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1 ALLMÄNT
Pollex tillåter inte någon form av prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans 
och stöder i alla delar av verksamheten en korrekt och allsidig konkurrens vid anbud, offert, 
upphandling och inköp. 
Det är förbjudet att begära eller ge någon form av löften i samband med gåvor. Pollex och dess 
medarbetare får aldrig utnyttja mutor, varken ge eller ta emot mutor eller otillåten ersättning av någon 
form i relation med kunder, leverantörer, myndigheter eller andra beslutsfattare med till exempel syfte 
att skapa eller behålla affärer. Erbjudanden om representation får endast accepteras om de ligger 
inom ramarna för god affärssed.
Vid tveksamhet kring vad som gäller i ett enskilt fall ska anställd vid Pollex alltid kontakta närmaste 
chef för vägledning.

2 NÄRMARE OM MUTOR
Med muta menas en otillbörlig belöning, förmån eller gåva. Mutan kan bestå av kontanter, varor, 
resor, tjänster, rabatter, presentkort eller gästfrihet av olika slag.
Det är otillbörligt att ge och ta emot en förmån som förknippas med att mottagaren i sin 
tjänsteutövning ska handla på ett visst sätt. Även om risken att den anställde låter sig påverkas är 
liten är handlingen otillbörlig. Någon i lagstiftningen fastlagd beloppsgräns för vad som är att betrakta 
som muta finns inte, utan det är förmånens värde sett från mottagarsynpunkt som är avgörande. Inom 
Pollex tillämpas de normer och riktlinjer som framgår av denna policy.

Som en hjälp på vägen skall man alltid ställa sig dessa tre frågor och känna att man kan ge ärliga och 
tveklösa svar.

1. Är det här lagligt?
2. Hur känns det?
3. Fundera över en eventuell offentlighet kring det hela – vill jag se det på TV?

3 TILLBÖRLIGA FÖRMÅNER
Som exempel på tillbörliga förmåner kan nämnas:

 Arbetsmåltider av vardagligt slag.
 Uppvaktningar på jämna födelsedagar och andra personliga bemärkelsedagar förutsatt att de 

är måttfulla med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.
 Prydnadsföremål som saknar nämnvärt marknadsvärde och jämförliga måttfulla minnesgåvor 

till gäster, t.ex. vid företagsjubiléer och liknande.

Ett mottagande eller erbjudande av någon av de nämnda förmånerna innebär normalt sett att det inte 
är fråga om muta förutsatt att värdet av förmånen håller sig under givna gränsvärden. Inom Pollex 
tillämpas de gränsvärden som anges nedan.
För jul- och nyårsgåvor och liknande gäller att värdet inte får överstiga 300 kronor exkl. moms.

Gåvor eller förmåner mot personer inom offentliga verksamheter skall beaktas med särskild 
försiktighet. Normalt kan offentliga kunder få en gåva eller ”give away” av ringa värde under 
förutsättning att kundens interna policies tillåter detta.

4 OTILLBÖRLIGA FÖRMÅNER
Som exempel på otillbörliga förmåner som under inga förhållanden får accepteras eller erbjudas kan 
nämnas:

 Penninggåvor i kontanter eller i annan form, t.ex. värdepapper.
 Penninglån.
 Borgensåtaganden eller skuldtäckning.
 Eftergifter av köpeskilling eller fordran, amortering eller ränta.
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 Inköpsrabatter provisions- eller bonusarrangemang samt kickbacks som inte godkänts av 
företagsledningen.

 Sidoleveranser av varor eller tjänster från företagets leverantör, t ex byggmaterial eller transport- och 
hantverkstjänster.

 Anlitande av företagets leverantörer för privata angelägenheter till icke marknadsmässiga ersättningar 
- förfogande över fordon, båt eller fritidsbostad för privat bruk.

 Helt eller delvis betalda nöjesresor eller semestervistelser.

5 EGNA ARRANGEMANG RIKTADE MOT OFFENTLIG VERKSAMHET
När det gäller studieresor, mässbesök och liknande som arrangeras av Pollex ska inbjudan 
vidarebefordras till närmaste chef, så att denne kan avgöra om det är fråga om ett seriöst program 
som är relevant för de inbjudna. Ett eventuellt deltagande ska enligt huvudregeln till alla delar betalas 
av de inbjudnas arbetsgivare. Beslut om genomförande skall fattas av närmaste chef och 
dokumenteras.

6 EXTERNA ERBJUDANDEN
När det gäller studieresor, mässbesök och liknande som arrangeras av externa kontakter ska 
inbjudan vidarebefordras till närmaste chef, så att denne kan avgöra om det är fråga om ett seriöst 
program samt om någon på företaget har nytta av resan eller besöket. Ett eventuellt deltagande ska 
enligt huvudregeln till alla delar betalas av arbetsgivaren. Beslut om deltagande skall fattas av 
närmaste chef och dokumenteras. Om särskilda skäl föreligger för att i vissa delar medge extern 
finansiering i ett enskilt fall kan företagsledningen (VD eller Ledningsgrupp) besluta att så får ske.
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