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Svar på medborgarförslag om vikten att Sala kommun ska arbeta 
preventivt med korruptionsbekämpning 

Mikael Jonsson har den 19 juni 2012 inkommit med rubricerade 
medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att Sala kommun ska arbeta 
preventivt med korruptionsbekämpning samt går med i SKL:s nätverk för 
korruptionsbekämpning där förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och 
landsting följer forskning på området, utbyter erfarenheter och studerar goda 
exempel. 

Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning/ omvärlds
analytikern och kommunjuristen. 

Förvaltningen föreslår att Sala kommun i nuläget inte går med i nätverket utan 
istället tar del av nätverkets forskning och resultat, då det endast återstår två 
nätverksträffar i projektet. Det planeras seminarier till våren där forskning och 
nätverksarbetets resultat ska presenteras och kan leda till dialog om metoder för 
förebyggande arbete mot korruption. 

Under september månad i år utkom skriften "Om mutor och jäv". Den är en 
uppdatering av den vägledning som togs fram av Finansdepartementet och 
Sveriges Kommuner och Landsting 2006. Uppdateringen är föranledd av de 
lagändringar som trädde i kraft 1 juli 2012. Skriften en vägledning och för 
anställda inom kommuner, landsting och regioner som ger en förklaring till hur 
lagen ser på mut- och jäv situationer. Den innehåller även några exempel på 
rättsfall. Dokumentation från SKL:s nätverk samt ovannämnda skrift kan ligga till 
grund för en aktualisering av korruptionsproblematiken i styrelse och nämnder. 

Med hänvisning till ovanstående förslår jag att ledningsutskottet föreslår att 
kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar 

att anse medborgarförslaget besvarat 

.Per-Olov Rapp (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Ett medborgarförslag har inkommit, från Mikael Jonsson i Ransta, om vikten att Sala 
kommun skall arbeta preventivt med korruptionsbekämpning. För att ta del av 
forskning inom området, utbyta erfarenheter och studera goda exempel föreslår 
Mikael Jonsson att Sala kommun anmäler sig att gå med i SKL:s nätverk (Sveriges 
Kommuner och Landsting). 
Korruptionsområdet kan omfatta legalt förbjudna handlingar som mutbrott och 
förskingring till grundläggande frågor om etik, moral och vad som är lämpligt eller 
olämpligt beteende i olika situationer. 

Syftet med SKL:s nätverk är att bidra till ökade kunskaper och utveckla metoder för att 
förebygga och motverka korruption. 

Sverige har relativ låg korruption men flera händelser de senaste åren har satt 
korruptionsfrågan högt på agendan. 
SKL:s målgrupp är kommuner och landsting som har för avsikt att bedriva eller är i 
ett aktivt utvecklingsskede kring åtgärder mot korruption. 
Nätverket planeras pågå i upp till två år och påbörjades med kommun anmälan 
senast 10 jan och med upptaktsmöte 7 feb 2012. Kostnaden för att ingå i nätverket 
är 8 tkr/år sedan tillkommer deltagarnas eventuella resor och logi för 2-3 
nätverksträffar /termin. 

Allt talar för att vi bör kliva in i nätverket MEN efter samtal med ansvarig 
handläggare för demokrati och styrning med nyckelord korruption så föreslår vi att 
Sala kommun i nuläget inte kliver in i nätverket utan istället tar del av nätverkets 
forskning och resultat då det endast återstår två nätverksträffar i projektet Det 
planeras seminarier till våren där forskning och nätverksarbetets resultat ska 
presenteras och kan leda till dialog om metoder för förebyggande arbete mot 
korruption. 
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Förslagets rubrik: SKL:s nätverk för korruptionsbekämpning 
------------------------~ 

Beskriv och motivera ditt förslag: 

SKL driver ett nätverk för korruptionsbekämpning där förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landsting följer 
forskning på området, utbyter erfarenheter och studerar goda exempel. Man kan tänka sig att detta problem inte finns i 
Sala, men just därför är det viktigt att arbeta preventivt SKL:s nätverk är ett sätt att från kommunen markera att vi 
säger nej tiU aUa former av missbruk av makt och att Sala är en transparant kommun. lag föreslår att Sala går med i 
nätverket. 

Jag godkänner att Sala kommun lagrar och behandlar de personuppgifter jag lämnat enligt Personuppgifts/agen (1998:204). 
Jag godkänner även att mitt ärende publiceras på kommunens hemsida. 
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