
 

Kontor: 
 
Vretensborgsvägen 6 
126 30 Hägersten 
Tel: + 46 (0)8-744 22 22 

Org. Nr: 80 20 16-9846 
 

Postgiro: 900 397-1 
Bankgiro: 900-3971 

Swish: 9003971 
info@emmausstockholm.se 
www.emmausstockholm.se 

Butiker: 
 

Peter Myndes Backe 8  
Liljeholmstorget Galleria 

Tel: + 46 (0)8-744 22 22 

 

 

Antikorruptionspolicy 
Tillämpningsområden  

Den här policyn gäller för all Emmaus Stockholms verksamhet och ska tillämpas av alla anställda, 
praktikanter och förtroendevalda. Policyn gäller även Emmaus Stockholms partners och partners i 
efterföljande led. Godkänd av: Styrelsen för Emmaus Stockholm. 

Senast uppdaterad : 2020-02-10 

Ansvarig: Verksamhetsledare  

Gäller tillsvidare 

 

Syfte 

Den här policyn gäller all Emmaus Stockholms verksamhet och ska tillämpas av, såväl anställda, 
praktikanter som förtroendevalda. Policyn gäller även Emmaus Stockholm partners och partners i 
efterföljande led. Policyn syftar till att på alla fronter motverka korruption och andra oegentligheter 
och därigenom bidra till att biståndet på bästa sätt når målgrupperna samt är i linje med 
samarbetsorganisationernas egen strävan att bekämpa korruption. 

 

Definition av korruption  

Emmaus Stockholm följer Sidas definition av korruption, som lyder: ”Ett missbruk av förtroende, 
makt eller position för otillbörlig vinning. Korruption innefattar bl. a. tagande och givande av muta 
–inkluderande givande av muta till utländsk offentlig tjänsteman -, förskingring, jäv och nepotism.” 

 

Emmaus Stockholm följer Sidas Antikorruptions regler 

 Alltid förebygga – från design av projekt till val av samarbetsorganisationer 
 Aldrig acceptera – minsta antydan till korruption ska omedelbart uppmärksammas. 
 Alltid informera – Emmaus Stockholm har utarbetat ett system för hur misstankar om 

korruption ska rapporteras. 
 Alltid agera – inte invänta full bevisföring innan åtgärd vidtages. 

  

Riktlinjer 

Design av ett varningssystem med indikatorer så att faran på ett metodiskt sätt kan upptäckas och 
åtgärdas i tid.  

 

Monitoring för att tidigt upptäcka och inrapportera misstänkt korruption. 

mailto:info@emmausstockholm.se
http://www.emmausstockholm.se/


 

 
 

Kontor: 
 
Vretensborgsvägen 6 
126 30 Hägersten 
Tel: + 46 (0)8-744 22 22 

Org. Nr: 80 20 16-9846 
 

Postgiro: 900 397-1 
Bankgiro: 900-3971 

Swish: 9003971 
info@emmausstockholm.se 
www.emmausstockholm.se 

Butiker: 
 

Peter Myndes Backe 8  
Liljeholmstorget Galleria 

Tel: + 46 (0)8-744 22 22 

 

Anonymitetsskydd för den (sk Whistleblower) som upptäcker och rapporterar in misstänkt 
korruption. 

Anställda, förtroendevalda personer eller anlitade konsulter får inte tillhandahålla, begära eller ta 
emot någon gåva eller tjänst som kan definieras som korruption.  

Korruption accepteras inte heller i insatser finansierade av Emmaus Stockholm, vare sig i Sverige 
eller i samarbetsländerna. 

Vid misstanke om korruption ansvarar Emmaus Stockholm för att göra en bedömning om fortsatt 
utredning. 

Emmaus Stockholm-anställda, förtroendevalda, anlitade konsulter och samtliga 
samarbetsorganisationer är skyldiga att informera Emmaus Stockholm vid misstanke om eller 
konstaterad korruption. Emmaus Stockholm ansvarar för att informera extern finansiär. En 
Whistleblower som informerar Emmaus Stockholm om misstänkt korruption kan, om så önskas, 
vara anonym. 

I händelse av att oegentligheter inträffar hos Emmaus Stockholm anmäls detta i första hand till 
Emmaus Stockholm ordförande som är antikorruptionsansvarig hos Emmaus Stockholm. Anmälan 
kan också göras till Emmaus Stockholms mailadress: transparency@emmausstockholm.se 

Emmaus Stockholms representanter, projekthandläggare och förtroendevalda förmedlar innehållet 
i Emmaus Stockholm antikorruptionspolicy till samarbetsorganisationer, leverantörer och andra 
aktörer som kommer i kontakt med föreningens verksamhet.  

I händelse av oegentligheter hos samarbetsorganisationer och andra aktörer som kommer i 
kontakt med verksamheten rapporteras det direkt till Emmaus Stockholms representanter eller 
projekthandläggare. 

Representanterna ska omedelbart vidarebefordra information om oegentligheter till Emmaus 
Stockholm Ordförande, som är Emmaus Stockholm antikorruptionsansvarig. Vidare kommuniceras 
detta till eventuella finansiärer eller myndigheter.  

Emmaus Stockholm Ordförande avgör sedan om anmälan ska presenteras för Emmaus Stockholm 
styrelsen, som i så fall fattar det slutliga beslutet om eventuella åtgärder. 

Forums Syds Antikorruptionspolicy ska tillämpas för de projekt som finansieras med bidrag från 
dem. 

För att rapportera in misstanke om korruption maila; transparency@emmausstockholm.se 
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