hur oegentligheter ska rapporteras. 

Det pågår också ett arbete med att 

komplettera de utbildningar som ges 

till förtroendevalda i början av varje 

mandatperiod med kortare digitala 

utbildningar kring bl.a. jäv, mutor 

och om hur oegentligheter ska 

rapporteras. Dessa utbildningar 

vänder sig även till de 

förtroendevalda som tillkommer 

under mandatperioden. Att 

utbildningarna är digitala innebär att 

det finns möjlighet att ta del av dessa 

vid flera tillfällen.  

En e-utbildning för internkontroll har 

tagits fram som ska vara obligatorisk 

för alla chefer där processen för 

internkontroll beskrivs. I 
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utbildningen lyfts Handbok för 

internkontroll och Handbok för 

riskanalys vid internkontrollarbete 

fram.  

Utöver detta planeras under 2020 en 

revidering av e-utbildningen för alla 

nyanställda samt ett obligatoriskt 

avsnitt för alla medarbetare. 

8. Införa regelbunden 

uppföljning och rapportering 

av följsamheten till 

kommunens policy mot 

mutor.  

Kommundirektören har getts i 

uppdrag av kommunstyrelsen att vid 

större avvikelser och annars vid 

behov informera kommunstyrelsen 

om den samlade bild som 

kommundirektören har avseende 

kommunens arbete mot 

oegentligheter. Kommundirektören 

får rapporter om eventuella 

oegentligheter från de medarbetare 

som särskilt arbetar med frågorna. 

Därutöver har rapporteringsvägarna 

förtydligats i Handbok för 

internkontroll. Av handboken 

framgår att samtliga anställda har ett 

ansvar att rapportera risker; 

Samtliga anställda i kommunen, såväl 

chefer som medarbetare, ska arbeta 

enligt de regler och anvisningar som 

har beslutats om internkontroll. Alla 

anställda ska skyndsamt rapportera fel 

och brister i verksamheten till 

överordnad, som i sin tur ska 

rapportera vidare uppåt i 

organisationen så långt det behövs. 

Syftet med rapporteringen är att rätt 

beslutsnivå omgående ska kunna vidta 

åtgärder för att komma tillrätta med de 

fel och brister som har 

uppmärksammats. Kan av olika 

orsaker inte rapportering ske till 

överordnad eller om inget händer efter 
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rapporteringen, ska rapporteringen ske 

till nästa överordnad.  

Rutinen är att rapportering ska ske 

enligt ovan. Fungerar inte det och 

avser det misstankar om allvarliga 

oegentligheter som rör personer i 

ledande ställning, ska kommunens 

whistleblowerfunktion användas. 

9. Förstärka informationen om 

hur man ska gå tillväga vid 

misstanke om oegentligheter. 

Rapporteringsvägarna har 

förtydligats i Handbok för 

internkontroll samt övriga åtgärder 

som framgår av detta dokument. 

10. Utvärdera den nuvarande 

visselblåsarfunktionen.  

Kommundirektören har getts i 

uppdrag av kommunstyrelsen att 

synliggöra och tydliggöra 

visselblåsarfunktionen. 

Under kvartal 2 2020 kommer 

informationen på hemsidan att 

förtydligas. I samband med detta 

planeras en nyhet på Linweb. I 

Handbok för riskanalys vid 

internkontrollarbete har 

visselblåsarfunktionen lyfts fram. 
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6 Bedömning och slutsats 

Tabellen nedan visar status på de åtgärder som gjorts eller planerar att göras. 

Rek nr Rekommenderad aktivitet Status på åtgärd 

1 Översyn av kärnvärden Inte påbörjad 

2 Ta fram vägledande material för 

gruppdiskussioner om etik och moral 

Pågår, klart Q1 2020 

3 Uppdatera checklistan för medarbetarsamtal Pågår, klart Q1 2020 

4 Ta fram vägledning för riskanalys Avslutad 

5 Ta fram vägledning för internkontrollplan Avslutad 

6 Utvärdera delegationsordningar och 

kontrollsystem 

Delvis avslutad. 

Nämndernas åtgärder 

kvarstår att följa upp.  

7 Översyn av utbildning Delvis avslutad, e-utbildning 

för alla anställda klar 2020 

8 Införa regelbunden uppföljning och rapportering Avslutad 

9 Förstärka informationen om hur gå tillväga vid 

misstanke om oegentlighet 

Avslutad 

10 Utvärdera visselblåsarfunktionen Pågår, klart Q2 2020 

 

Revisionskontoret anser att framdriften av beslutade åtgärder är 

tillfredsställande.  

Revisionskontorets bedömning är att vidtagna åtgärder är ändamålsenliga för 

att stärka det förebyggande arbetet inom området och öka möjligheterna att 

upptäcka pågående oegentligheter.  

Revisionskontoret avser att göra en bedömning av om den interna kontrollen är 

tillräcklig när alla åtgärder avslutats.  

Revisionskontoret avser att göra en andra uppföljning av åtgärderna under 

2020.  

Revisionskontoret 

 

Karin Andersson 

Yrkesrevisor 

 




