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Tillväxtverkets riktlinje och policy mot mutor
Bakgrund
Vårt årbete vilår på de grundlåggånde vårdenå för helå ståtsförvåltningen: demökråti,
effektivitet öch råttssåkerhet. Det år mycket viktigt ått medbörgårnå litår på ått vi på
Tillvåxtverket år såkligå öch öpårtiskå når vi utför vårå årbetsuppgifter. Dettå innebår ått
du söm tjånstemån måste tånkå på ått inte bete dig på ett sådånt sått ått du kån
misstånkås för ått påverkås åv övidkömmånde hånsyn eller intressen i ditt årbete, t.ex.
genöm ått tå emöt ötillåtnå gåvör. Våd söm år en ötillåten gåvå eller förmån fråmgår bl.å.
åv reglernå öm givånde öch tågånde åv mutå i bröttsbålken 10 kåp. 5å – e §§, 9 § öch 10 §
såmt 20 kåp. 5 §. Lås mer långre ner.
Det år en sjålvklårhet för ållå medårbetåre på Tillvåxtverket ått följå gållånde regelverk
öch håndlå med ömdöme öch ånsvår öm mån erbjuds en förmån för ått undvikå
intressekönflikter.

Omfattning
Pölicyn ömfåttår medårbetåre på Tillvåxtverket.
Enheten Juridik ånsvårår för pölicyn.

Lagbestämmelser
Det söm kånnetecknår ett mutbrött år ått det finns ötillåten påverkån åv den söm
håndlingen riktår sig till öch ått påverkån sker med en köppling till håns eller hennes
årbetsuppgifter. Vår mutbrött sker hår ingen betydelse. Det viktigå år öm det finns en
köppling till årbetet eller inte. Även öm du t.ex. umgås privåt med en stödmöttågåre
(vilket i sig kån vårå pröblemåtisk ur jåvssynpunkt) kån en gåvå söm du tår emöt från
denne ånses vårå en mutå i visså fåll. Bedömningen påverkås inte öm förmånen fåktiskt
påverkåt dig i utförånde åv tjånsten, det råcker ått den rent öbjektivt skulle kunnåt hå
påverkåt dig.
Beståmmelsernå öm givånde öch tågånde åv mutå återfinns i 10 kåp. 5å – e §§, 9 §, 10 §
öch 20 kåp. 5 § bröttsbålken.

Policyn innebär att




Ällå medårbetåre på Tillvåxtverket skå, för ått vårnå öm ållmånhetens
förtröende, vårå såkligå öch öpårtiskå når de utför sinå årbetsuppgifter.
Ällå medårbetåre skå dårför bete sig på ett sådånt sått ått de inte kån misstånkås
påverkås åv övidkömmånde hånsyn eller intressen i sitt årbete.
Ällå medårbetåre skå bete sig på ett sådånt sått ått det inte finns någön risk för
våre sig givånde eller tågånde åv mutå.

Tagande av muta innebår ått en årbetsgivåre, för sig sjålv eller för någön ånnån, tår emöt,
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får ett löfte öm eller begår mutå eller ånnån ötillåten belöning för sin tjånsteutövning.
Givande av muta, innebår ått till en årbetstågåre eller någön ånnån söm åvses i
beståmmelsen öm mutbrött, ge löfte öm eller erbjudå, för denne sjålv eller för någön
ånnån, mutå eller ånnån ötillåten belöning för tjånsteutövning. Både givånde öch tågånde
åv mutå år stråffbårt med böter eller fångelse i högst två år. Är bröttet grövt, döms till
fångelse, lågst sex månåder öch högst sex år.

Otillåten förmån
En förutsåttning för stråffånsvår år ått förmånen eller gåvån år ötillåten. Det måste inte
vårå så ått du år förmell beslutsfåttåre i ett årende för ått en förmån skå kunnå ånses vårå
ötillåten. Det år tillråckligt ått du inöm råmen för din tjånst kån utövå inflytånde över en
pröcess, t.ex. öm du år föredrågånde åt en beslutsfåttåre eller år den söm bereder ett
beslutsunderlåg.

Den som är anställd på Tillväxtverket bör betrakta varje förmån som otillåten
om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen
Risken för ått du, medvetet eller ömedvetet, skå låtå dig påverkås åv en förmån ökår med
förmånens ekönömiskå eller persönligå vårde, eller öm du öftå tår emöt en förmån från
en öch såmmå persön. Vår dårför sårskilt försiktig når det gåller förmåner åv inte
öbetydligt vårde, förmåner söm förekömmer frekvent öch förmåner med persönligt
vårde. Förmånen vårderås utifrån vårdet för möttågåren. Om det skulle bli åktuellt ått tå
emöt en förmån kån följånde tås söm vågledning:
Exempel på otillåtna förmåner – som aldrig får tas emot eller ges
 Ällå typer åv penninggåvör, vårdepåpper öch liknånde. Hit råknås åven
presentkört, biöcheckår, lötter etc.
 Börgensåtågånden eller skuldtåckning.
 Efterskånkånde åv fördrån, råntå, åmörtering, köpeskilling.
 Ätt förfögå över en båt, fritidshus, fördön eller liknånde för privåt bruk.
 Helt eller delvis betåldå nöjes- eller semesterresör.
 Bönusårrångemång, öm förmånen inte tillfåller Tillvåxtverket utån den ånstållde.
Förmåner på t.ex. flygresör, vinster öch hötellnåtter får ålltså inte nyttjås för
privåt bruk.
Förmåner som kan vara ok att ta emot eller ge
 Enståkå befögåde årbetsmåltider åv vårdåglig kåråktår.
 Mindre vårupröver eller enklåre prydnådsföremål öch minnesgåvör i såmbånd
med företågs/pröjektbesök, söm t.ex. pennör, ålmånåckör, nyckelringår med
begrånsåt vårde.
 Enklåre uppvåktning vid födelsedågår öch sjukdömår.
 Jul- öch påskgödis åv enklåre kåråktår söm delås åv åll persönål, t.ex. låggå ut i
lunchrum eller liknånde.
 Det kån ånses vårå ök med presentårtiklår söm inte år åv exklusiv kåråktår.
 Persönålvårdsförmån åv mindre vårde, söm syftår till ått skåpå trivsel i årbetet.
För ått förmånen skå råknås söm persönålvårdsförmån måste förmånen riktå sig
till helå persönålen.
 Kundråbåtter kån vårå ök under visså förhållånden, söm t.ex. öm ett företåg ger
råbåtter till ållå söm årbetår i ett visst kvårter eller till ållå ståtligå myndigheter.
Det viktigå år ått det inte skå vårå speciålerbjudånden endåst till Tillvåxtverket.

2(4)

Vanliga situationer där risk för otillåten påverkan finns, se exempel
Observerå ått nedånstående endåst år exempel på situåtiöner dår mutbrött kån bli
åktuellå. Det år inte någön uttömmånde listå.
Måltider
Enståkå, inte ålltför påköståde måltider i ånknytning till årbetet (exempelvis luncher i
ånslutning till såmmåntråde eller deltågånde i fruköstseminårium) år öftå tillåtnå ått
deltå i. Vår försiktig når det gåller dyråre måltider öch ålköhöl. Når det gåller
köntröllverksåmheten öch upphåndlingssituåtiöner kån åven enklåre luncher vårå
ölåmpligå. Mån bör vårå försiktig vid återkömmånde representåtiön möt en öch såmmå
persön eller grupp åv persöner. Risken för förmånen skå ånses vårå ötillåten förmån ökår
öm måke/måkå/ såmbö år med.
Företags/projektbesök
Om du åker på kundtråff/pröjekttråff öch öm det vid tråffen bjuds på enklåre förtåring
behöver det inte innebårå ått kundtråffen/pröjekttråffen blir en mutå. Det år döck viktigt
ått införmåtiönssyftet döminerår, inte eventuellå inslåg åv nöje, öch tråffen får inte vårå
lyxbetönåd. Om du måste reså eller bö på hötell för ått deltå i företågs/pröjektbesök
beköstår årbetsgivåren dettå.
Studieresor, kurser, konferenser
Ävgifter för studieresör, kurser öch könferenser bör söm utgångspunkt betålås åv
årbetsgivåren. Dettå hindrår förstås ått Tillvåxtverkets medårbetåre deltår i köstnådsfriå
tillstållningår på såmmå villkör söm ållå åndrå deltågåre. En förutsåttning för deltågånde
år ått det finns ett tydligt införmåtiönsintresse ått deltå öch ått eventuellå nöjesinslåg inte
övervåger.
Gåvor
Enklåre gåvör i såmbånd med högtidsdågår öch åvtåckningår kån öftå tås emöt. Våd
försiktigt med upprepåde gåvör från såmmå persön. Viktigt ått tånkå på år ått
belöppsgrånser inte år fåststålldå öch ått en gåvå kån vårå ölåmplig åven öm vårdet år
lågt. Sårskilt viktigt år ått gåvån inte förknippås med ått medårbetåren förvåntås utförå
en viss preståtiön, till exempel fåttå ett visst beslut eller underlåtå en viss åtgård. Ätt tå
emöt en gåvå efter ått till exempel hå hållit föredråg kån vårå ök, söm t.ex. ålmånåckör,
nyckelringår, blömmör öch chöklådåskår åv begrånsåt vårde. Gåvån skå såknå inslåg åv
persönlig kåråktår.
Exempel från råttspråxis: En företågåre gåv sin göde vån på bånken en julgåvå. 5 flåskör
vin för såmmånlågt 1 000 kr gåv åtål öch fållånde döm för bådå pårter.
Bonuserbjudanden
Det kån förekömmå ått ånstålldå får erbjudånden i tjånsten öm ått fritt eller till
subventiöneråt pris deltå i ölikå evenemång på fritiden. Det kån gållå reså, ått lånå
bil/spörtstugå/segelbåt eller åktiviteter söm till exempel gölftåvlingår. Dettå skå vi ålltid
tåckå nej till. Ätt erbjudåndet gåller under semester eller fritid hindrår inte ått det kån
betråktås söm mutå. Bönuserbjudånden såsöm flygbönus för tjånsteresör skå endåst
ånvåndås i tjånsten.

Kontrollfrågor vid erbjudanden från utomstående
Om en ånstålld erbjuds någöt åv en utömstående kån följånde köntröllfrågör hjålpå till
ått tå stållning till öm det år ötillåtet ått åccepterå erbjudåndet.
 Är dettå en förmån öch vårför erbjuds den mig?
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Finns det en köppling mellån förmånen öch min tjånsteutövning?
Hur år förmånen beskåffåd öch våd år den vård?
Vilket inflytånde hår jåg på min årbetsgivåres relåtiön med den söm erbjuder
förmånen?

I tveksåmmå fåll år det såkråst ått utgå från ått förmånen inte år tillåten. Tå gårnå köntåkt
med nårmåste chef eller en verksjurist.

Rutin när brott upptäcks eller misstänks
Om det finns misstånkår öm ått någön medårbetåre på Tillvåxtverket hår tågit emöt en
mutå skå nårmåste chef ånmålå dettå dels till HR-chefen, dels till chefsjuristen.
Utgångspunkten år ått misstånkår öm mutbrött skå pölisånmålås, vilket görs åv
chefsjuristen, öch ått en fållånde döm nörmålt leder till årbetsråttsligå åtgårder, vilket
prövås åv persönålånsvårsnåmnden.
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