
 

 
 

 

 

STYRDOKUMENT 
Sida 

1(4) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etisk riktlinje 

för 

mutor och gåvor  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Område 
Styrning och 
ledning 

Program 
Personalpolitiskt 
program 

Plan Riktlinje 
Etisk riktlinje för 
mutor och gåvor 

Tjänsteföreskrift 

Fastställd 
Kommunfullmäktige, 
2014-03-31, § 6 

Giltighetstid 
Tillsvidare 

 

Reviderad 
 

Diarienummer 
KS 2013/464 



 
Beteckning 

 
Datum 

2014-01-03 
Version 

 
Sida 

2 
 

 

Inledning 

Hela det demokratiska systemet bygger på allmänhetens förtroende för den 

offentliga verksamheten. Bara misstanken om att något inte går rätt till kan 

rubba förtroendet för en kommun.  Det som görs och sägs påverkar hur 

omgivningen uppfattar Kramfors kommun. 

För Kramfors kommuns del är vår värdegrund en bas för våra gemensamma 

värderingar. Värdegrunden kan sammanfattas i fyra värdeord 

 Kundnytta 

 Demokratisk grundsyn 

 Delaktighet 

 Professionalitet 

Denna riktlinje är till för alla medarbetare och förtroendevalda. Syftet med 

riktlinjen är att minska risken för att felaktigheter ska ske och att undvika att 

någon överhuvudtaget ska kunna misstänkas för att missbruka sin ställning. 

Kommunstyrelsen ansvarar för att se till att riktlinjen är väl känd av alla samt 

att den följs.  

Den som misstänker och känner till något som bryter med lagar och styrande 

program ska kontakta sin chef/ordförande eller annan lämplig beslutsfattare. 

Vill man vara anonym kan man använda sig av Synpunkten som finns på 

kommunens hemsida. 

Lagar och styrande program 

De regler som gäller för att mutor finns i brottsbalken (BrB) (1962:700).  

Sedan 2012 finns beskrivet i kapitel 10 vad det är som gäller för tagande och 

givande av muta.  I BrB står det också vilket straff (påföljd) man kan få om 

man bryter mot lagen. 

Lagregler om jäv finns i kommunallagen (6 kap 24-27 §§, 1991:900). 

Jävsregler gäller vid all ärendehantering och reglerna gäller både den som 

beslutar i ärendet och den som bereder ärendet. 

Tid  

Denna riktlinje gäller tillsvidare. 

Innehåll (ansvar/uppgifter/organisation) 

Gåvor  

Grundtanken är att ingen ska få en gåva, eller annan förmån, som kan medföra 

skatteplikt. Att ta emot gåvor av kund (exempelvis vårdtagare, elev) för sin 

tjänsteutövning kan i vissa fall vara olämpligt. Anledningen till detta är att 

den anställde får lön för att utföra sitt arbete och den förtroendevalde får 

ersättning för sitt uppdrag. 

Det är av viktigt att integriteten inte kan ifrågasättas. En gåva kan ge 

anledning till misstanke om särbehandling. Gåvor utan stort ekonomiskt 

värde, exempelvis en blomma, tårta eller chokladask ska kunna tas emot vid 

till exempel avslutad vårdtid eller skolgång.  
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Mutor 

En muta är en gåva eller förmån som kan påverka den som fattar beslut på ett 

sådant sätt att det gynnar givaren.  

Medarbetaren eller den förtroendevalde som tar emot, godkänner ett löfte om 

att senare få något eller själv ber om en olämplig förmån gör sig skyldig till 

”tagande av muta”. Man är inte bara skyldig om man gör det för att gynna sig 

själv, utan även om man gör det i för att gynna någon annan. 

Det personliga ansvaret är att göra en bedömning av den situation man ställs 

inför. Det finns ingen fullständig lista som man kan gå efter över vad som är 

tillåtet och otillåtet. Särskilt känsliga befattningar är bland annat de som 

arbetar med myndighetsutövning, inköp och inom hemtjänsten.  

Den som lämnar, lovar eller erbjuder en olämplig förmån gör sig skyldig till 

givande av muta.  

Domstolarna ställer särskilt höga krav på personer inom offentlig sektor. Den 

som döms för så kallat grovt tagande eller givande kan dömas till fängelse. 

Bra kontrollfrågor kan vara 

• Är detta en förmån och varför erbjuds den just mig?  

• Finns det en koppling mellan förmånen och det jobb jag har?  Acceptera 

inte förmåner eller inbjudningar i och utanför tjänsten som kan väcka 

misstankar. 

• Viket inflytande har jag på kommunens relation med den som erbjuder 

förmånen? 

• Om jag ger bort den här gåvan/förmånen till den här personen/företaget 

kan den påverka dennes tjänsteutövning? 

Ett sätt att hantera frågan kan vara att ta för vana att prata med närmaste chef, 

kollega eller nämndens ordförande om erbjudandet för att diskutera 

lämpligheten i erbjudandet.  

Känsliga tillfällen kan till exempel vara när man får en liten gåva, till exempel 

en blomma eller tårta, från en vårdtagare eller elev. Om små gåvor 

förekommer vid flera tillfällen från samma person kan det vara olämpligt att 

ta emot gåvan.  

Det är inte tillåtet att ta emot så kallade testamentariska förordnanden från en 

brukare/kund. 

Gränsen mellan vad som är en ”tillbörlig” och ”otillbörlig” förmån är 

flytande. Gränsen kan också växla över tid liksom mellan olika typer av 

verksamheter. Någon exakt lista finns alltså inte, men några exempel på 

förmåner som kan anses lämpliga i de flesta fall är 

- Enklare reklamartiklar och dylikt; pennor, almanackor med begränsat 

värde. 

- Enklare gåvor i samband med jul, högtidsdagar och liknande tillfällen 

- Enklare arbetsluncher/fika vid enstaka tillfällen, under förutsättning att de 

sker som ett naturligt led i tjänsteutövningen. 
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- Studieresor, studiebesök, kurser, kundträffar och utbildningsarrangemang 

som har fokus på utbildning och/eller information och där 

kringarrangemangen är måttfulla.  

Exempel på förmåner som är olämpliga i de flesta fall är 

- Exklusiva måltider, fester, arrangemang och resor. Särskilt där make/maka 

eller sambo också är bjudna. 

- Gåvor till och testamenten till förmån för personal. 

- Tjänster (bil- och husreparationer). 

Jäv 

Jävsregler gäller både för den som beslutar i ett ärende och för den som 

bereder ett ärende. Jävsregler finns reglerade i kommunallagen (6 kap 24-27 

§§). 

Jävig är man om man, eller någon närstående, gynnas eller missgynnas av 

beslutet. Om det finns omständigheter där jäv skulle kunna ifrågasättas är det 

bäst att avstå från att delta i hanteringen.  

Den som känner till någon omständighet som kan antas utgöra jäv ska man 

själv anmäla detta, som medarbetare till sin chef och som förtroendevald till 

nämndens ordförande.  

Uppföljning 

Riktlinjen ska följas upp av ansvarig förvaltningschef vid eventuell anmälan 

om avvikelse. En översyn av riktlinjen bör göras varje mandatperiod. 

 

 

 




