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Motion till riksdagen
2011/12:Ju17
av Maria Ferm och Agneta Börjesson (MP)
med anledning av prop. 2011/12:79

En reformerad mutbrottslagstiftning

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behov av utbildning av anställda såväl inom stat, kommun och
landsting som i privat sektor.

Motivering
I propositionen lämnar regeringen ett antal förslag som dels gör mutbrottslagstiftningen mer lättillämplig, dels i vissa delar utökar det straffbara området.
Miljöpartiet de gröna har inget att erinra i dessa delar. Däremot anser vi att
det finns ett stort behov av ökad kunskap inom stora delar av landet i de frågor propositionen avser.

Behov av utbildning m.m.
I utredningen, som ligger till grund för propositionen (SOU 2010:38 Mutbrott) anges att Institutet mot mutor åtagit sig att förvalta en kod om förmåner
i näringslivet, som sedan på olika sätt föreslås tillämpas inom näringslivet.
Miljöpartiet delar Sveriges Kommuner och Landstings bedömning att koden
behöver kompletteras med en utbildning om denna inom offentlig sektor.
Därtill behövs ett omfattande arbete inom den offentliga sektorn om utformande av lokala riktlinjer och regler och om en allmän ökad kunskap om
innebörden av mutbrottslagstiftningen. Något sådant förslag har inte framförts
av utredningen eller av regeringen. Vi anser emellertid att tungt vägande skäl
talar för att staten bör tillsammans med Svenskt Näringsliv, Företagarna och
Sveriges Kommuner och Landsting ta initiativ till en omfattande utbildning
för att generellt sett höja kunskapen om mutbrotten och hur organisationerna
själva genom eget arbete kan såväl minska risken för mutbrott som agera mot
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detta, när det väl förekommer. Detta bör göras då mutbrottet i sig funnits

O k ä n t n a m n p å under en längre tid och uppenbarligen är behäftat med tillämpningsproblem.
d o k u m e n t e g e n s k Hur
a p . utbildningen kan se ut, i vilka former den kan ske och vem som ska an-

svara för detta, bör lämpligen utredas av regeringen. Om vad som ovan anförts om behovet av att utbilda anställda inom kommuner och landsting, stat
och privat näringsliv, bör riksdagen ge regeringen som sin mening tillkänna.
Stockholm den 11 april 2012
Maria Ferm (MP)
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Agneta Börjesson (MP)

