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Psoriasisförbundets policy för att motverka oegentligheter  
Samtliga anställda och förtroendevalda inom Psoriasisförbundet har skyldighet att anmäla 

oegentligheter. Med oegentligheter menas alla handlingar som strider mot lagar och föreskrifter 

samt handlingar som kan skada Psoriasisförbundet, dess personal eller andra intressenter. Vid 

händelse att en medarbetare eller förtroendevald upptäcker något som kan misstänkas vara en 

oegentlighet ska detta rapporteras till Psoriasisförbundets kanslichef. Rör det kanslichefen ska 

detta istället meddelas Psoriasisförbundets styrelseordförande. Anmälan kan även ske anonymt. 

Psoriasisförbundet ska genom goda rutiner för intern kontroll och styrning minimera riskerna för 

alla former av oegentligheter. Transparens och öppenhet ska genomsyra all verksamhet. Syftet med 

denna policy är att tydliggöra de åtgärder och beslut som behövs vid misstankar om oegentligheter.  

 

Definitioner  

Oegentligheter kan vara handlingar som skadar ekonomi, varumärke, förtroende, verksamhet eller 

personal.  

 

Rutiner för att motverka oegentligheter  

Psoriasisförbundets rutiner för intern kontroll och styrning ska minimera riskerna för att 

oegentligheter kan förekomma. Rutinerna för intern kontroll ska stärka medvetenheten och 

kunskapen om vad oegentligheter innebär. Dessa rutiner ska verka förebyggande men också, 

genom nödvändiga kontrollaktiviteter, vara instrument för att upptäcka och hantera eventuella fel 

och oegentligheter.  

Det av styrelsen beslutade dokumentet arbetsordning, är redskap för hur verksamheten ska 

bedrivas och beslut ska fattas.  

Styrelsen och revisorerna får regelbundet protokoll och ekonomiska rapporter och i 

förekommande fall andra underlag som bedöms behövas för deras revision. 

 

Hantering av misstankar  

Den som framför misstankar om oegentligheter ska ha rimliga grunder för att anta att sådana 

förekommer och ska agera i god tro.  

Medarbetare som misstänker att oegentligheter förekommer är skyldiga att muntligt eller skriftligt 

informera kanslichefen. Vid misstanke är det av största vikt att agera omedelbart. 

Psoriasisförbundet välkomnar synpunkter på verksamheten.  
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Skydd mot repressalier  

En person som i god tro framfört misstankar om oegentligheter ska inte drabbas av repressalier. 

Om repressalier skulle förekomma ska dessa omedelbart rapporteras till Psoriasisförbundets 

styrelse. Den som anmäler och den som blir anmäld ska så långt det är möjligt, skyddas av 

sekretess, tills utredningar fullgjorts och beslut har fattats. 

 

Att anmäla misstänkta oegentligheter 

Du kan anmäla misstänkta oegentligheter till någon av nedanstående. Din anmälan kan även ske 

anonymt. 

Skriv till kanslichef 

Psoriasisförbundet 

Maria Björklund 

Bellmansgatan 30 

118 47 Stockholm 

 

eller styrelsens ordförande 

Tina Norgren 

Köpmannagatan 63 

972 34 Luleå 

 

Antagen av verkställande utskottet den 2018-09-20 

 


