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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun granskat 
nämnderna och bolagsstyrelserna med syftet att bedöma om styrelser och nämnder har 
säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och 
oegentligheter i verksamheten.  

Vår sammanfattande bedömning är att nämnder och de kommunala bolagens styrelser inte i 
tillräcklig utsträckning har säkerställt en god kontrollmiljö avseende risken för mutor och 
oegentligheter. Nämnder och styrelser bör säkerställa att det genomförs särskilda 
riskbedömningar gällande mutor och oegentligheter. Samtidigt ser vi det som positivt att det 
finns såväl kommunövergripande riktlinjer för attest som varningssystem för utbetalningar i 
kommunen. Vi bedömer dock att kommunen inte sprider information om gällande regelverk 
avseende mutor och oegentligheter i tillräckligt stor utsträckning. För att minimera risken för 
mutor och oegentligheter är det av stor vikt att kommunikationen mellan ledning och 
medarbetare är väl fungerande. Vi bedömer att det finns tillräckliga riktlinjer och rutiner 
gällande bisysslor i kommunen. Däremot ser vi brister i vad gäller anställdas och 
förtroendevaldas kunskap om vilka bisysslor som bör informeras till arbetsgivare.  
 

Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 

 Kommunen gör inte specifika riskanalyser inom området mutor och oegentligheter.  

 Det finns både kommunövergripande riktlinjer för attest och varningssystem för 
utbetalningar i kommunen. 

 Resultatet av de APT-protokoll som granskats indikerar att tjänstemän på kommunens 
förvaltningar inte får någon information om kommunala policys på arbetsplatsträffarna.  

 Kommunen har inte något visselblåsarsystem där anställda kan rapportera brister 
anonymt.  

 Enkätresultaten visar att 43 % av de tillfrågade förtroendevalda och cheferna inte 
upplever att frågan om förebyggande insatser mot korruption är en levande fråga inom 
sin nämnd/förvaltning/kommunala bolag. 

 Enkätresultaten visar att 17 % av kommunens chefer och förtroendevalda inte vet var 
de ska vända sig om de misstänker att någon tillskansar sig eller sina närmaste fördelar 
på kommunens bekostnad. 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder och styrelser att: 

 Säkerställa att det finns en god kontrollmiljö avseende risken för mutor och 
oegentligheter.  

 Genomföra riskanalyser avseende mutor och oegentligheter för att minska riskerna i 
organisationen. 

 Säkerställa att det finns ett effektivt kontrollsystem för att förhindra och upptäcka mutor 
och oegentligheter. 

 Sprida information om gällande regelverk avseende mutor och oegentligheter. 

 Konstruera ett visselblåsarsystem där anställda kan rapportera brister anonymt. 

 Arbeta för att tjänstemän och politiker får god kunskap kring regler och rutiner gällande 
bisysslor.  
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Tjänstemän, politiker och uppdragstagare i kommunal verksamhet utsätts för påverkan av 
andra och utsätter andra människor för påverkan av olika slag. Dessa kontakter är nödvändiga 
inslag i en demokrati. Det är emellertid viktigt att en sådan process går formellt riktigt till och 
att det finns gränser för hur denna påverkan får se ut. Inte minst kommunala bolag är särskilt 
utsatta verksamheter enligt en utredning som Statskontoret lät genomföra 2010. 

Den 1 juli 2012 skärptes den svenska mutlagstiftningen. Bestämmelserna om tagande och 
givande av muta återfinns numera i kap. 10 i brottsbalken.  Bland annat straffbeläggs s.k. 
handel med inflytande. Därigenom omfattas bland annat det fallet att en närstående till en 
beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet. 

Oegentligheter kan inbegripa mycket andra företeelser än mutbrott. Till exempel transaktioner 
mellan organisationen och eget eller närståendes företag och att förskaffa sig fördelar eller 
motsvarande utifrån den position man har i organisationen. 

En organisation kan åsamkas väsentliga förtroendeskador av eventuella mutbrott eller 
korruption. Därför är det av stor vikt att de organisationer där mutbrott eller liknande kan 
förekomma vidtar nödvändiga åtgärder i syfte att minska riskerna. Förtroenderisker i 
verksamheten kan få stora konsekvenser även om den finansiella konsekvensen är marginell.  

De förtroendevalda revisorerna i Karlshamns kommun beslutade i sin risk- och väsentlighets-
bedömning att granska kommunens arbete för att förebygga mutor och oegentligheter.  

 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att svara på den övergripande frågan om styrelse och ansvariga 
nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott 
och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten? 

 

Inom ramen för granskningen kommer följande revisionsfrågor att besvaras: 

 Har granskade nämnder säkerställt en god kontrollmiljö avseende risken för mutor och 

oegentligheter? 

 Genomförs adekvata riskanalyser på rätt nivå för att minska riskerna i organisationen? 

 Säkerställer ansvariga nämnder att kontrollsystemen är effektiva för att förhindra och 

upptäcka mutor och oegentligheter? 

 Sprids information om regelverk, riskanalys och kontroller till berörda medarbetare? 

 Följs processen upp och återrapporteras till rätt nivå? 

 Finns ett visselblåsarsystem? 
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2.3. Genomförande  

Granskningen har genomförts i två delar. Den första delen bestod av en enkät till alla chefer i 
förvaltningarna och bolagen samt till alla förtroendevalda nämndsledamöter och 
styrelseledamöterna i de kommunala bolagen.  Syftet med enkäten var att få svar på frågan 
om hur tjänstemännen uppfattar mutor och oegentligheter och om de har blivit utsatta för försök 
till muta eller hört om någon kollega/motsvarande som fått erbjudande om muta. Som grund 
för enkäten har vi bland annat använt frågor från Statskontorets utredning Köpta relationer. 
Om korruption i det kommunala Sverige från 2011.  

Enkäten skickades ut till 406 personer i Karlshamns kommun. Totalt svarade 209 personer på 
enkäten, en svarsfrekvens på 51 %. I de fall den svarande har mer än en funktion inom 
kommunen har det varit möjligt att svara på enkäten två gånger. 40 personer har svarat på 
enkäten två gånger då personen har haft mer en funktion inom kommunen. Dessa svar har 
endast lagts till i resultaten i de fall frågan varit funktionsspecifik. Svaren redovisas inte på 
gruppnivå om antal respondenter i gruppen understiger fem. Det gäller för kulturnämnden, 
valnämnden, överförmyndarnämnden, styrelse för Karlshamnsfastigheter AB, 
kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, tjänstemän Karlshamnsfatigheter AB, tjänstemän 
Stadsvapnet AB och tjänstemän Västblekinge Miljö AB där färre än fem svarat.  

Den andra delen av granskningen avsåg huruvida kommunen har ett internkontrollsystem för 
att förhindra och upptäcka mutor och oegentligheter. Vi har här utgått från COSO-modellen 
och vedertagen metodik för att granska hur kommunen arbetar med frågan. Denna del av 
granskningen bygger på intervjuer och dokumentstudier. Dokument som granskats är t.ex. 

internkontrollplaner, dokumentation av gjorda kontrollinsatser, 
riktlinjer, whistleblower-funktioner och utbildningsmaterial. 
Intervjuer har genomförts med kommundirektör, ekonomichef, 
VD på Karlshamn Bostäder AB, VD på Karlshamns Hamn AB 
och VD på Karlshamnsfastigheter AB. Medarbetare på 
kommunledningskontoret har intervjuats för att granska 
kommunstyrelsens samordning och uppsiktsplikt.    

 

COSO-modellen omfattar fem delmoment; kontrollmiljö, 
riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och 
kommunikation samt uppföljning och utvärdering. Samtliga 
delmoment för COSO-modellen omfattar 2-3 frågor. Utifrån 
förutbestämda kriterier utvärderas i vilken utsträckning de 
granskade nämnderna och kommunala bolagen uppfyller 
kriterierna för respektive frågeställning.  

 

Granskningen är genomförd september 2017-december 2017. 
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3. Revisionskriterier 

3.1. Lagstiftning mot mutor, bestickning och tjänstefel 

Området mutor och bestickning samt tjänstefel regleras i 10 kap. och 20 kap. brottsbalken. 
Reglerna gör ingen skillnad på privat eller offentlig verksamhet, men mutbrott i offentlig 
verksamhet står under allmänt åtal vilket gör att en åklagare är skyldig att väcka åtal om 
misstankar om mutbrott och bestickning kommer till dennes kännedom.  

I 10 kap. 5 a § framgår att den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar 
ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget 
döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma ska gälla, om 
gärningen har begåtts innan arbetstagare fått en sådan ställning som avses där eller efter det 
att den upphört. Likaså om arbetstagaren tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen 
för någon annan än sig själv. Är brottet grovt, döms arbetstagaren till fängelse, lägst sex 
månader och högst sex år.  

Den som är anställd, uppdragstagare i kommunen eller dess bolag, eller förtroendevald kan 
dömas för mut- eller bestickningsbrott. Det innebär att reglerna gäller för såväl 
miljöinspektörer, upphandlare, vårdare, socialsekreterare som nämndsledamöter och 
kommunfullmäktigeledamöter. De anställda som ägnar sig åt myndighetsutövning 
(tillståndsgivning, inspektion mm.) samt t.ex. upphandlare är särskilt integritetskänsliga. 

Av 6 kap. 1 § kommunallagen (KL) framgår kommunstyrelsens s.k. uppsiktsplikt, som numera 
avser såväl nämnder som bolag. Styrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 
verksamhet. Med styrelsens ledande ställning följer att den har till uppgift att ha överblick över 
hela den kommunala verksamheten. Det är dock viktigt att observera att kommunallagen inte 
ger styrelsen några ”extrema” maktmedel. Uppsikten är i princip begränsad till en rätt att göra 
påpekanden, lämna råd och anvisningar samt, om det är nödvändigt, se till att fullmäktige 
ingriper i sin egenskap av högsta beslutande organ. 

3.2. Reglemente för ekonomi – och verksamhetsstyrning: Kapitel 8: Intern kontroll – 
beskrivning av organisation och uppföljning i enlighet med god sed och vad som 
stadgas i KL 

Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning antogs i kommunfullmäktige 2004-02-02 
(§ 5)och reviderades senast 2013-06-24 (§ 93). I reglementet står det att nämnderna och 
styrelserna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive 
verksamheter (6 kap.  7 § KL). Den enskilde nämnden eller styrelsen har därvid att tillse: 

 
 att en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde, samt 
 

 att det antas regler och anvisningar för den interna kontrollen. 

3.3. Policy mot mutor och andra oegentligheter 

Policy mot mutor och andra oegentligheter antogs i kommunfullmäktige 2014-09-01 § 109. 
Policyn ska tydliggöra gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån för medarbetare 
och förtroendevalda i Karlshamns kommun och de kommunala bolagen. Policyn ska vara ett 
stöd för alla anställda och förtroendevalda och ska tydliggöra för leverantörer vad som gäller i 
Karlshamns kommun. I policyn finns en sammanställning över vad lagstiftningen fastställer. 
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Vidare fastställer policyn att givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder 
en otillbörlig förmån till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. En muta 
kan till exempel bestå av pengar, varor och tjänster, besök på restaurang, sportevenemang, 
resor, kurser och konferenser. Ibland kan även en gåva utan ekonomiskt värde för givaren 
framstå som så attraktiv för mottagaren att den kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning. 

Om någon upplever att hen blir utsatt för försök till givande av muta ska denne genast meddela 
det till sin chef eller kommunledningsförvaltningens kansli. Den enskilde ska också tacka nej 
till sådan förmån, med hänvisning till denna policy.  

Policyn har vidare fastställt riktlinjer för när förmåner från extern part behöver hanteras med 
extra försiktighet. Slutligen fastställer policyn att om det finns misstanke om att någon inom 
kommunen är utsatt för/tackar ja till muta, ska detta anmälas till närmaste chef eller dennes 
chef alternativt till kommunledningsförvaltningens kansli. 

3.4. Policy för representation och gåvor 

Policyn antogs i kommunfullmäktige 2016-12-19 § 160. Policyn fastställer att representation 
innebär att kommunen är värd för måltid eller dylikt. Representationen kan vara extern eller 
intern. Den externa representationen är en viktig del i Karlshamns kommuns relationer 
medandra kommuner, samarbetspartner, företag, vänorter med flera. Den externa 
representationen är enligt policyn motiverad när den är till nytta för kommunen direkt eller 
indirekt. Det är även en fråga om artighet och anpassning till sedvanligt umgängessätt. 
Kommunens representation ska vara uttryck för gott värdskap och alltid präglas av måttfullhet 
och gott omdöme. Intern representation riktar sig inåt mot kommunens anställda och har främst 
karaktär av personalfrämjande åtgärder.  

Policyn fastställer att kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller bolag företräds av 
ordförande i nämnd eller styrelse eller den som ordföranden lämnat detta uppdrag till. När 
kostnaderna uppgår till lägre belopp, vid studiebesök, myndighetsbesök, förhandlingar och 
dylikt har även förvaltningschefer rätt att representera. Vid större belopp ska representationen 
föregås av ett beslut i ansvarig nämnd eller styrelse.  

Vidare förtydligar policyn vilka beloppsramar som gäller för respektive representationstillfälle. 
Slutligen fastställer policyn vad som gäller vid jul- och minnesgåva.  

3.5. Riktlinjer för sponsring av kommunal verksamhet 

Riktlinjen antogs av kommunfullmäktige 2002-09-02§ 143. Riktlinjen fastställer att sponsring 
är tillåten och att det är kommunstyrelsen som har rätt att teckna sponsoravtal. Därutöver 
listar riktlinjen nio regler för sponsring som bland annat omfattar hur avtalen ska tecknas och 
planeras och när det inte är lämpligt att teckna sponsoravtal. 

3.6. Upphandlings‐ och inköpspolicy 

Policyn antogs av kommunfullmäktige 2016-06-13 KF § 82. Syftet med upphandlings‐ och 
inköpspolicyn är att tydliggöra och medvetandegöra alla berörda parter om kommunens 
förhållningssätt till upphandling och anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader.  
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4. Granskningsresultat 

4.1. Intern kontroll mot mutor och oegentligheter 

Inom ramen för granskningen har kommunens kontrollmiljö 
bedömts. Kontrollmiljön tar sin utgångspunkt i 
nämndens/förvaltningens ledarskap och uttalade inställning. Vidare 
har vi bedömt om kontrollmiljön stärkts av tydliga riktlinjer, antingen 
kommungemensamma eller förvaltnings-/nämndspecifika. 
Huruvida ledningen identifierat riskutsatta funktioner inom 
verksamheten har också beaktats.  

I intervjuerna framfördes att det tidigare funnits en tendens att 
nämnder arbetat på olika sätt med den interna kontrollen. Därför 
centraliserade man nyligen arbetet till ekonomifunktionen.  

Varje nämnd har ansvar för sin interna kontroll. Parallellt finns det 
en kommunövergripande arbetsgrupp på 7-8 personer som arbetar 
med den interna kontrollen där företrädare från de olika 
verksamhetsområdena tillsammans med ekonomer deltar. De 
träffas regelbundet under året. Med risk- och väsentlighetsanalysen 
som grund tar arbetsgruppen fram en intern kontrollplan. I de fall 
områdena är kommunövergripande är kommunstyrelsen ansvarig 
för att säkra att kontrollmomenten följs. Kommunstyrelsen 

fastställer den interna kontrollplanen i mars varje år. En uppföljning av föregående års interna 
kontrollplan ska följas upp per den sista augusti. 

Vid intervjuer framkom att inställningen till mutor och oegentligheter har förändrats sedan en 
skandal inträffade i kommunen.  Enligt uppgift skärptes därför kontrollen under 2012/2013 med 
hjälp av SKL. De intervjuade upplever att det finns en medvetenhet kring arbetet mot 
oegentligheter och mutor inom kommunen.  

Enkätresultaten visar dock att 43 % av de tillfrågade förtroendevalda och cheferna inte 
upplever att frågan om förebyggande insatser mot korruption är en levande fråga inom sin 
nämnd/förvaltning/kommunala bolag. I tabell 1 presenteras resultatet för respektive organ i de 
fall där antal svarande överstiger 5. Resultaten presenteras i fallande ordning, där det organ 
som upplever att frågan om korruption är minst levande är högst upp. I resultaten visas en 
tendens att nämnderna upplever att frågan är mer levande än den förvaltning som styrs av 
nämnd/nämnderna.  
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Tabell 1:I vilken grad anser du att frågan om förebyggande insatser mot korruption är en levande fråga inom din 
nämnd/förvaltning/kommunala bolag?  

Funktion 
I mycket låg grad/I 

låg grad 
I hög grad/mycket 

hög grad 
Vet ej / Ej 
tillämplig 

Ej svarat 

Förvaltningen för arbete och välfärd 88% 13% 0% 0% 

Nämnden för barn, ungdom och 
skola 

78% 11% 11% 0% 

Utbildningsförvaltningen 62% 8% 31% 0% 

Styrelse Västblekinge Miljö AB 60% 30% 10% 0% 

Gymnasienämnden 50% 25% 17% 8% 

Omsorgsförvaltningen 44% 22% 33% 0% 

Nämnden för arbete och välfärd 44% 22% 11% 22% 

Byggnadsnämnden 43% 36% 14% 7% 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 43% 29% 21% 7% 

Tjänstemän Karlshamns Hamn AB 43% 57% 0% 0% 

Tekniska nämnden 36% 36% 18% 9% 

Styrelse Karlshamn Energi AB 33% 44% 0% 22% 

Styrelse Karlshamnsbostäder AB 33% 67% 0% 0% 

Styrelse Karlshamns Hamn AB 29% 71% 0% 0% 

Kommunstyrelsen 25% 45% 0% 30% 

Fritidsnämnden 20% 80% 0% 0% 

Tjänstemän Karlshamn Energi AB 20% 80% 0% 0% 

Tjänstemän Karlshamnsbostäder AB 20% 80% 0% 0% 

Omsorgsnämnden 18% 27% 27% 27% 

Styrelse Stadsvapnet AB 0% 75% 13% 13% 

Medel (Resultat för alla svarande) 43% 35% 12% 10% 

 

Förvaltningen för arbete och välfärd sticker ut där 88 % svarade att de tycker att frågan om 
korruption i låg eller mycket låg grad är en levande fråga. Svaren skiljer sig åt från svaren från 
nämnden för arbete och välfärd där 44 % av de svarande anser att frågan inte är levande 
fråga. Det organ där frågan om korruption upplevs som mest levande är fritidsnämnden. Dock 
bekräftas inte samma bild av cheferna på samhällsbyggnadsförvaltningen som styrs av 
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fritidsnämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Resultatet visar att det inte finns 
någon förvaltning där fler än 30 % har svarat att frågan om korruption är levande i hög eller 
mycket hög grad. 

Resultaten visar att frågan är som mest levande inom de kommunala bolagen. Styrelsen för 
Stadsvapnet AB, tjänstemännen på Karlshamnsbostäder AB, styrelsen och tjänstemännen på 
Karlshamns Hamn AB och tjänstemännen på Karlshamn Energi AB är de organ där majoriteten 
anser att frågan om förebyggande insatser mot korruption är en levande fråga i hög eller 
mycket hög grad.  

Kommunen har ett regelverk som reglerar risk för mutbrott och oegentligheter. 
Kommunfullmäktige antog en policy mot mutor och andra oegentligheter 2014-09-01 § 109. 
Policyn beskrivs mer i detalj under avsnitt 3.3. I figur 1 presenteras hur väl svarande känner 
till policyn mot mutor på en mer detaljerad nivå.  Av enkätresultatet framgår att kännedomen 
är låg eller mycket låg bland ett flertal svarande. Det finns ingen markant skillnad mellan 
grupperna förtroendevalda, styrelsemedlemmar och tjänstemän på förvaltningar respektive 
kommunala bolag.  

 

Figur 1: Hur väl känner du till styrdokumentet policy mot mutor och andra oegentligheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vidare har kommunstyrelsen fastställt riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014‐
08‐19, § 175, reviderade 2017‐10‐10, § 233. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa en god 
intern kontroll avseende de ekonomiska transaktionerna som bokförs i kommunen. I 
dokumentet framgår det att nämnder och styrelse ansvarar för att upprätta tillräckliga rutiner 
för intern kontroll för de områden där det förekommer ekonomiska transaktioner. Miniminivån 
vad gäller kontroller fastställs i riktlinjen för attest. Beroende på hur olika nämnders behov av 
kontroll ser ut har de möjlighet att utöver fastställt minimikrav ta fram egna regler och riktlinjer. 
Det fastställs även att jäv inte får förekomma och vad som utgör jäv. Attestmoment får inte 
utföras av den som själv ska betala till kommunen eller som själv ska ta emot en betalning av 
kommunen. Vidare förtydligar riktlinjen vilka beloppsgränser som gäller för respektive 
beslutattestant. 
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Stadsvapnet AB tar inte fram några riktlinjer för sina dotterbolag 
utan i enlighet med ägardirektivet för de kommunala bolagen 
ska de följa de av kommunfullmäktige fastställda styrdokument 
som är tillämpliga. Vad gäller styrningen av den interna 
kontrollen för de kommunala bolagen så framkommer det vid 
intervjuer att det finns behov av förbättring. Enligt uppgift har 
ett utvecklingsarbete gällande hur bolagens interna kontroll ska 
styras och återrapporteras till kommunstyrelsen påbörjats. 
Enligt reglementet för ekonomi – och verksamhetsstyrning ska 
nämnder och styrelser senast i februari varje år anta en särskild 
plan för den interna kontrollen. Planen ska överlämnas till 
kommunstyrelsen senast den 15 mars.  Granskarna har inte 
erhållit någon internkontrollplan från de kommunala bolagen.  

Granskarna har inte heller erhållit något dokumenterat underlag vad gäller någon bedömning 
av vilka funktioner inom organisationen som uppfattas vara särskilt riskutsatta.  

Vid intervju med Karlshamn AB framkommer det vilka funktioner som anses mest utsatta för 
mutor och oegentligheter. Uppfattningen är att de som är särskilt riskutsatta främst är VD, 
fastighetschef och upphandlare. 

6 % av kommunens tillfrågade chefer och förtroendevalda uppger att de känner till att en 
tjänstemän inom Karlshamns kommun har blivit utsatt för försök till muta. 
 

4.1.1. Bedömning 

Vår bedömning är att nämnderna och de kommunala bolagens styrelser inte har säkerställt en 
god kontrollmiljö avseende risken för mutor och oegentligheter. Detta bekräftas delvis av 
enkätresultaten som visar att det finns tjänstemän och förtroendevalda som inte känner till de 
interna regelverk som reglerar risk för mutbrott och oegentligheter. Att sex procent känner till 
att tjänstemän i Karlshamn kommun har blivit utsatta för försök till muta tyder också på att det 
är viktigt att det förebyggande arbetet ständigt pågår. 

Det är vår bedömning att samtliga nämnder bör identifiera och dokumentera hur riskerna inom 
sitt respektive verksamhetsområde är fördelade. Detta kan hjälpa nämnden att effektivt 
planera nödvändiga insatser för att motverka riskerna. 

Samtidigt ser vi det positivt att majoriteten av styrelsen för Stadsvapnet AB, tjänstemännen på 
Karlshamnsbostäder AB, styrelsen och tjänstemännen på Karlshamns Hamn AB, 
tjänstemännen på Karlshamns Energi AB och de förtroendevalda inom fritidsnämnden anser 
att frågan om förebyggande insatser mot korruption är en levande fråga i hög eller mycket hög 
grad.  

 

 
 
  

    6 %    

känner till att tjänstemän i 
Karlshamn kommun har 
blivit utsatta för försök till 

muta. 
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4.2. Riskbedömning 
 

Kommunens reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning 
beslutades av kommunfullmäktige 2004-02-02, § 5, och 
reviderades senast 2013-06-24. I reglementet anges samtliga 
riktlinjer gällande ansvar, organisation och uppföljning av den 
interna kontrollen. Nämnderna ska årligen besluta om en intern 
kontrollplan för det nästkommande kontrollåret. Enligt 
tillämpningsanvisningarna för den interna kontrollen, antagen av 
kommunstyrelsen § 11, 2013-01-22, ska nämnderna som grund 
för den interna kontrollen genomföra en riskanalys. Nämndens 
riskanalys ska ligga till grund för de mål som lyfts i den interna 
kontrollen. 

I tabell 2 presenteras enkätresultatet angående hur chefer och 
förtroendevalda inom kommunen själva upplever om huruvida sin 
nämnd/förvaltning/kommunala bolags arbete med intern kontroll 
omfattar riskanalyser, granskningar och åtgärder som berör 
korruption. I de fall respondenterna för varje grupp understiger 
fem har resultatet plockats bort.  
 
 

Tabell 2: Din nämnd/förvaltning/kommunala bolags arbete med intern kontroll omfattar riskanalyser, granskningar 
och åtgärder som berör korruption? 

Funktion 
I mycket låg 

grad/låg grad 
I hög grad/mycket 

hög grad 
 Vet ej / Ej 
tillämplig 

Ej svarat 

Förvaltningen för arbete och 
välfärd 

63% 0% 38% 0% 

Tjänsteman Karlshamns Hamn 
AB 

57% 43% 0% 0% 

Nämnden för barn, ungdom och 
skola 

56% 11% 33% 0% 

Tekniska nämnden 55% 18% 18% 9% 

Utbildningsförvaltningen 46% 8% 46% 0% 

Kommunledningsförvaltningen 45% 27% 9% 18% 

Nämnden för arbete och välfärd 44% 22% 11% 22% 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 43% 14% 36% 7% 

Gymnasienämnden 42% 42% 8% 8% 

Fritidsnämnden 40% 60% 0% 0% 

Styrelse Västblekinge Miljö AB 40% 40% 20% 0% 

Omsorgsnämnden 36% 27% 9% 27% 

Har ledningen inkluderat 
risk för mutor/ 

oegentligheter i 

riskbedömningen? 

Har nämnden eller den 
operativa ledningen tagit 

fram en riskanalys för 

verksamheten?

Riskbedömning

Finns särskild 
riskbedömning för de 

mest riskutsatta 

funktionerna i 
verksamheten?
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Funktion 
I mycket låg 

grad/låg grad 
I hög grad/mycket 

hög grad 
 Vet ej / Ej 
tillämplig 

Ej svarat 

Styrelse Karlshamnsbostäder 
AB 

33% 67% 0% 0% 

Omsorgsförvaltningen 33% 0% 67% 0% 

Kommunstyrelsen 32% 37% 0% 32% 

Styrelse Karlshamn Energi AB 22% 44% 11% 22% 

Byggnadsnämnden 21% 36% 36% 7% 

Styrelse Stadsvapnet AB 13% 63% 13% 13% 

Styrelse Karlshamns Hamn AB 0% 100% 0% 0% 

Tjänstemän Karlshamn Energi 
AB 

0% 100% 0% 0% 

Tjänstemän 
Karlshamnsbostäder AB 

0% 100% 0% 0% 

Medel (Resultat för alla 
svarande) 

36% 32% 22% 10% 

 

Enligt enkätresultaten som presenteras i tabellen ovan (tabell 2) upplever många chefer och 
förtroendevalda inom kommunen att deras nämnds/förvaltnings/kommunala bolags arbete 
med intern kontroll i låg eller mycket låg grad omfattar riskanalyser, granskningar och 
åtgärder som berör korruption. Detta bekräftas också av de granskade riskbedömningarna i 
nämndernas internkontrollplaner. Granskarna har inte erhållit något underlag på bruttolistor 
där alla risker som har utvärderats framgår.  

Enligt enkäten upplever svarande som arbetar inom de kommunala bolagen i större 
utsträckning att deras arbete med intern kontroll omfattar riskanalyser, granskningar och 
åtgärder som berör korruption. Alla svarande i styrelsen för Karlshamns AB, tjänstemännen 
på Karlshamns Energi AB och tjänstemännen på Karlshamnsbostäder AB upplever att deras 
arbete med intern kontroll omfattar riskanalyser, granskningar och åtgärder som berör 
korruption i hög eller mycket hög grad. Vi noterar dock att tjänstemännen på Karlshamn Hamn 
AB inte har samma bild som styrelsen, majoriteten av tjänstemännen upplever att deras arbete 
med intern kontroll omfattar riskanalyser, granskningar och åtgärder som berör korruption i låg 
eller mycket låg grad. 

Granskarna har inte erhållit något dokumenterat underlag som styrker att en risk- och 
väsentlighetsanalys har genomförts inom något av de kommunala bolagen. Därmed kan vi inte 
styrka att riskanalyserna omfattar korruption.  

4.2.1. Bedömning 

Nämndernas riskanalyser omfattar inte särskilda riskbedömningar gällande risken för mutor 
och oegentligheter. Arbetet med att ta fram intern kontrollplaner bör föregås av en omfattande 
risk- och väsentlighetsbedömning. Internkontrollplanen ska sedan vara en produkt av de 
analyser som genomförts i alla delar av verksamheten.  
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Kommunens riskanalyser bör omfatta särskilda riskbedömningar för de mest riskutsatta 
funktionerna.  Det är av stor vikt att kommunen dokumenterar riskerna för att på så sätt ge 
underlag till nästkommande års analyser. Ett kvalitativt internkontrollarbete omfattande 
ändamålsenlig riskbedömning skyddar förtroendevalda och tjänstemän från misstankar. 

Samtidigt ser vi det positivt att alla svarande i styrelsen för Karlshamns AB, tjänstemännen på 
Karlshamns Energi AB och tjänstemännen på Karlshamnsbostäder AB upplever att deras 
arbete med intern kontroll omfattar riskanalyser, granskningar och åtgärder som berör 
korruption i hög eller mycket hög grad. 
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4.3. Kontrollaktiviteter 

 

Kontrollaktiviteter är olika insatser som ska säkerställa att 
nämndens och ledningens direktiv följs och att identifierade risker 
minimeras. Förvaltningarna är bedömda utifrån sina 
kontrollaktiviteter för att minska risken för mutor och utifrån hur 
de organiserar sin verksamhet i syfte att begränsa risken för 
mutbrott. Det innefattar bland annat hur deras arbets- och 
ansvarsfördelning, attestrutiner, avstämningar och 
resultatuppföljning ser ut.  

Kommunen har inga specifika kontrollåtgärder för att begränsa 
risken för oegentligheter och mutor. Det står dock specificerat i 
riktlinjerna om attest att vid utformning av kontrollrutinerna inför 
den interna kontrollplanen ska jäv beaktas. I intervjuerna 
framkom det att jäv ska ingå som en del av riskanalysen. I erhållet 
underlag av riskbedömningar har granskarna inte kunnat 
identifiera några riskområden som rör jäv. I ett flertal av 
nämndernas interna kontrollplaner ska det dock säkerställas att 
personliga utlägg sker enligt rutiner och att avdrag för privata 
mobilsamtal kontrolleras.  

I nämndernas interna kontrollplaner framgår det vilka metoder som används för att genomföra 
respektive kontrollmoment och vem som är ansvarig. Vidare framgår det med vilken frekvens 
kontrollen ska ske. Enligt erhållna interna kontrollplaner säkerställs kontroller oftast genom 
stickprov eller framtagande av statistik. Däremot har vi inte kunnat få ut något underlag som 
visar att det genomförs någon riskbedömning av mutor och oegentligheter. Därmed finns det 
inte heller några kontrollmoment inom riskområdet.  

Ekonomifunktionen på kommunledningskontoret använder 
IT-verktyget Inyett. Inyett analyserar utgående betalningar 
och flaggar för mottagare som registrerats som blufföretag, 
har skulder eller saknar F-skattsedel. Inyett reagerar också 
på företag där kommunens medarbetare har intresse 
och/eller om det utbetalade beloppet är orimligt högt.  

Karlshamns Hamn AB använder sig av ledningssystemet 
Idus där olika former av interna kontroller genomförs. 
Framförallt är det arbetsmiljön som kontrolleras.  När bolaget 
får en ny kund kontrolleras den gentemot systemet. Även 
mutor och oegentligheter kan upptäckas lättare genom 
systemet. Bolaget kontrolleras också löpande av 
transportstyrelsen, länsstyrelsen och arbetsmiljöverket. 
Bolaget har tidigare gjort en genomlysning av verksamheten 
avseende mutor och oegentlighet med hjälp av en konsult. 
Detta på grund av att bolaget anklagades för bestickning. Enligt uppgift identifierades bara 
små risker. I förebyggande syfte centraliserades därefter upphandlingsenheten.  

4.3.1. Bedömning 

Det är positivt för kontrollprocessen att det finns såväl kommunövergripande riktlinjer för attest 
som varningssystem för utbetalningar i kommunen. Det är däremot en brist att det i majoriteten 
av nämnder och styrelser saknas kontrollmoment gällande mutor och oegentligheter.  

Kontroll-

aktiviteter

Är organisationen 
utformad för att bidra till 

minskad risk i 

verksamheten?

Vilka kontrollåtgärder 
har ledningen infört i 

syfte att begränsa risken 

för mutbrott och 
oegentligheter?

Andel som känner till att 
tjänstemän inom kommunen 
har tillskansat sig eller sina 

närmaste fördelar på 

kommunens bekostnad. 
 

8 % 
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4.4. Information och kommunikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Funktionerna inom kommunen har bedömts utifrån om det genomförs internutbildningar som 
tangerar ämnet mutor, bestickning och oegentligheter, hur ledningen fångar upp indikationer 
på missförhållanden inom området och om sådan information rapporteras till korrekt 
ledningsnivå. 

I enkäten tillfrågades målgruppen hur väl de känner till vilka bestämmelser som rör korruption 
i Karlshamns kommun. Enligt resultatet kände 27 % av respondenterna till bestämmelserna i 
låg eller mycket låg grad. 13 % av respondenterna känner till bestämmelser som rör korruption 
i mycket hög grad.  Se figur 2.   

Vid intervjuerna framkom att det finns en kommungemensam introduktion för nyanställda. 
Granskarna har erhållit en checklista för nyanställda där det framgår bland annat att en 
genomgång av lagen om offentlig upphandling, allmänna bestämmelser, riktlinjer, policy för 
ledarskap och medarbetarskap och bisysslor ska göras. Efter sex månader ska även närmaste 
chef genomföra ett uppföljningssamtal för att undersöka om medarbetaren upplever att 
introduktionen varit tillräcklig.  

Kommunfullmäktige har antagit fyra olika riktlinjer och policys som rör korruption, mutor och 
oegentligheter; policy for representation och gåvor, policy mot mutor och oegentligheter, 
riktlinjer för upphandling och inköp och riktlinjer för sponsring av kommunal verksamhet. 
Resultaten gällande hur väl de svarande känner till styrdokumenten och dess innehåll 
presenteras i figur 3.  Enkätundersökningen visar att över 20 % av de svarande känner till 
styrdokumenten i låg grad eller i mycket låg grad. Som sämst är kännedomen gällande 
riktlinjerna för sponsring av kommunal verksamhet.  

 

Vilken internutbildning 
har 

nämnden/förvaltningen 

genomfört för alla 
anställda?

Rapporteras avvikelser till 
lämplig ledningsnivå?

Information & 

Kommunikation

Finns det något system 
för anställda inom 
organisationen att 

rapportera brister i 
efterlevnad?

Figur 2: Känner du till vilka bestämmelser som rör  
korruption i Karlshamns kommun? (Samtliga 
svarande) 
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Figur 3: Hur väl känner du till följande styrdokument och dess innehåll? 

 

 

Enligt uppgift från ledningsnivå har kommunen bestämt att på varje arbetsplatsträff ska en av 
kommunens policys lyftas och diskuteras för att säkerställa att tjänstemän känner till rådande 
bestämmelser inom kommunen. Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll 
genomförts på tolv slumpmässigt utvalda APT-protokoll från förvaltningen arbete och välfärd, 
samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Inget av 
de tolv granskade APT-protokollen visar att någon policy tagits upp under mötena. 

De intervjuade VD:ar menar att deras kommunala bolag inte har några framtagna rutiner för 
att sprida information kring gällande regelverk. I intervju framkom det dock att 
Karlshamnsbostäder AB:s ledningsgrupp och de tjänstemän som arbetar med upphandling 
har gått en utbildning genom Institutet mot mutor. Där fick de ta del av regelverk, doktrin och 
praxis gällande mutor och oegentligheter.            
 

 

 
 
Kommunen har inte något visselblåsarsystem där anställda anonymt kan rapportera brister i 
efterlevnad. Det står dock specificerat i policyn om mutor och oegentligheter att om anställd 
misstänker att någon inom kommunen är utsatt för muta eller kan tänkas tacka ja till muta 

Enligt enkätresultaten i 
figur 4 vet 17 % av 
kommunens chefer och 
förtroendevalda inte var 
de ska vända sig om de 
misstänker att någon 
tillskansar sig eller sina 
närmaste fördelar på 
kommunens bekostnad. 
Lika många känner inte 
heller till vilka typer av 
bisysslor som bör 
informeras till 
arbetsgivare. 
 

Figur 4: Stämmer följande påståenden? 
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ska detta anmälas till närmaste chef eller dennes chef. Alternativt till 
kommunledningsförvaltningens kansli.  
 
Enligt uppgift finns det inget it- system/visselblåsarsystem för att rapportera synpunkter och 
avvikelser inom Karlhamnsbostäder AB. VD:n menar dock att felanmälan istället kan lämnas 
genom fyra olika kommunikationsvägar. Anmälan kan lämnas på bostadsmöten, på 
ledningsgrupps-och styrelsemöte och via deras arbetsmiljösystem. Avvikelser rapporteras 
genom LEAN1. I intervjuer framkom det att Karlshamn Hamn AB har ett internsystem för 
rapportering av brister men som framförallt rör arbetsmiljö. Genom incidentrapporter skulle 
man rent praktiskt kunna rapportera om oegentligheter. Men det finns inget 
visselblåsarsystem där anställda kan rapportera om brister anonymt.  
 
Karlshamn Energi AB har tagit fram en rutin för visselblåsning. Rutinen är daterad 2017-05-
09. Syftet med rutinen är att medarbetare ska känna sig trygga att rapportera allvarliga 
händelser och missförhållande utan att vara rädda för negativa konsekvenser. Vidare 
specificeras åtgärder för att behålla sekretessen kring anmälan så långt som möjligt. Anmälan 
görs via ärendesystemet C2 där man kan välja att ärendet ska vara konfidentiellt. Beroende 
på vem anklagelsen gäller lämnas rapporten över till ovanstående chef. Om rapporten avser 
VD lämnas det exempelvis vidare till ordförande.  Enligt uppgift informerades samtliga 
medarbetare om reglerna och hur man använder visselblåsarsystemet i samband med att 
rutinen och systemet fastlades i maj 2017. Utöver ärendesystemet kan anmälare använda 
mallen för larmrapport som finns i systemet Evolution. I rutinen står det att den anställde måste 
specificera om anmälarens identitet önskas hållas hemlig.  

4.4.1. Bedömning 

Vi bedömer att kommunen inte sprider information om gällande regelverk avseende mutor 
och oegentligheter i tillräckligt stor utsträckning. Enkätresultaten visar att regelverken kring 
korruption inte är tillräckligt förankrade i organisationen. APT-protokollen vi granskat 
bekräftar inte att tjänstemän på kommunens förvaltningar får information om kommunala 
policys på arbetsplatsträffarna. För att minimera risken för mutor och oegentligheter är det av 
stor vikt att kommunikationen mellan ledning och medarbetare är väl fungerande.  

Det är positivt att ledningsgruppen och tjänstemännen som arbetar med upphandlingar på 
Karlshamnsbostäder AB har gått en utbildning. 

Eftersom kommunen inte har något visselblåsarsystem finns det inte en tydlig 
kommunikationsväg som säkerställer att anställda kan rapportera brister anonymt. Frågor 
rörande mutor och oegentligheter, samt andra missförhållanden, är i vår mening av sådan 
vikt att en visselblåsarfunktion kan fylla en viktig funktion för kommunens kontrollmiljö. En 
möjlighet är att använda sig av kommunens företagshälsovård då de har tystnadsplikt och 
därmed kan rapportera vidare till nämnden utan att namnge anmälaren.  

Det är positivt att Karlshamn Energi har tagit fram en rutin och system för visselblåsning. 

 

 

  

                                                
1 LEAN är ett arbetssätt som ska leda till förbättringsåtgärder.   



 
 
 

18 

4.5. Uppföljning och utvärdering 

 

Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp 
och utvärderas – en process som bestämmer kvaliteten på 
systemets resultat över tiden. Kommunen har i denna granskning 
bedömts avseende uppföljning och kontroll av mutor och 
liknande. I bedömningen har vi särskilt undersökt och analyserat 
kvaliteten i uppföljningen av internkontrollen, där vi särskilt 
beaktat om uppföljning av mutor och dylikt har ingått i den interna 
kontrollen. Vidare har vi granskat om det finns ett system för 
klagomålshantering eller uppföljning av synpunkter och om det 
framgår vem som är ansvarig för systemet. 

I erhållet underlag framkommer det att samtliga nämnder har tagit 
fram en intern kontrollplan för 2016. Granskarna har erhållit 
dokument med uppföljningar där respektive nämnd ska följa upp 
fastställda kontrollområden. I uppföljningsmallen ska respektive 
nämnd rapportera resultatet I erhållna underlag framgår det att en 
uppföljning har gjorts för respektive kontrollområde. 
Uppföljningen som avser kommunstyrelsen saknar dock 
bedömning av utfall.   

Det framkommer av dokumentstudier att mutor och oegentligheter inte ingått i den interna 
kontrollen för någon av nämnderna.  

Granskarna har, för att kunna göra en övergripande bedömning av huruvida mutor och 
oegentligheter riskbedöms i bolagens internkontrollarbete, begärt att få ta del av bolagens 
planer. 

Karlshamnsfastigheter AB har tagit fram en rutin för intern kontroll. Granskarna har även 
erhållit Väst Blekinge miljö AB:s delegationsföreteckning för attest- och 
utanordningsinstruktion som antogs av styrelsen 2017-10-12.  Syftet med attest- och 
utanordningsinstruktionen är bland annat att fungera som en del av det interna 
kontrollsystemet för att säkerställa att utgiftsunderlag godkänns av rätt person.  

Karlshamns bostäder AB:s rutiner för uppföljning och kontroll klargörs som en del av 
affärsplanen. Enligt affärsplanen ska kontroll och uppföljning ske genom att VD lämnar 7-8 
skriftliga rapporter årligen till kommunen. Utöver ska bolaget genomföra 4-5 dialogmöten per 
år med ägaren. På våren ska bolagets ledningsgrupp analysera måluppfyllelse. Vidare ska 
enhetschefer kommunicera ledningsgruppens beslut och följa upp verksamhetsmål vid 
månatliga APT-möten. I affärsplanen står det även specificerat att VD ska genomföra löpande 
spontana avstämningar mellan ledningsgruppsmötena. Karlhamnsbostäder AB arbetar också 
efter LEAN, där det som stående inslag ingår att rapportera in avvikelser vid tavelmöten som 
sker var 14:e dag på respektive enhet. Detta görs även vid bolagets samverkansmöten som 
sker 5-6 gånger per år.  

Granskarna har erhållit en rutin för att säkerställa intern kontroll inom Karlshamn Energi AB. 
Det framgår av rutinen att bolaget använder sig av dokumenthanteringssystemet Evolution 
som ett ledningssystem för dokumentation av processer, rutiner och styrdokument såsom 
policys. Enligt rutinen sker uppföljning genom extern revison och intern revision. Det fastställs 
i rutinen att alla anställda ska göra avvikelserapportering så fort de upptäcker något som 
avviker från ledningssystemet. En översyn görs sedan av alla inkomna ärenden för att 
identifiera återkommande problem. Karlshamn Energi har även en heltidstjänst som arbetar 
med miljö och kvalité i ledningssystemet.  

Finns uppföljning av 
kontroll av mutor/ 

oegentligheter? Ingår 

hela kontrollprocessen i 
uppföljningen

Uppföljning & 

Utvärdering

Vem svarar för 
klagomålshantering 
och uppföljning av 

synpunkter?
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Granskarna har inte erhållit något underlag avseende interna kontrollplaner för Karlshamns 
Hamn AB.  

Av erhållna underlag från de kommunala bolagen framkommer inga specifika kontrollmoment 
som avser mutor och oegentligheter. Vidare har granskarna inte erhållit något underlag som 
styrker att bolagen genomför uppföljningar på kontrollen.    

Medborgare kan tycka till om kommunens arbete genom ett formulär på hemsidan. Funktionen 
tvingar användaren att specificera namn, e-postadress och vad saken gäller. Anmälaren kan 
inte vara anonym. I de fall en medborgare inte är nöjd med ett beslut som kommunen tagit 
finns det information på hemsidan om hur medborgare kan gå tillväga för att klaga på beslut. 
Kommunen har också en funktion för felanmälan. Denna funktion avser bland annat 
felanmälan om biljettautomat, gatubelysning och vatten/avlopp. Enligt uppgift fungerar 
uppföljningar av felanmälan inom de tekniska verksamheterna men det finns ingen struktur för 
att följa upp andra typer av synpunkter och klagomål. 

4.5.1. Bedömning 

Eftersom mutor och oegentligheter inte finns med som en del i nämndernas eller bolagens 
riskanalyser så kan detta inte följas upp vidare i den interna kontrollprocessen.  Vi bedömer 
därmed att uppföljningen av den interna kontrollen avseende mutor och oegentligheter är 
otillräcklig.  
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4.6. Bisysslor 

I kommunens riktlinje för bisyssla definieras vad som avses med bisyssla och hur bisysslor 
ska hanteras. Utöver riktlinjen har kommunen tagit fram en rutin för bisysslor men en 
tillhörande checklista. Checklistan utgår från SKL:s checklista som ska vara till hjälp för att 
bedöma bisysslors förtroendeskadlighet. I rutinen står det att det är den närmsta chefen som 
ansvarar för att medarbetarna känner till rutinen och att den följs. Kommunens riktlinjer och 
rutiner gällande bisysslor utgår från SKL:s allmänna bestämmelser 3 kap. 8 §. Regler och 
rutiner för bisyssla ska tas upp i samband med introduktion. Utöver det ska frågan om 
bisysslor tas upp regelbundet under medarbetarsamtal och APT-möten. Samtidigt står det 
specificerat i rutinen att arbetsgivaren förväntar sig att medarbetare på eget initiativ lämnar 
skriftliga uppgifter till närmaste chef om bisyssla. Granskarna har erhållit en blankett där 
medarbetare kan anmäla eventuell bisyssla. Rutinerna kring bisysslor finns enligt uppgift 
samlade i kommunens personalhandbok som nås via intranätet och applikation i mobil/platta. 
Vidare regleras frågan om bisysslor i SKL:s kollektiv avtal- allmänna bestämmelser § 8 
Bisysslor 
 
  
Som tidigare nämnts har en stickprovskontroll genomförts på tolv slumpmässigt utvalda APT-
protokoll från förvaltningen arbete och välfärd, samhällsbyggnadsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. Inget av de tolv granskade APT-
protokollen visar att frågan om bisysslor har tagits upp under mötena. 
 
I intervju framkom det att kommunen använder sig av ekonomisystemet Inyett. Systemet 
signalerar om en medarbetare gör utbetalningar till sig själv/bisyssla.  
 
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning kan kommunstyrelsens ordförande besluta om 
att medge bisyssla för kommundirektören efter samråd med personalchef.  I sin tur har 
kommundirektören delegation att medge bisyssla för förvaltningschefer och 
förvaltningschefer har delegation att besluta om att medge bisyssla för övrig personal. Vidare 
står det specificerat att delegat inte får besluta i ärenden där han eller hon är jävig.  
 
 
Figur 5: Jag känner till vilka typer av bisysslor som jag bör informera om till min arbetsgivare.  
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Av enkätresultatet som presenteras i figur 5 framgår det att flera förtroendevalda, 
styrelsemedlemmar i kommunala bolag och tjänstemän inom kommunens förvaltningar inte 
känner till vilka typer av bisysslor som bör informeras till arbetsgivare. Alla svarande 
tjänstemän som arbetar på kommunala bolag uppgav att de känner till vilka bisysslor som 
bör informeras till arbetsgivare.   
 

Figur 6: Jag känner till anställda i min organisation som har bisysslor som inte är anmälda eller som kan påverka 
hens jävsförhållanden 

 
Enligt enkätresultatet avseende om den svarande känner till anställda inom sin organisation 
som har bisysslor som inte är anmälda eller som kan påverka hens jävsförhållanden så 
uppgav majoriteten att de inte känner till någon. Av de som arbetar inom en förvaltning 
svarade två personer att de känner till någon inom organisationen som har bisysslor som inte 
är anmälda eller som kan påverka hens jävsförhållanden.  

4.6.1. Bedömning 

Vi bedömer att det finns tillräckliga riktlinjer och rutiner gällande bisysslor i kommunen. 
Däremot ser vi brister i vad gäller anställdas och förtroendevaldas kunskap om vilka bisysslor 
som bör informeras till arbetsgivare.  
 
Samtidigt ser vi det positivt att alla svarande tjänstemännen på de kommunala bolagen känner 
till vilka typer av bisysslor som bör informeras till arbetsgivare. 
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5. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att nämnder och de kommunala bolagens styrelser inte i 
tillräcklig utsträckning har säkerställt en god kontrollmiljö avseende risken för mutor och 
oegentligheter. Nämnder och styrelser bör säkerställa att det genomförs särskilda 
riskbedömningar gällande mutor och oegentligheter. Samtidigt ser vi det som positivt att det 
finns såväl kommunövergripande riktlinjer för attest som varningssystem för utbetalningar i 
kommunen. Vi bedömer dock att kommunen inte sprider information om gällande regelverk 
avseende mutor och oegentligheter i tillräckligt stor utsträckning. För att minimera risken för 
mutor och oegentligheter är det av stor vikt att kommunikationen mellan ledning och 
medarbetare är väl fungerande. Vi bedömer att det finns tillräckliga riktlinjer och rutiner 
gällande bisysslor i kommunen. Däremot ser vi brister i vad gäller anställdas och 
förtroendevaldas kunskap om vilka bisysslor som bör informeras till arbetsgivare. 

 

Revisionsfråga Svar 

 Har granskade nämnder och 

styrelser säkerställt en god 

kontrollmiljö avseende risken 

för mutor och oegentligheter? 

Nej, området mutor och oegentligheter finns inte 
med som en del av nämndernas och bolagens 
interna kontrollplaner. Riktlinjer är inte heller i 
tillräcklig omfattning kända bland medarbetarna.  

 Genomförs adekvata 

riskanalyser på rätt nivå för 

att minska riskerna i 

organisationen? 

Nej, det genomförs inga riskanalyser avseende 
mutor och oegentligheter.  

 Säkerställer ansvariga 

nämnder att 

kontrollsystemen är effektiva 

för att förhindra och upptäcka 

mutor och oegentligheter? 

Delvis, det är positivt att det finns såväl 
kommunövergripande riktlinjer för attest som 
varningssystem för utbetalningar i kommunen. 

 Sprids information om 

regelverk, riskanalys och 

kontroller till berörda 

medarbetare? 

Nej, både enkätresultatet och de APT-protokoll 
som granskat bekräftar att kommunen inte 
sprider information om gällande regelverk 
avseende mutor och oegentligheter i tillräckligt 
stor utsträckning. 

 Följs processen upp och 

återrapporteras till rätt nivå? 

Eftersom mutor och oegentligheter inte finns 
med som en del i nämndernas eller bolagens 
riskanalyser så kan detta inte följas upp vidare i 
den interna kontrollprocessen.   

 Finns ett visselblåsarsystem? Nej. Dock har Karlshamn Energi AB tagit fram en 
rutin för visselblåsning.  
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Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi samtliga nämnder och styrelser att: 

 Säkerställa att det finns en god kontrollmiljö avseende risken för mutor och 
oegentligheter.  

 Genomföra riskanalyser avseende mutor och oegentligheter för att minska riskerna i 
organisationen. 

 Säkerställa att det finns ett effektivt kontrollsystem för att förhindra och upptäcka mutor 
och oegentligheter 

 Sprida information om gällande regelverk avseende mutor och oegentligheter  

 Konstruera ett visselblåsarsystem där anställda kan rapportera brister anonymt 

 Arbeta för att tjänstemän och politiker får god kunskap kring regler och rutiner gällande 
bisysslor.  

 

Karlshamn den 15 januari 2017 

 
Malin Lundberg Johanna Edlund  
EY  EY   
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner: 
 
 Kommundirektör 

 Ekonomichef 

 VD Karlshamn Bostäder AB 

 VD Karlshamns Hamn AB 

 VD Karlshamns Fastigheter AB 

 

 
 
Dokument: 
Nämndplaner  

Verksamhetsplaner  

Delårsrapporter  

Internkontrollplaner 

Uppföljningar av internkontroll  

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll 

Reglemente för ekonomi – och verksamhetsstyrning  

Policy mot mutor och andra oegentligheter 

Policy för representation och gåvor 

Riktlinjer för sponsring av kommunal verksamhet 

Upphandlings‐ och inköpspolicy 

Riktlinje för bisyssla 

 

 

 
 
 
 
 


