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Plats och tid Asarumssalen, klockan 13:15 – 16.00, ajournering 14.45 – 15.00    

Beslutande: Tobias Folkesson Ordförande (S) 
Susanne Olsson Vice ordförande (S) 
Charlotta M Sjöqvist Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Bengt-Olof Björck Ledamot (S) 
Rickard Holmberg Ledamot (M) 
Kenneth Svanberg Ledamot (L) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Sten Wijkander (S) 
Anna Syrén Appelqvist (S) 
Anna Arlid (M) 
Artur Hulu (M) 

 Linda Winnetoft (S) 
Qristina Ribohn (S) 
Carin Erlandsson (M) 
Sofi Wennerberg (MP) 

 

Närvarande 
ersättare: 

  
Elisabeth Rosengren (S) §§ 40-47, Sofie Ekenberg (C), Kristin Lundberg (L) 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Martin Åsman, verksamhetschef grundskola 
Torsten Berg, verksamhetschef förskola 
Emma Håkansson, sekreterare 
William Lavesson, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen 
§§ 40-44 
Anna Blissing, projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen  
§§ 40-44 

 

Utses att justera: Susanne Olsson (S)  

Paragrafer: § 40-43, 45-51 

Justeringsdatum:  2018-04-25 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Emma Håkansson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Tobias Folkesson  
   
Justerande ……………………………………………………  
            Susanne Olsson 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Nämnden för barn, ungdom och skola 
2018-04-17 

sid 2 av 4 

 

 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Nämnden för 

barn, ungdom 
och skola 

  

Sammanträdesdatum: 2018-04-17   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2018-04-26 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-05-17 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 42 BUS – Svar angående revisionsrapport kring mutor och oegentligheter 2018/518 
 
Nämnden för barn, ungdom och skolas beslut 
 
att anta svaret som nämndens eget 
 
Sammanfattning 
 
Revisionen har låtit granska den interna kontrollen avseende mutor och oegentligheter 
inom kommunen och kommunens bolag. 
 
Revisonen vill ha svar på ett antal områden enligt följande 
 
-Vad avser kommunen att göra för att förebygga och minska risken för oegentligheter samt 
öka kännedomen om regelverket.  
 
Processerna kring medarbetarnas insikt i de regelverk som omfattar anställningen är ett 
löpande arbete och här är både arbetsplatsträffar liksom olika typer av tematiserade träffar 
ett verksamt verktyg. Det finns självfallet även ett ansvar hos den enskilde att hålla sig 
informerad om gällande regelverk, då det dels ingår i de åligganden man har som anställd. 
Men även den skyldighet man har som medborgare att förhålla sig till gällande lagstiftning 
på området. Kommunen kommer att fortsätta detta arbete. 
 
- Vi önskar uppgifter om hur många anställda per nämnd som anmält bisyssla. 
 
Då nämnderna inte är personalmyndighet och en anställning inte kan knytas till en nämnd 
annat än som en budgetfördelning måste redovisningen ske för hela kommunen 
sammantaget. Arbetsgivaren kan enligt gällande avtal neka möjligheten till bisyssla så en 
anmäld bisyssla innebär inte att denna godkänts. Personalchefen kommer att få i uppdrag 
att samla in statistiken och redovisa denna särskilt för revisionen.  
 
- Vi efterlyser svar på hur många sådana ärenden (mutförsök) som inkommit till 
kommunkansliet de senaste åren. 
 
Då det normalfallet är till sin chef eller chefens chef medarbetare ska anmäla detta samt att 
frekvensen totalt sett är liten bör ärenden som når kommunkansliet vara mycket få. Ett 
anonymt ärende har hanterats av kommunkansliet under senare år. Det ska dock tilläggas 
att detta ärende upprepat framförts några gånger även efter att utredningen slutförts. 
 
Slutligen vill revisionen att kommunen svarar på rapportens bedömningar. 
 
Kommunen delar i stort sett de bedömningar som görs i rapporten.  
 
Kommunen vill dock påpeka ett par saker. Formella protokoll förs inte vid 
arbetsplatsträffar i enlighet med kommunens och arbetstagarorganisationernas 
samverkansavtal. Angående frågan ”i vilken grad anser du att frågan om förebyggande mot 
korruption är en levande fråga inom din nämnd/förvaltning/kommunala bolag” har flera 
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efter enkätens genomförande framfört att man anser att frågan är levande först när man 
upptäckt eller befarat oegentligheter och också svarat utifrån detta. 
 
 
När det gäller rekommendationer till åtgärder så instämmer kommunen i dessa och ser det 
som en del i det utvecklingsarbete som löpande pågår. Den förändring som kan komma att 
behöva ske är att prioritera just dessa frågor över andra utvecklingsbehov inom respektive 
förvaltning. 
 
Kommunens skriftliga rutiner för att anmäla oegentligheter hanterar även så kallad 
visselblåsning. Det finns inom kommunledningsförvaltningen ett uppdrag att om möjligt 
komplettera detta med ett automatiserat system som ska rapporteras innan årets slut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv – samtliga nämnder 
Rapport Karlshamn intern kontroll mutor och oegentligheter 
 
Beslutet skickas till 
Revisorerna 
Patrik Håkansson, förvaltningschef 
 
 
 
 


