Skurups kommuns uppförandekod för att förhindra och
förebygga korruption
Antagen av kommunstyrelsen 2012-03-07
Inledning.
Denna uppförandekod skall tillämpas av samtliga anställda hos Skurups kommun, oavsett
anställningsform. Koden skall uppfattas som en del av anställningsavtalet. Utöver denna
uppförandekod gäller särskilda regler för personalen inom vård och omsorg.
Alla anställda skall uppträda på sådant sätt att inga personliga beroenden eller förpliktelser
uppkommer gentemot omvärlden. Vid alla tillfällen måste gällande lagstiftning, föreskrifter
och interna regler tillämpas. Det åvilar alla anställda att ta del av gällande regelverk. Ett
stabilt och trovärdigt förhållningssätt till nytta för alla parter kan endast uppnås med strikt
iakttagande av gällande regelverk. Korruption, trolöshet och bedrägeri förstör förtroendet för
kommunen som myndighet och organisation, snedvrider konkurrens, förstör förtroendet från
brukare och leverantörer samt arbetsmiljön.
Kommunledningen som förebild.
Kommunledningen med stab, d v s förvaltningschefer, kommunjurist, ekonomichef,
personalchef, administrativ chef, , utvecklingsledare/kultur, IT-chef, samt näringslivschef har
till uppgift att se till att alla anställda känner till och följer relevanta regelverk.
Kommunledningen ansvarar också för att etiska regler och andra tillämpliga regelverk följs
upp och kontrolleras.
Mot kommunens etiska regler bryter den som:
Erbjuder, utlovar, beviljar eller godkänner otillbörliga fördelar för en kommunmedlem, ställföreträdare eller representant för annan myndighet, organisation, leverantör eller enskild.
Omvänt kräver, försäkrar sig om eller mottager otillbörliga förmåner eller fördelar från
kommunmedlem, ställföreträdare eller representant för annan myndighet, organisation,
leverantör eller enskild.
Förskaffar sig själv eller tredje person direkt eller indirekt otillbörliga förmåner eller fördelar
på kommunens bekostnad.
Diskriminerar eller uppträder kränkande i relationerna med kommunmedlem, ställföreträdare
eller annan representant för myndighet, organisation, leverantör eller enskild.
Kommunledningen skall uppträda som goda förebilder. Kommunledningen måste förhålla sig
etiskt oklanderligt. Kommunledningens funktion som förebild måste fortlöpande upprätthållas
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genom ett ärligt och rättvist uppträdande. Kommunledningen skall offentligt framhålla att den
själv eller kommunen under inga omständigheter tolererar korrupta beteendemönster.
Anställd som avslöjar eller på annat sätt informerar om brott mot dessa regler eller misstanke
om korrupt beteende i organisationen får inte utsättas för olägenhet därav. Sådan information
måste ovillkorligen utredas och behandlas, omgående.
Utbildning och fortbildning.
Förhindrande och förebyggande av korruption och korrupta beteenden skall, förutom i förhållningssätt och regelverk inom kommunens organisation och i anställningsavtal, också
komma till uttryck genom utbildning och fortbildning av anställda. Genom sådana riktade
insatser kan känslan för korrekt uppförande stärkas hos de anställda. Inom korruptionsutsatta
områden som upphandling och inköp skall särskild information lämnas.
Kontroll och sanktioner.
Erfarenheten visar att interna regler endast har framgång om dessa åtföljs av uppföljning och
kontroll. Detta dokument skall således betraktas som en del av underlaget för intern kontroll.
Även om kommunens anställda inte omfattas av revisionsansvar kan dock kommunrevisionen
anlitas för råd, anvisningar och åtgärder.
Vid överträdelse av gällande regelverk skall erforderliga rättsliga, organisatoriska och disciplinära åtgärder vidtas för att, oaktat straffrättsliga konsekvenser, på lämpligt sätt reagera på
uppdagade överträdelser och förebygga framtida sådana överträdelser.
Gåvor.
Gåvor skall i princip varken ges eller tas emot. Detta gäller självfallet inte för den kategori
minnesgåvor och liknande som kommunen i dess egenskap av myndighet ger eller tar emot,
från andra myndigheter och organisationer. Beträffande gåvor till kommunen eller någon av
dess verksamheter, i form av gåvobrev eller testamenten, prövas dessa i särskild ordning.
Huvudregeln gäller såväl penninggåvor som övriga gåvor. Som penninggåvor betraktas alla
belopp oavsett form eller valuta. Till sakgåvor räknas varje föremål av något värde. Även
resor, tjänster, reklampremier och rabatter räknas som gåvor. Gåvor av generell karaktär, t ex
personalrabatter i butiker o d kan vara tillåtna. Sådana rabatterbjudanden skall dock alltid
prövas i särskild ordning.
Reklamgåvor skall värdemässigt vara så utformade att de inte försätter mottagaren i någon
form av beroendeställning till givaren. Vid tveksamhet skall närmaste chef avgöra frågan.

2 (3)

Utgifter.
Vissa anställda har att betala utgifter i samband med tjänsteutövning, t ex hotellkostnader. Om
tveksamhet föreligger huruvida utgiften är av privat karaktär eller ej skall betalning ske med
privata medel. Redovisningen kan sedan medföra att betalning utgår av kommunala medel.
Bisysslor.
Genom villkor i anställningsavtal måste säkerställas att anställdas bisysslor och delägarskap ej
utnyttjas på ett sådant sätt att kommunen lider skada, varken ekonomiskt eller ideellt.
Bisysslor och delägarskap skall anmälas till kommunstyrelsen, eller till den kommunstyrelsen
utser, som i förekommande fall har att godkänna eller förbjuda bisyssla och/eller delägarskap.
Denna anmälningsplikt förutsätter att kommunen kan komma att lida skada och gäller således
ej förvärv av aktier eller annan förmögenhetsplacering, om inte sådan sker i av kommunen
anlitade leverantörsbolag och den som placerar deltar i kommunens upphandlings- och
inköpsverksamhet.
Anmälningsplikt föreligger också för anställd vars barn, make, partner eller annan närstående
bedriver verksamhet med vilken kommunen har eller kan komma att ingå affärsrelation.
Förtroendeperson.
Kommunledningen skall tillse att korruption förhindras och förebyggs. Anställda förutsätts
följa anmälnings- och informationsplikt beträffande korrupta förhållanden. Varje anställd som
åsidosätter anmälningsplikten, om denne har kännedom om korrupta förhållanden, betraktas
som medansvarig.
Kommunjuristen skall vara kontaktperson enligt detta regelverk gentemot den anställde.
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