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Granskning av intern kontroll kopplat till mutor, bestickning och oegentligheter 

 

EY har av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun fått i uppdrag att granska kommunens 

interna kontroll mot mutor och bestickning. Syftet med granskningen är att svara på den övergripande 

frågan om den politiska ledningen i nämnder och kommunstyrelsen samt att dess förvaltningar har 

säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott, bestickning och 

därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.  

Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer:  

 

 Laholms kommun har antagit ett flertal riktlinjer och policys med bäring för den interna kontrollen 
avseende mutor, bestickning och oegentligheter. Vår bedömning är att dokumentationen är 
gedigen. Däremot rekommenderar vi kommunen att kontinuerligt uppdatera dessa i syfte att 
återspegla förändringar i förutsättningar och tillämpning. De kommunala bolagen, Laholmshem 
AB och Kommunfastigheter i Laholm AB, har utöver kommunens dokumentation kompletterat sin 
personalhandbok med policy för gåvor. 

 Vi bedömer att kommunen har en tydlig värdegrund som baseras på tillit och öppenhet. Det är vår 
bedömning att detta bidrar till en god kontrollmiljö avseende mutor, bestickning och 
oegentligheter. Det är viktigt för kommunen att förtroendevalda och förvaltningens högsta 
tjänstemän verkar på ett klanderfritt sätt i syfte att förmedla kommunens inställning till mutor, 
bestickning och oegentligheter. Det framgick dock att dokumentation för särskilt riskutsatta 
nyckelpersoner och verksamheter saknas i den interna kontrollen.  

 Kommunen genomför ej riskanalyser som del av internkontrollplanerna. Vidare har de kommunala 
bolagen inte antagit en internkontrollplan. Vi rekommenderar kommunen att upprätta en risk- och 
väsentlighetsanalys enligt vedertagen modell som del av internkontrollarbetet. Vi rekommenderar 
även de kommunala bolagen att upprätta en internkontrollplan som förankras i styrelsen.  

 Vi bedömer att kontrollaktiviteterna i kommunen är goda. Det genomförs såväl 
kommunövergripande som nämndspecifika kontroller. Kommunen och de kommunala bolagen 
tillämpar också ett systematiskt arbete med Skatteverket för kontroll av 
entreprenörer/leverantörer. Det är vidare vår bedömning att kommunen i förhållande till sin 
storlek anpassar organisationen på ett sätt som har en positiv påverkan för motverkandet av risk 
för mutor, bestickning och oegentligheter.  

 Vi bedömer att kommunen kan utveckla informeringen och internutbildningen avseende mutor- 
och bestickning. Policyn mot mutor och bestickning bör exempelvis inkluderas i 
introduktionsutbildningen. Det är däremot positivt att policyn ingår i de årliga 
medarbetarsamtalen. Det framgår att kommunen inte tillämpar någon whistleblower-funktion. Det 
är vår bedömning att frågor gällande mutor, bestickning och oegentligheter är av sådan vikt att 
kommunen bör överväga införa ett internt anonymt incidentrapporteringssystem.  

 

 



 
  

   

 

 Det är vår bedömning att kommunstyrelsen kan förbättra uppföljningen av policyn mot mutor och 
bestickning. Detta för att säkerställa policyns efterlevnad. Kommunens och de kommunala 
bolagens samarbete med Skatteverket ser vi däremot som särskilt positivt i detta avseende. Vi kan 
konstatera att de två senaste årens internkontrollplaner ej inkluderat mutor, bestickning eller 
oegentligheter som kontrollmoment. Vi noterar vidare att kommunen tillämpar ett klagomåls- och 
synpunktshanteringssystem via sin hemsida. 
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