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Kommunstyrelsen

Förslag till kommunstyrelsen – Ett etiskt ramverk mot
korruption och otillåten påverkan
Ärendebeskrivning
Stefan Svensson (KD) har i skrivelse den 24 maj lämnat följande förslag till
kommunstyrelsen. Förslagen sammanfattas enligt följande.







Riktlinjer mot mutor, korruption och jäv införs. Riktlinjerna ska tydliggöra kommunens
hållning och förtydliga gällande lagstiftning. Riktlinjerna bör beakta Sveriges
kommuners och landstings vägledning om mutor och jäv.
En så kallad visselblåsarfunktion införs för att uppmuntra anställda att framföra
information om oegentligheter som kan förekomma inom kommunen.
Alingsås kommun har antagit Vision 2040, men behöver även en gemensam
värdegrund som både politiker och tjänstemän ska utgå ifrån. Värdegrunden ska
fungera som underlag för styrning och beslutsfattande. Värdegrundsarbetet ska
stärka transparensen och öka förutsättningarna för en fungerande demokrati.
Arbetet med internkontroll inom kommunen stärks och synliggörs.

Kommunstyrelsen lämnande i beslut den 28 maj, § 94, i uppdrag till
kommunledningskontoret att bereda förslaget.
Förvaltningens yttrande
Kommunledningskontoret har utrett om föreslagna åtgärder är möjliga att genomföra, samt
inom vilken tid de är genomförbara.
Flertalet kommuner har riktlinjer mot mutor, korruption och jäv men Alingsås kommun saknar
sådana riktlinjer. Kommunledningskontoret bör därför ta fram riktlinjer mot mutor, korruption
och jäv. Vid framtagande av dessa riktlinjer bör vägledning tas från Sveriges kommuner och
landstings ”Om mutor och jäv – Vägledning för anställda inom kommuner, landsting och
regioner”. Riktlinjer antas av kommundirektör såsom en administrativ föreskrift enligt nummer
4.6 i delegationsordning för kommunstyrelsen. Riktlinjerna bör vara antagna senast i
december 2018.
Med inspiration och vägledning från visselblåsarfunktioner i andra kommuner kan
kommunledningskontoret ta fram en visselblåsarfunktion för Alingsås kommun. Funktionen
behöver innehålla både en teknisk såväl som organisatorisk lösning för att ta hand om
inkomna anmälningar om oegentligheter. Visselblåsarfunktionen bör fungera som ett
komplement till redan existerande möjligheter att uppmärksamma oegentligheter inom
organisationen. En visselblåsarfunktion bör finnas på plats senast i juni 2019.
Kommunledningskontoret kan påbörja arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för
politiker och tjänstemän. För att värdegrunden ska få bred legitimitet bör både tjänstemän
och politiker vara involverade i arbetet med framtagandet av värdegrunden.

Värdegrundsarbetet bör fokusera på att tydliggöra värdegrundens syfte och mål samt vilka
den riktar sig till. För att värdegrundsarbetet ska vara framåtsyftande och långsiktigt bör
arbetet påbörjas i januari 2019 då nästkommande mandatperiods politiker påbörjat sin
tjänstgöring.
Kommunledningskontoret kan i arbetet med internkontroll analysera hur denna fungerar.
Kommunledningskontoret kan i detta arbete vidta åtgärder för att den interna kontrollen ska
stärkas och synliggöras.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i kommunstyrelsen:
1. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att ta fram en riktlinje mot mutor, korruption och
jäv som är färdig att antas senast i december 2018.
2. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att införa en visselblåsarfunktion som innefattar
både en teknisk och organisatorisk lösning. Visselblåsarfunktionen ska finnas på plats
senast i juni 2019.
3. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att i samråd med politiker ta fram en gemensam
värdegrund för tjänstemän och politiker. Arbetet påbörjas i januari 2019 och avslutas
under året.
4. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att stärka och synliggöra internkontrollen inom
Alingsås kommun, vilket sker inom ramen för arbetet med internkontroll.
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