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Överenskommelsen motverka mutor och korruption (2018) 
är ett gemensamt framtaget dokument mellan parterna  
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Vårdföretagarna 
och Fremia.
Dokumentet återspeglar parternas gemensamma synsätt 
i fråga om korruption och mutor. Dokumentet har tagits 
fram efter diskussioner med medlemmar hos parterna. 
Överenskommelsen skapar en ram inom vilken aktörer  
kan agera och mötas i enlighet med lagar och undvika att 
hamna i situationer där osäkerhet om vad som är tillåtet 
uppstår.

Institutet Mot Mutor (IMM) har medverkat i framtagandet 
av dokumentet.

Genom överenskommelsen har respektive part åtagit sig att 
sprida kunskap om och verka för tillämpning av överens-
kommelsen bland aktörer i sektorn.

Inom ramen för överenskommelsen har olika aktiviteter  
genomförts och kompletterande information tagits fram, 
bland annat genom informationsfilmer och kunskapslyftande  
seminarier. Genom att samla materialet är förhoppningen att 
aktörer lättare ska få tillgång till informationen och att det 
ska bidra till diskussioner inom verksamheten kring frågor 
som rör de delar som överenskommelsen omfattar.

Bakgrund



Överenskommelsen

Överenskommelsen har tagits fram för att mot-
verka risker för korruption inom vård, omsorg 
och personlig assistans. Målsättningen är att 
skapa tydliga ramar för aktörer inom sektorn 
och ge praktisk hjälp att göra rätt genom ex-
empel och etisk vägledning. En förhoppning är 
att dokumentet ska användas som underlag för 
diskussioner och arbete kring värderingar och 
etiska dilemman.

Överenskommelsen innehåller en inledande beskrivning av grund- 
läggande principer för ett gemensamt förhållningssätt för att motverka 
korruption och mutor inom sektorn. Därefter följer ett antal konkreta 
och praktiska checklistor.

Relationer som kan omfattas av överenskommelsen 
är myndighetsutövning, offentlig upphandling och 
valfrihetssystem samt relationer mellan enskilda 
och anställda. I överenskommelsen ges exempel på 
situationer som kan uppstå i dessa relationer med 
förslag på hur situationen kan hanteras och motive-
ring bakom beslutet.

LADDA NER

DOWNLOAD

Överenskommelsen finns att ladda ner på alla parters 
hemsidor, samt IMM:s hemsida via länken här bredvid.

The agreement is also available in English.

!

http://www.institutetmotmutor.se/wp-content/uploads/2021/04/Motverka-mutor-och-korruption-2021.pdf
http://www.institutetmotmutor.se/wp-content/uploads/2021/04/Motverka-mutor-och-korruption-eng-2021.pdf


Informationsfilmer

Klicka på länkarna nedan för att komma till respektive filmklipp 
som tagits fram inom ramen för överenskommelsen. Alla filmer 
finns att se på överenskommelsens youtube-kanal.

Introfilm om överenskommelsen

Genomgång av överenskommelsen

Verktyg för att motverka risker
Genomgång och diskussion om överenskommelsens  
checklista för att förebygga korruptionsrisker inom 
organisationen.

Dramatisering av verkligt fall - testamente
Exempelfilm där en person tagit emot ett testamente, med 
efterföljande diskussion kring situationen.

Dramatisering av verkligt fall - låntagare
Exempelfilm där en person tagit emot ett lån som ska  
betalas tillbaka, samt diskussion kring situationen och  
hur den kan hanteras. 

Lanseringsseminarium, 2018-02-22
Lansering av överenskommelsen, med efterföljande  
paneldiskussion med representanter från SKR, Fremia, 
Vårdföretagarna och Riksenheten mot korruption.

Seminarium om tystnadskulturer, 2019-11-05
Föredrag av representanter från Brå och Regeringskansliet 
samt paneldiskussion med representanter från SKR, Fremia 
och Vårdföretagarna.

https://www.youtube.com/channel/UCPo2aFLgR4GVNjerVVvWZzQ
https://www.youtube.com/watch?v=EOj3L75tXVw
https://www.youtube.com/watch?v=zxi39eOt3tQ
https://www.youtube.com/watch?v=QMQIxn329i4
https://www.youtube.com/watch?v=yzgErLXBN2Y
https://www.youtube.com/watch?v=CZU1Iydt-qU
https://www.youtube.com/watch?v=ZqCTo7KDAY0
https://www.youtube.com/watch?v=qjN2TO5gicI


Vill du veta mer om överenskommelsen och det arbete som görs inom 
området för korruption inom vård, omsorg och personlig assistans? 
Besök parternas hemsidor.

Sveriges Kommuner och Regioner

Fremia

Vårdföretagarna

På Institutet Mot Mutors hemsida hittar du bland annat vägledning 
i frågor som rör korruption, mutbrottsdomar gällande sektorn samt 
vilka lagar och regler som gäller.

Institutet Mot Mutor

Övrig informationÖvrig information

https://skr.se/
https://www.fremia.se/
https://www.vardforetagarna.se/
https://www.institutetmotmutor.se/

