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Inledning 
Kommuninvånarnas förtroende för den kommunala verksamheten fordrar att vi som 
verkar i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt ar-
bete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande 
att bygga upp det. 
Korruption, mutor och jäv kan förutom att ge ekonomiska konsekvenser för kommunen, 
påverka synen på tjänstepersoner och förtroendevalda samt kommunens anseende. I för-
längningen kan legitimiteten för demokratin och det politiska systemet påverkas.  
En anställd eller förtroendevald får aldrig missbruka sin ställning och alla i verksam-
heten har ett ansvar mot våra uppdragsgivare – kommuninvånarna – att bekämpa kor-
rupt beteende. I kommunens verksamhet ska vi förhålla oss till gällande regelverk, att 
objektivitet och opartiskhet genomsyrar utövningen i våra uppdrag. Objektivitetsprinci-
pen, det vill säga iakttagande av saklighet och opartiskhet samt beaktande av allas likhet 
inför lagen, finns uttryckt i regeringsformens 1 kap. 9 §.  

Kommunens förhållningssätt 
Vänersborgs kommun har nolltolerans mot korruption, mutor och jäv. 
Annan hänsyn än de som ligger i uppgiften ska inte få påverka utförande, handläggning 
eller beslut i verksamheten. En anställd eller förtroendevald ska inte ens kunna misstän-
kas för att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. 

Ansvar i organisationen 
Kommunstyrelsen beslutar om kommunens riktlinje mot korruption, mutor och jäv. Ge-
nom sin ledningsfunktion har kommunstyrelsen uppsikt över övriga nämnders arbete 
mot korruption. 
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att riktlinjen efterlevs i respektive orga-
nisation.  
Alla tjänstepersoner och förtroendevalda ansvarar för att sätta sig in i och följa de sty-
rande dokument samt den lagstiftning som gäller på området. 
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