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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att godkänna riktlinje
mot mutor, korruption och jäv.

Sammanfattning
Regionfullmäktige har under förra året antagit en policy mot mutor och korruption och i samband med detta uppdragit åt regionstyrelsen att utarbeta en
riktlinje på området. Riktlinjen innehåller en översiktlig genomgång av korruption, mutbrott och andra oegentligheter, några exempel för att illustrera
gränsdragningar, en ansvarsfördelning mellan regionledning och medarbetare/förtroendevalda samt instruktioner om hur medarbetare och förtroendevalda ska gå till väga om de vill rapportera oegentligheter.

Ärendet
Regionfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 21-22 november 2018 en
policy mot mutor och korruption. I policyn klargörs regionens inställning om
nolltolerans mot korruption. I samband med fullmäktiges beslut uppdrog de
också åt regionstyrelsen att i en riktlinje konkretisera fullmäktiges policy.
Riktlinjens stomme bygger på Sveriges kommuner och landstings vägledning Om mutor och jäv. Vägledningen har utgjort grunden för större delen
av den svenska offentliga sektorns styrdokument om korruption.
Riktlinjen syftar ytterst till att upprätthålla länets medborgares förtroende för
Region Norrbotten och dess olika verksamheter. För att bekämpa korruption
och andra oegentligheter i en organisation behöver frågorna hållas levande,
styrdokument behöver ses över regelbundet och såväl nya som erfarna medarbetare inom regionen behöver återkommande informeras om styrdokumentens innehåll samt genomföra övningar.
Utöver den grundläggande genomgången av mutor, korruption, jäv och
andra oegentligheter innehåller riktlinjen även ett avsnitt om regionens arbete mot korruption och andra oegentligheter. Där görs en uppdelning av
ansvar mellan regionledning och regionens medarbetare respektive förtroendevalda. Där finns även enkla instruktioner om vad medarbetare och förtroendevalda bör göra om de observerar eller med fog misstänker att oegentligheter äger rum inom Region Norrbottens verksamheter.
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