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Yttrande över Revisionsrapport Korruption och 
oegentligheter 

 

Kommunens revisorer har granskat kommunens arbete mot korruption och 

oegentligheter och har utifrån denna granskning bett kommunstyrelsen besvara 

följande sammanfattande fråga: 

 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? 

Kommunen har, som framgår av rapporten, redan idag 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.  

 Kommundirektören har getts i uppdrag att: 

- se över kommunens kärnvärden såsom de är beskrivna i reglementet 

och vid behov föreslå revideringar. 

- 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.  

- se över den kommunövergripande checklistan för medarbetarsamtal 

avseende frågor om oegentligheter samt vid behov föreslå 
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revideringar, framför allt riktade mot medarbetare som, ur 

korruptionssynpunkt, har en särskilt utsatt ställning.  

- 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. 

- 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.  

- se över internkontrollen och kontrollmomenten för att minska risken 

för och möjliggöra att eventuella oegentligheter och/eller 

riskmoment upptäcks i rätt tid. 

- synliggöra och tydliggöra visselblåsarfunktionen.  

- 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. 

- 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. 

Kommunstyrelsen har beaktat detta vid framtagandet av nuvarande 

delegationsordning. 

 

För kommunstyrelsen 

 

Niklas Borg 

Kommunstyrelsens ordförande 


