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1. Sammanfattning och rekommendationer 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning av stadens 

korruptionsförebyggande arbete. Syftet med granskningen är att bedöma om styrelse och 

nämnder har säkerställt en god intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra 

mutbrott och därtill kopplade oegentligheter i verksamheten. 

Vår sammanfattande bedömning är att det saknas flera grundläggande delar i stadens 

ramverk för att förebygga mutor och andra oegentligheter. Samtidigt pågår ett övergripande 

utvecklingsarbete gällande den interna kontrollen, som enligt vår bedömning har goda 

förutsättningar att stärka risk- och kontrollarbetet.   

Det finns inom staden framtagna riktlinjer för representation, mottagande av gåvor och andra 

förmåner. Dessa behöver dock kompletteras med bland annat riktlinjer för hantering av 

korruptionsrelaterade incidenter samt riktlinjer avseende jäv.  

Av intervjuer och enkätsvar framkommer att befintliga riktlinjer är svagt förankrade i 

förvaltningen. Riktlinjerna beskrivs som svåra att hitta och det finns ingen rutin som 

säkerställer att nyanställda tar del av eller får information om relevanta riktlinjer.  

Flera av granskade nämnder bedriver ett ändamålsenligt riskanalysarbete. Ambitionsnivån 

gällande detta skiljer sig dock väsentligt nämnderna emellan. Det finns enligt vår bedömning 

behov av att enhetliggöra nämndernas riskanalysarbete samt involvera linjeorganisationen i 

större utsträckning.  

Av granskningen framkommer att framförallt kontrollen av bisysslor och inköp bör stärkas. En 

stor andel av svarande i enkäten anger att de inte blivit tillfrågade av arbetsgivaren att lämna 

uppgifter om eventuella bisysslor. Det saknas i nuläget tillräckliga rutiner för att detta utförs 

årligen. De brister som identifieras gällande inköp kan delvis förklaras av personalsituationen 

på upphandlingsenheten. Enligt vår bedömning finns dock även brister i tillgängliga 

inköpsverktyg och utbildningen till inköpsbehöriga.  

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Tillse att samtliga nämnder genomför en risk- och väsentlighetsanalys i samband 

med upprättandet av internkontrollplan och att riskanalysarbetet förankras i 

linjeorganisationen.  

 Revidera riktlinjerna för representation, gåvor, uppvaktning och andra förmåner.  

 Upprätta rutiner för hantering av incidenter gällande mutor och andra oegentligheter.  

 Stärka informations- och utbildningsarbetet avseende mutor och andra oegentligheter 

samt inköp.  

 Upprätta stadsövergripande rutiner för att säkerställa att kontrollen av anställdas 

bisysslor är tillräcklig.  

 Tillsammans med stadsmiljö- och tekniska nämnden se över stadens inköpsrutiner 

och säkerställa att upphandlingsenheten ges tillräckliga förutsättningar för att klara 

sitt uppdrag.  
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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 omfattas exempelvis att en närstående till en 

beslutsfattare tar emot en muta för att påverka honom eller henne i beslutsfattandet. 

Oegentligheter kan inbegripa flera andra företeelser än mutbrott. Till exempel transaktioner 

mellan organisationen och eget eller närståendes företag, att förskaffa sig fördelar eller 

motsvarande utifrån den position man har i organisationen. 

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.  

 Syfte och revisionsfrågor   

Syftet med granskningen är att bedöma om styrelse och nämnder har säkerställt en god intern 

kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade oegentligheter 

i verksamheten. 

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har stadens nämnder säkerställt en god kontrollmiljö avseende risken för mutor och 

oegentligheter? 

 Genomförs adekvata riskanalyser på rätt nivå för att minska riskerna i organisationen? 

 Hur säkerställer ansvariga nämnder att kontrollsystemen är effektiva för att förhindra 

och upptäcka mutor och oegentligheter? 

 Hur sprids information om regelverk, riskanalys och kontroller till berörda 

medarbetare? 

 Hur följs processen upp och återrapporteras den till rätt nivå? 

 Ansvariga nämnder  

Granskningen avser stadens nämnder.  

 Avgränsning 

Granskningens fokus är att bedöma utformningen av den interna kontrollen avseende 

korruptionsrelaterade risker såsom mutor och andra oegentligheter. Granskningen syftar inte 

till att upptäcka indikatorer på, eller eventuell förekomst av, givande eller tagande av muta. 
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 Genomförande 

Granskningen genomförs genom dokumentstudier, intervjuer med tjänstemän och en 

webbenkät till heltidsanställda inom staden.  

För att välja ut lämpliga intervjupersoner har ett så kallat ”referensurval” genomförts, vilket är en 

av de vanligaste icke-randomiserade urvalsmetoderna inom samhällsvetenskaplig forskning.1 

Respektive förvaltningschef har utifrån våra instruktioner identifierat lämpliga intervjupersoner 

för granskningen. Fördelen med denna metod är att externa personers expertkunskap om 

förvaltningsorganisationen kommer till användning vid urvalstillfället. En potentiell risk är att 

förvaltningscheferna väljer ut personer med liknade synsätt som dem själva. För att parera 

risken att endast få ledningens syn på dessa frågor har enkäten riktats till samtliga medarbetare 

i förvaltningarna. Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att faktagranska rapporten, för att 

säkerställa att den bygger på korrekta uppgifter och uttalanden. 

Webbenkäten består av obligatoriska ”kryssfrågor” där respondenterna i de flesta fall ska ta 

ställning till ett påstående. För att ge respondenterna möjlighet att förtydliga och förklara sina 

”kryssvar” fanns vid varje kryssfråga ett fält för fritextkommentarer. Enkäten skickades ut till 

240 slumpmässigt utvalda anställda i kommunen. I tabellen nedan redovisas 

svarsfrekvensen.  

Förvaltning  Svarsfrekvens Antal utskickade 
enkäter 

Andel svarande  

Äldreförvaltningen  6 40 15 % 

Barn- och 
utbildningsförvaltningen   

12 40 30 % 

Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

21 40 53 % 

Stadsmiljö- och 
serviceförvaltningen 

25 40 63 % 

Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen 

26 40 65 % 

Stadsledningskontoret 27 40 68 % 

Totalt 117 240 49 % 

 

Vi har i denna granskning, i likhet med motsvarande granskningar i andra kommuner, utgått från 

den så kallade COSO-modellen. I våra bedömningar beaktas slutsatser från utredningar 

genomförda av Statskontoret och Ekonomistyrningsverket.         

 Revisionskriterier 

Revisionskriterierna är de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser 

och bedömningar. I denna granskning utgörs revisionskriterierna av:  

 Kommunallagen (2017:725) 

 Internal Control – Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organization 

of the Treadway Commission 

                                                           
1 Se t.ex. Tansey, O. 2007. Process Tracing and Elite Interviewing: A case for Non-probability Sampling. Political 

Science and Politics. 40:4, s. 765-772.  
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 Sundbybergs stads regelverk och riktlinjer av relevans 

 Disposition  

Granskningsrapporten är disponerad enligt följande: samtliga avsnitt inleds med iakttagelser 

från i huvudsak granskade dokument och intervjuer. Därefter presenteras relaterade 

enkätresultat. I bedömningen diskuteras båda dessa delar tillsammans.    

3. Granskningsresultat 

 Kontrollmiljön  

Kontrollmiljön anger tonen i en organisation och påverkar kontrollmedvetenheten hos dess 

medarbetare. Det är grunden för alla andra komponenter för intern styrning och kontroll och 

erbjuder ordning och struktur. Faktorer inom kontrollmiljön innefattar integritet, etiska värden, 

kompetensen hos medarbetarna i organisationen, ledningens filosofi och ledarstil, det sätt på 

vilket ledningen fördelar ansvar och befogenheter och organiserar och utvecklar dess 

medarbetare samt den uppmärksamhet och vägledning som styrelsen ger.  

Kommunstyrelsen antog 1997 Policy när anställda erbjuds förmåner av leverantörer och 

entreprenörer. I policyn tillhandahålls vägledning för mottagande av gåvor och 

måltidsbjudningar. Anställda rekommenderas rådgöra med närmaste chef om det 

uppkommer en svårtolkad situation. För ytterligare råd och information hänvisas till juristen 

på Service och konsult. Denna funktion finns dock inte kvar.  

Stadsledningskontoret tog 2015 fram Riktlinjer för representation, gåvor, uppvaktning och 

andra förmåner.2 Riktlinjerna berör både anställda och förtroendevalda. Riktlinjerna 

innehåller bland annat en lathund för beloppsgränser, information om hur 

representationsutgifter ska redovisas och i vilka sammanhang representation bedöms som 

olämpligt. I samband med pågående upphandlingar eller myndighetsutövning får 

representation inte förekomma.   

Stadens upphandlingspolicy, som antogs av fullmäktige 26 juni 2017, innehåller 

huvudprinciper som gäller för alla inköp och upphandlingar av varor, tjänster och 

entreprenader inom kommunkoncernen. I policyn anges ansvarsfördelningen och det 

förhållningssätt som ska appliceras vid inköp samt riktlinjer kring uppföljning.  

För beslut om sponsring av elitidrottssatsningar har staden tagit fram riktlinjer. 

Kommunstyrelsen är den instans som fattar beslut om sponsringssamarbete och i riktlinjerna 

anges vilka faktorer som ska beaktas vid beslutet. I riktlinjerna finns även en framtagen 

avtalsmall för sponsringsavtal. Riktlinjerna för stöd till föreningslivet reviderades senast den 1 

januari 2017.  

På stadens intranät finns information om bisysslor. Där framgår vilka lagar som är aktuella, 

till vem bisyssla ska anmälas och en checklista som stöd för arbetsgivaren och 

medarbetaren i bedömningen om bisysslan är tillåten. Det finns en framtagen blankett för 

anmälan av bisyssla som ska lämnas till närmaste chef. Av mallen för medarbetarsamtal 

framgår att bisysslor ska kontrolleras. Mallen för medarbetarsamtal är dock inte obligatorisk 

att använda.  

                                                           
2 Riktlinjer ska enligt stadens styrmodell fastställas av nämnd eller styrelse.  
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Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för arbetsgivarstrategiska frågor. Riktlinjerna syftar till 

att tydliggöra medarbetares och chefers roller och ansvar samt förmedlar ett gemensamt 

förhållningssätt i medarbetarskapet och chefsledarskapet. Förhållningssättet har brutits ner 

till värdeord och används bland annat som lönekriterier samt rekryteringskriterier och följs 

upp på stadsnivå genom medarbetarundersökningen.   

Det finns inga antagna riktlinjer avseende jäv. Information om jäv finns inte heller tillgängligt 

på stadens intranät.  

3.1.1. Enkätsvar  

Av de svarande anger 35 procent att de instämmer helt eller till stor del huruvida kommunen 

har tydliga riktlinjer angående mutor/korruption. Endast tre svarspersoner anser att 

riktlinjerna inte alls att är tydliga. 30 procent av respondenterna svarade att de inte känner till 

att kommunen har riktlinjer angående mutor/korruption.  

 

Vad gäller bisysslor svarade 45 procent att de instämmer helt eller till stor del att riktlinjerna 

är tydliga. Endast sex procent instämde inte alls med påståendet.  

 

 

En klar majoritet av de svarande uppger att de inte har någon uppfattning om kommunen har 

rutiner för hur misstänkta oegentligheter ska hanteras. Enbart fem procent instämde helt med 

påståendet.  
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Fyra procent av de svarande uppger att de har blivit erbjuden gåva eller annat som kan 

tänkas vara ett försök att muta eller påverka.  

 

Bedömning  

Stadens Policy när anställda erbjuds förmåner av leverantörer och entreprenörer är föråldrad 

och innehåller felaktig information. Stadsledningskontorets framtagna riktlinjer innehåller 

utförlig information om representation, gåvor, uppvaktning och andra förmåner. Av intervjuer 

framkommer att dessa styrdokument är svagt förankrade i ledningen för vissa förvaltningar. 

Vi rekommenderar att det i stadsledningskontorets riktlinjer inkluderas laghänvisningar till 

brottsbalken samt pedagogiska exempel som är kopplade till faktiska rättsfall. Därtill bör det 

tas fram riktlinjer avseende jäv.  

 

Enligt Ekonomistyrningsverket utgör instruktioner för hantering av korruptionsrelaterade 

incidenter en väsentlig del av myndigheters ramverk avseende interna oegentligheter. 3 
Staden har inte tagit fram riktlinjer för detta, vilket är en brist. Utifrån enkätsvaren kan utläsas 

att det saknas etablerade rutiner för hur misstänkta oegentligheter ska hanteras.  

 

Fyra procent av de svarande uppger att de har blivit erbjuden gåva eller annat som kan 

tänkas vara ett försök att muta eller påverka. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda att 

försök till otillbörlig påverkan förekommit i rättslig mening. Av den begränsade information 

som framkommer av kommentarerna finns inte mycket som tyder på brottslig handling. 

Samtliga som svarade att de blivit erbjuden gåva eller annat som kan tänkas vara ett försök 

att påverka har dock inte lämnat skriftlig kommentar, varför det ändå inte ska uteslutas.    

 Riskbedömning  

Varje organisation möter många olika risker av externt och internt ursprung som måste 

värderas. En förutsättning för riskbedömningen är etablerandet av mål knutna till olika nivåer 

och som är internt konsistenta. Riskbedömningen är identifieringen och analysen av 

relevanta risker för att inte uppnå målen och utgör basen för att bestämma hur riskerna ska 

hanteras.  

I stadens styrmodell fastställs de övergripande principerna för nämndernas 

internkontrollarbete. Där framgår att respektive nämnds och styrelses internkontrollplan ska 

bygga på en risk- och väsentlighetsanalys. Riskerna ska utgå från fyra övergripande 

perspektiv: målgrupp, verksamhet, medarbetare och ekonomi.  

I Anvisningar för framtagande av plan för intern kontroll, vilken togs fram av 

stadsledningskontoret 2016, tillhandahålls mer ingående beskrivning av riskanalysarbetet. 

Inledningsvis ska det göras en inventering av vilka områden som bör ingå i riskanalysen. 

Därefter kartläggs riskerna inom dessa områden. Till hjälp finns en beskrivning med olika 

typer av risker som kan vara aktuella, såsom legala risker, operativa risker och 

redovisningsrisker. Bland dessa omnämns även förtroendeskador, vilka syftar till risker 

                                                           
3 Se Ekonomistyrningsverkets vägledning ”Oegentligheter och intern styrning och kontroll: Att komma vidare i 
arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter”.  
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kopplade till mutor och andra relaterade förtroendeskadliga aktiviteter. Riskerna i bruttolistan 

ska sedan prioriteras genom en risk- och väsentlighetsanalys. Motiven till bedömningarna 

ska dokumenteras. Utifrån de prioriterade riskerna tas en internkontrollplan fram.  

I majoriteten av förvaltningarna är det ledningsgruppen som genomför riskanalysarbetet. 

Stadsledningskontoret rutiner för framtagandet av riskanalys skilde sig från rutinerna inom de 

andra förvaltningarna. På respektive avdelning inom stadsledningskontoret görs en 

riskinventering. Härigenom inkluderas linjeorganisationen i riskanalysarbetet i större 

utsträckning, än i övriga förvaltningar. Framtagna risker diskuteras sedan i grupp med 

avdelningscheferna och värderas genom en risk- och väsentlighetsanalys.  

Ett antal risker relaterade till mutor och andra oegentligheter har tagits i beaktande i 

nämndernas risk- och väsentlighetsanalyser för 2018. I bilaga 1 redovisas dessa risker för 

respektive nämnd. Flera av riskerna har givits ett riskvärde av sådan betydenhet att de 

inkluderats i internkontrollplanen. Dessa beskrivs i nästkommande avsnitt.  

Vid intervjuer framkommer att flera nämnder inte följer det förfarande som anges i 

anvisningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen har i stora drag återanvänt tidigare års 

kontrollmoment. Eftersom staden inte har upprättat ett övergripande kontrollsystem för 

avtalstrohet har risken för avtalsefterlevnad dock prioriterats i senare års riskbedömningar. 

Överförmyndarnämndens internkontrollplan för 2018 bygger på en riskanalys från ett tidigare 

år. Enligt uppgift har det inte funnits anledning att revidera den internkontrollplan som 

använts under tidigare år. Barn- och utbildningsförvaltningen använde inte den mall för risk- 

och väsentlighetsanalys som anges i anvisningarna.  

3.2.1. Enkätsvar  

En stor andel, hela 37 procent, instämmer inte alls med att kommunen/förvaltningen har 

uppmärksammat vilka områden/processer som kan utgöra ett riskområde i deras förvaltning, 

gällande korruption och andra oegentligheter. Enbart två procent svarade att de instämde 

helt med påståendet.  

 

Samtidigt som ett fåtal svarande ansåg att riskområden relaterade till korruption och andra 

oegentligheter uppmärksammats, svarade 25 procent av respondenterna, och cirka hälften 

av dem som hade en uppfattning, att de ansåg att det finns något område/någon process 

som kan utgöra ett riskområde i deras förvaltning.  
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Bedömning   

Det riskanalysarbete som bedrivs inför framtagandet av internkontrollplanen är i vissa fall 

bristande. Ett par nämnder har utan revidering av tidigare riskanalys återanvänt tidigare års 

internkontrollplan. Det finns enligt vår bedömning behov av att enhetliggöra förvaltningarnas 

riskanalysarbete.  

 

Enkätsvaren visar att endast ett fåtal anser att risker kopplade till mutor och andra 

oegentligheter har uppmärksammats, samtidigt som en relativ stor andel uppger att det finns 

områden/processer som kan utgöra ett riskområde. Resultatet kan både tolkas som att 

förvaltningarna brister i att kommunicera riskanalysarbetet till personalen eller att det finns 

riskområden som inte uppmärksammats. Gemensamt för stadens förvaltningar, förutom 

stadsledningskontoret, är att riskanalysen upprättas på ledningsgruppsnivå. Vår bedömning 

är att linjeorganisationen bör involveras i riskanalysarbetet i större utsträckning. 

 Kontroller 

Kontrollaktiviteter är de riktlinjer och rutiner som bidrar till att säkerställa att ledningens 

direktiv genomförs. De bidrar till att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att hantera 

risker för att organisationens mål inte uppnås. Kontrollaktiviteter äger rum inom hela 

organisationen, på alla nivåer och i alla funktioner. De innefattar en rad aktiviteter av olika 

slag såsom godkännanden, attester, verifikationer, avstämningar, genomgångar av 

verksamhetens resultat, säkrandet av tillgångarna, samt åtskillnad av tjänsteroller och 

uppgifter. 

3.3.1. Generellt om kontroller  

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen. Det åligger 

kommunstyrelsen att till se att en kontrollorganisation finns upprättad för stadens samlade 

verksamhet och att den utvecklas utifrån stadens behov. Kommunstyrelsen ska ta fram 

anvisningar för internkontrollarbetet och informera sig om hur den interna kontrollen bedrivs i 

kommunkoncernen.  

Nämnderna åläggs att styra och kontinuerligt följa upp den interna kontrollen inom sina 

respektive verksamheter. I samband med beslut om verksamhetsplan och budget inför 

nästkommande år ska nämnderna anta internkontrollplanen. Planen ska överlämnas till 

kommunstyrelsen för kännedom.  

Utformandet av internkontrollplanen regleras i Anvisningar för framtagande av plan för intern 

kontroll. Anvisningarna är för närvarande under omarbetning. Av internkontrollplanen ska det 

framgå vad som ska kontrolleras, när kontrollen ska genomföras, hur kontrollen ska 

genomföras och vem som ska utföra kontrollen samt hur den ska inrapporteras.  

Det pågår ett arbete i staden med att utveckla internkontrollarbetet. Bland annat har det 

tillsatts en central tjänst med ansvar för stadens internkontrollarbete. Rådande 

förbättringsarbete syftar till att levandegöra kontrollarbetet för samtliga medarbetare och 

tydliggöra kopplingen till verksamhetsplanen. Ambitionen är att internkontrollen för 2019 ska 

vara inkluderad i verksamhetsplanen samt i verksamhetssystemet Stratsys.  

I nämndernas och kommunstyrelsens internkontrollplaner för 2018 återfinns flera 

kontrollmoment med bäring på mutor och andra oegentligheter. Bland annat kontrollerar 

förskolenämnden, grundskole- och gymnasienämnden samt kultur- och fritidsnämnden 

redovisningshanteringen kring representation. Representation ska på restaurangnota eller 

faktura dokumenteras med namn på deltagarna, funktion i stad/företag och syftet med 
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representationen. Vidare görs kontroller avseende upphandling, fakturahantering, 

löneutbetalningar, uttagna avgifter och delegationsordningar.  

Valnämndens internkontrollplan skiljer sig åt från övriga nämnders. Dokumentet är snarare 

att betrakta som ett planeringsdokument, än en internkontrollplan med kontrollmoment.  

Attester  

Den 10 april 2012 fastställde kommunstyrelsen Attestrutiner och behörighet att underteckna 

handlingar. Av rutinerna framgår bland annat att samtliga ekonomiska transaktioner ska 

attesteras av minst två personer och att behörighetskontroll av dessa två personer ska 

utföras. Rutinerna behandlar även i vilka situationer det inte är tillåtet att beslutsattestera, 

såsom vid betalningar till sig själv eller närstående. I dessa fall ska närmast överordnad chef 

beslutattestera transaktionen. Härutöver anges ett antal ytterligare anvisningar.  

 

Enligt gällande ordning finns inga krav på att ange beloppsgränser för attestanterna. 

Attestrutinerna är för närvarande under omarbetning, men det finns enligt uppgift inga planer 

på att införa beloppsgränser. Revisionen rekommenderade staden senast under 2017 att 

införa beloppsgränser i attestrutinerna samt i den elektroniska fakturaportalen.  

3.3.2. Enkätsvar 

Ingen av svarspersonerna uppger att deras överordnade tolererar avvikelser från 

kommunens riktlinjer kring korruption och andra oegentligheter. Över hälften av de svarande, 

och samtliga av dem med en uppfattning i frågan, anser att överordnade inte tolererar 

avvikelser från riktlinjerna.  

 
Ingen av de svarande uppger att kommunens riktlinjer kring korruption och andra 

oegentligheter medvetet har åsidosatts av förvaltningen. 

 
Av de svarande uppger 57 procent att deras arbetsgivare någon gång bett dem om 

information avseende eventuella bisysslor. Det är dock en relativt stor andel om 43 procent 

som anger att de inte blivit tillfrågade om eventuella bisysslor. 
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Av de svarande instämmer 12 procent att staden helt eller till stor del har rutiner för att 

upptäcka olämpliga bisysslor. Det är däremot relativt få respondeter som har en uppfattning i 

frågan. Hela 68 procent uppger att de inte har någon uppfattning.  

 

Vad gäller uppfattningen om stadens arbete kring korruption och andra oegentligheter är 

tillräckligt, så har även i detta fall en stor majoritet uppgett att de inte har någon uppfattning. 

Noterbart är att det är fler som bara instämmer till viss del eller inte instämmer alls, än vad 

som instämmer till stor del eller helt, med att det förebyggande arbetet är tillräckligt.   

 

Bedömning 

Det pågår ett arbete med att utveckla internkontrollarbetet som enligt vår bedömningar har 

goda förutsättningar att stärka stadens interna kontroll. Inom ramen för detta arbete bör 

kontrollen av bisysslor uppmärksammas särskilt. En stor andel av respondenterna anger att 

de inte blivit ombedda att lämna uppgifter till arbetsgivaren om eventuella bisysslor, vilket 

indikerar på att kontrollen av bisysslor inte fungerar tillfredställande. Vår bedömning är att 

kontroll av bisysslor vid medarbetarsamtalet bör göras obligatoriskt.  

 

Staden bör enligt vår bedömning införa beloppsgränser i attestrutinerna samt i den 

elektroniska fakturaportalen. Frånvaron av beloppsgränser för attest i fakturasystemet ökar 

risken för fel såväl som för oegentligheter. När beloppsgränser för attest saknas i systemet 

kan samtliga anställda med attesträtt för ett visst kostnadsställe attestera fakturor, oavsett 

belopp. 

 

Det är positivt att ingen av respondenterna svarat att överordnade tolererar avvikelser från 

stadens riktlinjer kring korruption och andra oegentligheter.  
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3.3.3. Specifikt om kontroller inom riskutsatta områden  

Följande områden är erfarenhetsmässigt att betrakta som riskutsatta och har granskats 

särskilt:   

► Inköp och upphandling 

► Bygglov 

► Serveringstillstånd  

 

Fokus har varit att identifiera och redovisa om det finns förebyggande och/eller upptäckande 

kontroller i aktuella verksamheter och processer. Nedan följer en sammanställning över 

iakttagelser inom respektive område. Noterbart är att samtliga riskutsatta områden ligger 

inom stadsmiljö- och serviceförvaltningens ansvarområde.  

3.3.3.1 Inköp och upphandling  

Stadsmiljö- och tekniska nämnden ansvarar för stadens upphandlings- och 

inköpsverksamhet. Det innebär att nämnden ansvarar för alla upphandlingar som är 

stadsövergripande eller där fler än en nämnd berörs. För att hantera dessa ärenden har 

stadsmiljö- och tekniska nämnden inrättat ett upphandlingsutskott. 

Ansvaret ska dock under 2019 flyttas till kommunstyrelsen. Det innebär att 

upphandlingsenheten, som har i uppdrag att samordna, effektivisera och genomföra 

upphandlingar samt utveckla stadens upphandlingsfunktion, övergår till 

stadsledningskontoret samt att upphandlingsutskottet ersätts av en upphandlingskommitté 

under kommunstyrelsen.  

Upphandlingsenheten genomförde, handlagde, medverkade i och påbörjade ca 60 

upphandlingar samt omkring 100 direktupphandlingar, med ett sammanlagt värde om ca 275 

mkr under 2017. Vid intervjuer framkommer att 2018 varit ett turbulent år för 

upphandlingsenheten på grund av en orolig personalsituation. I nuläget består enheten av 

fyra tjänster: 1,5 fast tjänst och resterande inhyrda konsulter, varav en är upphandlingschef.  

Den rådande situationen har inneburit att upphandlingsenheten har svårt att klara av sitt 

uppdrag och förvaltningarna har därför varit tvungna att ta ett större ansvar för 

upphandlingarna.  

Intervjuad upphandlingschef uppger att det finns framtagna rutinbeskrivningar och riktlinjer 

men att nuvarande omständigheter gör det svårt att arbeta enligt dessa. Det saknas dock en 

central rutin för avrop på ramavtal. Nuvarande rutin för avrop är enligt upphandlingschef inte 

tillfredsställande, då upphandlingsenheten inte har full kännedom om de avrop som görs på 

de olika ramavtalen. Det saknas ett tillfredsställande spend-verktyg inom staden.  

I syfte att stärka upphandlingsenhetens kontroll har överenskommelse gjorts med den 

enheten med störst inköpsvolymer på de två största ramavtalen, att hädanefter tillhandahålla 

upphandlingsenheten samtlig nödvändig information.  

Bortsett från direktupphandlingar ska samtliga upphandlingar göras i stadens gemensamma 

inköpssystem. Direktupphandlingar ska skickas till upphandlingsenheten efter 

genomförande. I nuläget görs dock inte detta rutinmässigt, enligt upphandlingschef.  

Nuvarande inköpssystem beskrivs som bristande avseende vilka kontrollfunktioner de 

tillhandahåller. Det finns inte en gemensam avtalsdatabas i staden. Respektive förvaltning 

”äger” sina avtal vilket innebär att de ansvarar för arkiveringen. Det medför att 
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upphandlingsenheten måste upprätta en skuggarkivering för att kunna överblicka stadens 

samlande avtal. Det har dock inte gjorts. I nuläget saknas möjlighet att följa stadens 

avtalstrohet. Stadsledningskontoret genomför i nuläget en förstudie inför upphandling av nytt 

inköpssystem.  

Större upphandlingar brukar genomföras av upphandlingsenheten i samarbete med 

verksamhetsdrivande förvaltning. Förvaltningarna agerar i dessa fall kravställare. 

Projektgrupperna för dessa brukar aldrig utgöras av en ensam representant från 

verksamhetens sida. Det finns ingen standardiserad rutin för kontroll av jäv. I framtiden 

planerar upphandlingschefen att införa att deltagande individer skriftligen ska intyga att de 

inte är jäviga.  

Upphandlingschef anser att den främsta risken för oegentligheter är de upphandlingar som 

genomförs i förvaltningarna. I nuläget finns enligt upphandlingschef ingen tillräcklig kontroll 

för att säkerställa att oegentligheter inte begås.  

De personer som är behöriga att genomföra direktupphandlingar på förvaltningarna behöver 

inte genomgå särskild utbildning i upphandling eller genomföra kunskapsprov.   

Upphandlingschef upplever att det bland förtroendevalda och tjänstemän råder en bristande 

förståelse eller respekt för sekretesskraven vid upphandlingar. Det är ett kulturproblem som 

bör åtgärdas.  

Bedömning  

Med anledning av personalsituationen på upphandlingsenheten riktas arbetet mot att klara 

av enhetens mest grundläggande uppgifter: att bistå förvaltningarna i större upphandlingar. I 

nuläget är enhetens kontrollerande funktion begränsad. Det saknas även ändamålsenliga 

verktyg.  

Det fordras idag ingen utbildning för att ha befogenhet att göra inköp. Det bör övervägas om 

inköpsbehörighet ska knytas till utbildningskrav. Uppgifter om bristande förståelse eller 

respekt för sekretesskraven vid upphandlingar motiverar bredare utbildningsinsatser än till 

endast inköpsbehöriga.  

3.3.3.2 Bygglov  

Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för stadens tillsyns- och myndighetsuppgifter 

inom plan- och byggväsendet och har det främsta ansvaret för byggnadsverksamheten enligt 

plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen med tillhörande föreskrifter.  

Bygglovsenheten inom stadsmiljö- och serviceförvaltningen rapporterar till byggnads- och 

tillståndsnämnden. På bygglovsenheten arbetar sju handläggare, varav två även är 

byggnadsinspektörer. Under 2017 beviljades bygglov för 644 bostäder.  

Tilldelningen av ärenden sker i öppenhet i samband med enhetens måndagsmöte. 

Intervjuade bedömer att kännedomen om jävsregler är god bland medarbetarna och det 

förekommer att handläggare avsäger sig handläggningen av ett ärende på grund av jäv.  

Det sker regelbundna kollegiala granskningar av ärenden inom enheten. På det så kallade 

gestaltningsmötet diskuteras kontroversiella eller svårtolkade beslut i dialog med 

planförfattare och bygglovshandläggare. Enhetschef granskar de ärenden där tolkningen av 

plan- och bygglagens rättstillämpning är osäker.  
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I komplicerade fall är det en huvudhandläggare och en medhandläggare som tillsammans 

genomför handläggningen av ärendet. Det största ansvaret vilar dock på 

huvudhandläggaren.  

I byggnads- och tillståndsnämndens internkontrollplan förekommer inga kontrollaktiviteter 

med bäring på bygglovshandläggningen.  

Bedömning  

Den öppna tilldelningen av ärenden och gemensamma ärendegranskningen bidrar till 

transparens i handläggningsprocessen. Det finns utrymme att stärka kontrollen av 

oegentligheter i dessa ärenden, exempelvis genom att enhetschef slumpmässigt väljer ut 

och granskar ett antal ärenden varje månad.   

3.3.3.3 Serveringstillstånd  

Byggnads- och tillståndsnämnden ansvarar för tillämpningen av alkohollagen i kommunen, 

vilket omfattar att utfärda serveringstillstånd och utöva tillsyn över de restauranger som har 

serveringstillstånd. Förutom kommunen har även Polisen, länsstyrelsen och Statens 

folkhälsoinstitut ett tillsynsansvar.  

Kommunen är förpliktigad genom alkohollagen att tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen av 

de kommunala föreskrifterna. De senast reviderade riktlinjerna är från 2015 och innehåller 

handgriplig vägledning i handläggningen.  

I tillsynsplanen för 20184 anges att samtliga restauranger med serveringstillstånd ska få 

minst ett tillsynsbesök under året. De restauranger som har serveringstid efter kl. 01.00 ska 

få minst tre besök. Den yttre tillsynen (tillsyn på plats i verksamheten) genomförs 

tillsammans med två timanställda inspektörer och alkoholhandläggare. Det finns i staden 

endast en handläggare för ärenden enligt alkohollagen.  

Av nämndens delegationsordning framgår att tjänstemän har delegerats beslutanderätt i ett 

antal betydande frågor. Exempelvis kan alkoholhandläggare eller enhetschef ta beslut om att 

meddela en erinran. Enligt Folkhälsomyndighetens kartläggning 2016 var det 34 procent av 

rikets kommuner som beviljat en sådan delegation. I majoriteten av kommunerna hade 

handläggare inte rätt att besluta om erinran. Nämnden fattar beslut om bland annat nya 

serveringstillstånd och återkallelser av serveringstillstånd.  

Det finns inga särskilda rutiner för vilka beslut som enhetschefen ska kontrollera, men enligt 

uppgift granskar enhetschefen beslut av större dignitet, exempelvis återkallelse av 

serveringstillstånd. I nuläget är det inte många ärenden som granskas av enhetschefen.  

Under senare år har det inte förekommit några fall av hot eller våld mot handläggare. Det 

finns framtagna rutiner för hot och våld mot tjänstemän. Det har dock förekommit att individer 

försökt påverka ärendehandläggningen genom att vända sig direkt till förvaltningschef för 

stadsmiljö- och serviceförvaltningen. Förvaltningschefen har vid dessa tillfällen informerat 

vederbörande om stadens rutiner i dessa ärenden.    

Bedömning  

Det har delegerats beslutanderätt i ett antal väsentliga frågor till alkoholhandläggaren. Den 

långtgående delegationen i kombination med att det bara finns en handläggare och att det 

inte förekommer någon regelmässig kontroll av handläggarens beslut, gör att det enligt vår 

bedömning inte förekommer en tillräcklig kontroll. Av nämndens riskanalys framgår att risken 

                                                           
4 Tillsynsplan 2018 för restauranger med serveringstillstånd och försäljningsställen som säljer folköl i Sundbybergs stad.  
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för oegentligheter i ärenden enligt alkohollagen inte beaktats. Vår bedömning är att nämnden 

bör se över sina rutiner avseende handläggningen enligt alkohollagen, i syfte att säkerställa 

en tillräcklig kontroll.   

 Kommunikation och information  

Effektiv kommunikation måste förekomma för en god intern kontroll. All personal måste få ett 

klart budskap från den högsta ledningen att ansvaret för intern styrning och kontroll måste 

tas på allvar. Relevanta kategorier av anställda måste få utbildning om risker som kan 

uppträda inom deras arbetsområden.  

Stadens intranät utgör en viktig kommunikationskanal till anställda. På intranätet återfinns 

stadens riktlinjer och policyer. Nya och reviderade styrdokument kommuniceras via stadens 

intranät och på arbetsplatsträffar. Vid intervjuer framkommer dock att intranätet upplevs som 

svårnavigerat och svårt att hitta information via. Flera intervjuade var inte bekanta med 

stadens senast upprättade riktlinjer avseende representation och gåvor.  

Staden har inte informerat om mottagande av gåvor på annat sätt än att tillgängliggöra policy 

och riktlinjer på intranätet. Det genomförs inga riktade kommunikationsinsatser inför 

julhelgen eller andra särskilda tillfällen.   

Nyanställa blir inte informerade om stadens styrdokument med bäring på mutor och andra 

oegentligheter vid introduktionen. Det saknas en strategi kring vilka riktlinjer och policyer som 

exempelvis nyanställda chefer bör ta del av. I nuläget åligger det respektive chef att hitta och 

bekanta sig med aktuella styrdokument. Vid intervjuer konstateras att det finns behov av en 

checklista med styrdokument som nyanställda vid olika delar av linjeorganisationen bör 

känna till.  

Nämndledamöterna får inför varje ny mandatperiod en introduktionsutbildning om 

kommunallagen, i vilken information om jäv ingår. Intervjuade anser att nämndledamöterna 

är medvetna om och följer gällande jävsregler.   

Staden har tagit fram diskussionsmaterial som kan användas i exempelvis workshops 

gällande stadens antagna förhållningssätt. Den samlade bilden från intervjuer är att 

värdegrundsarbetet är aktivt och görs levande i förvaltningen.  

Det finns ingen information i styrdokument eller på intranätet om var anställda ska vända sig 

för tips om interna oegentligheter. Det finns inte heller någon visselblåsarfunktion. I 

kommunstyrelsens interkontrollplan anges att det ska införas en intern utredningsprocess 

och systemstöd för hantering av både internt och externt inkomna tips. Enligt uppgift pågår 

ett arbete med detta.   

3.4.1. Enkätsvar  

En majoritet av de svarande uppger att de inte får regelbunden uppdatering om vilka risker 

för korruption och andra oegentligheter som de kan utsättas för. Endast tre svarpersoner 

instämmer helt att de har fått regelbunden uppdatering.  
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80 procent av de svarande uppger att de inte har fått någon utbildning eller information 

avseende kommunens riktlinjer kring mutor eller korruption samt andra oegentligheter. 

Endast 20 procent instämmer att de har fått utbilldning eller information. 

 
 

En stor majoritet av de svarande instämmer helt eller till stor del med påståendet att 

kommunens värdegrund kommunicerats. Endast fyra procent instämmer inte alls med att 

deras förvaltning har kommunicerat kommunens värdegrund.  

 
 

Nästan hälften av de svarande uppger att de inte har en uppfattning om kommunen har 

kommunicerat vilka sanktioner som drabbar den som inte följer givna riktlinjer kring 

korruption och andra oegentligheter. Av de svarspersoner som har en uppfattning har 32 

procent angett att de inte alls instämmer med påståendet.   

 
 

En stor andel (47 procent) av de svarande uppger att de inte instämmer alls med påståendet 

att kommunen har kommunicerat hur de ska rapportera misstankar kring oegentligheter eller 

avvikelser från riktlinjer. Sju procent svarar att de instämmer helt med påståendet.  
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47 procent av de svarande uppger att de inte instämmer alls med påståendet att kommunen 

har kommunicerat vilka åtgärder man vidtar när tips om oegentligheter inkommer (från 

anställda eller utomstående). Endast fem procent av personerna instämmer helt med 

påståendet.   

 
 

Fyra procent instämmer helt med påståendet att kommunen kommunicerat hur tipsarens 

identitet skyddats. 48 procent uppger att de inte instämmer alls att kommunen har 

kommunicerat hur tipsarens identitet skyddas. 41 procent av de svarande uppger att de inte 

har en uppfattning. 

 
Bedömning 

Enligt Statskontoret upptäcks oegentligheter oftast genom tips från medarbetare.5 Därför är 

det viktigt att kommunen har tydliga och säkra kommunikationskanaler för visselblåsare. Det 

är positivt att det pågår ett arbete med att ta fram ett systemstöd för hantering av inkomna 

tips. Inför inrättandet av en sådan funktion bör staden beakta Statskontorets förslag till 

riktlinjer för visselblåsarfunktioner.6     

 

Av intervjuer och enkätsvar framgår att arbetet med att informera anställda om mutor och 

interna oegentligheter är bristande. Kommunstyrelsen bör se över och strukturera stadens 

utbildning och information med bäring på mutor och andra oegentligheter. Utifrån riskanalys 

bör det riktas utbildningsinsatser till grupper som bedöms som särskilt riskutsatta. Dessutom 

bör det förenklas för nyanställa att tillgodogöra sig relevanta styrdokument. 

 

                                                           
5 Se Statskontorets rapport ”Myndigheternas arbete för att förebygga och upptäcka korruption”. 
6 Se Statskontorets rapport ”Ett stärkt arbete mot korruption och andra oegentligheter i statsförvaltningen”.  
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Utifrån intervjuer och enkätsvar är vår bedömning att det bedrivs ett ändamålsenligt 

värdegrundsarbete i staden. Arbetet bedrivs både på ledningsgruppsnivå och i övriga delar 

av linjeorganisationen. Enligt Statskontoret är ledningsgrupper särskilt utsatta för 

korruptionsrisker, varför det är särskilt väsentligt att rikta insatser mot dem.7  

 Utvärdering och uppföljning  

Interna styr- och kontrollsystem behöver övervakas, följas upp och utvärderas – en process 

som bestämmer kvaliteten på systemets resultat över tiden. Det åstadkoms genom löpande 

övervakningsåtgärder och uppföljningar, separata utvärderingar eller en kombination av 

dessa. Uppföljningen genomförs för att säkerställa att de kontroller som designats för att 

möta risker verkligen utförs och fungerar som det är tänkt. 

Uppföljning av arbetet med den interna kontrollen är en viktig aspekt då de erfarenheter som 

framkommer i exempelvis väsentlighet- och riskanalyser ska ligga till grund för det fortsatta 

internkontrollarbetet. Kontroller bör möta identifierade risker, vara formaliserade och 

överensstämma med det dagliga arbetet som utförs i verksamheten. Vidare ska löpande 

utvärdering göras av identifierade kontroller i syfte att säkerställa att de utförts och fungerar 

som avsett.  

Uppföljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden eller styrelsen i 

samband med årsbokslutet eller i den omfattning som anges i internkontrollplanen. Om 

brister identifierats ska förslag lämnas på åtgärder.  

Kommunstyrelsen har ett särskilt uppföljningsansvar och ska med utgångspunkt från 

nämndernas rapporter utvärdera och initiera förslag till förbättringar, avseende stadens 

samlade system för den interna kontrollen. I Sundbybergs stads årsredovisning 2017 

konstateras bland annat att fakturahanteringsprocessen är ett område där resultatet från 

internkontrollen visade på förbättringsbehov.   

Under hösten 2018 pågår, som tidigare nämnts, ett arbete med att se över och utveckla 

stadens internkontrollarbete. Framgent planeras internkontrollen integreras i 

verksamhetssystemet Stratsys. Dessutom ska internkontrollplanen för 2019 inkluderas i 

verksamhetsplanen. Tidigare år har internkontrollplanen fastställts separat. Syftet med att 

inkludera internkontrollplanen i verksamhetsplanen är att tydligare integrera internkontrollen i 

den övriga styrningen.  

Härutöver syftar även arbetet till att COSO-modellen ska tillämpas i högre utsträckning. 

Internkontrollarbetet ska framöver vara mer fokuserat på tillsyn och mindre på 

kontrollaktiviteter. Under hösten pågår det utbildningsinsatser i detta nya arbetssätt. 

Överförmyndarnämnden har inte dokumenterat uppföljningen av 2017 års internkontroll. Det 

har inte bedömts som nödvändigt eftersom inga avvikelser noterats.  

Staden undersöker inte, genom enkät eller annan metod, huruvida anställda och 

förtroendevalda kommit i kontakt med eller blivit erbjudna mutor. 

Bedömning 

Vår bedömning är att pågående utvecklingsarbete är ändamålsenligt och har goda 

förutsättningar att stärka internkontrollarbetet. Tillsättandet av en central tjänst på 

                                                           
7 Se Statskontorets rapport ”Ledarskapets betydelse för en god förvaltningskultur i staten”.  
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stadsledningskontoret med ansvar för internkontrollarbetet möjliggör att 

stadsledningskontoret tydligare kan ta ett samlat grepp om stadens internkontrollarbete.  

Uppföljningen av resultaten från nämndernas internkontrollplaner är i allt väsentligt 

tillfredsställande. Överförmyndarnämndens uppföljning av den interna kontroller är däremot 

bristande.  

Vi föreslår att staden regelbundet undersöker förekomsten av mutor eller andra 

oegentligheter. Detta kan exempelvis göras inom ramen för den årliga 

medarbetarundersökningen.   

4. Svar på revisionsfrågorna 

 

Revisionsfråga Svar 

Har stadens nämnder säkerställt 

en god kontrollmiljö avseende 

risken för mutor och 

oegentligheter? 

 

Delvis. Det finns riktlinjer för flera områden med 

bäring på mutor och andra oegentligheter. Inom 

staden bedrivs även ett aktivt värdegrundsarbete. 

Nuvarande riktlinjer behöver dock kompletteras 

med ytterligare information. Därtill bör det tas fram 

riktlinjer för hanteringen av korruptionsrelaterade 

incidenter.  

Genomförs adekvata riskanalyser 

på rätt nivå för att minska riskerna 

i organisationen? 

 

Delvis. Majoriteten av stadens nämnder har 

genomfört ett ändamålsenligt riskanalysarbete. 

Vissa nämnder har dock återanvänt tidigare års 

internkontrollplan utan förnyad riskanalys. 

Riskanalyserna genomförs i de flesta nämnder 

inom ledningsgruppen. Riskanalysarbetet bör 

framgent även förankras längre ned i 

linjeorganisationen.    

Hur säkerställer ansvariga 

nämnder att kontrollsystemen är 

effektiva för att förhindra och 

upptäcka mutor och 

oegentligheter? 

 

Det förekommer flera exempel på ändamålsenliga 

kontroller med bäring på mutor och andra 

oegentligheter som verkar i preventivt och 

upptäckande syfte. Stadens kontrollsystem för 

upphandlingar, vilket utgör ett väsentligt 

riskområde, är i nuläget bristande. Det saknas 

bland annat ändamålsenliga kontroller för 

direktupphandlingar och stadens avtalstrohet följs 

inte upp. I övrigt saknas beloppsgränser för attest i 

den elektroniska fakturaportalen och i 

attestrutinerna.   

Hur sprids information om 

regelverk, riskanalys och 

kontroller till berörda 

medarbetare? 

 

Det saknas ändamålsenliga rutiner som 

säkerställer att berörda medarbetare får information 

om relevanta regelverk. Vidare är det inte tydligt 

hur anställda ska rapportera tips om mutor eller 

andra oegentligheter.  
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Hur följs processen upp och 

återrapporteras den till rätt nivå? 

 

Det finns en ändamålsenlig struktur för rapportering 

av resultaten från internkontrollen och 

kommunstyrelsen följer upp resultaten för staden 

som helhet. Det pågår ett arbete med att utveckla 

internkontrollarbetet som enligt vår bedömning har 

goda förutsättningar att stärka stadens interna 

kontroll.  

 

 

Sundbyberg den 14 november 2018 

 

Herman Rask   

EY 
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6. Bilaga 1. Sammanställning av risker  

Nämnd/styrelse  Riskbeskrivning   Ingår i kontrollplan 

Byggnads- och tillståndsnämnden Risk att attestordningen inte är 
uppdaterad och att fel person 
attesterar fakturor. 
Risk att attest inte sker utifrån rätt 
beloppsgräns. 
Risk att attest sker av egna utlägg och 
inköp.  

Nej. 
 
 
Nej.  
 
Nej.  

Förskolenämnden Risk fakturahanteringen inte är korrekt 
som säkerställer attesträtten för 
representation.  

Ja. 

Grundskole- och gymnasienämnden Risk fakturahanteringen inte är korrekt 
som säkerställer attesträtten för 
representation. 

Ja.  

Kommunstyrelsen  Risk att upphandling inte sker, 
olagliga direktupphandlingar, risk att 
avtal förfaller och inte följs upp 
kontinuerligt.   
Risk att fel lön betalas ut, cheferna 
kontrollerar inte löneutbetalningar eller 
attesterar frånvaro.  
Risk att uppgift om syfte och deltagare 
saknas eller är ofullständig avseende 
representation, gåvor och 
konferenser.  
Risk att betalningar för till företag som 
staden inte anlitat.  

Ja. 
 
 
 
Nej.   
 
 
 
Nej.  
 
 
 
 
Nej.  

Kultur- och fritidsnämnden Risk att fel lön har betalts ut. 
Risk att efterlevnad av avtal om 
upphandlade varor/tjänster inte följs.  
Risk att uppgift om syfte och deltagare 
saknas eller är ofullständig avseende 
representation, gåvor och 
konferenser.  
Risk att uttagna avgifter inte 
överensstämmer med vad som 
stadgas i förordning.  
 

Ja.  
Ja.  
 
 
Ja.  
 
 
 
 
Ja.  

Social- och arbetsmarknadsnämnden  Risk att för otillåtna 
direktupphandlingar görs.  
Risk att delegationsordning inte 
efterlevs.  

Ja.  
 
Ja.  

Stadsmiljö- och tekniska nämnden Risk att upphandling inte sker, 
olagliga direktupphandlingar eller att 
ramavtal inte följs.  
Risk att attestordningen inte är 
uppdaterad och att fel person 
attesterar fakturor.  
Risk att attest inte sker utifrån rätt 
beloppsgräns. 
Risk att attest sker av egna utlägg och 
inköp. 

Ja.  
 
 
Nej. 
 
 
Nej. 
 
 
Nej.  
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Äldrenämnden Risk att process och rutin för 
fakturahantering till hemtjänstutförare 
inte följs. 
Risk att uttagna avgifter inte 
överensstämmer med vad som 
stadgas i förordning.  

Ja.  
 
 
Ja.  

Valnämnden  Innehåller aktiviteter.   
Överförmyndarnämnden  Risk att fakturor inte betalas i tid eller 

med rätt belopp 
Risk att inte rätt belopp betalas ut till 
rätt ställföreträdare.  
Risk att inte rätt lön betalas ut till rätt 
person.  

Ja.  
 
Ja. 
 
Ja.  

 


