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Riktlinje 
 
15KS546 
 

      

Riktlinje för att motverka mutor och bestickning i 
Gävle kommunkoncern 

Beslutad av Kommunfullmäktige i Gävle 2015-02-22  § 2, 

 

Alla medarbetare och förtroendevalda i Gävle kommunkoncern är en del av 
den offentliga förvaltningen. Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på 
medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och ef-
fektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Vi har därför 
ett särskilt ansvar för att motverka mutor och bestickning inom vår verksam-
het.  

Riktlinjen har tagits fram i syfte att vägleda Gävle kommunkoncerns medarbe-
tare och förtroendevalda till ett gemensamt förhållningssätt avseende hante-
ring av gåvor och andra förmåner inom kommunen. Avsikten är att du som 
anställd eller förtroendevald ska få en ökad kunskap och därigenom bättre 
förutsättningar att känna igen de situationer som kan komma att tolkas som 
mutor eller bestickning.  

Vad säger lagen? 

Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken (se 20 kap. 2 § 1 st, 
[1962:700], BrB). De omfattar alla arbetstagare och förtroendevalda oavsett 
om de är anställda i offentlig förvaltning eller privat tjänst och oberoende av 
befattning eller anställningsform.  

Ett mutbrott begås när en medarbetare eller förtroendevald för sin egen, eller 
för någon annans räkning, tar emot en otillbörlig gåva eller annan förmån för 
sin tjänsteutövning. Att begära, eller bli lovad en gåva eller förmån, är också 
mutbrott. Oavsett om gåvan eller förmånen påverkar tjänsteutövningen i sak 
kan det komma att anses som en muta.  

Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till med-
arbetare och förtroendevald. Att acceptera en begäran från en medarbetare 
eller förtroendevald att få en otillbörlig förmån är också bestickning. 
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För att inte riskera att göra sig skyldig till mutbrott måste medarbetaren eller 
förtroendevalde aktivt tacka nej. Det räcker inte med att inte tacka ja. Gåvan 
eller förmånen behöver inte ha fullbordats, det räcker med att man accepterar 
ett erbjudande. 

En muta kan ges såväl före, under, som efter anställningen eller mandatperi-
oden. Någon som ger dig en gåva innan du tillträder en tjänst eller uppdrag, 
kan ha syftet att gåvan ska påverka dig att sedan gynna denne i tjänsten eller 
uppdraget. På samma sätt kan den som vet med sig att en belöning är att för-
vänta efter pension, lockas att gynna någon under tjänsteutövningen. 

Förutom medarbetaren eller den förtroendevalde själv, kan dennes närstå-
ende, såsom make/maka/registrerad partner, sambo, barn och föräldrar åtalas 
för mutbrott. 

Den som gör sig skyldig till mutbrott eller bestickning kan dömas till böter 
eller fängelse högst två år, vid grovt mutbrott maximalt sex år (20 kap. 2 § 1 st, 
BrB). Till detta kommer eventuella arbetsrättsliga konsekvenser. Bestickaren 
och muttagaren kan också bli skadeståndsskyldig gentemot mottagarens ar-
betsgivare. 

Därutöver finns det verksamhetsspecifika regleringar i bl a skollagen och soci-
alstyrelsens rekommendationer. 

Myndighetsutövning 

För medarbetare och förtroendevalda i verksamheter där opartiskhet i besluts-
fattandet är avgörande för trovärdigheten i besluten, är det extra viktigt att de 
är uppmärksamma på vad mutor och bestickning är. Exempel på sådan verk-
samhet är myndighetsutövning gentemot enskild medborgare, upphandling 
och inköp. 

När kan en gåva eller förmån ges utan att det blir en muta. Vad gör 
ett givande/mottagande otillåtet? 

Allt arbete som en medarbetare eller förtroendevald utför i Gävle kommun-
koncern ersätts med lön eller arvode. Enligt lagen ska sådan inkomst beskatt-
tas. Men det kan också finnas ytterligare förmåner som arbetsgivare erbjuder 
medarbetare eller förtroendevalda. I de flesta fall ska dessa förmånsbeskattas 
av den enskilde medarbetaren eller förtroendevalde. Mer information angå-
ende förmånsbeskattning finns att läsa på www.skatteverket.se 

Varje tänkbart givande respektive mottagande är inte otillåtet. Det krävs att 
gåvan eller förmånen är ”otillbörlig”. Otillbörlig blir gåvan eller förmånen om 
den ges med det uttryckliga villkoret att mottagaren i sin tjänsteutövning ska 
handla på ett visst sätt. Men sådana uttryckliga villkor saknas för det mesta. 
Generellt blir en gåva eller förmån otillbörlig om den objektivt sett är avsedd 
att påverka mottagarens tjänsteutövning.  
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En otillbörlig gåva kan aldrig bli tillbörlig genom att överordnad ger sitt ”god-
kännande” till en viss förmån riktad till enskild medarbetare eller förtroende-
vald. Medarbetaren har alltid ett eget ansvar att bedöma situationen utifrån 
vad som kan tas emot eller avvisas.  

Råd och stöd till enskild medarbetare eller förtroendevald 

Frågor du kan ställa dig om du erbjuds en gåva eller förmån kan vara: 

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

• Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 

• Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 

• Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares/uppdragsgivares relation 
med den som erbjuder förmånen? 

• Vill jag läsa om mig själv och den här förmånen i pressen? 

Ytterligare råd är följande: 

• Kom ihåg att ställningstagandet om att acceptera en gåva eller förmån all-
tid är ditt eget. 

• Ta för vana att tala med din överordnade (chef, nämndsordförande, full-
mäktiges ordförande eller bolagets styrelseordförande) när du erbjuds en 
förmån i tjänsten. Prata gärna även med dina kollegor. Det innebär att du 
är öppen med vad som erbjudits dig och, särskilt vid tveksamhet om vad 
som är godtagbart och inte, att du tänker igenom erbjudandet grundli-
gare.  

• Om din make/maka/registrerad partner/sambo omfattas av förmånen är 
risken stor att förmånen skall anses otillbörlig och därmed komma att be-
dömas som muta. Därför skall ett sådant erbjudande avvisas. 

• Vid tveksamhet avvisa och skicka tillbaka erbjudandet eller gåvan omgå-
ende. Då kan du inte göra dig skyldig till mutbrott. En gåva du avstått 
ifrån behöver du aldrig ångra. 

• Om det skulle hända att du någon gång erbjuds en gåva som egentligen är 
för dyrbar att ta emot, men där sedvanligt umgänge förutsätter att den tas 
emot så lämna gåvan till din överordnade som får besluta om hur förvalt-
ningen, nämnden eller bolaget ska ta hand om den. 

Exempel på förmåner som är otillbörliga i de flesta fall: 

• Exklusiva måltider, fester och andra evenemang. 

• Resor inklusive kost/logi, även om de sker under fritiden. 
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• Fritidsförmåner, såsom lån av sommarstuga, båt mm på förmånliga vill-
kor. 

• Rabatter som ges av dem som arbetsgivaren har affärer med och som inte 
erbjuds alla anställda. 

• Kontanter, värdepapper och lån liksom efterskänkande av lån och/eller 
räntor, presentkort, lotter, sidoleveranser av varor, provisioner, premier, 
gratisprenumerationer samt kreditkort, borgensåtaganden och skuldtäck-
ning. 

• Gåvor till och testamenten till förmån för hemtjänst- och vårdpersonal. 

• Tjänster t.ex. reparation av bil eller hus 

Medarbetare och förtroendevalda med myndighetsuppdrag måste iaktta en 
större restriktivitet och vara extra försiktig även vad gäller gåvor och förmåner. 

Om mutbrott eller bestickning misstänks eller upptäcks 

Avvisa och skicka tillbaka erbjudandet eller gåvan omgående. 

En medarbetare eller förtroendevald som fått erbjudande om otillbörlig gåva 
eller förmån, skall meddela detta till sin närmaste överordnade (chef, 
nämndsordförande eller fullmäktiges ordförande eller bolagets styrelseordfö-
rande). 

Finns misstanke att någon annan fått, eller blivit erbjuden en otillbörlig gåva 
eller förmån, skall detta anmälas till närmaste överordnade.  

Finns misstanke att någon annan erbjuder eller erbjudit en otillbörlig gåva 
eller förmån, bestickning, skall detta anmälas till närmaste överordnade.  

Övrigt 

Varje förvaltning eller bolag kan besluta om egna rutiner utifrån den egna 
verksamhetens förutsättningar. 

Det är varje chef, nämndsordförande, fullmäktiges ordförande eller bolagets 
styrelseordförandes ansvar att informera sina medarbetare eller ledamöter om 
dessa riktlinjer. Särskilt medarbetare och förtroendevalda med myndighetsut-
övning bör informeras återkommande. 

 


	Riktlinje för att motverka mutor och bestickning i Gävle kommunkoncern
	Vad säger lagen?
	Myndighetsutövning
	När kan en gåva eller förmån ges utan att det blir en muta. Vad gör ett givande/mottagande otillåtet?
	Råd och stöd till enskild medarbetare eller förtroendevald
	Om mutbrott eller bestickning misstänks eller upptäcks
	Övrigt


