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Det ligger i Josef Lindberg i Sandarne AB, medarbetarnas och våra partners gemensamma 
intresse att verksamheten håller hög kvalitet och drivs under goda ekonomiska former. Därtill 
skall vi upprätthålla en god etisk sed och inte verka för att mutor och korruption förekommer. 
För Josef Lindberg är en verksamhet utan mutor och korruption ett konkurrensmedel och 
därmed en strategisk fråga för oss. 
 
Finns det regler beträffande mutor? 
Upphandlingslagstiftningen innehåller inga uttryckliga bestämmelser om mutor och annan 
korruption. Av 1 kap. 9 § och 1 kap. 24 § framgår dock att en upphandling ska göras med 
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras 
affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande 
hänsyn. 
En företrädare för en upphandlande myndighet/enhet bör dock iaktta stor försiktighet med att 
ta emot presenter eller andra förmåner från tänkbara leverantörer. Det bör observeras att 
bedömningen av vad som betraktas som mutbrott är hårdare beträffande offentliganställda än 
inom det privata näringslivet. 
Institutet mot Mutor uppger avseende mässbesök, resor och dylikt att sådana kan vara tillåtna, 
om det anses som befogade åtgärder och det är ett seriöst program som inte innehåller för 
många kringarrangemang av nöjeskaraktär. Institutet rekommenderar att deltagarnas 
arbetsgivare står för resa och uppehälle. 
 

Vårt företag, våra medarbetare och våra partners skall därför följa det som står i följande dokument. 
http://www.institutetmotmutor.se/skrifter/naringslivskoden/ 
 
När det gäller gåvor skall vårt företag, våra medarbetare och våra partners följa skatteverkets regelverk. 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/arbetsgivare/formaner/gavor.106.233f91f71260075abe8800098
23.html?q=g%C3%A5vor 
 
Penningtvätt 
 
Josef Lindberg  följer  lagen (2018:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism samt Finansinspektionens kompletterande föreskrift FFFS 2017:11. 
Reglerna syftar till att finansiella företag ska arbeta för att förhindra att deras 
verksamhet utnyttjas av personer som vill tvätta pengar eller finansiera terrorism. 
Samtidigt ska de förse brottsutredande myndigheter med information. 
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