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I början av juni 2017 släppte revisionsbolaget KPMG sin rapport kring Umeå 

Kommuns korruptionsförebyggande arbete. I rapporten uppmärksammar man 

att det fanns ett flertal brister i kommunens arbete för att förebygga korruption. 

Korruption innebär att någon utnyttjar sin position för att främja egna fördelar 

av privat karaktär som tagande av muta och otillbörligt nyttjande av sin 

ställning.  Det finns lagstiftning som reglerar dessa allvarliga brott. Förvisso 

finns i kommunen en process som ska nyttjas vid misstanke om någon 

missköter sitt arbete, men enligt revisorerna omfattar inte den processen 

misstankar om korruption och att inte heller kommunens internkontrollplaner 

behandlar risken för korruption.  Man konstaterar att inte någon av de 13 

internkontrollplanerna för 2017 specifikt behandlar risken för korrupta 

beteenden. Man skriver vidare att ”Studier visar att en stor del av de 

korruptionsskandaler som uppdagats i såväl Sverige som i andra länder har 

upptäckts genom tips”. En åtgärd som revisionsrapporten föreslår är att 

kommunen bör inrätta en visselblåsarfunktion. 

Redan under förra mandatperioden år 2011 beslutade Umeå 

Kommunfullmäktige på initiativ av Vänsterpartiet att inrätta en sådan funktion, 

men detta beslut har ännu inte verkställts av KS som har uppdraget att se till att 

KF-beslut genomförs. Visselblåsarfunktioner har såväl ett förebyggande som 

upptäckande syfte. Visselblåsarfunktionen bör vara extern och bestå av en 

mottagningsfunktion och en utredningsfunktion. Vänsterpartiet menar att de 

finns all anledning att inrätta en sådan funktion, särskilt med tanke på att vi 

lever i en tid med tecken på förtroendekris för delar av det offentliga och 

demokratiska systemet. Många kommuner har på förekommen anledning d.v.s. 

konstaterad korruption infört visselblåsarfunktioner men inte Umeå trots att KF 

beslutet 2011.    

Med hänvisning till det formella av KF beslutet förra mandatperioden, samt 

till ovan nämnda rapport, undrar Vänsterpartiet varför KF beslutet inte har 

genomförts. 

Fråga:  

- Varför har KF beslutet om visselblåsarfunktion ej genomförts? När ska det 

genomföras?  

Lasse Jacobson 

Vänsterpartiet
 

 


