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Vimmerby kommuns regler om mottagande av gåvor, tjänster, resor etc.
för anställda
Antagna av KS § 113/1999

Det är ett återkommande problem att anställda får olika erbjudande från företag eller
privatpersoner: rabatter, fribiljetter, presenter, etc.
En del gåvor kommer lagom till jul och nyår. Blommor, frukt, choklad, böcker och liknande
kan i allmänhet tas emot om värdet är skäligt. Men alla dyrbara delikatesser tillsammans med
fina årgångsviner ska omedelbart skickas tillbaka, annars är det risk för att den anställde
handlar brottsligt.
Somliga erbjuds resor, sk studieresor med nöjesprogram. Den anställde måste då alltid se till
sammanhanget. Om studieresan är nödvändig för att man bättre ska kunna utöva sitt yrke kan
den vara motiverad. Men det kan också vara en sk ” maskerad ” nöjesresa och då ska man
tacka nej för att inte riskera att göra något olagligt.
Ofta är det mycket svårt för den enskilde arbetstagaren att avgöra om erbjuden förmån är
tillåten eller inte. Det bedöms från fall till fall.
En studieresa inom tjänsten måste ha ett seriöst program och erbjudandet ska inte vara
personligt ställt, utan riktat till myndighetens huvudman. Då uppstår ingen koppling mellan
enskild person och företaget. Straffet för mutbrott är böter eller fängelse i högst 2 år.
Är den anställde tveksam är det bättre att avstå från att åka på studieresan. Eller att åka men
sedan betala uppehåll och övriga omkostnader själv.

Mutor och bestickning enligt Brottsbalken
Mutbrott enligt 20 kap 2 § i Brottsbalken föreligger om följande kriterier är uppfyllda:
• avser en fysik person, som är arbetstagare eller uppdragstagare i privat eller offentlig
tjänst och som
• tar emot, låter sig utlovas ( dvs inte tackar nej till ) eller begär
• en muta eller annan otillbörlig belöning, dvs i det uttryckliga eller underförstådda
syftet att låta sig påverkas att på ett eller annat sätt gynna påverkaren/bestickaren.
Obs! Bestämmelsen för mutbrott gäller även om arbetstagaren har begått gärningen innan
han erhöll anställningen eller efter det att han slutat densamma.
För bestickning enligt 17 kap 7 § BrB döms den som till en arbetstagare ” lämnar, utlovar
eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövning”.
Förmåner som tas emot av make/maka eller andra närstående bedöms som om
arbetstagaren själv tagit emot dem.

När är en gåva tillbörlig?
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Om en förmån skall anses tillbörlig, beror på omständigheterna i det enskilda fallet.
I praktiken inriktas prövningen främst på:
• hur stark kopplingen är mellan förmånen och tjänstutövningen
• förmånens beskaffenhet och värde
• partsrelationerna särskilt mutadressatens/muttagarens tjänsteställning (
integritetskänslighet ) och påverkbarhet ( mutkänslighet )
• eventuell personlig vänskap
Klart otillbörligt är att ge och ta emot en förmån som förknippas med att någon i sin
tjänsteutövning skall handla på ett visst sätt.

Förmåner
Under senare år har det blivit allt mer vanligt med förmåner av varierande slag och då
främst inom den privata sektorn. Förmånerna kan vara av vitt skilda slag, t ex kontanter,
penninglån, rabatter, kreditförmåner, dolda provisioner, sidoleveranser från
leverantör, representation, jul och födelsedagsgåvor, studieresor etc. Om detta
förekommer inomkommunen, bör samma princip gälla som beträffande penninggåvor
och naturligtvis för samtliga kommunens personalkategorier. Förmånen är sällan
otillbörlig p g a sin art/beskaffenhet. Avgörande är i stället förmånens värde sett från
mottagarens synpunkt och någon beloppsgräns för vad som är att betrakta som
muta/bestickning anges dock inte i lagtexten. Att förmånens värde är betydligt lägre i
bestickarens hand saknar betydelse. Otillbörlighet föreligger om förmånen är så attraktiv
att den kan antas påverka mottagaren och därmed hans/hennes handlande i tjänsten.
Exempel på godtagbara förmåner är:
• presentartiklar som inte är av exklusiv natur
• enstaka inte alltför påkostade representationsmåltider
• jul- och nyårsgåvor samt födelsedagsuppvaktningar inom måttliga gränser ( om det
inte gäller speciellt integritetskänsliga personer )
Inom den offentliga sektorn finns ingen huvudman som är formellt behörig att godkänna
en förmån, som i och för sig är otillbörlig, och på så sätt ” legitimera ” handlingen.
Bestickning riktad mot person/mutbrott av den som är anställd eller fullgör uppdrag inom
den offentliga sektorn, faller under allmänt åtal.
När kan man ta emot en gåva?
Sedan länge har vårdpersonal som tack för god vård ibland tagit emot enklare gåvor, t ex
tårtor, blombuketter, frukt och chokladaskar, från vårdtagare. Om vårdpersonalen
avstår från att ta emot en sådan gåva kan vårdtagaren bli sårad.
Mottagandet av en gåva bör dock normalt bara ske på förekommen anledning, t ex i
samband med högtidsdag eller när någons tjänstgöring hos vårdtagaren upphör.
Även gåvans värde inverkar på bedömningen. Det kan därför vara lämpligt att skilja
mellan gåvor utan egentlig ekonomiskt värde och gåvor med sådant värde.
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Vårdpersonal och övrig personal får över huvud taget inte ta emot kontanter, även om
det skulle röra sig om små belopp och även om givaren skulle bli besviken.

