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Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att fastställa policy mot mutor enligt ärendets 
bilaga 1.  
 
Under förutsättning av beslut enligt ovan beslutar 
kommunstyrelsen för egen del  
 
”att fastställa riktlinjer enligt bilaga 2, samt 
 
att uppdra till Uppsala stadshus AB att imple-
mentera motsvarande riktlinjer i koncernens 
bolag.” 
 
Uppsala den 9 april 2014 
 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ce-
cilia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla 
M) Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S), Maria Gardfjell, Rickard 
Malmström (båda MP) och Ilona Szatmári Wal-
dau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm Bill 
(M), Peter Nordgren (FP), Karin Ericsson (C), 
Bengt Westman, Irene Zetterberg och Milischia  
Rezai (alla S), 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 13-14 juni 
2011 vid behandlingen av ärendet ”Inriktning, 
verksamhet, ekonomi 2012-2015” (§ 130) att till-
dela kommunrevisionen särskilda medel för att 

under 2012 göra en särskild satsning inom områ-
dena intern kontroll, etik och korruption.  
Kommunrevisionen lämnade den 12 februari 
2013 en återrapportering till fullmäktige m.fl. där 
man identifierade var kommunen befann sig i 
arbetet med att motverka korruption och oegent-
ligheter i kommunen. Kommunrevisionen lämna-
de också förslag till hur arbetet kan utvecklas. 
 
Ett av förslagen var att säkerställa ”tillgång till 
adekvata, relevanta, och praktiska riktlinjer 
(exempelvis gällande umgänge med leverantörer, 
jäv etc.)”. 
 
Föredragning 
Mot denna bakgrund har kommunlednings-
kontoret utarbetat ett förslag till policy och rikt-
linjer mot mutor. Policyn ska antas av full-
mäktige och gäller då för samtliga nämnder, sty-
relser och bolag inom kommunkoncernen i enlig-
het med fullmäktiges beslut den 11-12 juni 2013 
§ 62. Riktlinjerna gäller för nämnder och styrel-
ser. Bolagen har i förekommande fall att besluta 
om egna riktlinjer i enlighet med i ärendet före-
slagna riktlinjer. 
 
I riktlinjerna preciseras policyn vad avser den 
rättsliga regleringen, vilket förhållningssätt man 
ska inta avseende förmåner med exempel på för-
måner som kan vara godtagbara samt vanligt 
förekommande situationer där det finns risk för 
otillbörlig påverkan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Införandet av policyn och riktlinjerna medför 
inga ekonomiska konsekvenser i sig annat än i 
den meningen att en kunskap om och efterlevnad 
av dessa bidrar till att minska risken för en miss-
hushållning av kommunens resurser. 
 
 




















