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Beslut avseende uppdrag till enhetscheferna 

inom Universitetsförvaltningen att vidta åtgärder 

för att motverka korruptionsrisker 

Ärendet 
Mot bakgrund av den handlingsplan mot korruption som regeringen tagit fram, har Christina 

Adolfsson, enhetschef vid Ekonomienheten, genomfört en utredning (dnr FS 1.6.2-674-21) av 

riskerna för korruption inom Universitetsförvaltningen och de universitetsgemensamma processer 

förvaltningen ansvarar för. Utredningen innehåller även förslag till åtgärder för att minska 

riskerna för korruption. De föreslagna åtgärderna redovisas nedan. 

• Varje enhetschef inom Universitetsförvaltningen analyserar riskerna för korruption inom 

den verksamhet och de processer enhetschefen ansvarar för. 

• Umeå universitets policy mot tagande och givande av muta uppdateras eller ersätts med 

en antikorruptionspolicy. 

• Informationen på intranätet om den statliga värdegrunden kompletteras med information 

om korruption och med länkar till Statskontorets information. 

• Antikorruptionsutbildning för i första hand chefer anordnas och genomförs. 

• En visselblåsarfunktion inrättas, som medarbetare kan kontakta vid misstanke om 

korruption. 

• Information om den statliga värdegrunden läggs till i den engelska versionen av 

introduktionsutbildningen för nyanställda. 

• Information om korruption läggs till i både den svenska och den engelska versionen av 

introduktionsutbildningen för nyanställda. 

• Överväga om upphandlare samt eventuellt även beställare och inköpare kontinuerligt ska 

byta avtalsområden. 

• Öka andelen varor och tjänster som köps in via e-beställningssystemet Raindance 

Marknadsplats. 

• Följa upp inköp som gjorts utanför ramavtal i syfte att hitta nya områden för upphandling. 

• Införa en uppförandekod för leverantörer. 
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Beslut 
Universitetsdirektör Hans Wiklund beslutar 

att fastställa utredningen Riskanalys korruption (dnr FS 1.6.2-674-21); 

att uppdra åt samtliga enhetschefer inom Universitetsförvaltningen att analysera riskerna för 

korruption inom den verksamhet och de processer de ansvarar för och vidta åtgärder för att 

minska riskerna för korruption, lämpligen inom ramen för den ordinarie processen för intern 

styrning och kontroll; 

att uppdra åt enhetschefen för Planeringsenheten att under hösten 2021 göra en översyn av 

universitetets policy mot tagande och givande av muta enligt ovan; 

att uppdra åt enhetschefen för Kommunikationsenheten att komplettera informationen om 

korruption på intranätet enligt ovan; 

att uppdra åt enhetschefen för Ekonomienheten att under hösten 2021 anordna en 

antikorruptionsutbildning för förvaltningens enhetschefer, biträdande enhetschefer samt 

områdeschefer; 

att uppdra åt enhetschefen för Universitetsledningens kansli att förbereda inrättandet av en 

visselblåsarfunktion enligt ovan, vilken ska kunna aktiveras senast första kvartalet 2022; 

att uppdra åt enhetschefen för Personalenheten att genomlysa introduktionsutbildningarna för 

nyanställda i syfte att säkerställa att de innehåller tillräcklig information om risker för korruption 

och den statliga värdegrunden; 

att uppdra åt enhetschefen för Universitetsledningens kansli att arbeta för att vidareutveckla 

upphandlings- och inköpsprocessen utifrån föreslagna åtgärder om bland annat rotation av ansvar 

för avtalsområden, uppföljning av inköp utanför ramavtal, och uppförandekod för leverantörer; 

samt 

att uppdra åt enhetschefen för Ekonomienheten att arbeta för att öka andelen varor och tjänster 

som köps in via e-beställningssystemet Raindance Marknadsplats. 

 

Beslutet har fattats efter föredragning av enhetschef Christina Adolfsson. 

Umeå den 6 maj 2021. 

 

 

 

Hans Wiklund 

Universitetsdirektör 
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Expedieringslista 

Enhetschefer inom Universitetsförvaltningen 

Biträdande universitetsdirektör 

Verksamhetscontroller 

Ekonomicontroller 
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