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Euro 8:98

▲ +0,02
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▲ +0,01

i kor t he t
Fredag: 40 års kamp för miljön

”Sverige har sedan många år tappat sin
ledartröja i det globala miljöarbetet. Våra
totala utsläpp per capita har inte minskat.”
Jordens Vänner finns bland deltagarna när en tre dagar lång folkrörelsekonferens
i dag startar i Göteborg om 40 års kamp för miljön. Avstampet skedde med
FN-konferensen i Stockholm 1972.

Söndag: ett hav av
möjligheter

Medlarkontakt i byggkonflikten

Bland hundratalet
aktiviteter under
Europas maritima
dag i Göteborg talar
EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson (S) om hur hav,
väg och järnväg kan länkas samman.

är normalt

Dåligt intresse för gåvoavdrag

ny lag kan
ge fler
mutbrott
Kretsen av personer som kan
hamna i mutbrott utvidgas i
den nya lagen. Och vägen att
använda agenter för att komma
undan eget ansvar ska stoppas.

Riksdagen behandlar just nu förslag till en ny mutbrottslagstiftning som väntas träda i kraft 1 juli.
Dagens lag har 34 år på nacken.
Ett lass med tegel värt 40 800 kronor från ett privat byggbolag till en
chef vid ett kommunalt bostadsbolag i Göteborg hör till en av de mera
uppmärksammade mutbrottstvisterna under senare år.

Kretsen som kan
dömas för mutbrott
utvidgas och det
blir tydligare vad
som kan anses
som grovt brott

Bild: aNdERS HOfGREN

mycket väl ut, bland de fyra-fem
med minst korruption. Nigeria,
Somalia och Bangladesh ligger i
botten med utbredd korruption.
Men korruption är långt ifrån ett
u-landsproblem. Grekland, Rumänien och Italien är européer som
ligger i botten.
MItt unDEr DEn nu aktuella forskningen dök korruptionsskandalerna i Göteborg upp och när Bo
Rothstein tittar ut över Göteborg
från sitt tjänsterum så gör han för
dagen följande reflektion.
– Jämfört med hur triviala beloppen har varit – det är små, små

pengar det handlar om – är det intressant hur stor vreden och upprördheten är. Jag är överraskad över
hur stark reaktionen har varit. När
jag tittar på detta i ett globalt perspektiv så är det otroligt triviala
pengar som det handlar om, och
att man också varit beredd att sälja
ut sin integritet för så lite pengar,
resonerar Bo Rothstein och menar
att det finns ett samband mellan
vreden och skattenivån.
– Om man betalar höga skatter
är toleransen för korruption obefintlig.
Pär Düsing

031-62 41 66 par.dusing@gp.se

Läget är låst i den pågående konflikten i vvs- och
plåtbranschen.
I lördags hade medlarna kallat parterna till
förhandlingar. Men arbetsgivarna valde att inte
komma. I ett meddelande på Byggnads hemsida
framgår att byggfacket räknar med att åter bli kalllat till medlarna i dag, måndag.
I fredags gick omkring 400 av Byggnads medlemmar ut i strejk. Sedan tidigare strejkar cirka 1 200
anställda på ett antal vvs- och plåtslagarföretag.
(TT)

Den mest omfattande härvan
landade 2003, då butikschefer tagit
emot mutor i form av ”varuprover”,
resor och olika evenemang. Totalt
75 chefer fälldes. I leverantörsleden
fälldes 15 personer för bestickning.
Kretsen som kan dömas för mutbrott utvidgas och det blir tydligare
vad som kan anses som grovt brott.
En nyhet är att ”vårdlös finansiering av muta” blir kriminellt. Syftet
är att stoppa företag som använder
av sig agenter och mellanhänder för
att skapa affärer på skumma vägar,
något som anses vanligt när svenska företag exporterar varor.

Hittills har inte avdragsmöjligheten för gåvor till
hjälporganisationer fått särskilt stort genomslag.
Av landets 384 hjälporganisationer som har
90-konton är det bara cirka 50 som ansökt hos
Skatteverket om att kunna ta emot avdragsgilla
gåvor sedan reglerna ändrades vid årsskiftet.
Reglerna upplevs som krångliga
och för snäva.
– Nu kan du endast bli
berättigad till avdrag om
du stöder hjälpverksamhet eller forskning,
säger Malin Thiel, insamlingschef vid Rädda Barnen,
till Ekot i Sveriges Radio. (TT)

HeiKe erKers: ”De som

skall göra det
goda arbetet i välfärden skall också
ha en bra lön och
rimliga arbetsförhållanden.”
Nyvald ordförande i Akademikerförbundet SSR

stampen får ny storägare
Lennart Hörling med familj blir ny storägare i
Stampen-koncernen, där Göteborgs-Posten är flaggskeppet. Hörling förvärvar 14 procent av aktierna
i Stampen. Lennart Hörling är styrelseordförande
i Stampen sedan 2009 och hans familj äger Lidköpingspress, där bland annat Nya Lidköpings Tidning
ingår.
Peter Hjörne, som är huvudägare i Stampen, har
ingått ett 25-årigt aktieägaravtal med den nya
medägaren.
Det är en tredje familj Nordgrén som säljer
sina aktier i Stampen. Därmed sätts punkt för ett
närmare 90-årigt partnerskap mellan Hjörne och
Nordgrén.
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362 personer i mutåtal
* Sedan Åklagarmyndigheten 2003
inrättade riksenheten mot korruption
har totalt 865 anmälningar av olika
slag kommit in. Ärendena är ganska
jämt fördelade över åren, cirka 100.
* Av samtliga ärenden sedan 2003
har 139 lett till beslut om åtal och
totalt har 362 personer åtalats för
mutbrott och bestickning. Statistiken
visar att totalt 109 ärenden har lett
till domar som trätt i laga kraft.

nolltolerans mot korruption
Generaldirektörerna för Skatteverket och Konkurrensverket samt chefen för Riksenheten mot korruption går ut i en gemensam appell: de kräver
nolltolerans mot mutor.
Bakgrunden är förra veckans mutdom i samband
med bygget av nationalarenan i Solna. De hoppas
att en ny lagstiftning som snart träder i kraft skall
bidra till att minska korruptionen.
– Nolltolerans är ingen utopi. Sverige ligger bra
till, men kan bli ännu bättre, skriver de tre cheferna
i en debattartikel.
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