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Policy för att motverka mutor, korruption och andra 
otillbörliga förmåner 

Inledning 

Aktuell policy syftar till att stärka och tydliggöra kommunens ställningstagande 
mot korruption, mutor och otillbörliga förmåner. Policyn kompletteras av riktlinjer 
med samma syfte. 

Anställda och förtroendevalda i kommunen utsätts ofta av påverkan från andra 
och utsätter även andra människor för påverkan av olika slag. Sådana 
kontakter människor emellan är nödvändiga inslag i en demokrati. Ur 
demokratisk synpunkt är det viktigt att en sådan process går formellt riktigt 
tillväga och att det finns gränser för hur denna påverkan får ske. Därför finns 
regler som ska förhindra en olaglig påverkan. 

Omfattning 

Policyn gäller för samtliga förtroendevalda, anställda, uppdragstagare och 
konsulter i Svalövs kommun. Policyn gäller även för gåvor och förmåner mellan 
de olika nämnderna och bolagen inom den kommunala koncernen. 

Personalsociala åtgärder omfattas inte av policyn. 

Policy 

 Allmänhetens förtroende är utgångspunkten för alla anställda och
förtroendevalda i Svalövs kommun. Allmänheten skall känna sig säkra i
att kommunens anställda och förtroendevalda aldrig låter sig påverkas
av otillbörliga förmåner för sin tjänsteutövning samt i övrigt upprätthåller
kraven på saklighet och opartiskhet.

 Förtroendevalda, anställda, uppdragstagare och andra personer knutna
till kommunens verksamhet ska handla på ett sådant sätt att de inte kan
misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i
sitt arbete, till exempel genom att ta emot otillbörliga gåvor eller
förmåner från företag eller privatpersoner som riskerar att rubba
förtroendet för kommunens företrädare.

 Företrädare för kommunen ska alltid verka för att minimera risken för att
inte göra sig skyldig till givande eller tagande av muta.

 I samband med myndighetsutövning, upphandling och inköp råder
nolltolerans. Detta innebär att den som är förtroendevald, anställd,
uppdragstagare eller har annan anknytning till kommunens verksamhet
inte i någon situation ska ge eller motta någon förmån.




