Demensfondens styrande dokument att motverka oegentligheter
Demensfondens ändamål
Demensfonden är Demensförbundets fond för forskning kring Alzheimers sjukdom och andra
demenssjukdomar. Stiftelsen Demensfonden har till ändamål att stödja forskning och
utvecklingsarbete rörande demenssjukdomar och demenshandikapp. Detta dokument beskriver
Demensfondens policy för hantering av oegentligheter.

Definition av betydelsen för oegentligheter i denna policy
Denna policy avser oegentligheter av medveten eller omedveten karaktär, där det sistnämnda kan
uppstå till följd av till exempel slarv eller felaktiga redovisningsförfaranden. I denna policy avses även
oegentligheter som faller inom ramen för att utnyttja sin ställning till att otillbörligen uppnå fördel
för egen eller annans del samt att tillskansa sig ekonomiska fördelar, utöva utpressning eller att
otillbörligen utnyttja sin ställning för personlig vinning.

Anmälningsförfarande vid misstanke om oegentligheter
Vid misstanke om oegentligheter skall detta anmälas till Demensfondens styrelseordförande som är
skyldig att skyndsamt utreda och undersöka om oegentligheter föreligger. Beroende på ärendets
karaktär och omfattning kan juridisk sakkunskap sökas eller en polisanmälan upprättas. Den person
som anmälan avser entledigas från sina uppdrag under utredningen. Om anmälan gäller fondens
ordförande skall anmälan lämnas till fondens vice ordförande. Alla handlingar i ärendet ska finnas
tillgängliga både för anmälare och anmäld, men är för övrigt konfidentiellt under utredningens gång.

Anmälarens rättigheter
En person som gjort en anmälan om misstänkt oegentlighet ska garanteras att inte på något sätt
utsättas för repressalier. Detta för att Demensfondens företagskultur ska präglas av öppenhet och
ansvarstagande från alla medarbetare. Skulle anmälaren utsättas för repressalier är det
Demensfondens skyldighet att vidta disciplinära åtgärder. För att motverka repressalier ska både
anmälarens och den anmäldes namn så långt det är möjligt hållas konfidentiella.

Styrelsens ansvar och befogenheter
Styrelsen skall alltid hållas underrättad om anmälningar och utveckling av ärenden om misstanke om
oegentligheter. Detsamma gäller för situationer där anmälaren misstänkts utsatt för repressalier. Om
anmälan gäller en av styrelseledamöterna, skall denne inte delta i diskussioner i ärendet utan
självmant lämna styrelsemötet.
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