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Riktlinjer mot korruption

Riktlinjerna erseitter tidigare gallande riktlinjer mot korruption, GD 2017/109,
ADM 2017/47. Riktlinjerna geillerfr. o. m. den 12 december 2018 och tills vidare.
Generaldirektoren beslutar om riktlinjerna. Myndighetens jurist eir
dokumentansvarigfor riktlinjerna.

1 Inledning

Kulturradets utgangspunkt i det dagliga arbetet dr att verksamheten uppfyller Mgt
stailda krav pa legalitet, transparens, effektivitet, rdttssakerhet, forutsagbarhet och
likformighet.

Offentlig forvaltning arbetar pa medborgarnas uppdrag. Att arbeta pa en statlig
myndighet innebar dad& ett sarskilt ansvar att arbeta efter haven pa saldighet
och opartiskhet samt att bekampa mutor och andra former av korruption. Pa sA

salt kan allmdnhetens fortroende for den offentliga verksamheten uppratthallas.
Som anstalld eller uppdragstagare hos Statens kulturrad (Kulturradet) ar det en
grundforutsdttning att agera pA ett sadant salt att fortroendet for myndigheten inte
rubbas.

Om du arbetar med myndighetsutovning (bidragsgivning) eller upphandling ska
du vara extra forsiktig med att to emot formaner frail extern part. Inom Kulturradet
handlaggs drenden som kan ha stor ekonomisk betydelse for bidragssokande
kulturaktorer och foretag. Chefer och andra anstallda vid Kulturradet, ledamoter i
styrelsen samt ledamoter i arbets - , referens- , och jurygrupper och andra
saldcunniga kan utsattas for yttre paverkan ndr de handlagger eller beslutar i olika
drenden. SAdan paverkan kan ibland vara otillaten och darfdr betecknas som muta.

Vid andra tillfdllen kan en anstalld eller ledamot anses ha ett sdrskilt intresse i en
ansokan vilket gor att personen ar javig. Den personen ska da inte delta i
handlaggningen av ansokan.

Om du dr osaker pA om nagot ska betraktas som muta eller.* eller om ldmplighet
att delta i nagot sammanhang ska radgora med din narmaste chef.

Ansvaret for att riktlinjerna foljs ligger pa alla som arbetar i myndigheten eller
som arbetar pa uppdrag av myndigheten (se upprakningen av berorda ovan).
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2 Kulturradets uppdrag

2.1 Omvarldsbevakning med mera

En viktig del av Kulturrddets omvarldsbevakning ar att pa plats fOlja det kulturliv

som Kulturradet framjar genom framfOr alit bidragsgivning. Detta sker till
exempel

genom att vi gar pd forestallningar, vernissager med mera. Sfidana besok kan aven
underldtta bedomningen av en viss ansokan eller i ovrigt ingd som en naturlig del
i myndighetens verksamhet eller den anstalldes kompetensutveckling. Narmaste
chef godkanner i sadana fall kopet av biljett till evenemanget. Huvudregeln dr att
du ska tacka nej till fribiljetter till avgiftsbelagda arrangemang fran aktorer som
uppbar bidrag frdn Kulturradet, eller mojliga bidragsmottagare. Observera aft det
endast ar i de fall som myndigheten inte betalar for din biljett som det fmns risk
for att du begar ett mutbrott (se vidare i aysnitt 3 for hjalp med bedomningar av i
vilka fall gdvan dna kan arises tillaten).

Rekommendation

• Det dr avgorande att arbets - och uppdragstagare vid myndigheten inte
hamnar i tacksamhetsskuld i fdrhallande till en bidragsmottagare. Det ska
vid varje enskilt tillfalle beaktas att Kulturradets bidragsgivning ar
myndighetsutovning.

• For arbets- och uppdragstagare som arbetar med myndighetsutovning
rider det strikta regler for ndr en MI-man dr otillborlig. Utrymmet att to
emot formaner dr mycket begransat eftersom det stalls sarskilt hoga krav
integritetsskydd. Det som i varje enskilt fall ska skyddas dr integriteten
hos tjansten och uppdraget.

• En maltid fdr aldrig vara det primara syftet med sammankomsten.
Forsiktighet ska iakttas vid ofta fdrekommande besok hos en och samma
organisation eller aktor.

• Det ar alltid arbetsgivaren som ska sta for kostnader som uppstar i
samband med tjansteutovning. Exempel pa sadana kostnader dr utgifter
for mat och logi, samt deltagande i seminarium, konferenser, kurser och
ovriga utbildningar.



KU LT U RRA DET 2018-12-11

GD 2018:219
KUR 2018/163
Sid 4 (17)

• I de fall en utomstaende aktor eller organisation inte tillhandahaller
mojlighet for myndigheten att bekosta sin narvaro, eller vid tillfallen da
det inte dr lampligt att sa sker, bor det goras en sarskild provning av
behovet att narvara, vem som ldmpligen ska narvara, och i vilken
omfattning den personen ska narvara. Provningen ska ske mot bakgrund
av tillstallningens karaktar och aktorens/organisationens forhallande till
myndighetens bidragsgivning.

2.2 Extern representation
I vissa fall behover myndigheten vara representerad externt. Det kan handla om

inbjudningar fran till exempel ambassader, men ocksa representation vid
exempelvis prisutdelningar och premidrer.

Kulturradets representation ska i alla ayseenden vara manful' och relevant. Extern
representation i olika sammanhang far endast forekomma ndr den har ett samband
med verksamheten och det ar viktigt att myndigheten ar representerad. En maltid
far inte vara det primara syftet med sammankomsten. Forsiktighet bor iakttas vid
ofta forekommande representation hos en och samma organisation. Vid
representation ska Kultunidet sa langt som mojligt sta for sina egna kostnader.

Nal- en inbjudan kommer till Kulturradet ska det goras en provning av om myndigheten
bor vara representerad, och om det i sa fall ar rimligt att begara en faktura fran den
inbjudande externa parten.

Om du undantagsvis tar med dig en inbjuden partner nar du gar pa ett evenemang
som representant fran Kulturradet ska partnern sta for sina kostnader.

Ndr det galler representation i ovrigt hanvisas till Kulturrddets riktlinjer for
representation.

Rekommendation

• Extern representation dr relevant ndr den har ett samband med den

anstalldes anstallning och myndighetens verksamhet under forutsattning
att det dr viktigt att myndigheten dr representerad. Provningen av relevans
ska ske mot bakgrund av att Kulturradets bidragsgivning dr
myndighetsutovning. Det ar av vikt att arbets- och uppdragstagare vid
myndigheten inte hamnar i tacksamhetsskuld i forhallande till en
bidragsmottagare.
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• For arbets- och uppdragstagare som arbetar med myndighetsutovning
fader det strikta regler for ndr en formAn ar otillborlig. Utrymmet att to

emot formaner dr mycket begransat eftersom det stalls sdrskilt hoga krav
integritetsskydd. Det som i varje enskilt fall ska skyddas ar integriteten
hos tjansten och uppdraget.

• En maltid Mr aldrig vara det primara syftet med sammankomsten.
Forsiktighet ska iakttas vid ofta forekommande besok hos en och samma
organisation eller aktor.

• Det dr alltid arbetsgivaren som ska stA for kostnader som uppstar i

samband med tjansteutovning. Exempel pa sadana kostnader ar utgifter
for mat och logi, samt deltagande i seminarium, konferenser, kurser och
ovriga utbildningar.

• I de fall en utomstaende alctor eller organisation inte tillhandahaller
mojlighet for myndigheten att bekosta sin narvaro, eller vid tillfallen da
det inte dr lampligt att sA sker, bor det goras en sarskild provning av
behovet att narvara, vem som ldmpligen ska narvara, och i vilken
omfattning den personen ska narvara. Provningen ska ske mot bakgrund
av tillstallningens karaktdr och aktorens/organisationens forhallande till
myndighetens bidragsgivning.

3 Mutbrott

3.1 Vad kr en muta?

I lagen anvands termen "otillborlig fOrman" istdllet fdr muta. Nagon definition
om

vad som ar otillborligt (otillatet/olagligt) finns inte i lagtexten. Vad som ar otillatet
besthms istallet efter en samlad bedomning av alla omstandigheter som har
betydelse i det enskilda fallet. Domstolarna staller sarskilt hoga krav pa dig som
anstaIld i den offentliga sektorn.' Med fdrman menas att du blir bjuden pa till
exempel en middag eller erbjuds fribiljetter till evenemang av olika slag.

Det som dr avgorande vid bedomningen av om en forrnan bor betraktas som

1 Den sa kallade Naringslivskoden (Kod om gavor, beloningar och andra formaner i naringslivet)
anger foljande: Avgorande for om det dr tillfitet att lamna en forman dr till en borjan inom vilken
samhallssektor mottagaren ar anstalld eller uppdragstagare. Koden skiljer mellan tre olika nivder
som behandlas i var sin punkt. Punkt 5 innehaller den strangaste regleringen som innebar att
alla fOrmaner till personer inom den nivfin dr otilldtna (vid myndighetsutovning och offentlig
upphandling).
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otillborlig ar om den kan misstankas paverka tjansteutovningen. Det hjalper kite
att du som mottagare kan visa att du inte har Mit dig paverkas av fdrmanen i ditt
arbete.

En grundregel ar att ju storre mojlighet mottagaren av en (privat) fdrman har att
gynna givaren av fdrmanen i nagot ayseende, inom ramen for sift arbete eller
uppdrag, desto storre risk for att formanen arises agnad att paverka arbetet eller
uppdraget pa ett otillatet sAtt.

Den bedomning som Ors i varje enskilt fall for att avgora huruvida en forman
som ges eller tas emot dr tillaten (laglig) eller otillaten beskrivs nedan i aysnitt
3.2- 3.3.

Dessa riktlinjer beror i huvudsak otillborliga formaner och vad du bor tanka pa
ndr du erbjuds nagot av en utomstfiende part. Det dr dock viktigt att komma ihag
att samma regler galler nar det dr myndigheten som erbjuder nagon nagot.

3.2 Gallande straffbestammelser

Det fmns olika typer av mutbrott i brottsbalken (10 kap. 5 a — 5 e §§ brottsbalken).

Bestammelserna innebar i huvudsak fdljande:

1. en anstalld eller en uppdragstagare f'ar inte ta emot, godta ett lofte om eller
begara en otillborlig beloning for utovningen av anstallningen eller
uppdraget (tagande av muta),

2. det dr inte tillatet att At en anstalld eller en uppdragstagare ldmna, utlova
eller erbjuda en otillborlig beloning for utovningen av anstallningen eller
uppdraget (givande av muta), •

3. det ar inte tillatet att ta emot, godta ett 16fte om eller begara en otillborlig
fOrman for att paverka nagon som utovar myndighet eller beslutar om
offentlig upphandling eller att ldmna, utlova eller erbjuda en otillborlig
fOrman till flagon for att denne ska paverka beslutsfattaren vid
myndighetsutovning eller offentlig upphandling (handel med inflytande),

4. en naringsidkare maste vara forsiktig med att ldmna pengar eller andra
tillgangar till sina, ombud, agenter, samarbetspartners eller andra
representanter sa att medlen inte anvands till mutor (vardslos finansiering
av mutbrott).
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I vissa fall betraktas brottet tagande eller givande av muta som grovt, vilket
foranleder strangare staff.

3.3 Bedomning av om en format) är tillaten eller inte
3.3.1 Allmant

Fragan om en forman dr tillaten eller inte maste avgoras mot bakgrund av alla
betydelsefulla omstandigheter i det enskilda fallet. Tank pa att det stalls mycket
hoga krav pa anstallda inom offentlig forvaltning. En medarbetare pa Kulturradet
ska dads& inte satta sig i en situation dAr han eller hon ens kan misstAnkas for att
ha blivit paverkad pa ett otillborligt sat i sin tjansteutovning. Vid provningen ska
det ske en bedOmning av om en forman objektivt sat ar agnad att paverka
mottagarens tjansteutovning. Med agnat menas hur situationen generellt sett,
utifran en utomstaendes perspektiv framstar.

Nagra av de omstandigheter som sarskilt ska beaktas vid bedomningen dr:

1. mottagarkretsen och formerna fdr erbjudandet av formanen,

2. givarens position,

3. fdrmanens varde (saval ekonomiskt som personligt varde), och

4. formanens art.

3.3.2 Mottagarkretsen och formernafor erbjudandet av formanen

Det dr viktigt att om en forman lamnas till dig som handlaggare sa ska det ske
tippet och inte i det fordolda. Oppenhetskravet innebar att en forman normalt ska
vara adresserad till Kulturradet och inte exempelvis till din privata e-postadress.
Det ar ocksa mindre risk att bega ett mutbrott om du tackar ja till en inbjudan som
ar riktad till en obestamd krets av personer pa Kulturradet snarare an till sarskilt
utvalda personer.

3.3.4 Givarens position

Om du arbetar med myndighetsutovning (bidragsgivning) eller upphandling ska
du vara extra forsiktig med att to emot formaner fran extern part. Om nagon vill
ge dig fribiljetter eller du blir bjuden pa middag till flagon organisation eller
foretag som sat bidrag ftan Kulturradet ska du tacka nej till erbjudandet.

3.3.5 FOrmanens varde

Risken for att en forman ar att bedorna som otillaten okar ju svagare
anknytningen dr till mottagarens arbetsuppgifter. Det dr ddrfor av betydelse om
formanen har ett tydligt samband med och ingar som ett naturligt och nyttigt led i
mottagarens arbete. For din del kan det handla om att det ar mer relevant att ga pa
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en teaterforestallning an att ga pa en fotbollsmatch. Om du tar med en anhOrig
eller van till ett evenemang 'Aar risken for aft erbjudandet ska betraktas som ett
mutbrott, aven om inbjudan omfattar medfciljande.

3.4 Det gar att tacka nej till en gava

Ibland kan en givare uppfatta det som oartigt av mottagaren att avboja en gava
eller

beloning. Det gar dock oftast aft tacka nej pa ett inte otrevligt salt om du samtidigt
forklarar anledningen till varfor du inte kan ta emot gavan. Om du f'ar en gava,
ofta vid intemationella uppdrag, som du av artighetsskal inte kan tacka nej till ska
du snarast overlamna gavan till Kulturradet. Myndigheten far sedan avgora vad
som ska ske med den.

3.5 En muta är alltid en muta

En otillaten Ova eller forman (muta) kan inte bli tillaten genom att en chef pa
Kulturradet godkanner den. Chefen riskerar istallet att Ora dig skyldig till
medverkan till mutbrott (23 kap. 4 § brottsbalken). Om myndigheten daremot
betalar for evenemanget eller forestallningen kan det aldrig vara fraga om en muta.

3.6 Forminer som i regel är tillatna

FOrmaner som inte ar aysedda att paverka beslut och liknande utan enbart dr till
for

aft skapa en god relation dr som regel tillatna. Exempel pa sadana formaner dr:

• Enstaka arbetsmaltider av vardaglig karaktar.
• Varuprover eller enklare prydnadsffiremal och minnesgavor av lagt varde.
• Enldare uppvaktning pa jamna fodelsedagar eller vid sjukdom.

3.7 Nil-miner som alltid ar otillatna
Vissa formaner dr alltid otillatna. Nedan ges nagra exempel pa sadana otillatna

formaner.

• Penninggavor i kontanter, vardepapper och liknande.

• Penninglan pa sarskilt gynnsamma villkor.
• Borgensataganden eller skuldtdckning.

• Kopeskilling eller fordran, amortering eller ranta som efterskanks.
• Bonusarrangemang av olika slag, till exempel vid varuinkop eller

flygresor och hotellvistelser om formanen tillfaller den anstallde och inte
arbetsgivaren.
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• Att forfoga over fordon, bat, fritidsbostad eller liknande for privat bruk.

• Helt eller delvis betalda nojes- eller semesterresor.

• Helt eller delvis betald logi i samband med konferenser och moten.

• Helt eller delvis betald kost vars varde overstiger vad en arbetslunch
kostar.

• Erbjudande som ses som allmant oetiskt.

3.8 Kompetensutveckling

Huvudregeln är att det dr Kulturradet som ansvarar for personalens

kompetensutveckling och som clamed betalar kostnaderna for seminaries, kurser
och liknande. Det kan dock vara tillatet att bli bjuden pa exempelvis ett
seminarium, om det dr till nytta for medarbetaren i dennes tjansteutovning. Om
du far en sadan inbjudan ska du informera din narmaste chef och rfidgora med
denne om det dr ldmpligt att du deltar.

4 Jay

4.1 Allmant
Bestammelser om jay firms i 16-18 §§ fOrvaltningslagen (2017:900). Med jay
ayses en omstandighet som dr agnad att rubba fortroendet till opartiskhet hos den
som ska handlagga ett drende. Det forhallandet att jay foreligger behover alltsa
inte betyda att nagon ar partisk, utan det racker med att det fmns en omstandighet
som kan utgora en risk for partiskhet.

Begreppet handldggare galley, som namnts tidigare, i vid bemdrkelse och omfattar
alla inom myndighetens organisation som kan paverka ett drendes utgang. Det
innebar att saval Kulturradets styrelse och anstallda som ledamoter i
referensgrupper, arbetsgrupper, jurygrupper och sakkunniga omfattas.

Det finns en "sdkerhetsventil" i bestammelsen som sager att fran jay bortses "nar
fragan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse". Situationer som faller
under denna regel dr de fall ddr utgangen framstar som sjdlvklar och ddr den
beslutande i realiteten inte har Wagon valmojlighet. I sadana fall gar det inte heller
att handla partiskt. I tveksamma fall ska jay beaktas. Det foljer av ordet
"uppenbarligen" i lagtexten.

4.2 Exempel pa jayssituationer

Det finns olika slags jay. Du ska aysta fran att delta i handldggningen av ett drende

om foljande situationer uppstar.



KU LT U R RA° DET 2018-12-11

GD 2018:219
KUR 2018/163
Sid 10 (17)

3.3.1 Sakagar-, intresse- och slaktskapsjav

Saken angar dig sjAlv eller den du dr ihop med, diva foraldrar, barn eller syskon
eller nagon annan narstAende eller om arendets utgang kan vantas medfOra
synnerlig nytta eller skada for dig sjalv eller flagon narstAende.

Ett typfall av intressejav ar aft du ager aktier i ett bolag som är part i ett drende.
Om jay ska anses foreligga i denna situation beror bland annat pa storleken av
aktieinnehavet och pa arendets betydelse for bolaget. Ar du huvuddelagare i
bolaget, blir du normalt javig. Motsvarande galler om det dr en familjemedlem
eller nara anhorig som har eft sadant ekonomiskt intresse.

Exempel pa bedomning av intressejavfran praxis:

• Hogskolans vdrld ar inte storre an att de fiesta verksamma Mom ett
dinnesomrade dr personligen bekanta. Vetenskapssamhallets medlemmar
ar mycket vana vid att kritiskt vardera aven ganska nara kollegers insatser,
t ex i sakkunnigyttranden i tjanstetillsattningsarenden, och aft ett ale&
langt drivet krav pa att havda jav i olika vetenskapliga sammanhang och i
myndighetsverksamhet, pa omradet skulle kunna verka hammande pa
forskningen och Ora det svart att t ex fa fram sakkunniga i
tjanstetillsattningsarenden. En nanind av den karaktar som det har var
fraga om maste ha erforderlig sakkunskap representerad room sig, och
kretsen av sakkunniga kan vara mycket begransad. Det far inte ffirekomma
aft en ledamot av en nanind deltar i beslut over ansokan som gjorts av
ledamoten sjalv eller av institution eller ffiretag som han eller hon har ett
vasentligt intresse i. SA hade inte heller skett i detta fall. I namnden hade
emellertid suttit foretradare for landets framsta expertis pA det omrade som
namnden haft att fdretrada. JO slog fast aft det yore orealistiskt att krava
att namndledamoterna inte sjalva skulle fa soka eller motta anslag. An
mindre kan begaras att institutioner eller foretag, dar namndledamoter ar
verksamma, skulle aysta fran mojligheten att fa anslag. (JO 1974 s. 393)

4.2.2 Stallforetreidarjav

Du eller nagon narstaende är stallforetradare for den som frAgan galler eller fiir
nagon som kan vanta synnerlig nytta eller skada av arendets utgang. Delta jay har
betydelse framfor alit nar du som ska handlagga ett arende Ar firmatecknare for
ett aktiebolag, en forening, en stiftelse eller flagon annan juridisk person som
direkt berors av arendet.
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Exempel pa bedomning av stallfiretreidarjavfran praxis:

I ett JO-avgorande gallde fragan om ledamoter i styrelsen for Sveriges
bildkonstnarsfond var javiga att delta i fondens beslut om utdelning av
organisationsbidrag till de organisationer som utsett dem. JO fann att de inte var
javiga och stodde sig framst pa att de varken formellt eller i ovrigt var
stallforetradare fcir sin organisation. JO gjorde vidare den bedomningen att
styrelseledamoterna typiskt sett maste antas ha en sadan formaga till objektiva och
sjalvstandiga stallningstaganden att de inte automatiskt traffades av jay enligt
generalklausulen i de drenden som angick de organisationer som utsett dem. (JO
1988/89 s. 374)

4.2.3 Generalklausulen (delikatessjav)
Du ska aysta fran att delta i handldggningen om det i ovrigt finns nagon sarskild
omstandighet som ar agnad att rubba fdrtroendet till din opartiskhet i drendet.

Exempel pa sadana "sarskilda omstandigheter":

• uppenbar van eller ovan med den som dr part eller intressent i arendet,

• ekonomiskt beroende av en part eller intressent, eller
• engagerad i saken pa ett sadant salt att misstanke latt kan uppkomma att

det brister i forutsattningarna for en opartisk bedOmning.

Praxis ndr det galler generalklausulen ar mangskiftande. Man kan forenklat saga
att det antingen ror sig om fall som pa ett eller annat salt knyter an till de
forstnamnda jaysgrunderna eller hor till situationer som inte har sadan
anknytning.

Ett exempel pa om du dr uppenbar van med nagon dr om ni umgas privat och till
exempel bjuder hem varandra pa middag. Det kan till exempel ocksa handla om
att ni som musiker spelat tillsammans i en ensemble under flera ars tid.

Exempel pa beciamningarfran praxis.

• Jay: en ledamot i djurfdrsoksetiska namnden var javig ndr namnden
provade en ansokan av nagon Mom samma foretagskoncem eller • fran
samma institution som ledamoten. (JO 2001/02 s. 361)

• Ej jay: den som var ordfdrande i en kommunstyrelse, ndr styrelsen
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beslutade om forlangning av ett hyresavtal mellan kommunen och en
tennisklubb, innehade ett familjekort i klubben och brukade spela tennis i
den lokal som hyresavtalet aysag. Detta gjorde honom inte javig enligt
kommunallagens motsvarighet till forvaltningslagens generalklausul. (RA
1998 ref. 16)

• Ej jay: en ledamot i en social centralnatnnd ansags inte jayig i ett arende
om yttrande i en vardnadsfraga, nar ledamoten sammanbodde med en av
utredarna i den vardnadsutredning som lag till grund for yttrandet. (JO
1981/82 s. 201)

4.3 Risk for jay i foljande situationer

I foljande situationer racier risk for jay. I dessa gransfall biir du som handlaggare

undvika att handlagga arendet, awn om du inte ar javig i lagens mening.

• Om du dr eller har varit anstalld/uppdragstagare hos en bidragssokande
juridisk person Mr du inte medverka i arenden som galler den juridiska
personen. Samma sak galler om dina narmaste anhoriga dr anstallda eller
har uppdrag hos en sedan sokande. For det fall nagon dr tjanstledig fran en
sedan anstallning galler an stone restriktivitet.

• Medlemskap i en forening utgor i regel inte jay. Det kan dock vara
olampligt att medverka i sadana arenden om du dr medlem i foreningen.
Och du som innehar nagon form av fortroendeuppdrag pa en inte anti&
obetydlig niva i ffireningen ska aysta fran att medverka i handlaggningen.

• Det anses olampligt an du har ekonomiskt intresse i den juridiska person
som ansoker om bidrag fran Kulturradet. En mindre agarandel i ett
borsnoterat foretag medfor inte att man i lagens mening anses ha ett
ekonomiskt intresse i verksamheten, men det ser inte sa bra ut och kan
vacka misstankar om jay, varfor du ska aysta fran att medverka i
handlaggningen.

• Om du medverkat i en utredning som sedan kommer till Kulturradet pa
remiss behover det inte vara fraga om en jayssituation. Men det ar manga
ganger en lamplighetsfraga i vilken utstrackning du bor medverka i
remissarbetet. Det fmns inget som hindrar att du i ett sadant fall bidrar vid
utarbetandet av remissvaret. Du bor dock inte besluta om remissen eller
vara foredragande.

• Du har som utovare framtratt ett flertal ganger tillsammans med nagon
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som i egenskap av stallforetradare for ett foretag soker bidrag hos oss.

4.4 Verkan av jay

Huvudregeln ar att den som ar javig varken far vidta flagon fOrberedande atgard
eller

delta i drendets avgorande. Det ar darfOr angeldget att du som handldggare,
oberoende av jaysgrund och vid samtliga beredningssteg, undviker att handlagga
de ansokningar fdr vilka jay konstaterats.

Vid en jaysituation ska fdljande atgarder vidtas ndr ett drende handldggs:

• Den som ar javig ska lamna rummet ndr drendet behandlas.

• Jdvsforhallanden ska dokumenteras under hela handlaggningsprocessen.

• Om ett mote inte protokollfors ska and. jaysprotokoll foras.

Om en ledamot i en referens- eller arbetsgrupp ingar som medverkande i en
bidragsansokan ska skriftliga yttranden inhamtas fran minst tva sakkunniga som
inte redan ingar i gruppen.

Det fmns situationer da myndigheten maste fatta ett formellt beslut i jdvsfragan.
Det gdller framst ndr en utomstaende Or en jaysinvandning. Beslut fattas i sadana
fall av behorig chef och provningen ska ske inom tva veckor fran det att
jaysinvandningen framstalldes.

I allvarliga fall av jdv kan det fdr den handlaggare som deltagit i beslutet bli fraga
om atal for tjdnstefel eller att en arbetsrattslig parciljd, t.ex. en disciplinpafoljd,
aktualiseras.

4.5 Hur tinge är du javig?
Du anses som javig att handlagga ett visst drende under en period av tre ar efter
det

att du ayslutade det engagemang som betraktades som en jayssituation.

5 Lojalitetskonflikt och andra intressekonflikter

5.1 Yttrandefrihet och lojalitetsplikter
Offentlighetsprincipen ar en hOrnsten i den svenska demokratin. Principen
kommer tilluttryck pa olika sat, huvudsaldigen genom yttrande- och
meddelarfrihet fdr statsanstallda och reglerna om allmdnna handlingars
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offentlighet. For dig som statsanstalld ar det viktigt att tanka pd att friheterna
galler saval for dig som for diva kollegor och for den enskilde medborgaren. Det
galler dock fOr dig som statsanstalld att beakta att det dr en sak att uttala sig som
foretradare for myndigheten och en annan att ge uttryck for sina personliga
uppfattningar. Det ar darfor viktigt att diva uttalanden i tjansten formuleras sd att
det inte kan facia tvivel om att de Ors just i egenskap av foretradare for
myndigheten.

Det finns visserligen inte nagra lagstadgade regler om ett lojalitetskrav i ett
anstallningsfdrhallande. Men det har faststAllts i domstolspraxis att detta krav
verkligen fmns (se t.ex. AD 2003 nr 21 och AD 2003 nr 84) och att det ingar,
tillsammans med principen om arbetsgivarens sa kallade arbetsledningsratt, som
ett viktigt led i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare aven i offentlig
sektor. Dessa principer anses av rattsvasendet som viktiga for att en effektiv och
rattssdker verksamhet ska kunna bedrivas.

Fiir dig som anstalld pd en statlig myndighet dr dock arbetsgivaren lika med staten
och darmed det allmanna, vilket innebar att den grundlagsstadgade
yttrandefriheten blir en del av anstallningsfdrhallandet. Detta minskar betydelsen
av lojalitetsplikten gentemot arbetsgivaren. Du kan till exempel inte bli uppsagd
eller ayskedad fran Kulturradet for att du har anvant din yttrande- eller
meddelarfrihet.

5.2 Fortroendeskadlig bisyssla
Huvudsyftet med forbudet mot sa kallade fOrtroendeskadliga bisysslor ar att
fdrhindra en situation ddr myndighetens opartiskhet ifragasatts pa grund av att en
av myndighetens anstallda har en bisyssla av en viss sort. Lds mer i Kulturradets
riktlinjer for bisysslor.

6 SA har f6rebygger vi korruption

Foljande principer anvands vid Kulturradet for att forebygga korruption.

• "Fyra ogon"-huvudprincipen. Den innebar att minst tva personer i
referens- eller arbetsgruppen granskar varje ansokan. Detta galler aven
sakkunniga och andra bidrag ndr det dr mojligt. I de ekonomiska
transaktionerna dr det alltid minst tvd personer involverade som attestant
och vidimerare. Det dr ocksd minst- tva som ar involverade i
utbetalningshanteringen.

• Nara ledarskap. Detta innebar att de enhetschefer som har arbets- och
referensgrupper i sin organisation stodjer handlaggarna i samband med
information till grupperna om reglerna for jay samt vid komplicerade
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fragor.

• Enhetscheferna tar upp Kultturddets riktlinjer mot korruption med sina
medarbetare och diskutera inneborden av dem minst en gang per dr.
Referens- och arbetsgrupper, jurygrupper och andra sakkunniga ska
informeras om Kulturradets riktlinjer mot korruption av enhetschefen for
den enhet som hanger ihop med dessa grupper av sakkunniga.

• Du som handlaggare pd Kulturrddet Nit- pa ett tidigt stadium informera
ledamoter inom relevanta referens- och arbetsgrupper om de ansokningar
som kommit in med en anmodan om att anmala eventuella jay.

• Fragan om jav ska vara en staende punkt pd dagordningen bade nar
styrelsen och nar referens- och arbetsgrupper sammantrader.

• Nar referens- och arbetsgrupper utses och nar ansokningar fOrdelas ska
jaysfragor uppmarksammas och jaysituationer undvikas. I vissa fall kan
detta ske genom att en ansokan flyttas till en annan grupp.

• Om du, antingen som handlaggare eller som ledamot, riskerar att vara
javig betraffande en ansokan, ska du inte utses som granskare av denna
ansokan.

• Om du, antingen som handlaggare eller som ledamot, riskerar att vara
javig betraffande en ansokan, ska du inte vara med nar denna ansokan
behandlas i en referens- eller arbetsgrupp.

• Kulturradet ska efterstrava att i sa.stor utstrackning som mojligt forordna
ledamoter till referens- och arbetsgrupper som inte sjalva har for aysikt
att soka bidrag eller ingd som en del i en ansokan under den tid de ar
fcirordnade som ledamot.

• Vid fOrordnanden av ledamoter till arbets- och referensgrupper ska
beslutsfattaren overvaga om den tilltankte ledamoten dr engagerad pa
sadant satt att det finns risk for en intressekonflikt hos den tilltankte
ledamoten nar han eller hon genomfdr sift uppdrag i Kulturradets arbets-

eller referensgrupp.
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7 Rapporteringsskyldighet vid misstanke om korruption

Du ska utan drojsmal informera din narmaste chef om det finns flagon indikation
eller misstanke om otillaten paverkan (muta) eller om det finns risk for jay, ware

sig det galler dig sjalv eller flagon annan medarbetare.

Lojaliteten mot uppdraget och mot uppdragsgivaren — ytterst medborgama —

innebar att Kulturradet inte ska acceptera nagra tecken pa oegentligheter. Den
som far reda pa att flagon eller nagra kollegor later sig paverkas pa ett otillborligt
salt ska agera och informera lamplig overordnad.

Om misstanken ror en overordnad, kontakta intemrevisom. Intemrevisom
informerar generaldirektoren eller styrelsens ordfOrande och utreder, i samrad
med juristen, de eventuella oegentlighetema och rapporterar sedan resultatet till
generaldirektoren eller styrelsens ordfdrande.

Den som dr skdligen misstankt for att i sin anstallning ha tagit emot en muta ska
polisanmdlas av arbetsgivaren. Detta framgar av 22 § lagen (1994:260) om
offentlig anstallning. Beslut om polisanmdlan fattas av myndighetens
personalansvarsnamnd.
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