
From: Anna-Karin Sjölander 
Sent: den 15 december 2016 15:59 
To: Agneta Flumé 
Subject: Fråga till KF 
 
Hej Agneta 
Ytterligare en fråga till KF och Hans Lindberg 
 
Med vänliga hälsningar 
//Anna-Karin  
 
Fråga 
Efter medias grävande journalistik har media rapporterat om hur det finns verksamheter i kommunen 
som tagit mot gåvor från leverantör. Jag har också tacksamt noterat att en grundlig utredning utlovats. 
 
Finns det ett policydokument för gåvor, mutor och otillbörlig påverkan för anställda i Umeå kommun? 
Finns det en tydlighet vad som gäller för anställda och vad som händer om en tar mot gåvor? 
Om det inte finns är du beredd att verka för att ett sådant policydokument skall tas fram omgående? 
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Tjänsteskrivelse 
2016-12-16 

Kommunfullmäktige 
 
 
Diarienr: KS-2016/00899 

Fråga - policydokument för gåvor, mutor och 

otillbörlig påverkan för anställda i Umeå kommun? 

Förslag till beslut 
 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anna-Karin Sjölander (C) 
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
Efter medias grävande journalistik har media rapporterat om hur det finns 
verksamheter i kommunen som tagit mot gåvor från leverantör. Jag har 
också tacksamt noterat att en grundlig utredning utlovats. 
 
Finns det ett policydokument för gåvor, mutor och otillbörlig påverkan för 
anställda i Umeå kommun? 
Finns det en tydlighet vad som gäller för anställda och vad som händer om 
en tar mot gåvor? 
Om det inte finns är du beredd att verka för att ett sådant policydokument 
skall tas fram omgående? 
 
   
 
 
Förnamn, Efternamn Agneta Flumé 
Befattning nämndssekreterare 
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Umeå kommun Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 2016-12-19 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 273 

Diarienr: KS-2016/00899 

Fråga - policydokument för gåvor, mutor och 
otillbörlig påverkan för anställda i Umeå kommun? 

Beslut 
Efter ytterligare inlägg av Anna-Karin Sjölander och Hans Lindberg 
beslutar kommunfullmäktige 
 
att avsluta överläggningen om frågan. 

Ärendebeskrivning 
Efter medgivande av kommunfullmäktige ställer Anna-Karin Sjölander (C) 
följande fråga till kommunstyrelsens ordförande: 
 
Efter medias grävande journalistik har media rapporterat om hur det 
finns verksamheter i kommunen som tagit mot gåvor från leverantör. Jag 
har också tacksamt noterat att en grundlig utredning utlovats. 
 
Finns det ett policydokument för gåvor, mutor och otillbörlig påverkan för 
anställda i Umeå kommun? 
Finns det en tydlighet vad som gäller för anställda och vad som händer 
om en tar mot gåvor? 
Om det inte finns är du beredd att verka för att ett sådant 
policydokument skall tas fram omgående? 
Kommunstyrelsens ordförande, Hans Lindberg (S), svarar: 
Ja, kommunen antog 2009 skriften ”Om mutor och jäv- en vägledning för 
offentligt anställda som sin egen och kompletterade 2011 med ”Om gåvor 
erbjudanden, inbjudningar med mera”. 
 
Ja det finns en tydlighet i de styrdokument som kommunen har. 
Dessutom regleras detta i lagstiftning. 
 
Då policys redan finns är frågan inte relevant men jag menar överlag att 
det är av stor vikt att samtliga policydokument inom kommunen är 
tydliga, relevanta och uppdaterade.   
 
 

 

 


