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Remiss: Förslag till policy mot oegentligheter med
tillhörande riktlinjer
Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till
policy mot oegentligheter med tillhörande riktlinjer.
Äldrenämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget. Synpunkterna lämnas till
kommunstyrelseförvaltningens registrator senast den 28
februari 2018.
Förvaltningens synpunkter

Remissen innehåller inte någon motivering av de skäl som
föranlett förslag till Policy mot oegentligheter med tillhörande
riktlinjer. Kommunfullmäktige beslutade senast 2013-03-04
(§ 34) att revidera Policy mot mutor. Revideringen
föranleddes bl.a. av en lagändring som trädde i kraft den 1 juli
2012 och som innebar att begreppet mutbrott och bestickning
byttes ut mot begreppen givande och tagande av muta.
Begreppen givande och tagande av muta arbetades sedan in i
befintligt Policy mot mutor med tillhörande definitioner samt
med angivelse av påföljder utifrån Brottsbalkens (BrB)
bestämmelser.
Äldreförvaltningen konstaterar att förslag till Policy mot
oegentligheter med tillhörande riktlinjer inte följer den
begreppsapparat med tillhörande definitioner som kommer
till uttryck i Brottsbalken. Av sista stycket i ingressen till
förslag till Riktlinjer till policy mot oegentligheter kan man
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utläsa att de oegentligheter som behandlas i riktlinjerna ska
definieras officiellt med eventuell lagstiftning. Den definition
av muta som anges i förslaget saknar dock källhänvisning och
lagrum. Tagande av muta och givande av muta är
självständiga brott som regleras i 10 kap. 5 a och 5b § BrB.
Varken riktlinjer eller policy omnämner dessa brott med
definition och lagrum. Definitionen av förskingring definieras
som stöld av allmänna medel och används som synonym till
stöld, vilket inte är helt förenligt med definitionen i BrB.
Äldreförvaltningen anser att styrdokument av den här
karaktären behöver uppfylla särskilda krav på tydlighet
avseende begrepp och definitioner utifrån gällande rätt och
att det därför vore önskvärt att se över begreppen i sin helhet
med utgångspunkt från Brottsbalkens bestämmelser.
Äldreförvaltningen har inga invändningar mot förslaget i
övrigt.
Underlag för beslut

- Riktlinjer till policy mot oegentligheter - Remissversion
- Policy mot oegentligheter - Remissversion
Förslag till beslut

1. Yttrandet godkänns och överlämnas till
kommunstyrelseförvaltningen.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
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