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Bakgrund
Detta styrdokument är framtaget för anställda i funktionsstödsförvaltningen och för
förtroendevalda i funktionsstödsnämnden och ska fungera både som vägledning i det
dagliga arbetet och diskussionsunderlag. Som anställd inom funktionsstödsförvaltningen
arbetar vi på uppdrag av nämnden, som i sin tur arbetar på uppdrag av medborgarna. Vi
har alla ett ansvar att bekämpa korrupt beteende - var det än förekommer. En anställd eller
förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Med hjälp av detta
dokument ska varje medarbetare själv kunna ta ansvar för att denne gör etiskt korrekta
bedömningar i olika situationer.
Läs mer om mutor och jäv i SKL:s vägledning för anställda inom kommuner.

Mutor
VAD SÄGER LAGEN?
Lagreglerna om tagande och givande av muta finns i 10 kap brottsbalken. De omfattar alla
arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av
befattning eller anställningsform. Reglerna omfattar även förtroendevalda.
Enligt lagen kan en förmån vara tillbörlig, dvs. tillåten eller otillbörlig dvs. otillåten.
Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon
annans räkning tar emot en muta eller annan otillåten belöning för sin tjänsteutövning.
Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Tänk på att en
förmån kan vara otillåten även om den anställde inte låter förmånen påverka hur arbetet
utförs (10 kap 5a § brottsbalken).
Givande av muta är att lämna, utlova eller erbjuda en otillåten belöning till arbets- eller
uppdragstagare. Att acceptera en begäran från en tjänsteperson eller förtroendevald som
önskar få en otillåten förmån är också givande av muta (10 kap 5b § brottsbalken).
Gränsen mellan en tillåten och en otillåten belöning eller förmån är flytande.
Exempel på förmåner som kan vara otillåtna är erbjudanden om:
• Gåvor
• Rabatter
• Provisioner
• Måltider
• Resor
• Fritidserbjudanden
• Konferenser
• Tjänster
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Exempel på förmåner som kan vara tillåtna är erbjudanden om:
• Enstaka befogade arbetsmåltider av vardaglig karaktär
• Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom
Om en förmån framstår som så pass attraktiv att den har en påverkanseffekt och att den
typiskt sett är avsedd att framkalla tacksamhetskänslor och en känsla av att behöva
återgälda förmånsgivaren handlar det om att en muta eller annan otillåten belöning lämnats.
Om man erbjuder eller blir erbjuden förmåner ska de värderas utifrån tre kriterier:
öppenhet, måttfullhet och yttre omständighet:
•

Öppenhet: att ett erbjudande om en förmån är transparant, dvs. riktar
sig till hela förvaltningen eller till huvudman och inte till en enskild
medarbetare

•

Måttfullhet: det ekonomiska värdet av förmånen ska vägas mot det
värde förvaltningen får av att ta emot förmånen.

•

Yttre omständigheter: vid bedömning om en förmån är tillåten eller inte
ska man också titta på under vilka omständigheter förmånen erbjuds.
Om erbjudanden sammanfaller med upphandlingar eller andra
åtaganden kan erbjudandet vara otillåtet.

VEM KAN STRAFFAS?
Den som är anställd inom funktionsstödsförvaltningen kan dömas för brott om hen har
tagit emot eller gett en muta. Inför lagen är vi alla lika oavsett typ av tjänst. Dock är
anställda som ägnar sig åt myndighetsutövning, tillsyn samt upphandling särskilt
integritetskänsliga, vilket innebär att det krävs mindre för att dessa personer skall anses ha
gjort sig skyldiga till mutbrott.
Regler om åtal finns i 20 kap brottsbalken och brottet tagande av otillåten förmån vid
röstning finns i 17 kap brottsbalken.
MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT AV KORRUPTIONSBROTT (MUTBROTT)
Den som har frågor om vad som är en otillåten förmån eller gåva eller har fått ett
erbjudande av någon utomstående, där den anställde känner sig osäker, ska ta upp detta
med närmsta chef, som därefter kan föreslå hantering/åtgärd. En otillåten gåva kan
naturligtvis inte bli tillåten genom att en chef godkänner den. Bedöms den erbjudna
förmånen kunna uppfattas som otillåten kontaktar närmsta chef förvaltningens HR-chef
som tillsammans med förvaltningsdirektören avgör om anmälan ska göras till
polismyndigheten.

Jäv
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VAD SÄGER LAGEN?
Lagreglerna om jäv för offentliganställda finns bland annat i 11 § förvaltningslagen och i 6
kap. 24-27 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska
anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna
gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess
utgång. I första hand gäller reglerna beslutande och föredragande personer men även
den/de som medverkat i att upprätta ett förslag till beslut men sedan inte deltar vid den
slutliga handläggningen.
Klara fall av jäv är:
• om du eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för dig eller en
närstående.
Du kan också vara jävig om det finns någon annan särskild omständighet som
skulle kunna rubba förtroendet för din opartiskhet, till exempel om du är:
• vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet,
• ekonomiskt beroende av en part eller intressent,
• engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att du inte
gör en opartisk bedömning.
Om en person är jävig får denne inte delta i handläggning av ärendet eller uppdraget. Det
innebär att personen normalt inte får vidta någon åtgärd i ärendet över huvudtaget. Det är
också viktigt att beakta jävssituationer i samband med anställning, praktik, upphandling
och remissvar. Om du känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv mot dig
ska du självmant meddela detta, normalt till din chef. Är du tveksam om jäv föreligger bör
du ta upp frågan till diskussion.
MISSTANKE OM ELLER UPPTÄCKT AV JÄV
När jäv kan påvisas ska chefen dokumentera vilka åtgärder som vidtagits, t.ex. handläggare
bortkopplad från ärendet. Jäv i en politisk instans noteras i protokollet.
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