




Revisionsrapport 2017
Genomförd på uppdrag av revisorerna
September 2017

Kalmar kommun
Granskning av intern kontroll mot mutor
och oegentligheter



2

Innehåll

1. Sammanfattning ..........................................................................................................3

2. Inledning ......................................................................................................................5
2.1. Metod .......................................................................................................................6

3. Lagar och riktlinjer ......................................................................................................7
3.1. Lagstiftning mot mutor, bestickning och tjänstefel.....................................................7
3.2. Kommunövergripande riktlinjer .................................................................................8
3.3. Bedömning ...............................................................................................................9

4. Intern kontroll mot mutor och oegentligheter .........................................................11
4.1. Kontrollmiljö............................................................................................................11
4.2. Riskbedömning ......................................................................................................14
4.3. Kontrollaktiviteter ....................................................................................................16
4.4. Information och kommunikation ..............................................................................18
4.6. Uppföljning och utvärdering ....................................................................................22



3

1. Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun har gett EY i uppdrag att granska intern
kontroll mot mutor och oegentligheter. Syftet med granskningen är att svara på den övergri-
pande frågan om den politiska ledningen i berörda nämnder och bolag har säkerställt en god
intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott, bestickning och därtill kopp-
lade oegentligheter i verksamheten. Granskningen har avgränsats till att omfatta servicenämn-
den och Kalmarhem AB och har gjorts genom intervjuer, dokumentstudier och en enkätunder-
sökning som har gått till anställda i berörd nämnd och bolag. Utifrån vad som framkommit i
granskningen gör vi följande bedömning.

Vår sammanfattande bedömning är:
Berörd nämnds och bolags interna kontroll mot mutor och oegentligheter bedömer vi i stort
sett tillfredsställande. Vi grundar bedömningen på genomgång av dokument och intervjuer
samt de enkätsvar vi erhållit. Vi har gjort bedömningen utifrån COSO-modellens fem kompo-
nenter: kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt utvär-
dering och uppföljning.
Gjorda iakttagelser

· Kommunen och kommunens bolag har beslutat om riktlinjer för mutor och korruption.
Det är vår bedömning att dessa är tillräckligt omfattande för att utgöra ett grundläg-
gande regelverk. Därtill kompletteras dessa med regelverk avseende inköp, attester
och rutiner vid nyanställning och vid medarbetarsamtal.

· Vi noterar ett förbättringsområde i att tydligare specificera beloppsgränser för att un-
danröja tolkningsutrymme samt att utveckla riktlinjerna i respektive nämnd.

· Rutiner kring bisysslor hanterar naturligt endast kommuns och bolags egna anställda.
Vi noterar ett behov av att förtydliga problematik kring närståendes tjänster och företag.

Kontrollmiljö

· Det är vår bedömning att det inom servicenämnden och Kalmarhem AB finns en tydlig
inställning mot oegentligheter som gör gällande att det inte ska förekomma. Kulturen
bygger på öppenhet och tillit bland medarbetarna vilket är en förutsättning för god
kontrollmiljö. Vår bedömning av att det föreligger en viss förbättringspotential motiveras
av att nämnd och styrelse inte tydligt uttalat sin inställning.

Riskbedömning

· Såväl servicenämnden som Kalmarhem AB arbetar i enlighet med beslutat reglemente
och beslutade riktlinjer för intern kontroll. Vår bedömning är att nämnd och bolag på ett
övergripande plan utvärderar risker för oegentligheter.

· Servicenämnden har inte inkluderat och dokumenterat risken för oegentligheter i sin
riskanalys. I Kalmarhem AB har inte risken dokumenterats, vilket förklaras vid genom-
förda intervjuer att risken har bedömts som låg.

Kontrollaktiviteter

· Såväl servicenämnden som Kalmarhem AB tillämpar kontrollaktiviteter med förebyg-
gande syfte att motverka mutor och oegentligheter.

Information och kommunikation

· På en övergripande nivå sker en bra information till de anställda.
· Det finns möjligheter för de anställda att rapportera brister i efterlevnad av regelverk

avseende oegentligheter, men det är inte helt tydligt om alla känner till rätt kommuni-
kationsvägar.
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· Vår enkätundersökning visar att det finns ett förbättringsutrymme avseende om berört
område upplevs som levande. Nästan hälften av de svarande ställer sig neutrala till
påståendet om det är en levande fråga på arbetsplatsen.

Uppföljning och utvärdering

· Servicenämndens och Kalmarhem ABs riskanalyser, vilka föregår beslut om internkon-
trollplan, påverkar bedömningen av hela processen. Vi bedömer att det bör bli tydligare
dokumenterat vilka riskområden avseende oegentligheter som respektive verksamhet
har att förhålla sig till. Såväl nämnd som bolag har en kontrollprocess som bygger på
kommunövergripande policys och rutiner och som vi bedömer fungerar väl, men där
den formella uppföljningen och utvärderingen till nämnd och styrelse kan förbättras.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi följande:

· För att tydliggöra den politiska ledningens ansvar för frågor rörande oegentligheter och
mutor bör kommunstyrelsen anta gällande riktlinjer mot mutor och korruption.

· I syfte att ytterligare undanröja tolkningsutrymme kring frågor om mutor och korruption
kan dessa kompletteras med tydliga beloppsgränser.

· Utveckla riktlinjerna i respektive nämnd och bolag.
· Riktlinjer för bisysslor kan med fördel kompletteras och förtydligas med de risker som

är förknippade med då kommun och bolag gör transaktioner med bolag där närstående
har ett betydande inflytande. För Kalmarhem ABs del bör också rutinerna förstärkas
med en mer kontinuerlig uppföljning av bisysslor.

· Såväl nämnd som bolag bör tydligare i sin riskanalys dokumentera bedömning av ris-
ken för oegentligheter och korruption.

· Kommunikationsvägar för att rapportera brister bör förmedlas tydligare till de anställda.
· Komplettera nuvarande system för att lämna synpunkter med en formell whistleblower-

funktion.
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2. Inledning

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.

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

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

En organisation kan åsamkas väsentliga förtroendeskador av eventuella mutbrott eller korrupt-
ion. 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.

Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys har de förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun
valt att granska hur kommunen och dess nämnder arbetar med intern kontroll för att minska
riskerna i verksamheten.

Syfte och avgränsning
Syftet med granskningen har varit att svara på den övergripande frågan om den politiska
ledningen i nämnder, kommunstyrelsen och kommunens bolag har säkerställt en god intern
kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i
verksamheten.

För att kunna besvara den övergripande frågan kommer ett antal delfrågor att tas fram utifrån
den sk. COSO-modellen.

Granskningen har avgränsats till att omfatta servicenämnden och Kalmarhem AB.

Revisionskriterier
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

Ñ Brottsbalken, 10 kap. och 20 kap.
Ñ Kommunens egna regelverk och riktlinjer kring etiska riktlinjer/värdegrund/ uppförande-

kod m.m.
Ñ Kommunallagen
Ñ Internal Control – an Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organization

of the Treadway Commission



6

2.1. Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och inter-
vjuer. Vi har utgått från COSO-modellen och vedertagen metodik
för att granska hur kommunen arbetar med frågan. Intervjuer har
genomförts med berörd personal vid servicenämnden och Kal-
marhem AB. Dokument som granskas är bland annat riskana-
lyser, internkontrollplaner, dokumentation av gjorda kontrollinsat-
ser samt interna regler och riktlinjer.

COSO-modellen omfattar 5 delmoment; Kontrollmiljö, riskbe-
dömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt
uppföljning och utvärdering. Samtliga delmoment för COSO-mo-
dellen omfattar 2-3 frågor. Utifrån förutbestämda kriterier utvär-
deras i vilken utsträckning de granskade nämnderna uppfyller kri-
terierna för respektive frågeställning. Utvärderingen värderas
som röd (tydlig utvecklingspotential), gul (delvis uppfyllt) och grön
(tillfredsställande uppfyllt).

I syfte att få en bild av hur personal inom berörd nämnd och bolag
uppfattar arbetet mot oegentligheter och korruption har vi gjort en
enkät som har besvarats av personer vi bedömt relevanta för
granskningen. I enkäten har följande påstående besvarats på

ens skala från Instämmer helt till Instämmer inte alls. Svaren på frågorna redovisas i rapporten.

1. Jag tycker att ledningens inställning till mutor och oegentligheter är tydlig och klar utta-
lad

2. Jag tycker att frågor rörande mutor och oegentligheter är en levande fråga som ofta
diskuteras på min arbetsplats.

3. Jag känner till att det finns riktlinjer gällande mutor och oegentligheter.
4. Jag får tillräcklig information och utbildning om bestämmelser rörande mutor och oe-

gentligheter.
5. Det finns tydliga rutiner för hur jag ska rapportera de brister jag upptäcker.
6. Jag vet vart jag ska vända mig för att rapporter brister.

Kontrollmiljö

Finns erforderliga in-
terna regelverk som re-

glerar risk för mut-
brott/oegentligheter

Är nämndens/ förvalt-
ningens inställning till
mutor/ oegentligheter

klart uttalad?

Har särskilt riskutsatta
verksamheter eller nyck-
elpersoner identifierats

av ledningen?
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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 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.

Kommunens verksamhet är av skiftande karaktär och riskerna för mutbrott i verksamheten
skiljer sig åt beroende på verksamhetens art. Vi har i denna rapport valt att redovisa resultatet
sammantaget för nämnderna/förvaltningarna för att exemplifiera insatser eller belysa problem.

3.1. Lagstiftning mot mutor, bestickning och tjänstefel
Området mutor och bestickning regleras i brottsbalkens 10 kap. samt 20 kap. 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 arbets-
tagare 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 fäng-
else 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.

Bedömningen av om en transaktion allmänt sett är ägnad att påverka funktionärens tjänsteut-
övning är i hög grad beroende av förmånens ekonomiska värde och beskaffenheten av den
tjänst eller det uppdrag som förmånstagaren innehar. I viss mån kan även graden av öppenhet
med vilken belöningen lämnas vara av betydelse. I förarbetena har på flera håll starkt betonats
den särställning som tillkommer verksamhet som innebär myndighetsutövning. Sådan verk-
samhet liksom annan väsentlig offentlig verksamhet har ansetts kräva särskilt integritetsskydd
med hänsyn till det traditionellt starka skyddsintresse som är förenat med myndighetsutövning.

Varje transaktion som objektivt sett är ägnad att påverka arbetstagare i sin tjänsteutövning är
otillbörlig. Bedömningen är starkt beroende av förmånens ekonomiska värde. Förmåner av
obetydligt värde innebär föga risk för påverkan och kan därför inte anses otillbörliga. Detta
framgår av Högsta domstolens dom NJA 1981 s. 477 där ett antal mottagare av julgåvor, var
och en till ett värde understigande 100 kr (ca. 500 kr i 2015 års penningvärde).

När det inte rör sig om bagateller bör man också ta hänsyn till andra faktorer. Detta innebär
inte att en förmån oundgängligen måste ha ett ekonomiskt värde för mottagaren för att kunna
betraktas som otillbörlig. En förmån som inte kan värderas i pengar men som ändå framstår
som attraktiv för mottagaren kan också tänkas påverka dennes tjänsteutövning.

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 nämndsledamöter och kommunfullmäktige-
ledamöter. De anställda som ägnar sig åt myndighetsutövning (tillståndsgivning, inspektion
mm.) samt t.ex. upphandlare är särskilt integritetskänsliga.
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3.2. Kommunövergripande riktlinjer
Riktlinjer mot mutor och jäv

Kommundirektör i Kalmar kommun har fastställt riktlinjer mot mutor och korruption1 vilka åter-
finns i kommunens verksamhetshandbok. Riktlinjerna omfattar anställda och förtroendevalda
i Kalmar kommuns förvaltningar och bolag där Kalmar kommun utser majoriteten av styrelsen.
Riktlinjer gäller även kommunens uppdragstagare när de utför tjänster åt kommunen. Syftet
med riktlinjerna är att minska risken och verka förebyggande för att korruption och mutor inte
ska uppstå. Vidare ska riktlinjerna vägleda anställda och förtroendevalda till ett gemensamt
förhållningssätt avseende hantering av gåvor och andra förmåner.

Var gränsen för när en förmån bedöms vara otillbörlig är enligt riktlinjerna svår att definiera.
Det är heller inte reglerat i lagen. I riktlinjerna nämns som tumregel att ”varje förmån som kan
påverka mottagaren att utföra sitt arbete eller uppdrag på ett för givaren fördelaktigt sätt är en
otillbörlig förmån”. Vidare nämns att ”varje förmån som är otillbörlig om den kan misstänkas
påverka tjänsteutövningen”.

I riktlinjerna ges exempel på otillbörliga förmåner och förmåner som kan anses vara godtag-
bara. Därtill ges även exempel, med en tillhörande beskrivning och förhållningssätt, på vanligt
förekommande situationer där risk för otillbörlig påverkan finns.

Riktlinjerna anger vidare rutiner då brott upptäcks eller misstänks. Vid misstanke om att mut-
brott föreligger ska upplysning ske till överordnad chef och arbetsrättsliga åtgärder ska vidtas.
Samtliga anställda och förtroendevalda uppmanas att på ett öppet sätt rådgöra med såväl sin
närmaste chef som med kommunjuristerna om huruvida erbjudna förmåner är acceptabla.

Handlingsplan till riktlinjerna mot mutor och jäv

En handlingsplan är framtagen till riktlinjerna mot mutor och jäv. Denna är fastställd av kom-
mundirektören 2015-05-08. Handlingsplanen innehåller ansvarsfördelning samt hur kommu-
nens förvaltningar och bolag ska jobba med riktlinjerna. Där finns även kontaktuppgifter till
kommunens jurister samt information om att kommunen vid kännedom om mutor kommer att
polisanmäla ärendet.

Introduktion av nyanställda inkl. checklista

Kalmar kommuns kommundirektör har 2017-01-01 fastställt ett dokument som hanterar rutiner
vid introduktion av nyanställda. Information kring kommunen, bland annat dess organisation
och riktlinjer, ska vid nyanställning lämnas enligt fastställt dokument. Närmaste chef är ansva-
rig för att introduktionen sker enligt riktlinjerna. Beskrivningen inkluderar en checklista där en
av punkterna är att informera om riktlinjer mot mutor och jäv.

Anställdas bisysslor

Kommunfullmäktige antog år 2005 ”Anställdas bisysslor – policy” vilken innebär att man som
anställd skall ha kunskap kring vad som är acceptabelt gällande bisysslor samt vilka skyldig-
heter som föreligger att lämna uppgift om sina bisysslor. Redovisning av bisyssla ska ske enligt
en blankett där anställda ska upplysa om sina bisysslor till sin närmaste chef och på så sätt
förebygga att ingen otillåten bisyssla enligt lag eller kollektivavtal föreligger. Rutinen inbegriper
ingen löpande uppdatering av uppgifterna.

1 Kommungemensam verksamhetshandbok, 2015-05-06
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3.2.1 Övriga riktlinjer som har bäring på rutiner för att motverka oegentligheter
Kommunfullmäktige har den 18 december 2000, med uppdatering den 30 november 2015,
antagit ett reglemente för intern kontroll, vilket kommunens nämnder omfattas av. Detta regle-
mente innehåller definitioner, organisation och uppföljning av intern kontroll. Reglementet in-
nehåller inga specifika regler för hantera frågor kring oegentligheter och korruption.

Till reglementet för intern kontroll har kommunstyrelsen fastställt riktlinjer för intern kontroll,
även detta för kommunens nämnder. Detta är uppdaterat i maj 2017. Utöver definitioner och
syfte med en god intern kontroll hanterar riktlinjerna hur styrelse och nämnder systematiskt
ska arbeta med riskanalyser, hur risker ska bedömas och kategoriseras och hur riskanalysen
ska resultera i en intern kontrollplan. Riktlinjerna nämner inte specifikt oegentligheter och kor-
ruption, men har en riskkategori som indirekt hanterar området – legala risker.

Kalmar kommunbolag AB har fastställt policy för intern kontroll och riskhantering som gäller
för Kalmar kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen. Denna ska fastställas i
bolagsstyrelserna vid dess konstituerande möte. Riktlinjer för intern kontroll och riskhantering
för Kalmar kommunbolag AB och dotterbolag, beslutades 2017-05-08 och omfattar hantering
av bolagens riskanalyser. Riktlinjerna motsvarar kommunens riktlinjer och definierar olika risk-
kategorier, innehåller metoder för riskbedömning och intern kontrollplan samt hur rapportering
och uppföljning ska ske. Även dessa riktlinjer inkluderar riskkategorin legala risker (se ovan).

Såväl kommun som kommunbolag har antagit övergripande styrdokument som indirekt ska
minska risken för oegentligheter och korruption. Nämnas kan delegationsordningar, arbetsord-
ningar, attestinstruktioner, inköp och reglemente för verifikationer. Exempelvis ska inköp som
förknippas med anställdas närstående godkännas av VD för Kalmarhem AB och inköp som är
förknippade med VD ska godkännas av Kalmarhem AB:s styrelseordförande. Instruktioner om-
fattar dualitet i attestflödet, minst två i förening, och beloppsgränser vilket också minskar risken
för att oegentligheter skulle kunna förekomma. Gentemot leverantörer och kunder har Kalmar-
hem AB utarbetat etik- och moralregler vilket bland annat omfattar att erbjudande från leve-
rantör eller kund om förmåner ej ska accepteras.

3.3. Bedömning
Vi bedömer det som positivt att kommunen och kommunens bolag har beslutat om riktlinjer
mot mutor och korruption. Det är därtill vår bedömning att dessa är tillräckligt omfattande för
att utgöra ett grundläggande regelverk för kommunens nämnder och bolag. Ett flertal exempel
ges i riktlinjerna och resonemang utvecklas i dessa exempel. I syfte att ytterligare undanröja
tolkningsutrymme hade vi gärna sett att riktlinjerna tydligare specificerar beloppsgränser.

Vi anser dock att riktlinjerna bör utvecklas i respektive nämnd i syfte att tydliggöra vad som är
och inte är acceptabelt inom ramen för tjänsteutövningen. Detta då kommunens verksamhet
är omfattande. Gåvor kan exempelvis vara särskilt olämpliga i vissa verksamhetsområde och
vid vissa tidpunkter oavsett om de är av ringa värde.

För att tydliggöra den politiska ledningens ansvar för frågor rörande oegentligheter och mutor
anser vi att kommunstyrelsen ska anta berörda riktlinjer.

Kommunens policy för anställdas bisysslor omfattar kommunkoncernens personal. Policyn
hanterar naturligt inte närstående personers tjänster eller företag. I kommunens reglemente
för kontroll av verifikationer finns dock regler för kontroll av transaktioner med närstående. Den
som utför kontrollen får inte kontrollera transaktioner som berör de själva eller närstående.  I
Kalmarhem ABs instruktioner för inköp finns tydliga regler för hur inköp som är förknippade
med anställdas närstående ska attesteras.
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Vi anser, för att ytterligare trycka på vikten av transaktioner med närstående, att kommunens
riktlinjer för bisysslor med fördel kan kompletteras och förtydligas med de risker som är för-
knippade när kommunen gör transaktioner med bolag där närstående har ett betydande infly-
tande. En upplysningsskyldighet, med tillhörande dokumentation, gentemot sin närmaste chef
torde vara lämpligt.

Vi rekommenderar att bisysslor för högre riskutsatta arbetsroller bör inkludera inte enbart den
enskilde personens bisyssla utan även närmaste familjens bisysslor. Risken för att oegentlig-
heter uppkommer bland anställda behöver inte enbart bero på den enskildes bisyssla. Även
familjär relation kan bli ett incitament för otillbörlig handling. Vi rekommenderar en tydligare
gränsdragning för närstående parter för att minimera otydligheter om väl frågan blir aktuell.

I servicenämndens blankett som ska användas vid det årliga medarbetarsamtalet återfinns
frågan kring bisysslor, vilket säkerställer en kontinuerlig uppföljning av personalens bisysslor.
Kalmarhem AB bör förbättra uppföljning och kontrollen av bisysslor så att denna inte endast
sker vid nyanställning, utan att kontinuerlig uppföljning inom ramen för den interna kontrollen
också sker.
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4. Intern kontroll mot mutor och oegentligheter

4.1. Kontrollmiljö
Inom ramen för granskningen har utvald förvaltnings/bolags kontrollmiljö bedömts. Kontrollmil-
jön tar sin utgångspunkt i nämndens/förvaltningens ledarskap och uttalade inställning. Vidare
har vi bedömt om kontrollmiljön stärkts av tydliga riktlinjer, antingen kommungemensamma
eller nämnds-/bolagsspecifika. Huruvida ledningen identifierat riskutsatta funktioner inom verk-
samheten har också beaktats.

4.1.1. Servicenämnden
Vid intervjuerna har det framkommit en tydlig bild av att det finns en
nolltolerans mot oegentligheter och felaktigheter. Känslan och attity-
den hos nämnden är att risken för att någon form av oegentlighet
föreligger är låg och nämnden har historiskt sett inte varit utsatta i
större utsträckning. Inställningen bland nämndsledamöter upplevs
inte som klart uttalad, utan är en självklarhet. Någon rapportering till
nämnden sker inte. Detta är delegerat till förvaltningschefen

Förvaltningsledningen anser att det är ett stort fokus på frågor kring
oegentligheter och korruption. Information uppges ges systematiskt
på arbetsplatsträffar och förvaltningschef informerar anställda en
gång per år kring såväl rutiner och förebyggande åtgärder. Ett bild-
spel har tagits fram som använts vid dessa informationsträffar. Led-
ningen upplever att frågorna är aktuella då de ofta får frågor från per-
sonalen om vad som är acceptabelt eller inte.

Kommunen har fastställt centrala riktlinjer. Ett centralt dokument är
attestinstruktioner som behandlas i nämnden och som ofta leder till
aktiva diskussioner.

Särskilt riskutsatta nyckelpersoner har inte klart identifierats men fö-
reträdare för nämnden anser sig ha kunskap om vilka funktioner som
är mer utsatta för påverkan. Förvaltningschef, ordförande och tjäns-

temän som arbetar med upphandlingsfrågor bedöms kunna bli utsatta för otillbörlig påverkan
i högre utsträckning. Övrig personal som vid intervjuerna nämns som särskilt utsatta är projek-
törer.

Vid intervjuer med tjänstemän bekräftas bilden av att inställningen inte är klart uttalad från
politiskt håll, men däremot från kommun- och förvaltningsledning.

Svaren från genomförd enkät bekräftar bilden av att inställningen hos ledningen är klart utta-
lad. Därtill visar enkäten att nästan samtliga av de svarande känner till att det finns riktlinjer.
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4.1.2. Kalmarhem AB
Företagskulturen uppges vid våra intervjuer bygga på ett systema-
tiskt arbetssätt där öppenhet och kontinuerliga dialoger förebygger
och minskar risken för oegentligheter och att brister inte identifie-
ras. De intervjuade som representerade Kalmarhem AB i gransk-
ningen uppgav att verksamheten följer kommunens riktlinjer och
även har interna ramverk som efterföljs av medarbetare.

Vid våra intervjuer framkommer att styrelsen kan vara tydligare
med sin inställning till mutor och oegentligheter. Det är underför-
stått att det är nolltolerans som gäller.

Mot bakgrund av att företaget bedriver verksamhet som naturligt
utsätts för en högre risk för gåvor och mutor uppger ledningen att
dessa frågor ständigt diskuteras bland företagets anställda och
chefer. Det uppges även komma till uttryck i bolagets alla arbets-
flöden. Processer och attestinstruktioner är uppbyggda för att dua-
litet ska föreligga och de hanterar även frågeställningar kring jäv.
Vid nyanställning får medarbetare ta del av bolagets policy gente-
mot oegentligheter och som nyanställd registreras eventuella bi-
sysslor. Ansvaret att hålla dokumentet uppdaterat ligger hos med-
arbetarna. Vid arbete med upphandlingsprocessen har bolaget
tydliga instruktioner vilket ska förebygga att oegentligheter inte
ska förekomma.

I det dagliga arbetet träffar de intervjuade sällan styrelsen. Deras inställning mot mutor och
gåvor upplevs inte tydligt uttalat, men de intervjuade uppger samtidigt att de anser att VD
och högre tjänstemän är mycket tydliga i sin inställning mot mutor och gåvor. De uttrycker att
det är en ständig dialog i dessa frågor, såväl i ledningsgruppen som på arbetsplatsen. De
uppger även att de tror företagets inställning är allmänt känt bland dess leverantörer. En av
de intervjuade uttrycker att vederbörande aldrig varit i ett företag där dialogen är så ständigt
närvarande.

Bolagets ledning uppger att de har god kännedom kring var i verksamheten som risken för
oegentligheter är högre. Riskutsatta personer har inte dokumenterats men upplevs av sty-
relse och ledning som informellt identifierade.

Svaren från enkäten bekräftar den information vi fått vid intervjuerna. 95 % av de svarande
instämmer eller instämmer helt i att ledningens inställning till mutor och oegentligheter är tyd-
lig uttalad.



13

4.1.3. Bedömning
Det är vår bedömning att det inom servicenämnden och Kalmarhem AB finns en tydlig inställ-
ning mot oegentligheter som gör gällande att det inte ska förekomma. Kulturen bygger på öp-
penhet och tillit bland medarbetarna vilket är en förutsättning för god kontrollmiljö. Vår bedöm-
ning av att det föreligger en viss förbättringspotential motiveras av att nämnd och styrelse inte
tydligt uttalat sin inställning. Det råder en underförstådd nolltolerans.

Det är i vår mening positivt att såväl servicenämnden som Kalmarhem AB lyder under riktlinjer
för mutor och oegentligheter. Vi ser här en utvecklingspotential i att utveckla och dokumentera
risker förknippade till oegentligheter. Samtliga medarbetare bör vara involverade och uppda-
terade kring ledningens syn på och arbete kring oegentligheter.



14

4.2. Riskbedömning
Enligt kommunens reglemente för intern kontroll ska samtliga nämnder årligen besluta om en
intern kontrollplan baserat på riskanalyser för kommande års uppföljning/granskning. Enligt
reglementet ska nämnderna löpande rapportera resultatet av uppföljningen och rapportera re-
sultatet till kommunstyrelsen. I den riskanalys som årligen upprättas ska risker utifrån olika
kategorier såsom omvärldsrisk, verksamhetsrisk, legal risk, IT-risk och risk i rapportering han-
teras. Den metod som ska nyttjas för att utföra riskanalysen bygger på att bedöma sannolik-
heten och konsekvensen på en poängskala (1-4). Risker med tal överstigande visst värde2 ska
ingå i den interna kontrollplanen där kontrollmoment och aktiviteter ska dokumenteras för att
undvika felaktigheter.

4.2.1. Servicenämnden
Servicenämnden omfattas likt alla nämnder av kommunens reg-
lemente för intern kontroll och ska följa de riktlinjer som är an-
tagna. Detta innebär att nämnden årligen ska besluta om en ris-
kanalys med tillhörande intern kontrollplan.

Servicenämnden har antagit en riskanalys för 2017.  Risk för oe-
gentligheter har i analysen inte berörts och har då heller inte klas-
sificerats som någon betydande risk. Således utgör inte området
något riskområde som dokumenterats. Mot denna bakgrund har
därför inte risk för oegentligheter gett upphov till att det inklude-
rats tydligt i internkontrollplanen för nämnden.

Då nämnden inte har inkluderat risk för mutor/oegentligheter i ris-
kanalysen har de således inte heller inkluderat de mest riskut-
satta funktionerna.

2 Bedömning av sannolikhet multipliceras med bedömning av konsekvens och ger ett risktal. Om risk-
talet är 9 eller högre ska det ingå i den interna kontrollplanen. Detsamma gäller där bedömning av
konsekvens är 4.
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4.2.2. Kalmarhem AB
Kalmarhem AB har antagit regler och riktlinjer för arbete med
riskanalyser.  Dessa följer kommunens övergripande riktlinjer väl.
Hantering av risken för oegentligheter och korruption ska hanteras
på samma sätt som andra risker och behandlas inte särskilt i
riktlinjen. Vid våra interjuver framkom att risken för oegentligheter
och mutor diskuteras vid upprättande av riskanalysen och
behandlas årligen på såväl styrelsenivå som på operativ nivå.
Bolaget har inte dokumenterat de mest riskutsatta funktionerna i
verksamheten kopplat till oegentligheter men anser sig har
kunskap om var risken kan föreligga och har utformade
arbetsflöden som inkluderar att risken för oegentligheter
minimeras.

Vi har inhämtat och granskat Kalmarhem AB’s interna kontrollplan
vilket omfattar risker inom verksamheten samt vilka kontroller bola-
get har för att motverka dessa. Högkategoriserade riskområden
som identifierats har exempelvis varit; ”För få leverantörer inom
vissa områden”, ”Att inte lyckas tillskapa nya attraktiva lägenheter”
och ”hög andel kategoriboende/lokaler”. Det finns ingen risk i kon-
trollplanen som hanterar mutor och korruption.

4.2.3. Bedömning
Såväl servicenämnden som Kalmarhem AB arbetar i enlighet med beslutat reglemente och
beslutade riktlinjer för intern kontroll. Vår bedömning är att nämnd och bolag på ett övergri-
pande plan utvärderar risker för oegentligheter. Denna bedömning gör vi mot bakgrund av våra
intervjuer, upprättade riktlinjer samt mot de enkätsvar som vi fått med positiva svar gällande-
ledningens inställning och kännedom om regler och riktlinjer.

Vi har tidigare i rapporten noterat att det med fördel finns utrymme att utveckla riktlinjerna
anpassade för den enskilda verksamheten där riskutsatta funktioner i verksamheten behand-
las och utvärderas.

Servicenämnden har inte inkluderat och dokumenterat risken för oegentligheter i sin riskana-
lys. I Kalmarhem AB har inte risken dokumenterats, vilket förklaras vid genomförda intervjuer
att risken har bedömts som låg. Vi anser dock att området är av så väsentlig karaktär att detta
borde återfinnas och tydligt utvärderas i riskanalysen.
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4.3. Kontrollaktiviteter
Kontrollaktiviteter är olika insatser som ska säkerställa att nämndens och ledningens direktiv
följs och att identifierade risker minimeras. Förvaltningen/bolaget är bedömda utifrån sina kon-
trollaktiviteter 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 ansvarsfördel-
ning, attestrutiner, avstämningar och resultatuppföljning ser ut.

4.3.1. Servicenämnden
Servicenämnden tillämpar attestrutiner för fakturahantering. IT-
verktyget Inyett har implementerats på en kommunövergripande
nivå. Inyett analyserar utgående betalningar och flaggar för motta-
gare som registrerats som blufföretag, har skulder eller saknar F-
skattsedel. Inyett reagerar om det utbetalade beloppet är orimligt
högt.

Ett system, e-portal, är under uppbyggnad där köp ska godkännas
av chefen innan beställning görs. Beställningen görs via nätet. Vid
våra intervjuer nämns att det idag finns förbättringspotential i att
stärka upp inköpsorganisationen för att undvika att personal gör
inköp utan samordning. Idag upplevs av vissa att det är svårt att
veta vilka produkter som avtalats med vilka leverantörer. Ett IT-
baserat inköpssystem skulle förbättra samordning och avtalstro-
het.

Rutiner finns för godkännande av nya leverantörer.

I nämndens arbetsflöden gäller dualititet i transaktionskedjan där minst två i förening attesterar
fakturor.

Organisationen har anpassat lokaler så att funktioner och riskgrupper, exempelvis projektle-
dare, sitter nära varandra. Detta för att främja öppenhet samt underlätta för chef att kunna följa
medarbetarnas arbete. Nära till chefen och ett öppet arbetsklimat uppges vara bidragande
faktorer för att minska risken för oegentligheter.

Samtliga medarbetare har vid genomgång av anställningsavtal förbundit sig att rapportera bi-
sysslor samt fått information kring nämndens policy avseende oegentligheter.
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4.3.2. Kalmarhem AB
Kalmarhem AB tillämpar likt servicenämnden attestrutiner för fak-
turahantering där minst två i förening attesterar fakturor. Ledningen
är på en övergripande nivå involverad i kontrollåtgärder.

Bolaget följer den interna kontrollplanen och har utformade arbets-
flöden som ska förebygga att oegentligheter förekommer. Det finns
vidare i systemet inbyggda kontroller, och stickprovskontroller ge-
nomförs regelbundet. Fakturorna mottagningsattesteras av ekono-
miavdelningen och stickprovskontroller görs även här. Bovärdar
beslutsattesterar inköp upp till visst belopp. Kontroll av beslutsatte-
sterade fakturor sker stickprovsvis varje kvartal. Kalmarhem använ-
der också systemet Inyett (se ovan).

Rutiner finns för godkännande av nya leverantörer.

Bolaget gör regelbundna uppföljningar av att anlitade leverantörer
är upphandlade enligt LOU.

Fastighetssystemet Xpand ska uppdateras vid reparationer. Bovär-
dar kan, inom ramen för de ordinarie rutinerna, bestämma och beställa arbeten själva. Stick-
prov av beställningar görs en gång per vecka av berörd chef.

Ändrings- och tilläggsarbeten är områden som till sin natur är ett högre riskområde. Kalmar-
hem har därför rutiner att, vid så kallade ÄTA-möten, deltar såväl byggchef som projektledare.
Därtill måste ÄTA finnas på en ändrings- och tilläggslista för att fakturan ska kunna betalas.

4.3.3. Bedömning
Det är vår övergripande bedömning att medverkade aktörer tillämpar kontrollaktiviteter med
förebyggande syfte att motverka mutor och oegentligheter. Vi är positiva till den attestordning
som tillämpas och de kontroller som finns inbyggda i systemen.

Ett förbättringsförslag som noterats är att för begreppet närstående parter mer tydligt doku-
mentera gränsdragningen. För exempelvis en högre riskutsatt medarbetare är det av värde att
upplysa bisysslor som finns inom familjen. Likväl som egenintresse kan finnas för medarbeta-
ren kan påtryckningar inom familjens intresse ge upphov till oegentligheter.
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4.4. Information och kommunikation
Förvaltning/bolag har bedömts utifrån om det genomförs internutbildningar som tangerar äm-
net mutor, bestickning och oegentligheter, hur ledningen fångar upp indikationer på missför-
hållanden inom området och om sådan information rapporteras till korrekt ledningsnivå.

4.4.1. Servicenämnden
Servicenämnden omfattas av kommunövergripande policy och
riktlinjer för riskhantering avseende oegentligheter. Därmed ska
även kommunens rutiner för introduktion av nyanställda användas.
Kommunikation med och information till anställda om förvaltning-
ens inställning till mutor och gåvor i nämnden inleds vid anställning,
där genomgång sker av vilken verksamhetskultur och synsätt som
nämnden och förvaltningen.

Vid nyanställning används den checklista som finns i verksamhets-
handboken där punkten kring mutor och gåvor finns med. Därefter
är medarbetarsamtalen ett viktigt informationstillfälle. Frågor har
också lyfts vid arbetsplatsträffar.

I de kommunövergripande riktlinjerna återfinns information om hur
brister ska rapporteras. Förvaltningsledningen menar också att en
whistel-blower kultur finns, men att denna inte är formaliserad.

Något avvikelsesystem särskilt anpassat för brister avseende oe-
gentligheter finns inte att tillgå. Däremot finns digitala tjänster för
att anmäla förbättringsförslag och synpunkter vilka går vidare till

kvalitetsansvarig i förvaltningen. Detta system kan även användas som avvikelsesystem och
fånga upp oegentligheter. Vid väsentliga anmärkningar tas ärendet upp på ledningsnivå som
utreder ärendet. Felanmälningar kan även komma på likartat vis från extern part. Därtill händer
det att anställda muntligt rapporterar brister till chefer på förvaltningen. Beroende på omfattning
av bristen kan avvikelser komma att rapporteras till förvaltningsledningsnivå.

De intervjuade menar att avvikelser rapporteras till lämplig ledningsnivå. Däremot sker ingen
rapportering till nämnden, vilket vid en intervju uppges som en förbättringspotential.

Den fråga i den enkät som besvarats i granskningen kring kännedom om huruvida det finns
riktlinjer gällande mutor och oegentligheter ger oss indirekt ett svar på hur information och
kommunikation fungerar. De flesta av de svarande känner att de har bra kännedom om dessa
riktlinjer, vilket tyder på att dessa har kommunicerats.

Vi får även ett positivt svar på om man upplever frågor kring oegentligheter och korruption som
en levande fråga. Av de som svarat instämmer 36 % att de får tillräcklig information och 44 %
instämmer helt.
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Flertalet har svarat att de vet vart de ska vända sig för att rapportera brister. På frågan om
huruvida det finns tydliga rutiner för hur denna rapportering ska ske, är svaren inte lika enty-
diga. Kommentarer har lämnats som ger oss möjlighet att förtydliga svaren, ”Det finns ingen
given instans men det är självklart var jag ska vända mig”. ”Brister som upptäcks i den närm-
aste kretsen är svårare att rapporter till närmsta chef. Om brister skulle upptäckas i närmaste
chefskrets vet man inte var man ska vända sig”

4.4.2. Kalmarhem AB
Kalmarhem AB går vid nyanställning igenom regelverk och
policy med den anställde och utbildning sker löpande vid upp-
lärning av arbetet. Då tydliggörs hur arbetet skall utföras, vad
som är tillåtet och vad som inte är acceptabelt.

Det finns en checklista vid nyanställning som tydligt visar vad
man ska gå igenom gällande bolagets policys och regelverk. I
checklistan är information om riktlinjer för mutor och gåvor en
obligatorisk punkt.

Information avseende oegentligheter förmedlas enligt led-
ningen såväl vid interna möten som i det dagliga arbetet. Ge-
nomgång av policys sker på ett systematiskt sätt vid avdel-
ningsmöten.

Om någon brist uppdagas finns det möjligheter i ett system,
via mail, att rapportera till kvalitetsansvarig. Ytterligare tillvä-
gagångssätt för de anställda är att muntligt rapportera brister
till närmaste chef. Av de brister som inkommit har det, enligt
företagsledningen, historiskt sätt varit få fall som berört oe-
gentligheter. Mer vanligt är kundklagomål.

Beroende på avvikelse är det inte alltid som information läm-
nas till bolagets styrelse. På en övergripande nivå upplevs styrelsen dock aktiv och presidiet
informeras alltid om några frågor kring oegentligheter har diskuterats.
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Vi får en splittrad bild i enkäten om huruvida frågan om oegentligheter är en levande fråga som
diskuteras på arbetsplatsen. 37 % instämmer helt eller instämmer, emedan 47 % är neutrala.

Samtliga svarande känner till att det finns riktlinjer och en övervägande majoritet anser att de
får tillräcklig information. Vi vill här informera om att företaget i samband vår granskning arbe-
tade med och uppdaterade dokument. Information kring de nya dokumenten gick ut till de
anställda strax före vår enkät. Hur detta har påverkat svaret kan vi inte bedöma.

Svaret på frågan huruvida det finns tydliga rutiner för var man ska vända sig för att rapportera
brister är inte lika entydigt, men däremot vet i princip alla svarande var de ska vända sig. 11
% är neutrala i sitt svar och endast en person vet inte vart vederbörande ska vända sig.

4.4.3. Bedömning
Vi gör bedömningen att det på en övergripande nivå sker en bra information till de anställda
där frågor kring oegentligheter berörs såväl vi introduktion som vid arbetsplatsträffar.

Vi anser att det är positivt att det finns möjligheter i systemen att rapportera om brister i efter-
levnad av regelverk avseende oegentligheter. Det är däremot inte tydligt om samtliga medar-
betare känner till tjänsten och vi rekommenderar att dessa kommunikationsvägar förmedlas till
de anställda på ett tydligare sätt.

Inom servicenämnden ges information vid nyanställning och inkluderas i den checklista som
används. Därefter har förvaltningschefen informerat vid vissa arbetsplatsträffar. Den enkät
som vi genomfört inom ramen för granskningen visar på fungerande rutiner. Vi har dock noterat
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en viss förbättringsmöjlighet vad gäller att säkerställa att ämnet årligen behandlas. Detta kan
med fördel läggas in det i årshjulet som nämnden arbetar med.

Även hos Kalmarhem AB ges information vid nyanställning och frågan diskuteras enligt våra
intervjuer regelbundet på arbetsplatsen. Vår bedömning att det trots detta finns förbättrings-
möjligheter grundar vi på att vår enkät ger vid lag att nästan hälften av de svarande ställer sig
neutrala till påståendet om det är en levande fråga på arbetsplatsen.

Såväl nämnd som bolag har system för att lämna synpunkter, där man också kan vara anonym.
Vi rekommenderar att införa en formell whistleblower-funktion. Det är vår bedömning att en
sådan kan vara värdefull. Frågor rörande mutor och oegentligheter, samt andra missförhållan-
den, är i vår mening av sådan vikt att en whistleblower-funktion kan fylla en viktig funktion för
kommunens kontrollmiljö samt få den enskilde att anonymt våga förmedla brister avseende
oegentligheter som identifieras.
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4.6. Uppföljning och utvärdering
Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process
som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden. Förvaltningen och bolaget har i
denna granskning bedömts avseende uppföljning och kontroll av mutor och liknande. I bedöm-
ningen har vi särskilt undersökt och analyserat kvaliteten i uppföljningen av internkontrollen,
där vi särskilt beaktat om uppföljning av mutor och dylikt har ingått i den interna kontrollen.
Vidare har vi granskat om det finns ett system för klagomålshantering eller uppföljning av syn-
punkter och om det framgår vem som är ansvarig för systemet.

4.6.1. Servicenämnden
Risken för oegentligheter och korruption ska hanteras inom ra-
men för de ordinarie rutinerna för den riskbedömning och riska-
nalys som genomförs årligen inom Kalmar kommun. På detta
sätt blir höga risker föremål för uppföljning i den interna kontroll-
planen. Inom servicenämnden har inte risken för oegentligheter
och korruption bedömts som hög och därmed omfattas den inte
heller av den interna kontrollplanen. Däremot har nämnden
byggt upp andra kontrollfunktioner.

Serviceförvaltningen har i enlighet med fastställd intern revis-
ionsplan som utförs årligen inkluderat frågor kring mutor och jäv.
Rapportering sker till nämnden och det har inte framkommit
några brister eller avvikelser.

För klagomålshantering och uppföljning finns som nämnts ovan
ett särskilt system, ”Tyck- till”, som hanteras av kvalitetsansvarig
inom förvaltningen.

4.6.2.  Kalmarhem AB
Kalmarhem AB har fastställda riktlinjer avseende arbete med
riskanalys, och omfattas även av fastställda riktlinjer för oegent-
ligheter.

Som nämnts ovan har styrelsen bedömt risken för oegentlig-
heter och korruption som låg och därmed finns området inte spe-
cifikt med i den interna kontrollplanen. Någon uppföljning sker
följaktligen inte till styrelsen. Andra kontrollfunktioner har byggts
upp och rapporteras till styrelsen inom ramen för den interna
kontrollen.

Vid noterade brister avseende oegentligheter är det till närmaste
chef som rapportering enligt riktlinjerna ska ske. Förslag till för-
bättringsåtgärder kan lämnas via digitala hjälpmedel och ett sär-
skilt verktyg finns framtaget där brister rapporteras till kvalitets-
ansvarig. Tjänsten används sällan för att rapportera brister
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avseende oegentligheter. Det är sällan som klagomål når upp till styrelsenivå. Klagomålshan-
tering sköts på operativ nivå.

Det finns system på webben som hanterar klagomål.

4.6.3. Bedömning
Uppföljning av den interna kontrollen gällande mutor och oegentligheter ska beakta hela pro-
cessen. Denna tar avstamp i riskanalysen och internkontrollplanen. Servicenämndens och
Kalmarhem ABs riskanalyser, vilka föregår beslut om internkontrollplan, påverkar bedöm-
ningen av hela processen.
Vi bedömer att det bör bli tydligare dokumenterat vilka riskområden avseende oegentligheter
som respektive verksamhet har att förhålla sig till. Såväl nämnd som bolag har en kontrollpro-
cess som bygger på kommunövergripande policys och rutiner och som vi bedömer fungerar
väl, men där den formella uppföljningen och utvärderingen till nämnd och styrelse kan förbätt-
ras.

Kalmar den 21 september 2017

Kristina Lindstedt Harald Justegård
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Bilaga 1

Intervjuade funktioner

Ñ Ordförande servicenämnden
Ñ Vice ordförande servicenämnden
Ñ Förvaltningschef serviceförvaltningen
Ñ Upphandlingschef serviceförvaltningen
Ñ Avdelningschef serviceförvaltningen
Ñ Ordförande Kalmarhem AB
Ñ Vice ordförande Kalmarhem AB
Ñ Verkställande direktör Kalmarhem AB
Ñ Ekonomichef Kalmarhem AB
Ñ Arbetsledare Kalmarhem AB
Ñ Byggchef Kalmarhem AB

Andra uppgiftslämnare

Ñ Redovisningschef Kalmar kommun
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