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1. Sammanfattning 

Ernst & Young har av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun fått i uppdrag att 
granska kommunens interna kontroll mot mutor. Syftet med granskningen är att svara på den 
övergripande frågan om den politiska ledningen i nämnder och kommunala bolag samt dess 
förvaltningar har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra 
mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten.  

 Kommunens riktlinje för mottagande av representation skulle kunna stärka den inter-
na kontrollen då den förtydligar vilka förmåner som är accepterade i organisationen 
genom angivna beloppsgränser. Den är dock inaktuell då den antogs för många år 
sedan och vår bedömning är att den inte längre är känd i organisationen.  

 Vidare noterar vi att det på kommunledningsnivå givits uttryck för en uppfattning om 
att lagstiftningen är tillräcklig för att reglera området. Vi vill poängtera att lagstiftning 
självfallet gäller men att interna riktlinjer stärker kontrollmiljön genom att de visar på 
att organisationen beaktar och lägger vikt vid frågorna. 

 Inledningsvis är det positivt att i princip alla granskade nämnder och bolag uppvisat 
dokumenterade riskanalyser, då dessa bidrar med trygghet i organisationen om att 
rätt kontroller genomförs. Det är dock en brist att flertalet nämnder och bolag inte 
ställt risken för mutor eller andra liknande oegentligheter mot andra risker i verksam-
heten i sin riskanalys. Vidare ser vi det som en brist att ingen av nämnderna/bolagen 
tagit fram en verksamhetsanpassad riskanalys som beaktar de olika funktionernas 
riskutsatthet.  

 Vår bedömning är att ett fortsatt utvecklingsarbete avseende att minska riskerna för 
mutor och oegentligheter förutsätter att riskanalysen bryts ned på de funktio-
ner/områden där störst risker identifierats.  

 Kontrollaktiviteterna inom kommunen bedöms generellt som tillfredsställande. Utöver 
socialnämndens och samhällsbyggnadsnämndens kontrollaktiviteter, vilka är direkt 
kopplade till risken för mutor/oegentligheter, har aktiviteterna inte tillkommit främst för 
att förhindra mutbrott men flera åtgärder bedöms ha positiva effekter mot mutbrott 
och likande oegentligheter.  Vad gäller bolagen kan vi se att en del verksamheter in-
nefattar riskutsatta funktioner och aktiviteter som inte täcks av verksamheternas kon-
trollaktiviteter. Exempelvis genomför Ystads Industrifastigheter AB stora inköp där 
endast en person genomför och har insyn i processen.  

 För både nämnder och bolag gör vi bedömningen att kontrollaktiviteterna kan förbätt-
ras genom att de riktas i enlighet med en verksamhetsanpassad riskanalys. 

 Det är enligt vår bedömning väsentligt att kommunen tillser att medarbetare har insikt 
om lagstiftningen kring mutbrott och förståelse för kommunens inställning till mutor 
och oegentligheter, företrädesvis genom att en kommungemensam riktlinje/policy an-
tas och sprids i organisationen genom utbildning. Särskilt de medarbetare som har 
riskutsatta funktioner bör utbildas. 

 Vidare anser vi att kommunen bör överväga att skapa ett anonymt incidentrapporte-
ringssystem dit medarbetare kan vända sig för att anmäla oegentligheter eller miss-
förhållanden, istället för att förlita sig på att rapportering via linjeorganisationen sker. 

 Vi noterar att det finns en uppföljning av nämndernas och bolagens internkontrollar-
bete - dock omfattar den mutor endast i socialnämndens fall. Andra kontroller som 
genomförs i kommunen följs inte heller upp med avsikt att bedöma eller minska risken 
för mutbrott eller andra liknande oegentligheter. 

 Eftersom det visat sig att uppgifter om mutbrott ofta framkommer genom anmälan 
från extern part bör kommunen fastställa en kommungemensam rutinbeskrivning för 
hanteringen av inkomna klagomål. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Tjänstemän, politiker och uppdragstagare i en kommun 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. Särskilt utsatta verksamheter kan vara de 
som ansvarar för upphandlingar samt myndighetsutövning av olika slag. 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. 

2.2. Syfte och avgränsning 

Ernst & Young har av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun fått i uppdrag att 
granska kommunens interna kontroll mot mutor. Syftet med granskningen är att svara på den 
övergripande frågan om den politiska ledningen i nämnder och kommunala bolag samt dess 
förvaltningar har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra 
mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten. 

Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden, soci-
alnämnden och samhällsbyggnadsnämnden samt samtliga kommunala bolag. 

2.3. Revisionsfrågor 

Granskningen avser att besvara följande övergripande fråga: 

 Är verksamheten organiserad på ett sådant sätt att det finns en betryggande intern kon-
troll avseende mutor på respektive nämnd? 

För att kunna besvara den övergripande frågan kommer ett antal delfrågor att tas fram utifrån 
den s.k. COSO-modellen1.    

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, slutsatser och bedömningar.  

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Brottsbalken 

 Kommunallagen 

 Integrerat ramverk för intern styrning och kontroll (COSO) 

 Eventuella kommunala riktlinjer 

2.5. Metod 

En dokumentstudie har genomförts avseende riktlinjer och normer, genomförda riskanalyser 
och andra delar av nämndernas och bolagens internkontrollarbete. Intervjuer har skett med 

                                                
1
 Integrerat ramverk för intern styrning och kontroll, framtagen av The Committee of Sponsoring Orga-

nization of the Treadway Commission. 
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ekonomidirektör, förvaltningschefer, bolagens verkställande direktörer samt andra ansvariga 
tjänstemän. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 

Vi har i denna rapport valt att redovisa resultatet sammantaget för nämnder-
na/förvaltningarna/bolagen för att exemplifiera insatser eller belysa problem. Som bilagedel 
till rapporten redovisas en särskild bedömning för respektive nämnd och bolag. 

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 Ernst & Young utarbetat 
en metod anpassad för kommuner. Utgångspunkten vid granskning av den interna kontrollen 
är COSO-modellen, den internationellt mest vedertagna metoden för att stärka en organisa-
tions interna kontroll. För varje moment i den så kallade COSO-modellen har ett antal frågor, 
särskilt anpassade för uppdraget, ställts. Frågorna är valda utifrån vår samlade erfarenhet 
om vilka aspekter som är betydelsefulla i en organisation för att minska riskerna för mu-
tor/liknande oegentligheter.  

Rapporten beskriver sammantaget hur den interna kontrollen mot mutor är utformad. Specifi-
ka uppgifter för respektive nämnd och bolag finns redovisade i bilagor till rapporten. 

Bilagorna återger Ernst & Youngs bedömning av den interna 
kontrollen mot mutor o. dyl. För varje moment i den så kallade 
COSO-modellen har ett antal frågor ställts. Svaren och i vissa 
fall bifogad dokumentation har bedömts och utgör grunden till 
bedömningen av förvaltningen. 

Bedömningen per moment illustreras med hjälp av en färgkarta. 
Den gröna färgen indikerar att det finns utarbetade och imple-
menterade 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 frå-
ga/frågeställning. I allmänhet styrks påståendet eller metodiken 
inte av någon direkt dokumentation. Den röda färgen tyder på 
att nämnden/bolaget enbart har rudimentära rutiner och arbets-
sätt alternativt en bristfällig förståelse för frågeställningarna. 
Dokumentation saknas. 

Granskningen utgår till stora delar från dokumentation. Vid de olika frågeställningarna efter-
frågas vissa underlag och om dessa saknas eller enbart är rudimentära i sin utformning 
kommer bedömningen att bli röd. Detta behöver inte innebära att den interna kontrollen har 
allvarliga brister, däremot att vissa grundläggande dokument eller arbetsmetoder saknas.  

Kommunens olika verksamheter är av skiftande karaktär och riskerna för mutbrott i verksam-
heten skiljer sig åt beroende på verksamhetens art. Vi gör inom ramen för uppdraget ingen 
bedömning av respektive verksamhets särskilda riskutsatthet, resultatet av granskningen 
visar således inte risknivån i verksamheten utan återspeglar enbart vår bedömning utifrån 
uppställda frågor.  

Några av de granskade bolagen har en mycket liten administrativ organisation och detta för-
hållande har vi beaktat i granskningen. Kraven på den interna kontrollen är inte lägre men vi 
ställer inte samma formaliakrav på dessa bolag. Vidare har vi för vissa bolag bedömt att någ-
ra av frågeställningarna inte är tillämpbara.  



 
 
 

5 

3. Lagar och riktlinjer 

Mutor och bestickning är väldefinierade juridiska begrepp som regleras i bland annat brotts-
balken, se nedan avsnitt 3.1. En muta betraktas som en gåva eller förmån som lämnas i syf-
te 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.   

3.1. Lagstiftning mot mutor och bestickning 

Området mutor och bestickning regleras sedan 1 juli 2012 i brottsbalkens 10 kap Om för-
skingring, annan trolöshet och mutbrott. Reglerna gör ingen skillnad på privat eller offentlig 
verksamhet, men mutbrott i offentlig verksamhet står enligt 20 kap. 5 § 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 § framgår att arbetstagare som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbör-
lig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter 
eller fängelse i högst två år. Detsamma ska gälla, om arbetstagaren begått gärningen innan 
han erhöll anställningen eller efter det han avslutat densamma. Är brottet grovt, döms arbets-
tagaren till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.  

En av de nya brottsrubriceringar som införts i den nya mutlagstiftningen är handel med infly-
tande. Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att påverka 
annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling döms för han-
del med inflytande till böter eller fängelse i högst två år. Även den som lämnar, utlovar eller 
erbjuder otillbörlig gåva i samma syfte döms för handel med inflytande. 

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 miljöinspektö-
rer, upphandlare, vårdare, socialsekreterare som nämndemän och kommunfullmäktigeleda-
möter. De anställda som ägnar sig åt myndighetsutövning (tillståndsgivning, inspektion mm.) 
samt t.ex. upphandlare är särskilt integritetskänsliga. 

3.2. Interna riktlinjer 

Ystads kommun har ett par olika policys och riktlinjer som till vissa delar berör den interna 
kontrollen avseende mutor. För kommunens interna och externa representation finns riktlinjer 
som beslutades av kommunstyrelsen 2005. Dessa behandlar dock inte mottagande av re-
presentation, vilket däremot berörs i ett regeldokument som beslutades av kommunstyrelsen 
1996. Dokumentet anger riktlinjer för mottagande av affärsluncher o.dyl. Om värdet av den 
totala representationen kan uppskattas till högst 400 kr och ingår som ett naturligt inslag i 
mötet anses den enligt riktlinjerna vara tillåten. Det anges i dokumentet att det rör samtliga 
förvaltningar och bolag men vi har inte påfunnit att dokumentet är antaget på bolagsstäm-
mor.  

I kommunen finns även en upphandlingspolicy, vilken viss mån berör den interna kontrollen 
avseende mutor. 

Föreskrifter, anvisningar, principer och policybeslut som är allmängiltiga för Ystads kommun 
samlades tidigare i en ekonomihandbok, numera återfinns regelverken ämnesindelade på 
intranätet. Relevanta regelverk och riktlinjer ska vara kända av alla politiker och anställda i 
kommunen i den utsträckning som krävs med hänsyn till deras position och arbetsuppgifter. 
Den av kommunstyrelsen beslutade riktlinjen avseende mottagande av representation är 
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enligt uppgift inkluderad i ekonomihandboken men anses av de intervjuade inte vara känd i 
organisationen.  

3.3. Kommunens organisation 

Nämnderna har enligt 6 kap. 7 § i kommunallagen ansvaret för att verksamheten inom deras 
respektive område bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 
Vidare ska nämnderna tillse att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Av denna anledning redovisas resultatet i bilage-
delen per nämnd. 

För bolagen är det bolagsstyrelsen som har ansvaret för den interna kontrollen. Gransk-
ningsresultatet för bolagen redovisas i bilageform per bolag, för alla bolag utom för Y-tornet. 
Y-tornet fungerar i egenskap av moderbolag i praktiken som ett samordnande organ för bo-
lagen och bedriver ingen egen verksamhet där mutor/oegentligheter kan anses vara ett risk-
område. 
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4. Intern kontroll mot mutor 

4.1. Kontrollmiljö 

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

4.1.1. Iakttagelser – nämnder 

Inledningsvis visar granskningen på att kommunen till viss del 
har gemensamma processer och riktlinjer vilket gör att förvalt-
ningarna inte skiljer sig åt i flertalet granskade delfrågor.  

Nämndernas inställning till mutor/oegentligheter har inte klart 
uttalats. Däremot anser samtliga intervjuade att såväl organisa-
tionskultur som ledarskap är tydliga då dessa frågor blir aktuella 
och uppger att frågorna har diskuterats i flera ledningsgrupper. 
Såväl barn- och utbildningsnämnden som kulturnämnden upp-
ges ha fört diskussioner om mutfrågor vid sammanträden. Vida-

re uppges att medarbetarna har insikt i frågorna. På samhällsförvaltningen finns planer om 
att ta fram en policy kring frågorna, vilket ingår i nämndens internkontrollplan 2012. Det har 
enligt uppgift även förekommit en diskussion mellan kommunens ledande tjänstemän och 
kommunstyrelsens arbetsutskott om att ta fram en kommunövergripande policy på området. 
Arbetsutskottet uppges dock anse att lagstiftningen är tillräcklig.  

Vid intervjuerna identifierades de mest riskutsatta verksamheterna och funktionerna men det 
finns ingen dokumentation över sådana analyser.  

4.1.2. Iakttagelser – bolag 

Av intervjuerna framgår att bolagsledningarna inte tydliggjort för de anställda hur förhåll-
ningssättet till mutor och oegentligheter ska se ut i organisationen. Däremot anser de inter-
vjuade bolagsledningarna liksom förvaltningsledningarna att organisationskulturen är tydlig 
och att det finns insikt i frågorna i organisationen. I bolagens vd-instruktioner finns en skriv-
ning som i viss mån reglerar eventuella jävssituationer. Utöver skrivningen och dokumentet 
från 1996 finns inga interna regelverk på området. Undantaget är Ystad Hamn Logistik AB 
som 2005 antog en policy där intern och extern uppvaktning samt mottagande av gåva regle-
ras. Vidare pågår enligt uppgift diskussioner om att Y-tornet ska ta fram en riktlinje som ska 
bli gemensam för Ystads samtliga kommunala bolag.  

De granskade bolagen är olika avseende verksamhetskaraktär. För några av bolagen drivs 
en stor del av verksamheten i extern regi. Detta innebär att beställarfunktionen är betydelse-
full. För bland annat dessa funktioner är riskerna högre än i den övriga verksamheten då 
relationer med olika leverantörer alltid innebär risk i detta avseende. Vidare finns det vid någ-
ra bolag tjänstemän som är mycket ensamma i sitt arbete, vilket också kan innebära en risk. 
De intervjuade identifierade vid intervjutillfället funktioner som kan betraktas som särskilt 
riskutsatta men det finns ingen dokumentation kring en sådan analys inom något bolag. 

Kontrollmiljö

Finns erforderliga 
interna regelverk som 

reglerar risk för 

mutbrott/oegentligheter?

Är nämndens/ 
förvaltningens 

inställning till mutor/ 

oegentligheter klart 
uttalad?

Har särskilt riskutsatta 
verksamheter eller 

nyckelpersoner 

identifierats av 
ledningen?
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4.1.3. Bedömning 

Överlag är det vår uppfattning att frågor om mutor/oegentligheter förefaller diskuteras emel-
lanåt i de olika verksamheterna, vilket stärker kontrollmiljön. Kommunens riktlinje för motta-
gande av representation skulle kunna stärka den interna kontrollen då den förtydligar vilka 
förmåner som är accepterade i organisationen genom angivna beloppsgränser. Den är dock 
inaktuell då den antogs för många år sedan och inte längre är känd i organisationen. Vi note-
rar att det för Ystad Hamn Logistik AB finns ett mer aktuellt styrande dokument på området. 
Vidare noterar vi att det på kommunledningsnivå givits uttryck för en uppfattning om att lag-
stiftningen är tillräcklig för att reglera området. Vi vill poängtera att lagstiftning självfallet gäll-
er men att interna riktlinjer stärker kontrollmiljön genom att de visar på att organisationen 
beaktar och lägger vikt vid frågorna. 

Överlag saknas dokumenterade ställningstaganden från ansvariga nämnder samt dokumen-
tation som styrker att ledningen identifierat riskutsatta nyckelfunktioner. 

4.2. Riskbedömning 

Varje nämnd/bolag har en skyldighet att leda och löpande följa 
upp det interna kontrollsystemet. Enligt kommunens reglemente 
för intern kontroll ska framtagandet av nämndernas/bolagens 
interna kontrollplaner föregås av en dokumenterad risk- och 
väsentlighetsanalys. En sådan riskanalys bör enligt vår mening, 
åtminstone i särskilt riskutsatta verksamheter, kunna inkludera 
risken för förekomst av mutor e. dyl. För alla granskade nämn-
der och flera av bolagen har vi tagit del av genomförda riskana-
lyser.   

4.2.1. Iakttagelser – nämnder 

Granskningsresultatet avseende riskanalyser är detsamma för 
flertalet nämnder. Sedan 2011 arbetar nämnderna systematiskt 
med att genomföra riskanalyser inför framtagandet av internkon-
trollplaner. Dokumenterade riskanalyser finns för samtliga 
nämnder. Samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden 
inkluderar risken för mutor/oegentligheter i sina riskanalyser. I 
socialnämndens riskanalys 2012 diskuteras bl.a. oegentligheter i 

hantering av handkassor, brister i rutiner vid inköp, stöld vid hantering av privata medel, fel-
aktiga utbetalningar och förskingring. Dessa risker värderas lägre än flera andra i riskanaly-
sen men samtliga inkluderas i internkontrollplanen 2012. Samhällsbyggnadsnämnden värde-
rar risken för mutor relativt högt och poängterar bl.a. att diskussioner på förvaltningen bör 
föras där risken finns.  

Därutöver har det vid intervjuerna framkommit att inga särskilda riskanalyser med anledning 
av de särskilt riskutsatta funktionerna genomförts på berörda avdelningar/motsvarande.  

4.2.2. Iakttagelser – bolag 

För de flesta bolag är granskningsresultatet detsamma när det kommer till riskanalyser. För 
alla granskade bolag utom Ystads Industrifastigheter AB finns dokumenterade riskanalyser. 
Ystad Hamn Logistik har en omfattande riskanalys som bl.a. innefattar risker för privata inköp 
på företagets bekostnad och otillbörligt gynnande av närstående. Konsekvenserna som för-
knippas med dessa risker bedöms vara allvarliga medan sannolikheten bedöms vara liten. 
AB Ystadbostäder inkluderar risken för ekonomiska oegentligheter i sin riskanalys men be-
dömer att konsekvensen är lindrig. Befintliga åtgärder som uppges minska dessa risker är 

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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granskning och avstämning av utbetalningar, attestrutiner samt företagskulturen. Övriga bo-
lag inkluderar inte risken för mutor/oegentligheter i sina riskanalyser. Inga särskilda riskana-
lyser med anledning av de särskilt riskutsatta funktionerna har genomförts på berörda avdel-
ningar/motsvarande. Generellt bland bolagen upplevs inte risken för mutor vara påtaglig. 
Undantaget är Ystad Hamn Logistik där ledningen anser att bolaget har ett flertal funktioner 
som är att betrakta som riskutsatta.   

4.2.3. Bedömning 

Inledningsvis är det positivt att i princip alla granskade nämnder och bolag uppvisat doku-
menterade riskanalyser, då dessa bidrar med trygghet i organisationen om att rätt kontroller 
genomförs. Det är dock en brist att flertalet nämnder och bolag inte ställt risken för mutor 
eller andra liknande oegentligheter mot andra risker i verksamheten i sin riskanalys. Vad 
gäller AB Ystadbostäder delar vi inte bedömningen att konsekvensen av ekonomiska oegent-
ligheter är lindrig. Oavsett hur allvarliga de ekonomiska konsekvenserna är bedömer vi att 
oegentligheter kan vara förknippade med allvarliga förtroendemässiga konsekvenser. Vidare 
ser vi det som en brist att ingen av nämnderna/bolagen tagit fram en verksamhetsanpassad 
riskanalys som beaktar de olika funktionernas riskutsatthet.  

Vår bedömning är att ett fortsatt utvecklingsarbete avseende att minska riskerna för mutor 
och oegentligheter förutsätter att riskanalysen bryts ned på de funktioner/områden där störst 
risker identifierats. Framförallt bör enligt vår bedömning beställarorganisationen adresseras, 
liksom funktioner med riskutsatt myndighetsutövning, såsom livsmedelsinspektörer och alko-
holtillståndshandläggare. Som framgår ovan finns en insikt om riskerna men en systematisk 
riskanalys saknas.  

4.3. Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter är olika insatser som ska säkerställa att nämn-
dens/bolagsstyrelsens och ledningens direktiv följs och att identi-
fierade risker minimeras. Nämnderna/bolagen är bedömda ut-
ifrån sina kontrollaktiviteter för att minska risken för mutor och 
hur de organiserar sin verksamhet i syfte att begränsa risken för 
mutbrott. Det innefattar bland annat hur deras arbets- och an-
svarsfördelning, attestrutiner, avstämningar och resultatuppfölj-
ning ser ut.  

4.3.1. Iakttagelser – nämnder 

Av granskningsresultatet framgår att olika förvaltningar har olika 
åtgärder som minskar risken för mutor eller andra liknande oe-
gentligheter. I socialnämndens internkontrollplan 2012 anges ett 

antal befintliga och föreslagna åtgärder som syftar till att begränsa risker för oegentligheter, 
såsom inköpsrutiner som kan kopplas till inventarieförteckning så att enhetschefer inte atte-
sterar varandras inköp samt stickprovskontroll av fem procent av besluten per månad. Soci-
alnämndens kontrollplan 2011 innefattade bl.a. efterlevnad av regler för representation och 
avvikelsehantering. I samhällsbyggnadsnämndens internkontrollplan 2012 ingår att till bok-
slutet ta fram riktlinjer i syfte att minska risken för mutor, samt tillse att diskussioner kring 
ämnet förs inom förvaltningen. I samhällsbyggnadsnämndens interna kontroll ingår även 
upphandlingsverksamheten som en stående punkt. Detta gäller även kommunstyrelsen, vilka 
kontrollerar kommunens avtalstrohet årligen.  

Generellt uppges att alla kommunens upphandlingar görs med inblandning av upphandlings-
enheten och att de alltid genomförs av flera personer. Direktupphandlingar genomförs enligt 
uppgift emellanåt av enskilda medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen, varpå det 
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ställs krav på att förfarandet dokumenteras. Att ärenden handläggs av enskilda medarbetare 
förekommer även inom föreningsstödsverksamheten under barn- och utbildningsnämnden. 
Bidragshaneringen ingår dock regelmässigt som kontrollpunkt i nämndens internkontrollplan, 
liksom efterlevnad av delegationsordningen. 

4.3.2. Iakttagelser – bolag 

Flera av bolagen genomför kontroller som minskar risken för mutor/oegentligheter. Hos 
Ystads Industrifastigheter AB och Ystads Saltsjöbad AB genomför styrelseordföranden årli-
gen stickprovskontroller av bolagens betalda fakturor. Ekonomiansvariges sammanställning 
av löneunderlagen kontrolleras av styrelseordföranden. I dessa två bolag är det bolagets vd 
som både sakattesterar och beslutsattesterar fakturorna. I Ystad Energi AB:s internkontroll-
plan ingår löpande kontroll av fakturahanteringen samt stickprovskontroll avseende efterlev-
nad av attestrutiner. Hos Ystads Teater AB är det vd som tecknar alla avtal och attesterar 
alla fakturor. Ystads Teater AB:s upphandlingar avser enligt uppgift vanligen anläggningen, 
vilket gör att de i viss mån kontrolleras av Länsstyrelsen p.g.a. att anläggningen är ett bygg-
nadsminne. AB Ystadbostäder inkluderar som tidigare nämnts utbetalningsfel och ekonomis-
ka oegentligheter som risker, men dessa har inte inkluderats i bolagets internkontrollplaner 
2011/2012. Vad gäller inköpsverksamheten uppges från AB Ystadbostäder att en ökande 
andel av bolagets inköp sker genom ramavtal och att direktupphandlingarna därmed mins-
kar. Vidare uppges att arbete pågår med att digitalisera kommunikationen mellan hyresgäst 
och byggherre i syfte att säkerställa att alla beställningar registreras. 

Vad gäller inköp uppger de intervjuade bolagsrepresentanterna att det generellt finns en rutin 
att tillfråga tre leverantörer vid direktupphandling. Däremot dokumenteras förfarandet i all-
mänhet inte. På Ystad Energi AB och Ystad Hamn och Logistik AB kan direktupphandlingar 
göras till högre belopp än i övriga bolag då bolagets upphandlingar genomförs enligt LUF,2 
enligt vilken gränsen för direktupphandling är ca 577 000 kr. De intervjuade uppger att bola-
gets vd eller styrelse tecknar samtliga avtal och att omfattande direktupphandlingar rutin-
mässigt diskuteras i styrelsen trots att detta inte är ett krav. Även på Ystads Saltsjöbad AB 
uppges att större delen av projekten som avser ombyggnation och underhållsarbeten, vilka 
utgör bolagets största kostnader, är direktupphandlade. Detta gäller även Ystads Industrifas-
tigheter AB. Av den information vi fått från ekonomisystemet och av bolagets egna bedöm-
ningar framgår att Ystads Industrifastigheter AB gör direktupphandlingar till betydande vär-
den. 

4.3.3. Bedömning 

Kontrollaktiviteterna inom kommunen bedöms generellt som tillfredsställande. Utöver social-
nämndens och samhällsbyggnadsnämndens kontrollaktiviteter, vilka är direkt kopplade till 
risken för mutor/oegentligheter, har aktiviteterna inte tillkommit främst för att förhindra mut-
brott men flera åtgärder bedöms ha positiva effekter mot mutbrott och likande oegentligheter.  

Vad gäller bolagen kan vi se att en del verksamheter innefattar riskutsatta funktioner och 
aktiviteter som inte täcks av verksamheternas kontrollaktiviteter. Exempelvis genomför 
Ystads Industrifastigheter AB stora inköp där endast en person genomför och har insyn i 
processen. Vi konstaterar att inköpsförfarandena inte varit föremål för bolagsstyrelsens in-
ternkontrollarbete. Även Ystad Energi AB bör enligt vår bedömning genom uppföljning säker-
ställa kontrollaktiviteter med inriktning mot inköpsverksamheten, särskilt avseende direkt-
upphandlingar vilka i bolagets fall kan vara relativt omfattande. I Ystads Industrifastigheter 
AB och Ystads Saltsjöbad AB är det VD som såväl sak- som beslutsattesterar merparten av 
fakturorna. Vi noterar att det finns en kontrollmekanism då ordförande i bolagsstyrelsen i ef-
terhand tar stickprov av fakturorna. Vi bedömer att ägaren i högre grad bör säkerställa att 

                                                
2
 Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, tranporter och posttjänster 
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sakattest och beslutsattest är åtskilda, alternativt att rutinen då ordförande i efterhand kon-
trollerar fakturor dokumenteras. 

För både nämnder och bolag gör vi bedömningen att kontrollaktiviteterna kan förbättras ge-
nom att de riktas i enlighet med en verksamhetsanpassad riskanalys. 

4.4. Information och kommunikation 

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

4.4.1. Iakttagelser – nämnder 

Granskningsresultatet visar att internutbildningar eller motsva-
rande informations-/utbildningsinsatser inom området inte har 
förekommit på regelbunden basis. I början av innevarande man-
datperiod höll kommunjuristen enligt uppgift en utbildning för 
kommunens politiker där mutbrott och fel vid myndighetsutöv-
ning diskuterades översiktligt. Kommunjuristen har även hållit en 
föreläsning om mutor för ett antal tjänstemän som deltagit vid 
temadagar anordnade av personalavdelningen. Vid barn- och 
utbildningsnämnden samt kulturnämnden har utbildningar, bl.a. 
innehållande jävsfrågor, genomförts för de förtroendevalda. Vi-
dare hölls under slutet av 2010 en kommunövergripande utbild-
ning i intern kontroll, där ca 50 personer från förvaltningar, bolag 

och nämnder/styrelser deltog.   

Det finns inget sätt för anställda att inom organisationen rapportera om mutbrott/liknande 
oegentligheter via ett anonymt system. Det sätt som finns för anställda att vidarerapportera 
eventuella brister i regelefterlevnad är via linjeorganisationen. 

Av intervjuerna framgår att medarbetare ofta pratar med varandra, och med sina chefer, om 
vilket förhållningssätt som man bör ha i organisationen. Förekomst av eventuella avvikelser 
rapporteras enligt uppgift till närmaste chef. 

4.4.2. Iakttagelser – bolag 

Av intervjuerna framgår att bolagen omfattats av kommens utbildningsinsats gällande intern 
kontroll som genomfördes under 2010. På Ystad Energi AB uppges vidare att bolagsstyrel-
sen genomgått ledarutbildningar som tillhandahållits av kommunen och en branschorganisa-
tion och som bl.a. behandlat jävsfrågor.  

Ett par av de granskade bolagen har någon gång erfarit ett erbjudande som bedömts som 
tvivelaktigt. Hos Ystad Energi AB och Ystads Industrifastigheter AB uppges att medarbetarna 
med jämna mellanrum får erbjudanden om förmåner som inte anses vara tvivelaktiga, såsom 
att göra studiebesök, att närvara vid olika tillställningar eller att ta emot gåvor av ringa värde. 
De intervjuade från Ystad Energi AB uppger att dessa förfrågningar ger upphov till en infor-
mell dialog mellan bolagets medarbetare kring vilket förhållningssätt som gäller i organisatio-
nen. De intervjuade från AB Ystadbostäder ger exempel på ett tillfälle då en anställd misskött 
sitt arbete och dennes kollega valt att inte anmäla förhållandet till ledningen, vilket ledningen 
anser är ett uttryck för att kommunikationen inte fungerat tillfredsställande. Bl.a. med anled-
ning av detta arbetar bolaget i dagsläget mer med arbetsplatsträffar o. dyl. 
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4.4.3. Bedömning 

Enligt vår bedömning är det positivt att kommunstyrelsen initierat en utbildningsinsats avse-
ende intern kontroll och riskanalys samt att några av kommunens tjänstemän och politiker 
översiktligt utbildats i frågor om mutor och oegentligheter. Vidare noterar vi att mer riktade 
utbildningsinsatser kring mutor och oegentligheter har diskuterats men ännu inte genomförts. 
Det är enligt vår bedömning väsentligt att kommunen tillser att medarbetare har insikt om 
lagstiftningen kring mutbrott och förståelse för kommunens inställning till mutor och oegent-
ligheter, företrädesvis genom att en kommungemensam riktlinje/policy antas och sprids i or-
ganisationen genom utbildning. Särskilt de medarbetare som har riskutsatta funktioner bör 
utbildas. Internutbildningar eller andra informationsinsatser via datorkurser eller motsvarande 
skulle kunna vara ett sätt att säkerställa de anställdas förståelse för regelverken och upp-
muntra till diskussion kring frågorna. Vidare kan information till nyanställda vara ett sätt att 
kontinuerligt nå ut till medarbetare. 

Vidare anser vi att kommunen bör överväga att skapa ett anonymt incidentrapporteringssy-
stem dit medarbetare kan vända sig för att anmäla oegentligheter eller missförhållanden, 
istället för att förlita sig på att rapportering via linjeorganisationen sker. I samband med detta 
bör rutiner framtas för hur informationen kring rapporteringssystemet ska spridas till hela or-
ganisationen samt för hur inkomna rapporteringar ska hanteras.  

4.5. Uppföljning och utvärdering 

Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp 
och utvärderas – en process som bestämmer kvaliteten på sy-
stemets resultat över tiden. Nämnderna/bolagen har i denna 
granskning bedömts avseende uppföljning av kontroll avseende 
mutor o dyl.  

4.5.1. Iakttagelser – nämnder 

Nämnderna följer årligen upp den interna kontrollen genom åter-
rapportering från respektive förvaltning. Mutor/oegentligheter 
ingår dock endast som explicit del av den interna kontrollen i 
samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden. I samhälls-
byggnadsnämndens fall ingår mutor i 2012 års internkontroll, 
vilken ännu inte följts upp. 

Socialnämnden konstaterar i sin uppföljning av internkontrollen 2011 att kunskapen om reg-
lerna för representation behöver bli bättre i verksamheten samt att klagomålshantering och 
avvikelserapportering sammanställs i en årsrapport av medicinskt ansvarig sjuksköterska 
(MAS). Ingen av de inrapporterade avvikelserna rör misstanke om oegentligheter.  

På kommunens hemsida finns två klagomålshanteringssystem – ett för samhällsbyggnads-
nämndens samt Ystad Energi AB:s verksamheter och ett för förskola/skola.  

Vid intervju uppges att det förekommit fall där tips om oegentligheter inkommit till kommunen. 
De intervjuade anser att kommunen reagerade kraftfullt på tipset och uppger att händelsen 
föranledde utredning.   

4.5.2. Iakttagelser – bolag 

Bolagens interna kontroll följs årligen upp av bolagsstyrelserna. Mutor/oegentligheter ingår 
dock inte som explicit del i någon av de granskade bolagens interna kontroll.  
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För Ystad Energi AB och AB Ystadbostäder finns system för felanmälan medan det för Ystad 
Hamn Logistik AB finns ett system för klagomål gällande miljöfrågor. Inga klagomål avseen-
de oegentligheter har enligt de intervjuade fångats upp av dessa system.  

4.5.3. Bedömning 

Vi noterar att det finns en uppföljning av nämndernas och bolagens internkontrollarbete - 
dock omfattar den mutor endast i socialnämndens fall. Andra kontroller som genomförs i 
kommunen följs inte heller upp med avsikt att bedöma eller minska risken för mutbrott eller 
andra liknande oegentligheter. 

Verksamheternas system för klagomål fokuserar på ärenden av felanmälningskaraktär me-
dan andra klagomål förväntas nå verksamheterna genom direktkontakt, där det krävs en ak-
tiv åtgärd från handläggaren i fråga för att ärendet vid direktkontakt ska registreras i diariet. 
Eftersom det visat sig att uppgifter om mutbrott inte sällan framkommer genom anmälan från 
extern part bör det inom kommunen finnas system och/eller rutiner som säkerställer att in-
komna synpunkter registreras och hanteras på ett adekvat sätt. Kommunen bör således fast-
ställa en kommungemensam rutinbeskrivning för hanteringen av inkomna klagomål. Rutin-
beskrivningens definition av ett klagomål bör inkludera misstanke om mut-
brott/oegentligheter. Vidare bör även uppföljning genomföras i syfte att säkerställa att rutin-
beskrivningen efterlevs.  

 

Ystad, den 13 november 2012 

 

Jakob Smith   Annika Marking 

 

 

 

Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuade medarbetare  

 Pelle Östervall, socialchef  
 Christer Olofsson, förvaltningschef, kultur och utbildning 
 Marcus Nilsson, ekonomichef 
 Kerstin Wulff, förvaltningschef samhällsbyggnad 
 Roger Nilsson, IT-chef 
 Ronny Wiking, teknisk chef 
 Christel Jönsson, VD Y-tornet AB 
 Björn Boström, VD, Ystad Hamn och Logistik AB 
 Johan Lundqvist, ekonomichef, Ystad Hamn och Logistik AB 
 Henrik Plantin, styrelseordförande, Ystad Hamn och Logistik AB  
 Per-Einar Larsson, VD Ystad Industrifastigheter AB 
 Karl-Gustav Svensson, VD Ystad Saltsjöbad AB 
 Thomas Lantz, VD Ystad Teater AB 
 Ulf Östrand, VD Ystad Energi AB 
 Martin Andersson, styrelseordförande Ystad Energi AB 
 Anne-Christin Olsson, ekonom Ystad Energi AB 
 Toste Clementsson, VD AB Ystadbostäder 
 Ronny Nielsen, styrelseordförande AB Ystadbostäder 
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Bilaga 2 Bedömning per nämnd 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
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Bilaga 3 Bedömning per bolag 

Ystad Energi AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ystads Industrifastigheter AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: Vid ej färglagd ruta har frågan bedömts vara ej tillämplig. Bolagets organisa-
tion består endast av två anställda, varför formaliakrav såsom styrande dokument anses vara 
lägre. Av samma skäl anses dock riskerna vara höga. 
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Ystad Saltsjöbad AB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: Vid ej färglagd ruta har frågan bedömts vara ej tillämplig. Bolagets organisa-
tion består endast av en anställd, varför formaliakrav såsom styrande dokument anses vara 
lägre. Eftersom bolaget endast har en hyresgäst, som ofta själv genomför upphandlingar 
bedöms organisationens struktur vara förknippad med mindre risker än Ystads Industrifastig-
heter AB. 
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Ystads Teater AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentarer: Vid ej färgglad ruta har frågan bedömts vara ej tillämplig. Bolagets administra-
tiva organisation består endast av tre anställda, varför formaliakrav såsom styrande doku-
ment anses vara lägre. Vidare är kulturverksamhet är allmänhet att betrakta som ett område 
där risken för mutor/oegentligheter, värderad utifrån förekomna rättsfall, är förhållandevis 

låg.
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Ystad Hamn Logistik AB 
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