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Policy för motverkan av oegentligheter och 
välfärdsbrott 
Oegentligheter och välfärdsbrott är en utmaning för hela vårt demokratiska system och 
innebär bl.a. att offentliga resurser försvinner till personer och verksamheter med 
brottsliga avsikter. Samtidigt kan tjänstepersoner och förtroendevalda utsättas för hot 
och påtryckningar som riskerar att leda till tystnadskultur och ohälsa. I Bromölla 
kommun ska beslutsfattare gå till beslut och behandla medborgare likvärdigt utifrån 
objektiva grunder. Alla försök att på ett otillåtet sätt påverka enskilda tjänstepersoners 
eller förtroendevaldas beslutsfattande är därför väldigt allvarligt. Denna policy har sin 
grund i bl.a. lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden, och till stöd för policyns genomslag finns till denna policy hörande 
”Riktlinjer för motverkan av oegentligheter och välfärdsbrott” och ”Vägledning för 
visselblåsarfunktion”.   
 

 
Syfte  
 

Syftet med denna policy är att stärka och tydliggöra Bromölla kommuns nolltolerans mot 
oegentligheter och välfärdsbrott i verksamheten.   
 

 
Definitioner 
 

Oegentligheter används av Bromölla kommun som ett övergripande begrepp för en vid 
grupp av oönskade beteenden/handlingssätt med konsekvenser för Bromölla kommuns 
anseende och/eller verksamhet. Oegentligheter inom ramen för denna policy kan 
inbegripa ett internt och/eller externt perspektiv och innefatta: 

• tagande och givande av muta samt korruption och jäv  
• otillbörlig påverkan (inkluderat otillbörlig påverkan av beslutsprocess eller 

utgång av beslut) 
• förtroendeskadliga bisysslor 
• att gynna sig själv eller någon annan på arbetsgivarens bekostnad  
• att tillskansa sig själv eller förse någon annan med åtråvärd information  
• stöld, bedrägeri, förskingring  

 

 
Med välfärdsbrott åsyftas sådana brott där en extern aktör (fysisk eller juridisk person) 
agerar på ett otillbörligt sätt för att tillskansa sig kommunala resurser. Även andra 
beteenden och missförhållanden än ovan nämnda kan vara skadliga för Bromölla 
kommun.  
 

 
Förhållningssätt 
 

Policy för motverkan av oegentligheter och välfärdsbrott betonar kommunens 
förhållningssätt och övergripande värdering inom detta område och omfattar alla 
medarbetare och förtroendevalda i Bromölla kommun. För att understödja 
implementering av policyns intentioner och främja ett aktivt förhållningssätt i relaterade 
frågor åtföljs policyn av riktlinjer. Motverkande av oegentligheter och välfärdsbrott kräver 
ett proaktivt arbetssätt och riktlinjerna anger mer specifikt vilka strukturer som gäller för 
information, utbildningsinsatser och kontroll.  
 

 
Rapportering av misstänkta oegentligheter och välfärdsbrott 
 

Den som misstänker att det förekommer oegentligheter eller missförhållanden i någon 
av Bromölla kommuns verksamheter ska rapportera detta till överordnad chef, 
kommunledningen eller direkt till den berörda funktionen/verksamhetsområdet.  För 
personer som har eller har haft en arbetsrelation till Bromölla kommun finns möjlighet att 
rapportera missförhållanden inom ramen för Bromölla kommuns visselblåsarfunktion 
(implementeras våren 2022). Visselblåsarfunktionen, vägledning samt information för 
rapportering och skydd finns på www.bromolla.se.  

http://www.bromolla.se/
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