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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av lekmannarevisorerna i Laholms kommuns granskat arbetet mot mutor 
och oegentligheter i de kommunala bolagen. Syftet med granskningen var att bedöma om 
bolagens styrelser och bolagsledningar säkerställt en god intern kontroll för att motverka, 
upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten. 

Den sammanfattande bedömningen är att bolagen i betydande utsträckning säkerställt en god 
intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade 
oegentligheter i verksamheten. Riskanalyserna behöver dock utvecklas avseende 
konsekvens- och sannolikhetsbedömningar. De interna kontrollplanerna för de båda bolagen 
behöver på ett bättre sätt tydliggöra hur kontrollpunkten för mutor och oegentligheter ska 
genomföras samt hur uppföljningen görs. Vidare bedömer vi att uppföljningen behöver 
dokumenteras tydligare.  

Vi ser det som positivt att ett flertal kontrollåtgärder har införts bland annat med syfte att 
reducera risk för mutor och oegentligheter. Vi bedömer däremot att bolagen tydligare behöver 
identifiera samt genomföra en riskbedömning av särskilt riskutsatta verksamheter och 
nyckelpersoner kopplat till mutor och oegentligheter. Slutligen bedömer vi att bolagen inte i 
tillräcklig utsträckning erbjuder möjligheten att inkomma med synpunkter och klagomål via sina 
hemsidor eller motsvarande.  

 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 Bolagens framtagna personalhandbok tydliggör inställningen till förmåner, mutor, 

bestickning och liknande.  

 Bolagen genomför inga dokumenterade riskanalyser avseende särskilt riskutsatta 

funktioner, kopplat till risken för mutor och oegentligheter. 

 För båda bolagen finns internkontrollplaner framarbetade.  
Det görs dock ingen systematisk och dokumenterad riskanalys till underlag för 
internkontrollplanerna.  

 Utöver bolagens internkontrollarbete finns ett antal kontrollåtgärder kopplade till 

mutor och oegentligheter. 

 Det erbjuds inga specifika utbildningar kring området mutor och oegentligheter för 

anställda i bolagen. 

 Information om bisysslor och mutor och oegentligheter behandlas vid nyanställning 

samt medarbetarsamtal. Vid medarbetarsamtalet följs även bisysslorna upp 

tillsammans med den anställda. 

 Bolagen har inte något klagomålshanteringssystem. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi bolagens styrelser att:  

 Upprätta en risk- och väsentlighetsanalys enligt vedertagen modell som del av 
internkontrollarbetet.  

 Tydligare dokumentera de uppföljningar som görs kopplat till den interna kontrollen. 
 Identifiera samt genomföra en riskbedömning av särskilt riskutsatta verksamheter och 

nyckelpersoner kopplat till mutor och oegentligheter. 
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1. Inledning 

 

1.1. 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. 

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. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om bolagens styrelser och bolagsledningar säkerställt 
en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade 
oegentligheter i verksamheten. 

 

Följande revisionsfrågor besvaras: 
 

 Har bolagen en tillräcklig intern kontroll? 
 Finns en god internkontrollmiljö? 
 Genomförs tillräckliga kontrollaktiviteter? 
 Grundas den interna kontrollen på en dokumenterad och heltäckande riskanalys? 
 Finns riktlinjer och rutiner för hantering av mutor och oegentligheter? 
 Genomförs uppföljning och utvärdering av området? 

1.3. Avgränsning  

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt genom intervjuer med berörda 
nyckelfunktioner inom bolagen (se bilaga 1). 
 
Granskningen avser de kommunala bolagen Kommunfastigheter i Laholm AB samt 
Laholmshem AB. 

1.4. Revisionskriterier 

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 
 

 Brottsbalken, 10 kap. och 20 kap. 
 Laholms kommuns policy mot korruption 

 Bolagens personalhandbok 
 COSO-modellen för intern kontroll 
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1.5. Metod 

Denna granskning bygger på en metod som Riksrevisionen utarbetade i samband med 
granskningsinsatser av ett antal statliga myndigheter, bland annat dåvarande Banverket och 
Läkemedelsförmånsnämnden. På basis av denna metod har sedan EY utarbetat en metod 
anpassad för kommuner.  
 
Utgångspunkten vid granskningen av den interna kontrollen är COSO-modellen, den 
internationellt mest vedertagna metoden för att stärka en organisations interna kontroll. För 
varje moment i COSO-modellen har ett antal frågor, särskilt anpassade för uppdraget, ställts. 
Frågorna är utvalda utifrån vår samlade erfarenhet om vilka aspekter som är betydelsefulla i 
en organisation för att minska riskerna för mutor/oegentligheter. 
 

För varje moment i COSO-modellen har ett antal frågor ställts. Svaren 
och i vissa fall bifogad dokumentation har bedömts och utgör i sin tur 
bedömningen av bolagens hantering.  
 
Bedömningen per moment illustreras med hjälp av en färgkarta (se 
figur). Den gröna färgen indikerar att det finns utarbetade rutiner och 
implementerade rutiner och arbetssätt och/eller en djup förståelse för 
en viss fråga/frågeställning. Det bör även finnas dokumentation som 
styrker påstående/metodik eller annat.  
 
Den gula färgen visar att rutiner och arbetssätt till vissa delar finns 
utarbetade och är implementerade i verksamheten. Den gula färgen 
kan också indikera på en allmän förståelse för eller insikt om en 
fråga/frågeställning. I allmänhet styrks påståendet eller metodiken inte 
av någon direkt dokumentation.  
 
Den röda färgen indikerar att bolagen enbart har rudimentära rutiner 
och arbetssätt, alternativt en bristfällig förståelse för frågeställningarna. 
Dokumentation saknas. 

 

1.6. Tidigare granskning 

En granskning av kommunens interna kontroll kopplat till mutor, bestickning och oegentligheter 
genomfördes under 2015. Fokus i genomförd granskning var huruvida kommunstyrelsen i 
Laholms kommun säkerställt att kommunen utformat grundläggande rutiner och riktlinjer i syfte 
att motverka mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten, inkluderat bolagen. 
 
Slutsatserna betonade bland annat att det fanns en gedigen dokumentation avseende policys 
och riktlinjer i kommunen, vilka för bolagens del kompletterats med egenutformad 
personalhandbok vari även policy för gåvor framgick. Bedömning gjordes vidare att kommunen 
hade en tydlig värdegrund baserad på tillit och öppenhet men att det saknades dokumentation 
för särskilt riskutsatta nyckelpersoner och verksamheter i den interna kontrollen. 
 
Vidare konstaterades att kommunen ej genomförde riskanalyser som del av 
internkontrollplanerna, och att de kommunala bolagen ej antagit en internkontrollplan. 
Kontrollaktiviteterna bedömdes som goda och de kommunala bolagen och kommunen 
tillämpade ett systematiskt arbete med Skatteverket för kontroll av entreprenörer/leverantörer.  
 

Kontrollmiljö 

Är bolagens inställning 
till 

mutor/oegentligheter 
klart uttalad? 

Finns erforderliga 
interna regelverk som 

reglerar risk för 
mutbrott och 

oegentligheter? 

Har särskilt riskutsatta 
verksamheter eller 

nyckelpersoner 
identifierats av 

ledningen? 
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Avslutningsvis bedömdes att information och internutbildning avseende mutor och bestickning 
borde utvecklas och exempelvis vara del av introduktionsutbildningar. Likaså betonades att 
det inte fanns en whistleblower-funktion i kommunen och att kommunen borde överväga att 
införa ett anonymt incidentrapporteringssystem kopplat till mutor, bestickning och 
oegentligheter.  
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2. Lagar och riktlinjer 

Mutor och bestickning är väldefinierade juridiska begrepp som regleras i bland annat 
brottsbalken, se nedan avsnitt 2.1. En muta betraktas som en gåva eller förmån som lämnas i 
syfte att påverka någons tjänsteutövning. I granskningen har vi bland annat kartlagt och 
bedömt olika insatser för att säkerställa att gåvor och förmåner hanteras på ett korrekt sätt och 
att rutiner finns för leverantörskontakter.   

2.1. Lagstiftning mot mutor, bestickning och tjänstefel 

Området mutor och bestickning samt tjänstefel regleras i brottsbalkens 10 kap. (förskingring, 
annan trolöshet och mutbrott) samt 20 kap. (tjänstefel m.m.). 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. De anställda som ägnar sig åt myndighetsutövning 
(tillståndsgivning, inspektion mm.) samt t.ex. upphandlare är särskilt integritetskänsliga. 

2.2. Interna riktlinjer 

Kommunfullmäktige i Laholms kommun beslutade om Laholms kommuns policy mot korruption 
2016-01-16, vilken ersatte tidigare policy från 2004 (Policy mot mutor och bestickning). Policyn 
ska även följas av de kommunala bolagen. 
 
Syftet med policyn uppges vara att tydliggöra gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig 
förmån för medarbetare och förtroendevalda i Laholms kommun och de kommunala bolagen. 
Styrdokumentet ska fungera som ett stöd för alla anställda och förtroendevalda och syftar även 
till att tydliggöra för leverantörer vad som gäller i Laholms kommun. 
 
Utöver att redogöra för gällande lagstiftning tydliggörs att det inte finns några tydliga 
beloppsgränser eller detaljerade regler för vad som utgör en muta. Gränsen mellan en tillbörlig 
och en otillbörlig förmån kan växla från tid till annan och beroende på verksamhetsområde. 
Den som är offentliganställd ska dock alltid betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan 
misstänkas påverka tjänsteutövningen. 
 
Frågor framläggs vilka den anställde alltid bör ställa sig då denna erbjuds något från en 
utomstående part: 
 

 Är detta en förmån? 
 Varför erbjuds den mig? 
 Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning? 
 Hur är förmånen beskaffad och vad är den värd? 
 Vilket inflytande har jag på min arbetsgivares relation med den som erbjuder 

förmånen? 
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Några närmare konkreta situationer då den anställd eller förtroendevalde kan erbjudas 
förmåner diskuteras. Avseende måltider anges bland annat att den anställde inte ska låta sig 
bjudas på måltid av en leverantör eller arrangör om måltiden inte har ett naturligt samband 
med arbetet/uppdraget. Middagen får inte vara det primära syftet med sammankomsten och 
att bli bjuden på alkohol är alltid att förstå som en otillbörlig förmån. Vidare anges att det aldrig 
är tillåtet att låta sig bjudas på en måltid i samband med en upphandling, oavsett vilken roll 
den anställde har i upphandlingsprocessen. 
 
Avseende kundträffar anges bland annat att om ett företag som bolaget handlar med bjuder 
på en kundträff med enklare måltid är det normalt tillåtet att delta, förutsatt att syftet med träffen 
är att utbyta information. Träffen får dock inte vara lyxbetonad och i de fall träffen fordrar 
övernattning ska bolaget bekosta detta själv. 
 
Studieresor, kurser och konferenser som affärskontakter bjuder på ska det alltid tackas nej till. 
Om det rör sig om ett arrangemang som bedöms vara centralt att delta i ska bolaget stå för 
kostnaderna för såväl resa som uppehälle. 
 
Gällande gåvor anges att den anställde som princip aldrig ska ta emot dessa från 
utomstående. Dessa kan vara av många olika slag och inkludera presenter men även vara 
biljetter till diverse evenemang och liknande. Gåvor som anses vara av obetydligt värde kan 
dock accepteras, men rena penninggåvor ska aldrig tas emot. Särskild restriktivitet ska gälla 
för den som arbetar med myndighetsutövning, med upphandling eller med vård och omsorg. 
 
När det kommer till bredare tjänster anges att mutor även kan förekomma i flera olika former. 
En sådan muta kan exempelvis bestå i sidoleveranser från en viss leverantör vid ombyggnation 
av hus och i dessa lägen är det särskilt viktigt att vara uppmärksam då den anställde som 
privatperson begär in offert från ett företag som hen samtidigt har haft en tjänstemässig relation 
till. 
 
Utöver att tydliggöra förhållningssättet inom ett antal olika situationer enligt ovan, framlägger 
även policyn andra intressekonflikter som kan finnas, så som jäv och bisysslor. Avslutningsvis 
tydliggörs rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäcks. Här anges att i de fall den 
anställde misstänker att någon tagit emot en otillbörlig muta i första hand ska anmäla detta till 
närmaste chef.  
 
Mottagningsfunktionen kan nyttjas då de vanliga kanalerna inte är möjliga eller lämpliga att 
använda, exempelvis vid allvarliga oegentligheter. Allvarliga oegentligheter ska då förstås som 
brott i tjänsten vilket kan medföra fängelse (mutbrott eller annan ekonomisk brottslighet). 
Mottagningsfunktionens uppgift är att utreda framförda misstankar, och utgörs av i de fall 
anmälan avser kommunens bolag, VD. 

2.2.1. Personalhandbok för Laholmshem AB och Kommunfastigheter AB 

Utöver ovanstående policy har bolagen för egen del framarbetat en gemensam 
personalhandbok (senast reviderad 2018-09-01). Personalhandboken reglerar och tydliggör 
hantering och förhållningssätt inom ett flertal områden, däribland bisysslor, förmåner samt 
gåvor till/från kunder och leverantörer. 
 
Kopplat till området för bisysslor anges att arbetstagaren är skyldig att anmäla denna och 
lämna de uppgifter som behövs för bedömning av bisysslan. Förekomst av bisyssla ska vara 
känd av arbetstagaren och information inhämtas vid anställningstillfället samt i samband med 
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det årliga medarbetarsamtalet. Personalhandboken klargör, enligt LOA 7 §, att arbetsgivaren 
ska förbjuda bisysslan om denna rubbar förtroendet för arbetstagarens opartiskhet i arbetet 
eller kan skada myndighetens anseende. Vidare klargörs att arbetsgivaren kan förbjuda 
bisysslan, enligt AB 8 §, om arbetsgivaren finner att denna inverkar hindrande på 
arbetsuppgifterna, eller innebär verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 
 
Avseende förmåner anges vilka olika förmåner bolagen erbjuder sina anställda, inkluderat vad 
som gäller för gåvor vid olika tillfällen (50- och 60-årsdag, minnesgåvor osv.). Avseende kurser 
och konferenser beslutas detta av närmaste chef. I de fall dessa är förknippade med kostnader 
för flyg och övernattning ska beslut fattas av VD. 
 
Det trettonde kapitlet i personalhandboken tydliggör policy angående gåvor till/från kunder och 
leverantörer. Här tydliggörs att generositet är något positivt, men att gåvor av olika slag 
(måltider, resor, semesterförmåner, rabatter osv.) lätt kan gå från tillbörlig till otillbörlig 
påverkan och därmed utgöra korruption. För att anställda inom företaget inte ska råka ut för 
misstanke om bestickning eller mutbrott anges bland annat följande rutinförfarande gälla: 
 

 Alla lämnade och erbjudna gåvor och andra förmåner från annan part som sker med 
koppling till tjänsteutövningen, ska redovisas till närmaste chef eller VD. Detta ska 
göras omgående. 

 Den anställde ska genast tacka nej till sådan gåva som kan uppfattas som otillbörlig 
och genast informera närmaste chef 

 Alla lämnade eller erbjudna gåvor och andra förmåner till annan part som sker med 
koppling till tjänsteutövningen, förutsätter att närmaste chef eller VD godkänt 
handlingen i förväg 

 I tveksamma fall ska Institutet mot mutor rådfrågas 
 Alla anställda ska fortlöpande rapportera till VD om alla lämnade, utlovade eller 

erbjudna gåvor och förmåner. 
 
Vidare anges att ovanstående uppgifter ska sammanställas i en företagsgemensam 
förteckning som ska vara öppen för alla på företaget. 
 
Kopplat till bestickning tydliggörs att det är den fysiska personen som straffas vid ett 
bestickningsbrott och inte företaget. Några konkreta situationer anges då risk föreligger att 
den anställde uppträder som bestickare, exempelvis då denne visar gästfrihet, erbjuder en 
studie- eller PR-resa eller när säljfrämjande åtgärder vidtas. 
 
Avseende mutbrott klargörs att detta föreligger i de fall en anställd inte tackar nej till en 
otillbörlig förmån i syfte att gynna bestickaren. Några exempel på mutbrott anges, samt när 
den anställde riskerar att ta emot en muta, exempelvis då den anställde låter sig bjudas, 
tar emot en present eller vinst, tackar ja till resa osv. 
 
För att avgöra huruvida en förmån är att förstå som otillbörlig uppges att en särskild 
bedömning ska göras i varje enskilt fall. Exempel på tillbörliga förmåner, vilket då ingår 
som en naturlig del i mottagarens tjänsteutövning, uppges vara arbetslunch, julkorg, 
mindre varuprov eller exempelvis gåva i samband med ett studiebesök hos ett företag. 
Exempel på otillbörliga förmåner uppges bland annat kunna vara penninggåvor, frikort, 
sidoleveranser av varor och tjänster, förfogande över båt eller fordon eller helt eller delvis 
betalda nöjesresor. 
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3. Intern kontroll mot mutor och oegentligheter 

 

3.1. Kontrollmiljö 

 
Inom ramen för granskningen har bolagens kontrollmiljö bedömts. Kontrollmiljön tar sin 
utgångspunkt i bolagens ledarskap och uttalade inställning. Vidare har vi bedömt om 
kontrollmiljön stärkts av tydliga riktlinjer, antingen kommungemensamma eller specifikt 
utformade av bolagen. Huruvida ledningen identifierat riskutsatta funktioner inom 
verksamheten har också beaktats. 

3.1.1. Iakttagelser 

Bolagen omfattas av framtagen kommunövergripande Policy mot korruption. Utöver nämnda 
policy tydliggörs genom bolagens framtagen personalhandbok inställningen till förmåner, 
mutor, bestickning och liknande. I flera fall tydliggörs olika områden genom konkreta exempel, 
i synnerhet då det inte alltid förekommer en tydlig gränsdragning för vad som är att förstå som 
korrekt. Utöver inställning till ovanstående tydliggörs i de flesta fall det rutinförfarande som 
föreligger vid beslut och hantering om exempelvis resor, gåvor och förmåner. 
 
De intervjuade upplever att mutor och oegentligheter blivit mindre förekommande över tid, och 
att bolagen av den anledningen inte behöver ha rigida kontrollstrukturer avseende det. 
Bolagen förlitar sig på personalhanboken och att medarbetarna genom den ska få all 
nödvändig information avseende bolagens inställning till mutor och oegentligheter samt hur en 
anställd ska agera vid misstanke om förekomst.  
 
Det framkommer att bolagen inte genomför någon dokumenterad riskanalys avseende 
riskutsatta delar av verksamheten eller nyckelpersoner.  Identifieringen av riskutsatta 
funktioner bygger i nuläget på bolagsledningens kännedom om organisationen. Ett antal 
exempel avseende riskutsatta funktioner lyfts i samband med intervju. De funktioner som köper 
in mängdvaror uppges generellt vara mer riskutsatta för mutor och oegentligheter än övriga 
funktioner inom bolagen. Detta gäller bland annat personer inom grönyteskötsel och 
snöröjning.  
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3.1.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att det inom bolagen finns en uttalad inställning 

till mutor och oegentligheter. Företagskulturen inom bolagen bygger till 

stor del på tillit och förståelse för denna typ av frågeställningar.  

Vi ser det som positivt att personalhandboken redogör för hur en 

anställd ska agera vid misstanke om mutor och oegentligheter. Däremot 

har inte bolagen identifierat särskilt riskutsatta verksamheter eller 

nyckelpersoner inom företaget.   

Kontrollmiljö 

Är bolagens inställning 
till 

mutor/oegentligheter 
klart uttalad? 

Finns erforderliga 
interna regelverk som 

reglerar risk för 
mutbrott och 

oegentligheter? 

Har särskilt riskutsatta 
verksamheter eller 

nyckelpersoner 
identifierats av 

ledningen? 
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3.2. Riskbedömning 

 
Bolagen har en skyldighet att leda och löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Enligt 
kommunens reglemente för intern kontroll ska framtagandet av interna kontrollplaner föregås 
av en dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. En sådan riskanalys bör enligt vår mening 
kunna inkludera risken för förekomst av mutor eller andra oegentligheter. 

3.2.1. Iakttagelser 

Kommunens reglemente för intern kontroll anger att en risk- och väsentlighetsanalys ska göras 
som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet.  
 
För båda bolagen finns internkontrollplaner framarbetade, vilka för 2018 innehöll totalt 43 
rutiner (i respektive plan). Någon dokumenterad riskvärdering kopplat till prioriterade risker 
framgår ej. En kortfattad riskbedömning anges kopplat till respektive rutin men denna redogör 
primärt för riskens innehåll, snarare än att ange en värdering av risken som sådan 
(sannolikhet/konsekvens). 
 
Vid intervju framkom att det inte görs någon dokumenterad analys av vilka funktioner som är 
mest riskutsatta i verksamheten. Vidare görs det ingen årlig riskanalys till underlag för 
internkontrollplanerna. De riskbedömningar som görs fokuserar, enligt vad som framkom vid 
intervjun, på arbetsmiljö, fysiska risker och psykosociala risker. Internkontrollplanen uppges 
revideras årligen, men planerna är identiska för åren 2017 och 2018. 
 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att de kommunala bolagen kan utveckla sitt interna 
kontrollarbete avseende riskbedömningen. Det är en brist att bolagen 
inte genomför systematiska riskanalyser som grund för den interna 
kontrollen, inklusive identifierade s.k. bruttorisklistor. Riskanalysen ska 
kontinuerligt uppdateras (årligen) inom ramen för den interna kontrollen. 
Vi anser att det finns behov av att identifiera vilka funktioner som har 
störst risk i verksamheten och genomföra en särskild riskbedömning 
gällande dessa. 
 
Vi bedömer det som positivt att intern kontrollplanerna för de båda 
bolagen innehåller en punkt kopplad till mutor och oegentligheter. 
Däremot saknas tydlighet avseende hur kontrollpunkten ska mätas och 
följas upp. Vidare saknas en tydliggjord värdering av risken i intern 
kontrollplanerna.  
 
  

Riskbedömning 

Har bolagen/den 
operativa ledningen 

tagit fram en 
riskanalys för 

verksamheten? 

Har ledningen 
inkluderat risk för 

mutor/oegentligheter 
i riskbedömningen? 

Finns särskild 
riskbedömning för de 

mest riskutsatta 
funktionerna i 

verksamheten? 
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3.3. Kontrollaktiviteter 

 
Kontrollaktiviteter är olika insatser som syftar till att säkerställa att bolagen och ledningens 
direktiv följs och att identifierade risker minimeras. Bolagen är bedömda utifrån sina 
kontrollaktiviteter för att minska risken för mutor och oegentligheter, och 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. 

3.3.1. Iakttagelser 

Korruptionsrisker utgör ett av de prioriterat område i såväl Kommunfastigheter AB:s som 
Laholmshems AB:s interna kontrollplaner (2018). I fokus står risk för konkurrerande eller 
förtroendeskadlig verksamhet samt risk för mutor hos personalen. Kontrollmetoden anges vara 
riktlinjer och regler avseende korruptionsrisker m.m. och kontroll ska utföras av respektive 
chef. Kontrollaktiviteten ser ut enligt följande: 
 
Rutin Riskbedömning Kontrollmetod Kontroll 

utföres av 
Ansv 
chef 

Avstämning 

Korruptionsrisker 
(Kommunfastigheters 
personal) 

Risk för 
konkurrerande 
eller 
förtroendeskadlig 
verksamhet. Risk 
för mutor. 

Riktlinjer och 
regler avseende 
korruptionsrisker 
m.m.  

Respektive 
chef 

VD Diskuteras 
bland annat 
vid 
nyanställning 

 
Åtgärden/kontrollmetoden anges vara riktlinjer och regelverk, vari det anges att medarbetaren 
ska vända sig till närmaste chef vid misstanke eller försök till påverkan. Respektive chef 
genomför således endast kontroll om detta skulle vara aktuellt. Vid det tillfälle som 
medarbetaren skulle rapportera om ovan ska detta tas upp i en gemensam 
företagsförteckning.  Vid intervju framkom att ett sådant tillfälle inte har inträffat, och att det 
därmed inte finns någon förteckning.  
 
Riskerna för mutor och oegentligheter kopplat till upphandling uppges ha reducerats genom 
att fler ramavtal har upphandlats istället för att genomföra direktupphandlingar. Även 
rekryteringen av en egen upphandlare på heltid uppges ha förbättrat strukturen för bolagens 
upphandlingar. Vidare använder sig bolaget ofta av samarbetsavtal.  
 
Vid intervju framkom även att medarbetare inte får använda samma leverantör för privat bruk 
som bolaget använder sig av. Restriktionen är inte angiven i personalhandboken, utan är icke-
dokumenterad praxis, denna praxis ska vara känd av medarbetarna. Vid förnyad 
konkurrensutsättning anges att alltid både teknikfunktionen och projektfunktionen är 
inblandade i förfarandet.  
 
Det råder, enligt vad som framkom vid intervju, en öppen kultur på bolagen där praxis är att 
det alltid är ett flertal personer inblandade i beslutsfattande, inga beslut fattas av enskild 
person. Vidare är det inte bara en person som har kontakt med leverantören eller som är 
ensam om ett ansvarsområde. Bolagen hade tidigare områdeschefer (geografiskt) men har 
centraliserat sin organisation. Centraliseringen ökar flexibiliteten men har också varit en åtgärd 
för att skapa en bättre insyn i de projekt och uppdrag som bolagen är involverade i. 
 
Ytterligare återkommande kontroller som sker är vid månadsbokslut, där det enligt uppgift alltid 
är två anställda som går igenom det. Bolagen använder sig sedan den 1:a januari 2019 av 
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Inyett som är en kontrollfunktion inför att utbetalning sker. Systemet uppmärksammar felaktiga 
betalningar, dubbelbetalningar, bluffakturor, avvikande betalningsmönster, F-skatt m.m. 
 
Det framgår av intervjuer och dokumentstudier att båda bolagen har utarbetade rutiner för 
attest av fakturor. Bolagen har fyra attestnivåer, vilket även anges i bolagens attestförteckning. 
 

3.3.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att det sker ett antal kontrollaktiviteter kopplade 
till mutor och oegentligheter. Bland annat kopplat till att minska riskerna 
vid avrop och upphandling. Genom den s.k. four eyes principle, 
bedömer vi att riskerna i verksamheten också minskar.  
 
Flertalet av kontrollerna är inte dokumenterade i bolagens interna 
kontrollplaner. Genom att införa kontrollerna i de interna 
kontrollplanerna skulle strukturen avseende kontrollåtgärder gentemot 
mutor och oegentligheter tydliggöras och stärkas.  
  

Kontrollaktiviteter 

Vilka kontrollåtgärder 
har ledningen infört i 

syfte att begränsa 
risken för mutbrott 
och oegentligheter? 

Är organisationen 
utformad för att bidra 

till minskad risk i 
verksamheten? 
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3.4. Information och kommunikation 

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

3.4.1. Iakttagelser 

Det erbjuds inga specifika utbildningar kring området mutor och oegentligheter för anställda i 
bolagen. Vid nyanställning ges medarbetaren en introduktionsutbildning. Denna utbildning 
lyfter enligt uppgift ett flertal aspekter av bolagens policys och riktlinjer. En av riktlinjerna som 
enligt uppgift tas upp i samband med nyanställning är riktlinjen om mutor och oegentligheter. 
Det finns, enligt uppgift, ingen introduktionsplan att ta del av där punkten för mutor och 
oegentligheter framgår.  
 
Vid medarbetarsamtal ställs fråga om bisysslor till den anställda, vilket är dokumenterat i 
checklistan i mallen för medarbetarsamtalet. Vidare förekommer i checklistan en punkt om 
information avseende mutor och bestickning. Bolaget gör vid tillfället för granskningen ingen 
kontroll av bisysslor mot bolagsverket, därmed görs ingen jämförelse och kontroll mellan 
bolagens egna förteckningar över bisysslor och bolagsverkets förteckning.  
 
Båda bolagen förlitar sig på linjeorganisationen i rapporteringen kring brister i efterlevnad av 
bolagens riktlinjer mot mutor och oegentligheter. I första hand ska medarbetare kontakta 
närmsta chef. Om det är denne som anmälan avser ska nästa chef i linjeorganisationen 
kontaktas. 
 
Det uppges finnas en företagskultur där de anställda känner stort förtroende för sina närmaste 
chefer och VD, varpå ledningen menar att medarbetare kommer att gå till VD eller närmaste 
chef vid misstanke om mutor och oegentligheter. 
 

3.4.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att bolagen kan utveckla sin internutbildning 
avseende mutor och oegentligheter. Vidare bör bolagen kontinuerligt 
lyfta diskussionen i syfte att skapa en medvetenhet om problematiken, 
t.ex. vid arbetsplatsträffar och personalmöten. Vi ser det som positivt 
att personalhandboken tydliggör hur medarbetare ska rapportera 
misstänkta incidenter kopplat till mutor och oegentligheter. Det är också 
positivt att bisysslor kontinuerligt diskuteras med varje medarbetare. 
  

Information & 
kommunikation 

Har bolagen genomfört 
internutbildning för alla 

anställda? 

Finns det något system 
för anställda inom 
organisationen att 
rapportera brister i 

efterlevnad? 

Finns styrande 
dokument för hur 

misstanke om 
oegentligheter ska 

kommuniceras? 
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3.5. Uppföljning och utvärdering 

 
Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process 
som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden. Bolagen har i denna granskning 
bedömts avseende uppföljning av kontroll av mutor och dylikt. 

3.5.1. Iakttagelser 

En uppföljning av internkontrollen ska beakta hela processen, det vill säga inte bara om en 
kontrollåtgärd är genomförd och dess resultat. Då den interna kontrollen i en organisation 
syftar till att minska riskerna för att målen i verksamheten inte kan uppnås är det också detta 
som ska vara föremål för uppföljningen.  

Det anges inte i den interna kontrollplanen för de båda bolagen hur kontrollmålet för 
korruptionsrisk (Risk för konkurrerande eller förtroendeskadlig verksamhet. Risk för mutor.) 
ska mätas samt med vilken frekvens det ska ske.  

Varje år har cheferna på bolagen ett möte där internkontrollpunkterna gås igenom. Varje 
medarbetare i chefsgruppen får några kontrollpunkter var att följa upp. Det uppgavs vid 
intervjun vara olika hur kontrollerna genomförs och om de dokumenteras. Vi har inte tagit del 
av någon uppföljning och utvärdering av den risk i de interna kontrollplanerna som avser mutor 
och oegentligheter (korruptionsrisk).  
 
Vid intervju uppgavs att bolagen inte har något klagomålshanteringssystem, anledningen 
anges vara att förekomsten av klagomål inte är tillräckligt vanligt. Inkomna 
klagomålshandlingar kommer till bolagens kundcenter och diarieförs därefter (om det gäller 
klagomål från boenden i bolagens fastigheter). Telefonsamtal diarieförs normalt inte, men kan 
göra det om så bedöms lämpligt, detta har enligt uppgift skett vid ett fåtal tillfällen.  

3.5.2. Bedömning 

Det är vår bedömning att bolagen kan stärka uppföljningen av den 
interna kontrollen avseende mutor och oegentligheter. Som en del i 
den kontrollprocess som uppföljningen tar sin grund i kan bolagen 
skapa en tydligare struktur för uppföljningen av den interna kontrollen 
kopplat till mutor och oegentligheter. Givet att en internkontrollplan 
upprättas och genomförs bedömer vi att det är främst 
dokumentationen av genomförda insatser som behöver utvecklas.   

Det är vår bedömning att bolagen kan förbättra möjligheten att 
inkomma med synpunkter och klagomål via sina hemsidor eller 
motsvarande.  

 

Uppföljning & 
utvärdering 

Finns uppföljning av 
kontroll av 

mutor/oegentligheter? 
Ingår hela 

kontrollprocessen i 
uppföljningen? 

Finns en 
klagomålshantering för 

uppföljning av 
synpunkter? 
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4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

 

Vår sammanfattande bedömning är att bolagen i betydande utsträckning säkerställt en god 
intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade 
oegentligheter i verksamheten.  

Vi grundar vår bedömning på att bolagens personalhandbok tydliggör för inställningen till mutor 
och oegentligheter samt hur misstanke om dessa ska rapporteras. Vidare behandlar både 
bisysslor och mutor och oegentligheter vid de årliga medarbetarsamtalen samt lyfts, enligt 
uppgift, som en informationspunkt i samband med nyanställning. 

Det är vår bedömning att riskanalyserna behöver utvecklas i avseende till konsekvens- och 
sannolikhetsbedömningar. Intern kontrollplanerna för de båda bolagen behöver på ett bättre 
sätt tydliggöra hur kontrollpunkten för mutor och oegentligheter ska genomföras samt hur 
uppföljningen görs. Vidare behöver uppföljningen dokumenteras tydligare.  

Vi ser det som positivt att ett flertal kontrollåtgärder har införts bland annat med syfte att 
reducera risk för mutor och oegentligheter. Vi bedömer däremot att bolagen tydligare behöver 
identifiera samt genomföra en riskbedömning av särskilt riskutsatta verksamheter och 
nyckelpersoner kopplat till mutor och oegentligheter.  

Slutligen bedömer vi att bolagen inte i tillräcklig utsträckning erbjuder möjligheten att inkomma 
med synpunkter och klagomål via sina hemsidor eller motsvarande.  
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Revisionsfrågor Svar 

Har bolagen en tillräcklig intern kontroll 

avseende mutor och oegentligheter? 

Delvis. Många kontrollåtgärder förekommer, men de är 
sällan dokumenterade. 

Finns en god internkontroll-miljö? I stort sett ja. 

Genomförs tillräckliga kontrollaktiviteter? Ja 

Grundas den interna kontrollen på en 

dokumenterad och heltäckande riskanalys? 

Nej. 
Ingen dokumenterad riskanalys framarbetas som i sin tur 
ligger till grund för prioriterade områden inom 
internkontroll-arbetet. Den riskvärdering som gjorts 
tydliggörs ej heller i beslutad internkontrollplan. 

Finns riktlinjer och rutiner för hantering av 

mutor och oegentligheter? 

Ja. 
Såväl kommunövergripande policy avseende korruption 
som bolagens personalhandbok reglerar på olika sätt 
området för mutor och oegentligheter. Sistnämnda 
dokument tydliggör i större omfattning de konkreta rutiner 
som föreligger inom båda här granskade bolag, inkluderat 
förfarande vid misstanke om mutbrott eller dylikt.  

Genomförs uppföljning och utvärdering av 

området? 

Delvis.  
Vi har inte fått ta del av någon uppföljning av 
kontrollpunkten för mutor och oegentligheter i bolagens 
interna kontrollplaner. Däremot framgår att uppföljning av 
bisysslor och information om mutor och oegentligheter 
förekommer vid varje medarbetarsamtal.  

 

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi bolagens styrelser att:  

 Upprätta en risk- och väsentlighetsanalys enligt vedertagen modell som del av 
internkontrollarbetet.  

 Tydligare dokumentera de uppföljningar som görs kopplat till den interna kontrollen. 
 Identifiera samt genomföra en riskbedömning av särskilt riskutsatta verksamheter och 

nyckelpersoner kopplat till mutor och oegentligheter. 

 

 

 

Laholm den 28e maj 2019 

Jakob Smith  Julia Campbell   
EY  EY     
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 VD för bolagen 

 Ekonomichef för bolagen 

 Driftchef 

 

Medverkat vid intervjuerna: 

 Tommy Jacobson, förtroendevald revisor 

 
Dokument: 
 
 Reglemente för intern kontroll 
 Policy mot korruption 
 Personalhandbok  
 Intern kontrollplan Kommunfastigheter 2018 och uppföljning till kommunen 
 Intern kontrollplan Laholmshem AB 2018 och uppföljning till kommunen 
 Mall och checklista för medarbetarsamtal 
 Årshjul 


