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Redovisning av berett medborgarförslag om förslag om etiska 
regler för tjänstemän med externa kontakter 

Sammanfattning 
Fullmmctige beslutade vid sammanträdet den 13 juni 2011 att överlämna in
lämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Följande 
förslag föreligger: "Med anledning av att kommunens t j änstemän figurerar i 
entreprenörers produktblad med uttalanden som ej är sanningsenliga ur 
medborgarens perspelctiv men fördelaktiga ut tjänstemannens och entrepre
nörens perspektiv måste kommunen införa etiska regler för vad en -gänste
man får göra och uttala sig om i kontakter med leverantörer och entreprenö
rer som utför tjänster till Håbo kommun. Inom den privata industrin finns 
det mycket rigorösa bestämmelser om hur en tjänsteman ska uppföra sig i 
kontakt med kunder. En kund, leverantör eller entreprenör måste veta hur 
och villca regler som gäller för att undvika eventuell bestickning eller mo
tor" 

"Förslag: Inför etiska regler för samtliga förvaltningar för tjänstemän som 
har externa kontakter fOr att undvika problem med olika slag där mutor och 
bestickning kan fOrekomma som vi sett i Göteborg den senaste tiden." 

Förvaltningens beredning 
Mutbrott och bestickning är allvarliga brottrubriceringar som kan leda till 
både bötesstraff och fängelse. Efterspelet av den senaste tidens uppdagade 
fall om misstaokar om mutbrott i både Göteborgs stad och Falu kommun vi
sar också på den förtroendefOrlust som drabbar kommuner som blir involve
rade i sådana processer. Eftersom allmänhetens fÖliroende är grundbulten i 
all offentlig verksamhet så skulle en sådan förtroendeförlust förödande för 
hela den kommunala organisationen. 

Kommunstyrelsens fOrvaltning instämmer i, och understyl-ker, andemening
en i medborgarförslaget - att det är viktigt för Håbo kommun att som ett 
komplement till gällande lagstiftning tydliggöra vilket förhållningssätt 
kommunens tjänstemän och förtroendevalda förväntas idka g€?ntemot exter
na leverantörer. Det är också någonting som har lyfts fram av kommunens 
revisorer i en fråga ställd till kommunstyrelsen. 

I samband med kommunstyrelsens svar på revisionens fråga beslutade 
kommunstyrelsen att uppdra till konimunstyrelsens fOrvaltning att fOlfatta 
kommungemensamma riktlinjer mot kOlluption samt att se över möjligheten -\ 
till att förbättra hanteringen av frågor om konuption. 

Kommunstyrelsens förvaltning har därför arbetat fram ett förslag till kom
munövergripande riktlinjer för förebyggandet av kOlTUption ochjäv samt 
reviderat redan antagna regler för representation och uppvaktning av an-
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ställda och förtroendevalda. Dessa kommer att redovisas till fullmäktige för 
beslut. 

Sammantaget gör kommunstyrelsens förvaltning bedömningen att dessa do
kument ger kommunen en god grund att stå på i det fortsatta interna arbetet 
med att hantera dessa typer av frågor. 

Medborgarförslaget bör därför anses som besvarat. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag 2011-05-27 
Fullmäktiges beslut 2011-06-13, § 64 
Tjänsteskrivelse 2011-12-28 
Arbetsutskottets förslag till beslut 2012-02-21, § 37 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-03-05, § 47. 

Styrelsen tillstyrker utskottets förslag till beslut. 

Kommunfullmäktiges behandling av ärendet: 

Yrkande 
Agneta Häggiund (S) med instämmande från Christian Ghaemi (MP), yrkar 
att förslaget ska bifallas i stället för styrelsens förslag om att "det ska anses 
besvarat" . 

Omröstning 
Ordföranden konstaterar att dels fOreligger styrelsens förslag till beslut och 
dels Hägglunds (S) m.fl. yrkande om bifall. Förslagen föreslås prövas mot 
varandra. Fullmäktiges godkänner detta. 

Efter omröstningen finner ordföranden att fullmäktige beslutar bifalla för
slaget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, mot bakgrund av fullmäktiges kommande beslut 
om bland annat kommunövergIipande riktlinjer fOr förebyggandet av 
korruption och jäv, att bifalla medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
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