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Dnr 2014/907 

Representanter för Sala kommun, såväl anställda som förtroendevalda, ska agera 
professionellt och föredömligt. l syfte att förebygga förekomst av mutor, korruption 
och jäv - eller misstanke därom - föreslås denna policy. 

Beredning 
Bilaga KS 2014/151/1, missiv 
Bilaga KS 2014/151/2, förslag till policy 
Ärendet har beretts i arbetsgivarutskottet. 

HR-konsult Anna Borlund föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Per-Olov Rapp (S) yrkar 
att kommunstyrelsen dels beslutar för egen del 
att komplettera förslaget med den moderna internationella definitionen av korrup
tion, som lyder enligt följande. "Korruption är missbruk av makt- eller förtroende
ställning för personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till 
vilken man har ett lojalitetsförhållande.", 
dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
att anta reviderat förslag till "Policy mot mutor, korruption och jäv", Reviderad Bi
laga KS 2014/151/2, 

BESLUT 
Kommunstyrelsen beslutar dels för egen del 

att komplettera förslaget med den moderna internationella definitionen av korrup
tion, som lyder enligt följande. "Korruption är missbruk av makt- eller förtroende
ställning för personlig förmån eller till förmån för en annan person eller grupp till 
vilken man har ett lojalitetsförhållande.", 

dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anta reviderat förslag till "Policy mot mutor, korruption och jäv", Reviderad 
Bilaga KS 2014/151/2. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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Representanter för Sala kommun, såväl anställda som förtroendevalda, ska agera 
professionellt och föredömligt. 

l syfte att förebygga förekomst av mutor, korruption och jäv - eller misstanke 
därom - föreslås bifogad policy. 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

att anta "Policy mot mutor, korruption och jäv" 

Sala kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 

~L<21f!-aV4lcfO?~ 
Jane Allansson 
Personalchef 
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POLICY 

Korruption, mutor och jäv 

Vision 

OJarlenri. D L' . C~+ AktbIlaga :'"S 
Opb: 

Alla anställda och förtroendevalda inom Sala kommun ska ha ett sådant 
förhållningssätt att ingen ska kunna misstänkas för att låta sig påverkas av 
ovidkommande önskemål eller hänsyn i sitt arbete. Anställda och förtroendevalda i 
Sala kommun är medvetna om risker och agerar sakligt och opartiskt för att 
förhindra att utsättas för mutor och korruption. Därmed kan medborgare i Sala 
kommun känna förtroende för att Sala kommuns anställda och förtroendevalda 
verkar utan att låta sig påverkas av ovidkommande önskemål. 

Definition 
Korruption är missbruk av makt- eller förtroendeställning för personlig förmån eller 
till förmån för en annan person eller grupp till vilken man har ett lojalitets
förhållande. En muta är en otillbörlig förmån/belöning för tjänsteutövning. Det är 
otillbörligt att ge och ta emot en förmån som förknippas med att mottagaren i sin 
tjänsteutövning ska handla på ett visst sätt. Även om risken för påverkan är liten så 
är handlingen otillbörlig. 

Lag/avtal 
Bestämmelser om mutor behandlas i flera olika lagar. Straffbestämmelser finns i 
Brottsbalken och omfattar alla arbetstagare, därtill finns bestämmelser i Lagen om 
offentlig anställning 22 §, Aktiebolagslagen 9 kap, Skatteförfarandeordningen. Sala 
kommun följer även Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) vägledning om 
mutor och jäv. 

Förhållningssätt 
Det grundläggande förhållningssättet för Sala kommuns anställda och 
förtroendevalda ska vara att inte ta emot eller ge gåvor eller andra förmåner i sin 
tjänsteutövning. Vid ett erbjudande om gåva/förmån görs en samlad bedömning av 
omständigheter som har betydelse i sammanhanget. Vid tveksamhet kring vad som 
gäller i ett enskilt fall ska anställd vid Sala kommun alltid kontakta närmsta chef för 
vägledning. Respektive verksamhet ansvarar för att säkerställa att det finns 
verksamhetsanpassade förhållningssätt kring mutor och korruption, utan att det 
strider mot denna policy eller gällande lag. 


