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Riktlinjer för att motverka ekonomiska 
oegentligheter  
 
Bakgrund  
Blomsterfonden ställer höga krav på medarbetare och samarbetspartners när det gäller värdegrund 
och etiska regler.  
 
De boende, anhöriga, allmänheten och massmedia håller alltid ett vakande öga på hur 
vi utför våra arbetsuppgifter, och det är mycket viktigt att de boendes integritet inte 
kränks och att det stora förtroendekapital Blomsterfonden har byggt upp under åren 
bibehålls.  
 
Klagomål och avvikelser som inte rör ekonomiska oegentligheter (med misstanke om 
brott) hanteras enligt kvalitetsledningssystem för vården SOSFS 2005:12 (HSL) och 
SOSFS 2006:11 (SoL). Övriga synpunkter och klagomål inom organisationen hanteras 
enligt sedvanlig process av respektive verksamhetsansvarig. Vi motverkar oegentligheter 
i vår verksamhet huvudsakligen genom att koppla detta till vår värdegrund, etik- och 
sekretessregler samt vår uppförandekod för Blomsterfonden. 
 
Ett tydligt budskap till våra medarbetare  

• Medarbetare– både för sin egen och för de boendes skull – får aldrig ta emot förmåner 
som i andras ögon kan betraktas som otillbörliga. Det är viktigt att alla är väl medvetna 
om vad som gäller i umgänget mellan medarbetare och boende, anhöriga och 
utomstående. Det är ett absolut krav att arbetsuppgifterna och kontakterna med berörda 
parter genomförs på ett korrekt och oklanderligt sätt. 

 
• Medarbetare får under inga förhållanden ta emot gåvor, även om det skulle röra sig om 

ringa värde.  
 

• Medarbetare får aldrig medverka till upprättandet av ett testamente där Blomsterfonden, 
medarbetare eller annan icke helt utomstående är förmånstagare. Medarbetare ska vända 
sig till sin chef för råd eller till testamensansvarige inom Blomsterfonden när en boende 
begär hjälp i ett testamentärende. Med tanke på de boendes beroendeställning får 
medarbetare heller aldrig medverka vid affärstransaktioner med boende. 

 
• Medarbetare har tystnadsplikt, detta gäller också elever, praktikanter och volontärer som 

deltar i arbetet. Tystnadsplikten gäller exempelvis uppgifter i journaler, datorer, datalistor, 
tal- och videoband samt bilder. 

 
• Medarbetare får inte utan arbetsledningens medgivande utföra arbetsuppgifter som inte 

ryms inom ramen för skyldigheter i tjänsten. Sådana tjänster skall förmedlas av 
Blomsterfonden och utföras som en arbetsuppgift inom ramen för anställningen. 
 

Ett tydligt budskap till våra samarbetspartners 
 

• Samarbetspartners till Blomsterfonden förväntas följa Blomsterfonden uppförandekod.  
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• I samband med upphandling av nya tjänster eller nya samarbetspartners skall 
alltid en kreditupplysning göras innan ett samarbete påbörjas. 

 
I samband med rekryteringen och introduktion 

• I samband med rekryteringsprocessen av nya medarbetare ombeds samtliga 
medarbetare inkomma med utdrag ur belastningsregistret. 

• Medarbetare får inte utföra arbete eller bedriva ekonomisk verksamhet som 
konkurrerar med arbetsgivaren. Medarbetaren får inte heller åta sig uppdrag 
eller bedriva verksamhet som kan inverka skadligt på arbetet i tjänsten. 
Medarbetare ska lämna en deklaration om annan anställning utanför 
Blomsterfonden. Vid förändring ska medarbetare informera sin chef. 

• Etik och sekretessreglerna samt uppförandekod tas upp vid introduktion samt 
regelbundet under anställningen och i samarbete med externa 
samarbetspartners.  

 
Rutin vid misstanke om stöld/brott/oegentligheter 

• Vid samtliga fall om misstanke om stöld/brott/oegentligheter informeras den 
ansvarige chefen. Polisen kontaktas och Blomsterfonden säkerställer att en 
polisanmälan görs om så anses nödvändigt.  Berörda medarbetarna informeras 
om det inträffade.  

• Blomsterfondens VD och ledningsgrupp informeras om samtliga 
polisanmälningar som berör Blomsterfondens verksamhet, kunder och 
medarbetare. 

• Ärendehantering vid misstanke om oegentligheter: 
1. Utredning + chef 
2. Löpande uppföljning 
3. Revision  
4. Avstängning i väntan på brottsutredning 
5. Rättsliga åtgärder 
6. Återkrav av missbrukade medel 
7. Press/information VD 
8. Dokumentation/rapportering 

 

 

 

 


