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1. Inledning 
Under hösten och vintern 2017-2018 har det framkommit brister i samband med att kultur- och 
utvecklingsnämndens verksamhet var medarrangörer respektive på egen hand arrangerade en 
beachvolleybollturnering och en cykelfestival sommaren 2017. Det är överträdelser som är 
återkommande vilket innebär att kommunen måste säkerställa att styrdokument följs, särskilt 
inom besöksverksamheten. Kostnaden för evenemangen har visat sig bli avsevärt högre än vad 
som budgeterades, avtal saknas och kultur- och utvecklingsnämndens (KUN) delegationsordning 
har övertretts. Vidare har ett fall där brott misstänks polisanmälts.  
 
Händelserna följer ett mönster och belyser ett omfattande problem. Framförallt kan nämnas när 
samma verksamhet kraftigt överskred budgeten för möbelinköp till Campus Laholm och när 
uppbyggnaden och implementeringen av Visit Laholms hemsida blev avsevärt dyrare än vad 
som budgeteras. Verksamheten är underordnad kultur- och utvecklingsnämnden men nämnden 
har varken hållits informerad eller beretts möjlighet att fatta beslut angående avvikelser från 
internbudgeten. Att det dessutom lett till en polisanmälan om misstänkt mutbrott alternativt 
trolöshet mot huvudman ses som allvarligt.  
 
Syftet med utredningen är att reda ut vad som hänt och vilka åtgärder som behöver vidtas som en 
följd av händelsen.   

2. Beachvolleybollturneringen sommaren 2017 

2.1 Bakgrund 
Vid evenemangsplaneringen i december 2016 informerades det att kommunen skulle vara 
medarrangör till en beachvolleybollturnering sommaren 2017. I januari 2017 antogs en budget 
om 221 000 kr för arrangemanget. Dessa medel fanns avsatta för strandevenemang. I juni 
framkom för verksamhetschefen att budgeten överskridits och det konstaterades då att det gick 
att utöka budgeten till ca 400 000 kr genom att omfördela medel inom enhetens område. 
Redovisningschefen uppmärksammade i juli verksamhetschefen, enhetschefen för turism samt 
ekonomichefen på att kostnaden skenade iväg och att det fanns ett antal frågetecken för 
ekonomin kring projektet.   
 
I början av augusti informerades kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande om läget. 
Därefter presenterades redovisningen för KUN och kommunstyrelsens ledningsutskott. Då 
identifierade kostnaden till 1,2 miljoner kr och med informationen att prispengar skulle betalas 
av en annan part. I januari 2018 beräknas kostnaderna istället vara ca 2 miljoner kr. 

2.1.1 Tidsaxel 
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2.2 Uppdraget 
Enheten för turism har enligt kultur- och utvecklingsnämndens arbetsordning i uppdrag att:  
 
”svara för kommunens besöksverksamhet med information, utveckling och service i 
besöksfrågor i samarbete med övriga berörda nämnder, andra samhällsorgan, organisationer, 
föreningar och företag.” 
 
Det specifika uppdraget att vara medarrangör till beachvolleybollturneringen tillsammans med 
svenska beachvolleybollförbundet och Play 4 Life AB regleras inte närmare än så. Kommunens 
arbete med arrangemanget leddes av enhetschefen för turism. Inget avtal eller annat dokument 
som anger syftet närmare har funnits.  

2.3 Ekonomi 
Totalt under 2017 finns nettobokfört på driftprojektet stranden ca 1,8 miljoner kr. Kostnaderna 
avser byggmaterial för scen, läktare m.m., profilartiklar, underhållning, logi m.m. Utöver detta 
finns kostnader bokfört på investeringsprojekt som hör till om drygt 260 000 kr. Det finns 
anledning att delvis skriva ner investeringarnas värde då merparten är inköpta till den specifika 
aktiviteten beachvolleyboll. Enligt redovisningens principer finns inget värde för dessa artiklar 
såvida inte fler arrangemang ska sökas och arrangeras för kommunen. Då beräknas kostnaderna 
istället till ca 2 miljoner kr. Bifogat finns en sammanställning med analys från ekonomienheten 
av kostnaderna för arrangemanget.  

2.4 Brister 

2.4.1 Avtal  
Inget skriftligt avtal är tecknat för kommunens åtagande att ingå som medarrangör. Inte heller 
finns avtal om mottagande eller givande av sponsring.   

2.4.2 Delegationsordning 
I kultur- och utvecklingsnämndens delegationsordning framgår att verksamhetschefen har 
delegation på upphandling i de fall kontraktets värde uppgår till högst beloppsgränsen för 
direktupphandling. Enhetschefen har delegation på upphandling i de fall kontraktets värde 
uppgår till högst 100 000 kronor.  
 
Enhetschefen har således inte haft delegation för att fatta en stor del av de beslut som han fattat 
och de avtal han ingått för nämndens räkning. I ett antal fall har kommunen upphandlade avtal 
som inte nyttjats.  
 
I nämndens sammanträdesprotokoll från hösten 2017 framgår dessutom att inga beslut som berör 
beachvolleyturneringen har delegationsanmälts.  
 
Bifogat finns en grov sammanställning över rättsliga brister som identifieras. Kultur- och 
utvecklingsnämndens delegationsordning kan laddas ner från kommunens hemsida. 
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2.4.3 Sponsring 
I kommunens författningssamling (LFS) 7.8 finns riktlinjer för bidrag till föreningar. I 
riktlinjerna är det klart att det är kultur- och utvecklingsnämnden som fattar beslut om sådana 
bidrag. Delegationsordningen för kultur- och utvecklingsnämnden avsnitt 6 p. 6 anger att 
föreningskonsulenten har delegation för att fatta besluten under vissa omständigheter. Trots detta 
har enhetschefen bl.a. beviljat bidrag om 25 000 kr till Vindrarps volleybollklubb.  
 
Vidare finns riktlinjer för i vilken ordning kommunen får ta emot sponsring. Både när 
kommunen ger och tar emot sponsring ska det ske enligt antagna riktlinjer. I kultur- och 
utvecklingsnämndens delegationsordning avsnitt 3.2 p. 16 och 17 framgår att verksamhetschefen 
har delegation på mottagande av sponsring samt att teckna avtal om sponsring med extern aktör. 
I detta fall har man bl.a. tagit emot 80 000 kr från sparbanken och gett bidrag genom 
arrangemanget utan att ingå avtal. Prispengar till det vinnande laget ska ha betalts ut av svenska 
volleybollföreningen via de dryga 72 000 kr som kommunen betalt ut till föreningen med 
beteckningen ”prispengar”. De 80 000 kr som sparbanken betalade ut till kommunen kan ha varit 
tänkta till det ändamålet, detta har inte kunnat bekräftas då inget skriftligt avtal finns.  

2.4.4 Representation 
Vid invigningen av turneringen har det bokförts 28 dryckespaket av ett totalt värde om 4700 kr. 
Enhetschefen har redogjort att ingen av kommunens personal drack alkohol vid tillfället. Vilka 
som i så fall ska ha fått dryckespaketen är oklart. Det kan godtas att kommunens anställda förtär 
alkohol vid större arrangemang i begränsad mängd. 

3. Cykelfestival 
Den 22–29 juli 2017 anordnade Laholm kommun, via Visit Laholm, en cykelfestival. Festivalen 
pågick samtidigt som evenemanget ”Motions 6-dagars”, som arrangerades av Laholmscyklisten 
CK. Festivalen anordnades av turismenheten under kultur- och utvecklingsnämnden i Laholms 
kommun. Enhetschefen arrangerade och hanterade allt praktiskt med festivalen.  
 
Det finns inget formellt beslut på att cykelfestivalen skulle genomföras. Verksamheten har i 
uppdrag att bl.a. utveckla Laholm som destination och däri har cykelturism angetts som ett 
prioriterat mål.  
 
Det framgår normalt av antagen budget inom vilka ramar ett projekt ska hålla sig. I fallet med 
cykelfestivalen finns motstridiga uppgifter om vilken budget som sattes, eller inte sattes, för 
festivalen. Ekonomienheten hade inlagt 325 000 kr under driftprojektet cykel motionslopp. Det 
avsåg enbart lönekostnader. I januari 2018 uppgick kostnaderna till 479 000 kr. Den cykeltjänst 
som inrättades senare än planerat ingår i den potten. En del av de kostnader som hänförs till 
cykelfestivalen har, utan godtagbar anledning, bokförts på andra projekt. Kostnaderna är därmed 
högre än så.  
 
Precis som med beachvolleybollturneringen är det interna styrdokument och rutiner som 
frångåtts. Det finns krav på vilket sätt man ingår avtal, hur tjänster upphandlas osv. som inte 
följts. Vidare finns frågetecken kring en av de två cyklar som köpts in.  
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3.1 Inköpt cykel 
Under 2017 har två cyklar köpts in till turismenheten. En cykel är till den nyinrättade 
cykeltjänsten som har i uppdrag att utveckla cykelnäringen. Att det köps in en cykel till det 
ändamålet ses som legitimt av kommunen.  
 
Under vintern har uppdagats att ytterligare en cykel köptes in. Frågor har väckts angående till 
vilket syfte cykeln köptes in, hur det bokförts och hanterats samt om det är något i hanteringen 
av cykeln som kan ses som brottsligt. Med anledning av det har kommunen lämnat in en 
polisanmälan. Frågan kommer vidare hanteras av polisen.  

3.1.1 Korruptionslagstiftning 
Lagstiftningen om korruption regleras främst i Brottsbalkens 10 kap. I kommunens lokala policy 
mot korruption finns reglering som utöver det ska tillämpas. Ett avsteg från endera delar är 
allvarligt.  
 
Tagande av muta enligt BrB 10 kap. 5 a § kräver att någon som är arbetstagare tar emot, godtar 
ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen. Vad som utgör en 
otillbörlig förmån ska ses utifrån vad som objektivt sett har förutsättningar att påverka utförandet 
av vissa uppgifter eller att uppfattas som en belöning för hur uppgifter utförs. Det finns inget 
krav på att man faktiskt utfört något i tjänsten som kan kopplas direkt till förmånen men redan 
faran att så skulle ske gör att rekvisiten uppfylls.  
 
Av vad som framgått av utredningen finns anledning att följa upp hur bekant kommunens 
personal och förtroendevalda är med regler och lagstiftning om korruption samt hur det kan 
säkerställas. Det är inte minst viktigt utifrån förtroendet från kommuninvånarna.  

4. Ansvar  

4.1 Styrning & ledning 
Kultur- och utvecklingsnämndens verksamhet styrs av verksamhetschefen och delas upp i 
avdelningar där turism är en enhet som ligger under en avdelningschef men som provisoriskt har 
hanterats direkt under verksamhetschefen. Avdelningschefen har varit enhetschefens närmsta 
chef men enheten har sköts av verksamhetschefen. Samtliga tre har attesterat fakturor i enlighet 
med attestordningen.  
 
Nämnden informerades om att kostnaderna överskred budgeten i september 2017. De har inte 
haft möjlighet att agera för att stoppa utvecklingen. De har tidigare under året informerats om 
evenemanget men inte haft återkopplingar av ekonomisk karaktär.  
 
Flera av de som uttalat sig om hanteringen av evenemanget har uttryckt att det varit otydliga 
mandat. Det kan konstateras att budget och mandat behöver säkerställas inom verksamheten. Av 
vad utredningen kommit fram till ligger det ansvaret på verksamhetschefen. 
 
Det eventuellt brottsliga agerandet överlämnas till polisen att utreda. Det finns anledning för 
nämnd och verksamhetschef att fundera över hur de säkerställer att liknande saker inte inträffar 
igen. Ansvaret för en eventuellt brottslig gärning kan dock aldrig åläggas någon annan än den 
som utfört handlingen.  
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5. Åtgärder från kommunen 
Åtgärder på både lång och kort sikt kommer vidtas med anledning av händelsen. Det kommer att 
utredas hur kommunen kan arbeta för att skapa medvetenhet i de frågor som hanteringen visar 
brister inom. Bland annat handlar det om beslutsvägar, delegation och riktlinjer som ska följas. 
Uppdragsbeskrivningen för turismenheten behöver troligtvis förtydligas. Styrning, ledning och 
mandat behöver bli tydligare. Som nämns ovan bör såväl kultur- och utvecklingsnämnden som 
kommunledningskontoret utreda hur rättssäkerheten ska stärkas, inte minst för att motverka 
korruption.  

6. Slutsats 
Hanteringen av beachvolleybollturneringen och cykelfestivalen är oacceptabel. Det är ett led i ett 
mönster vilket påkallar åtgärder på kort och lång sikt. Agerandet tyder på en allvarlig brist i 
insikt av hur kommunens verksamhet, särskilt när den är av betydande ekonomisk karaktär, ska 
skötas. Ansvaret som kommunens ledande tjänstemän har gäller ytterst gentemot invånarna i 
Laholm.  
 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redogörelse för beachvolleybollturnering 2017 
2. Ekonomisk redogörelse för cykelevenemang 2017 
3. Grov sammanställning av rättsliga brister i hantering av beachvolleybollturnering 2017 

 
 
 
   

Peter Andreasson 
Kommunchef 

  
 

 
 


