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Vision. Övergripande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Ska ange 
i vilken riktning kommunen är på väg.  

Mål och budget. Dokumentet Mål och budget sammanfattar vad kommunens 
verksamheter ska uppnå (mål och resultat) samt vilka ekonomiska resurser 
som finns till verksamheternas förfogande. 

Program. En översiktlig politisk viljeriktning inom ett sakområde. Särskild 
definition i plan- och byggsammanhang eller annat.  

Policy. Kommunens grundläggande förhållningssätt/värderingar och 
vägledande principer.  

Strategi. En strategi kan användas för att konkretisera ett program eller en 
policy. 

Riktlinje. Beskriver tillvägagångssätt i olika sakfrågor och är ett stöd för hur 
frågor bör hanteras och genomföras. 
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Riktlinje - Karlskoga kommuns etiska riktlinjer mot 
mutor och korruption 
 

Omfattning 
De grundläggande värderingarna för den offentliga verksamheten består av demokrati, 
rättssäkerhet och effektivitet. I den offentliga verksamheten arbetar vi på uppdrag av 
medborgarna vilket innebär att vi har ett viktigt ansvar för att bekämpa korruption och 
mutor i olika former. Grunden i relationen mellan den offentliga sektorn och 
medborgarna är tilliten varför en anställd eller förtroendevald inom kommunen aldrig 
får missbruka sin ställning.   
 
Alla anställda och förtroendevalda inom den offentliga sektorn har ett ansvar att 
uppträda så att allmänheten känner förtroende för hur handläggningen av ärenden 
hanteras. I en av våra grundlagar, regeringsformen 1 kap. 9 §, finns ett principstadgande 
som skall vara vägledande för all ärendehantering. I bestämmelsen sägs att 
”myndigheter i sin verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och 
opartiskhet”. Om det inte står helt klart att verksamheten sköts opartiskt och sakligt 
kommer allmänhetens förtroende för kommunen att rubbas. Det är därför var och ens 
ansvar att undvika att försätta sig i situationer där det kan misstänkas att tjänste-
utövningen har påverkats på ett otillbörligt sätt. 
 
Som anställd, förtroendevald eller uppdragstagare i en kommun utsätts man ibland för 
påverkan från andra och utsätter även andra för påverkan av olika slag. Kontakter 
människor emellan är nödvändiga inslag i en demokrati, men det är viktigt att en sådan 
process går formellt riktigt till och att det finns en medvetenhet om gränserna för denna 
påverkan. Det är viktigt att vi kan vidmakthålla kraven på saklighet och opartiskhet så 
att tilliten mellan tjänstepersoner och individer hålls intakt och att rättssamhället 
försvaras och förstärks. 
 

Angränsande styrdokument 
Riktlinje Visselblåsarfunktion 
Aktuell lagstiftning. 
 
  

Syfte 
Syftet med riktlinjen mot mutor och korruption är att säkerställa att vi följer gällande 
lagstiftning samt att vi är en god förebild i egenskap av förtroendevald och 
tjänsteperson.  
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Ansvar för efterlevnad 
Det är var och ens ansvar att undvika att försätta sig i situationer där det kan misstänkas 
att tjänsteutövningen har påverkats på ett otillbörligt sätt. 

Till vem riktar sig regler om mutor? 
De lagregler som finns om tagande eller givande av mutor omfattar förtroendevalda och 
alla anställda, det vill säga att ingen personalkategori är undantagen i kommunen. 
Detsamma gäller även för de kommunala bolagen och kommunalförbund. 
 
Korruptionsbestämmelser gäller både offentlig och privat sektor, men inom den 
offentliga sektorn är kraven högre ställda på de anställda och förtroendevalda. 
De befattningar som sysslar med beslut kring förmåner eller förpliktelser gentemot 
enskilda är särskilt känsliga. Det kan till exempel gälla myndighetsutövning och de som 
arbetar med upphandling och inköp.  
 
Till känsliga befattningar räknas även vårdpersonal inom sjukvård och hemtjänst. Det är 
även viktigt att personal inom utbildningssektorn uppmärksammas om de kan utsättas 
för mutbrott. 
 
Förutom arbetstagaren eller den förtroendevalda kan deras närstående, som 
maka/make/partner, sambo, barn och föräldrar åtalas för mutbrott. 

Definition  
Korruption är den samlade benämningen för mutbrott, trolöshet mot huvudman och 
otillbörligt utnyttjande av ställning för egen eller annans vinning.  
 
Det som betecknar en muta är att den innebär en fördel som mottagaren annars inte 
skulle ha fått. Mutan kan vara i form av pengar, varor eller andra förmåner, eller en 
kombination av dessa. Som mutbrott räknas både att ge och ta emot mutor.  Reglerna 
kring mutbrott gäller anställda och förtroendevalda före, under och efter en anställning. 
Detta beror på att någon kan ge en gåva i syfte att påverka den anställda för att gynna 
gåvogivaren under tjänstgöring eller att förvänta efter pension.  

Tagande av muta 
Tagande av muta begås när en arbets- eller en uppdragstagare för egen del eller för 
någon annans beräkning antingen tar emot en muta eller en annan otillbörlig förmån för 
sin tjänsteutövning. Det behöver inte finnas något orsakssammanhang mellan förmånen 
i fråga och arbetstagarens tjänsteutövning för att det ska kunna anses som tagande av 
muta (10 kap. 5 a § Brottsbalken [BrB]). 

Givande av muta 
Vad som tidigare benämndes som bestickning kallas idag för givande av muta. Givande 
av muta är handlingar som inkluderar att lämna, utlova eller att erbjuda en otillbörlig 
förmån till arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera begäran om att få en otillbörlig 
förmån ifrån tjänsteman eller förtroendevald är också givande av muta (10 kap. 5 b § 
BrB) 
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Handel med inflytande 
Handel med inflytande är att ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig 
förmån för att inverka på en annans beslut eller åtgärd vid offentlig upphandling eller 
myndighetsutövning. Handel med inflytande inbegriper också om någon utlovar, lämnar 
eller erbjuder en otillbörlig förmån för att individen skall påverka annans beslut eller 
åtgärd i samband med offentlig upphandling eller myndighetsutövning (10 kap. 5 d § 
BrB). 

Straffbarhet 
Straffskalan för mutbrott kan vara böter eller fängelse beroende på hur grovt brottet är. 
Om brottet är grovt är det fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år. Även kan 
avskedande bli aktuellt och vid ekonomisk skada, skadestånd. Straffet drabbar den som 
personligen har gjort fel och det har ingen betydelse om medverkande i ett arrangemang 
sker på fritiden.  
 

Tillbörlig och otillbörlig förmån 
En förmån kan i allmänhet definieras som ett ekonomiskt värde i form av rabatter, 
krediter eller penninggåvor. Förmåner bestående av icke-materiell art såsom ett 
förordnande till en tjänst eller ordensutmärkelser kan enligt lagens definitioner 
bedömas vara förmåner ifall förmånen bedöms vara otillbörlig.  
 
Riktlinjen utgörs av att det alltid är otillbörligt att ta emot något som syftar till att 
frammana en tacksamhetsskuld eller att mottagaren blir ekonomiskt beroende. 
 
Skiljelinjen mellan tillbörlig eller otillbörlig är inte alltid tydlig och kan skilja sig mellan 
verksamhetsområden och variera beroende på tidpunkt. En riktlinje är att 
offentliganställd som mottar en förmån som kan påverka tjänsteutövningen bör betrakta 
förmånen som otillbörlig. Det exkluderar inte att en förmån kan anses vara otillbörlig 
även om den inte ges för att påverka mottagarens aktioner på ett särskilt vis.  

Situationer där förmåner är tillbörlig/godtagbara i de flesta fall 
Riktlinjen för mottagandet av gåvor eller förmåner är att det inte påverkar den 
anställdes handlande till exempel: 

- Enklare uppvaktning vid sjukdom eller på högtidsdagar i form av exempelvis en 
bok, blombukett eller present till lågt värde eller dylikt.  

- Befogade måltider som är av en enkel och vardaglig karaktär som dels sker i 
samband med utförande av arbetet och dels inte sker för frekvent, såsom dagens 
lunch, kaffe eller fika och dylikt. 

- Mindre varuprover, reklamprodukter, enklare prydnadsföremål eller minnesgåva 
i form av exempelvis en almanacka, bok, keps, penna eller dylikt. 

Situationer där förmåner är otillbörliga i de flesta fall 
Det finns gåvor och förmåner som är straffbara och därför inte ska tas emot som 
exempelvis:  

- Att privat kunna förfoga över båt, fritidsbostad, fordon, maskiner och dylikt.  
- Alkoholhaltiga drycker eller tobaksvaror.  
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- Bonusförmån för exempelvis flygresor, hotell eller varuinköp om förmånen 
tillfaller den anställde och inte kommunen   

- Deltagande i leverantörers resor, golf eller semesterarrangemang, firmafester, 
restaurangbesök, andra nöjes-, kultur-, idrotts- och jaktarrangemang eller dylikt. 

- Kontanter i form av borgensåtaganden, kontanter, penninglån, skuldtäckning och 
värdepapper eller dylikt. 

- Rabatter med särskilda gynnsamma villkor som alla inte kan få. 
- Överbetalning, extra ersättning eller förmåner för utfärdade tjänster.  
 
Denna lista är exempel på gåvor och förmåner som är straffbara och är inte en 
uttömmande lista. 

Situationer med extra försiktighet 
Det finns situationer och arrangemang där ett övervägande bör göras vid erbjudanden 
om gåvor, gratistjänster, fester, fritidsarrangemang, provisioner, restaurangbesök eller 
testamentsförordnanden. De tjänstegrupper som kan vara särskilt utsatta för mutor 
eller annan otillbörlig påverkan är:  

- Beställare av varor och tjänster  
- Chefer som har mandat att anlita konsulter  
- Inköpare som avropar på ramavtal  
- Personal som arbetar med myndighetsutövning såsom detaljplanärenden, 

inspektion, tillståndsgivning eller dylikt  
- Personal som arbetar med upphandling  
- Personal inom förskola och skola  
- Personal inom vård och omsorg 

 
Det enklaste för att undvika misstankar om muta och korruption är att helt avstå ifrån 
mottagandet av gåvor och förmåner. Vid tillfällen där det finns osäkerheter är det bättre 
att vara försiktig och komma ihåg att något du avstått ifrån behöver du aldrig ångra.  
 
Vid tillfällen en anställd eller förtroendevald blir erbjuden en gåva eller förmån ifrån 
utomstående kan dessa kontrollfrågor utgöra en vägledning:  
 

1. Är detta en förmån?  
2. Vad är den värd?   
3. Finns det ett samband mellan förmånen och min tjänste-eller uppdragsutövning?  
4. Hur många får förmånen?  
5. Vad är förhållandet och vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation 

med den som erbjuder förmånen?  
 
Ibland kan det upplevas som besvärligt, oartigt och olustigt att tacka nej till en gåva eller 
förmån. Det enklaste tillvägagångssättet är helt enkelt att på ett bestämt och vänligt vis 
tacka nej. 
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Rutin 
För att säkerställa att anställda och förtroendevalda i Karlskoga kommun inte ska råka 
ut för misstanke om mutor och korruption gäller följande: 
 

- Inbjudningar till mässbesök, kulturella eller sportsliga arrangemang ska ställas 
till arbetsgivaren. Det medför att arbetsgivaren avgör vem som ska åka, om det 
anses vara tillbörligt. Om arrangemanget anses vara till nytta ska kommunen 
normalt stå för resa och uppehälle. 

- Alla lämnade, utlovade eller erbjudna gåvor och andra förmåner från 
privatpersoner, företagare eller annan medarbetare i offentlig eller privat tjänst, 
som sker med koppling till tjänsteutövningen, ska redovisas till närmsta chef. 
Detta ska ske omgående. 

- Den anställde eller förtroendevalda ska genast tacka nej till en gåva om gåvan 
uppfattas som en otillbörlig förmån. Närmsta chef ska därefter informeras om 
händelsen. En förtroendevald vänder sig till förvaltningschefen i berörd nämnd. 

- Alla lämnade, utlovade eller erbjudna gåvor och andra förmåner till andra i 
offentliga eller privat tjänst, får ske endast då närmste chef godkänt handlingen i 
förväg. 

- Förvaltningscheferna ska i sin tur fortlöpande rapportera till kommundirektören. 
 
Om någon som berörs av ditt arbete försöker ge dig en gåva eller förmån ska du göra en 
samlad bedömning av alla omständigheter som har betydelse i sammanhanget. Tänk på 
att det ställs mycket höga krav på anställda och förtroendevalda inom kommunen. 
De som har frågor om vad som är tillbörlig och otillbörlig förmån ska kunna ta upp det 
med sin närmsta chef. 
 

Misstanke om oegentligheter eller mutförsök  
Den offentliga verksamheten genomsyras av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet 
där vårt ansvar gentemot medborgarna innebär att vi ska arbeta förebyggande mot 
mutor och korruption i alla dess former. Om du som anställd misstänker att någon inom 
kommunen är utsatt för eller alternativt har tackat ja till en muta ska du anmäla detta 
via visselblåsarfunktionen eller till närmsta chef, förvaltningschef eller säkerhetschef 
som sedan avgör om en polisanmälan ska göras. 
 
 
 
 
 
 


