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Korruption och otillbörlig påverkan - uppföljning 

Regionens revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning av region-

ens samtliga verksamheter. Utifrån detta uppdrag och ansvar har regionens 

revisorer utarbetat och dokumenterat en ”Granskningsstrategi”. Baserad på 

granskningsstrategin gör revisorerna årligen en riskbedömning och revis-

ionsplan. I dokumentet ”Revisionsplan 2019” ingår bland annat en uppföl-

jande granskning avseende korruption och otillbörlig påverkan.   

Landstingets revisorer genomförde år 2016 en uppföljande granskning till 

den granskning som genomfördes 2012. I denna uppföljande granskning var 

den övergripande revisionsfrågan om landstingsstyrelsen vidtagit åtgärder 

med anledning av de iakttagelser och synpunkter som revisorerna framförde 

i den ursprungliga granskningen. 

I granskningen från 2016 framförde revisorerna bland annat att landstingets 

arbete med skydd mot mutor och annan otillbörlig påverkan, inte genom-

förts i enlighet med de intentioner som framkom i landstingsstyrelsens svar 

till revisorerna avseende den granskning som genomfördes 2012. Dessutom 

påpekade revisorerna att landstingets arbete med skydd mot mutor och an-

nan otillbörlig påverkan fortfarande inte omfattade alla de aspekter som en-

ligt vägledningarna från SKL och IMM bör ingå i ett strukturerat och effek-

tivt skydd.  

I den nu genomförda uppföljande granskningen var det övergripande syftet 

att bedöma om regionstyrelsen och nämnderna säkerställt att det finns en 

tillräcklig styrning, uppföljning och intern kontroll för att motverka, före-

bygga och upptäcka korruption och andra oegentligheter. I granskningen 

skulle även ingå en uppföljning av de iakttagelser som framfördes i den 

granskning som genomfördes år 2016.  
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Vi har i denna uppföljande granskning konstaterat att Regionfullmäktige un-

der hösten 2019 har fastställ en policy mot korruption och givit Regionsty-

relsen i uppdrag att ta fram styrdokument.  

 

De styrdokument som Regionfullmäktige givit Regionstyrelsen i uppdrag att 

ta fram är under utarbetande och ännu inte fastställda. Enligt uppgift kom-

mer Regionstyrelsen att anta styrdokument under år 2020.  

 

Revisorerna kommer att återkomma med en uppföljande granskning när 

styrdokument finns på plats.  

 

Regionens revisorer översänder härmed rapporten för kännedom. 

 

Ingela Wretling   Daniel Berghel 

ordförande  vice ordförande 


