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Sammanfattning
Syftet med förstudien är få underlag för att bestämma om en fördjupad granskning
ska genomföras. En förstudie kan betraktas som en fördjupad riskanalys.

Frågeställningar som besvaras inom ramen av förstudien:

1. Finns aktuella styrdokument inom området korruption och oegentligheter?
- Ja.

2. Hur kommuniceras dessa i organisationen? (vid anställning och löpande under anställning)
- I viss utsträckning vid anställning. I viss utsträckning löpande. 

3. Finns rutiner för att hantera EKO-risker (etik, korruption och oegentligheter) avseende rekrytering, 
jäv vid inköp samt attest av fakturor?

- Ja.

4. Finns korruption och andra oegentligheter med i nämndernas riskanalyser och internkontrollplaner 
för 2019?

- I viss utsträckning.

5.Vilka sätt/kanaler finns för medarbetare att lämna information om misstänkt korruption och andra 
oegentligheter?

- Ingen visselblåsarfunktion/anonym funktion finns i dagsläget.
- Kontakt med närmaste chef.
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Slutsats/Rekommendation

Förstudien visar att det finns rutiner och riktlinjer inom området. Vägledningen för 
förtroendevalda och anställda gällande mutor är även helt nyligen reviderad. Förstudien ger 
dock samtidigt signaler om att information och kommunikation inom området inte alltid sker i 
tillräcklig utsträckning. Information och kommunikation är viktigt så att alla förtroendevalda och 
all personal verkligen vet vad som gäller inom området och vart man ska vända sig vid 
eventuella frågor eller misstankar.

Vi utgår från att det kommer att genomföras en informations- och kommunikationsinsats för 
personal och förtroendevalda med anledning av den reviderade vägledningen.

Utifrån det ovan nämnda bedömer vi att det finns ett behov av att följa hur 
kommunstyrelsen/produktionsstyrelsen och nämnderna arbetar vidare med frågan men 
att det inte föreligger något behov av en fördjupad granskning i nuläget. 
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Bakgrund
Vid revisorernas gemensamma arbete rörande risk- väsentlighet i den kommunala verksamheten 
uppmärksammades frågan kring hur väl kommunen är rustad vad gäller att förebygga och upptäcka 
korruption. Revisorerna har beslutat att genomföra en förstudie inom området för att utifrån denna kunna 
bedöma om en fördjupad granskning behövs.

Syfte 

Syftet med förstudien är få underlag för att bestämma om en fördjupad granskning ska genomföras. En 
förstudie kan betraktas som en fördjupad riskanalys. 

Frågeställningar

1.Finns aktuella styrdokument inom området korruption och oegentligheter?

2. Hur kommuniceras dessa i organisationen? (vid anställning och löpande under anställning)

3. Finns rutiner för att hantera EKO-risker (etik, korruption och
 oegentligheter) avseende rekrytering, jäv vid inköp samt attest av fakturor.

4. Finns korruption och andra oegentligheter med i nämndernas riskanalyser
 och internkontrollplaner för 2019?

5. Vilka sätt/kanaler finns för medarbetare att lämna information om
 misstänkt korruption och andra oegentligheter?

6

Inledning
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Metod
Förstudien har genomförts enligt följande:

•Granskning av styrdokument inom området samt dokumenterade riskanalyser och 
internkontrollplaner för samtliga nämnder.

•Enkätutskick till ett urval medarbetare och chefer inom samtliga divisioner: 
• Division barn, utbildning, kultur - Förskola, grundskola, gymnasieskola

• Division Social omsorg - Försörjningsstöd, hemtjänst, särskilt boende

• Tekniska divisionen - Gata/park/hamn

• Samhällsbyggnad  - Bygglov, projektledare

• Kommunledningskontoret - Upphandling, HR

•Gruppintervju med kommunstyrelsens presidium. 

•Frågor via mail till tjänstemän på ekonomiavdelningen och tf. kommundirektör. 

• Rapporten har sakgranskats av intervjuobjekt samt dem som fått besvara frågor via mail.

7

Inledning forts.



Iakttagelser kopplat till 
studiens frågeställningar 2
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Iakttagelser: 

Inom ramen av förstudien har vi tagit del av styrdokument inom området.

Vi har tagit del av:  

• Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor och jäv

• Rutiner vid rekrytering - Inom detta område ingår dokument som “Riktlinjer privata 
relationer”, “Referenstagning”, “Intervjuguide”, “Introduktion av nyanställda”, “Introduktion 
checklista ny chef” m.fl. 

• Inköpspolicy för Nyköpings kommun

• Mutor och jäv - Dokumentation från intranätet

• Attestreglemente samt Rutiner för attester

• Internkontrollplaner

9

1. Finns aktuella styrdokument inom området korruption 
och oegentligheter? - Ja
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Iakttagelser: 

● Riktlinje för vägledning av anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun 
gällande mutor reviderades i maj 2019 (Dnr: KK 19/276).

● Tidigare riktlinjer antogs april 2011. 

● En översyn har bl.a. genomförts med anledning av ändringar i lagstiftningen. 

● Av tjänsteskrivelse daterad 2019-04-15 framgår att riklinjerna i princip är strängare än 
brottsbalkens regler, vilket gör att den som följer dessa kan räkna med ett straffritt 
förfarande.

● I de reviderade riktlinjerna förtydligas det kring vissa förmåner som alltid är otillbörliga. 

● Det slås även fast att nolltolerans vad avser mottagande av förmåner råder för de som 
arbetar med myndighetsutövning samt upphandling.  

● Sträng restriktivitet gäller också för de som arbetar inom hemtjänsten eller med liknande 
uppdrag där medborgaren befinner sig i en beroendeställning. 

● Riktlinjerna är fastställda av kommunfullmäktige och gäller fr.o.m. 2019-06-01.

   10

1. Aktuella styrdokument forts. 
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Resultat i korthet, sammanslaget för samtliga divisioner/enheter):
● 31 % av respondenterna uppger att de inte vet om det i kommunen finns policy/riktlinjer som 

behandlar området korruption och oegentligheter.

11

1. Enkätresultat 
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Iakttagelser: 
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2. Hur kommuniceras dessa styrdokument i organisationen? 
(vid anställning och löpande under anställning) 
- I viss utsträckning vid anställning. I viss utsträckning 
löpande. 

Av intervju framgår följande: 
Det kan vara så att området diskuteras mer inom vissa divisioner. Detta kan bl.a. bero på att större risker 
kan anses finnas inneboende i vissa områden. 

Av mailsvar från tjänstemän framgår följande:
Allmänna rutiner och riktlinjer som gäller alla finns på kommunens intranät IN”. Hur respektive chef arbetar med 
att säkerställa att samtliga medarbetare har kännedom om alla relevanta riktlinjer är svårt att svara på. 

De svarar även att Nyköpings kommun har satsat mycket resurser på att utveckla/utbilda samtliga chefer samt 
ledare och att det främst är på detta sätt som efterlevnad av riktlinjer/policys ska säkerställas. Utöver det har 
verksamheten även internkontrollplaner som komplement.

På frågan om hur ledningen visar/kommunicerar sin inställning till oegentligheter svarar de enligt följande: 
“Det är respektive chefs ansvar och vara tydlig med att oegentligheter inte accepteras i kommunens verksamhet. 
Vi har en tydlig värdegrund med tillhörande medarbetarpolicy och ledarpolicy där det framgår att vi ska hålla oss 
inom kommunens ramar. Värdegrunden ska diskuteras med alla arbetsgrupper vid minst en arbetsplatsträff per 
år. Det finns också ett introduktionsmaterial i form av checklista för alla nya medarbetare och chefer. Vid 
upptäckt av oegentligheter görs alltid en bedömning om det ska polisanmälas”.
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2. Enkätresultat

● Sammanslaget svarar 39 % av respondenterna att de inte instämmer gällande att de får tillräcklig 
information inom området. 

● Mer än hälften av respondenterna uppger att de varken vid anställningstillfället eller under sin anställning 
fått/får information kring området korruption och oegentligheter. 



PwC
Nyköping - Förstudie korruption Juni 2019 

Iakttagelser: 
Inom området rekrytering har vi tagit del av dokumenten: Intervjuguide, referenstagning, 
rekryteringsunderlag, riktlinjer rekrytering, riktlinjer privata relationer. 

- Av intervjuguiden framgår att kommunens värdegrund samt medarbetarpolicy tas upp. 
- Av rutinen handledning vid referenstagning framgår att intyg från arbetsplatser ska granskas så att 
lämnade uppgifter stämmer samt att referentens trovärdighet ska beaktas vid bedömning av svaren.
 - Av rekryteringsunderlaget (tidigare kravprofil) framgår rekryteringen ska vara förankrad hos 
divisionschef/verksamhetschef/förskolechef eller motsvarande innan det skickas till resurssamordning 
där de gör kontroller gällande ex förtur, LAS, omplacering/förflyttning inom Nyköpings kommun. 
- Av rekryteringsrutinen framgår de steg som gäller för rekryteringar inom Nyköpings kommun. Av 
delegationsordningen framgår vem som ska godkänna att anställning får ske. innan rekrytering startas 
ska rekryteringsunderlaget passera resurssamordnaren. Gällande när chefstjänster tillsätts sker detta i 
samråd med HR-chef och divisionschef enl. delegationsordning som KS beslutat om.
- Alla annonser läggs ut på Visma Recruit. Diskussion med HR om extern och/eller internt. 
- Internt: Tillsvidareanställda behöriga att söka. 
- Externt: nykoping.se, manpower, arbetsförmedlingens platsbank   
- Ofta facklig kontaktperson i annonserna som kan kontaktas.   
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3.1 Finns rutiner för att hantera EKO-risker avseende: 
Rekrytering? - Ja
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Urval: Genomförs av chefen. Uppmuntras söka stöd av HR enl. rutin. Ska följa diskrimineringslagen.
Intervjuer: Hålls av chef. Ibland med HR. HR alltid med vid chefsrekryteringar.
Referenstagning: Minst en referens ska vara chefsreferens. Kontakta minst två referenser. Den som 
kontaktar referenserna är en och samma person och ska ha varit med vid intervjun.
Val och beslut: Rekryteringsunderlag och diskrimineringslagen. Lön för tillsvidareanställd chef eller 
ledare sätts enligt ramar fastställda av HR. PPA-analys kan användas. Isf genomförs denna av 
certifierad HR-personal.     
Anställningsavtal: HR hjälper chef att skriva detta. 

Av dokumentet privata relationer framgår att det bör undvikas att närstående* arbetar i samma 
arbetslag. Detta gäller också för nära relation mellan chef och underställd medarbetare.
- Oegentligheter: Hanteras utifrån det arbetsrättsliga ramverket.
- Jävsituationer: Kommunen hänvisar till 6 kap. 25 § kommunallagen regler om jäv. Av jävsreglerna 
framgår att rekrytering av anhöriga inte får förekomma, det vill säga att en chef inte får rekrytera en 
närstående, inte heller andra beslut ex löneförmåner får hanteras av närstående. 

* Med närstående menas make, maka,
 registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

15

3.1 Rutin vid rekrytering forts.
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Iakttagelser: Vi har tagit del av dokumentet inköpspolicy för Nyköpings kommunkoncern samt sidan Mutor och 
jäv vilken återfinns på kommunens intranät. 

- Av inköpspolicyn (2017-11-14) framgår bl.a. följande: 

•All anskaffning av varor och tjänster, byggentreprenader och byggkoncessioner ska oavsett värde 
föregås av upphandling i enlighet med svensk lagstiftning och de grundläggande EG-rättsliga 
principerna. 

•Inköps- och upphandlingsenheten ska tillsammans med verksamheterna "strategiskt
 samordna, effektivisera och följa upp kommunens inköpsprocess i enlighet med policy och riktlinjer".

•"Kommunen ska säkerställa genom en effektiv process att vidta nödvändiga åtgärder för att 
förebygga korruption och jäv".

•Leverantörer ska respektera en uppförandekod där bl.a. FN:s deklaration mot korruption ingår. 

•Hänvisning sker bl.a. till dokumentet policy mot mutor och jäv samt Kommunfullmäktiges program för 
privata utförare. 

•KS ansvarar för uppföljning av policyn. Styrdokumentet revideras en gång per mandatperiod. 

16

3.2 Finns rutiner för att hantera EKO-risker avseende: 
Att stävja jäv vid inköp? - Ja
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- Av informationen Mutor och jäv (2018-10-01) vilken finns på intranätet framgår bl.a. följande: 

• Grupper som är särskilt utsatta är exempelvis de som medverkar vid upphandling, de som arbetar mot 
bygg- och entreprenadbranschen, myndighetsutövande personal, beslutsfattare (förtroendevalda, 
chefer, delegater) och vårdpersonal till exempel inom hemtjänsten.

•Information ges kring vad som anses som ett mutbrott samt vad som anses vara acceptabelt att ta emot 
och vad som inte bör tas emot. 

•Information ges kring hur anställda bör agera vid risk för mutor. 
- Kontakta närmaste chef, alternativt kontakta kommunens internrevision, polis eller åklagare.

•Vidare framgår vid vilka tillfällen risk för jäv kan uppstå samt hur man bör agera vid risk för jäv. 
- Meddela din chef eller ordföranden vid sammanträdet. Är du osäker bör frågan tas upp till diskussion.  

17

3.2 Rutiner för att hantera EKO-risker avseende: 
Att stävja jäv vid inköp - Forts. 
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Iakttagelser: 

Vi har tagit del av attestreglemente samt rutiner för attester

Följande framgår av attestreglementet (2009-11-30):

Ansvar: Attesträtten knyts till funktion eller befattning och ansvarsnummer med angivande av eventuella 
begränsningar. Transaktion över beloppsgräns sker i enlighet med gällande delegationsordning.

Ansvarsfördelning: Ingen person ska ensam hantera en transaktion från början till slut.

Integritet: Den som utför kontroll av en annan person, särskilt vid beslutsattest, ska ha en självständig
ställning gentemot den kontrollerade.

Jäv: "Den som utför kontrollen får inte kontrollera inköp till sig själv, utbetalningar till sig själv eller
närstående. Detta innefattar också bolag och föreningar där den anställde eller närstående har 
ägarintressen eller ingår i ledningen. För bedömningen av om jäv föreligger bör försiktighetsprincipen 
tillämpas."

18

3.3 Finns rutiner för att hantera EKO-risker avseende: 
Attest av fakturor? Ja
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Följande framgår av Rutiner för attester (2011-01-31).

Jäv: "Beslutsattestering får inte utföras av person som är jävig. Risk och väsentlighet skall alltid
beaktas. Befinner sig beslutsattestanten i denna situation är det lämpligt att både ordinarie och överordnad 
tecknar beslutsattest.

Jävig definieras i KomL 6 kap 24-27 §§". En förtroendevald eller en anställd hos kommunen är jävig om

1. Saken angår honom själv eller hans make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående 
eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom själv eller någon närstående.

2. Han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta 
synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.

3. Ärendet rör tillsynen över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till.

4. Han har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken, eller

5. Det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans opartiskhet i 
ärendet. Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse.”

•OBS! Ny kommunallag (2017:725) med andra paragrafer än ovan. Bör ses över i rutinen från 2011. Innebörden är 
dock densamma.

19

3.3 Rutiner för attest av fakturor - Forts.
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2019
•Vård- och omsorgsnämnden  Uppfylls inte

•Barn- och ungdomsnämnden Uppfylls inte

•Överförmyndarnämnden  Uppfylls delvis

•Socialnämnden  Uppfylls inte

•Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden - Uppfylls inte

•Kommunstyrelsen Uppfylls

2018
•Bygg- och tekniknämnden Uppfylls inte

•Kultur- och fritidsnämnden Uppfylls delvis

•Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Uppfylls inte
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4. Finns korruption och andra oegentligheter med i 
nämndernas riskanalyser och internkontrollplaner? 
- I viss utsträckning.
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Iakttagelser

Av intervju framgår följande: 
Ingen visselblåsarfunktion/anonym funktion finns i dagsläget. Det finns en 
motion som föreslår en visselblåsarfunktion. Denna bereds nu. De tror att det 
är allmänt känt att kontakt med närmaste chef är vägen medarbetare ska gå. 
Om närmaste chefen är den som misstanken berör går man vidare i nästa 
chefsled.  

Av riktlinjer framgår följande: 
Medarbetare ska kontakta sin närmaste chef om misstanke finns inom detta 
område.

21

 5. Vilka sätt/kanaler finns för medarbetare att lämna 
information om misstänkt korruption och andra 
oegentligheter?
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5. Enkätresultat 

Sammanslaget resultat
● 14 % Uppger att de någon gång varit i en situation där de känt att de velat rapportera något misstänkt som rör 

området korruption och oegentligheter. 
● Strax under ¼ av respondenterna vet inte vart de ska vända sig om de vill rapportera något misstänkt som rör 

området korruption och oegentligheter.
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5. Enkätresultat

Sammanslaget resultat från ovan diagram (ej kopplat till division/enhet)
● En fjärdedel svarar att det inte finns något system för rapportering om misstanke om korruption och 

oegentligheter. 
● Två tredjedelar säger att de inte vet om det finns något sådant system. 
● Ca en av tio respondenter säger att ett sådant system finns. (Av dessa vet däremot ca 40% inte hur det 

systemet används).  



Rekommendation/
Slutsats3
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Förstudien visar att det finns rutiner och riktlinjer inom området. Vägledningen för förtroendevalda och 
anställda gällande mutor är även helt nyligen reviderad. Förstudien ger dock samtidigt signaler om att 
information och kommunikation inom området inte alltid sker i tillräcklig utsträckning. Information och 
kommunikation är viktigt så att alla förtroendevalda och all personal verkligen vet vad som gäller inom 
området och vart man ska vända sig vid eventuella frågor eller misstankar.

Vi utgår från att det kommer att genomföras en informations- och kommunikationsinsats för personal och 
förtroendevalda med anledning av den reviderade vägledningen.

Utifrån det ovan nämnda bedömer vi att det finns ett behov av att följa hur 
kommunstyrelsen/produktionsstyrelsen och nämnderna arbetar vidare med frågan men att det inte 
föreligger något behov av en fördjupad granskning i nuläget. 

25

Rekommendation/Slutsats
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Bilaga 1 - Enkät

Information:

● Svarsfrekvens enkät - 48% (ca 200 personer)

Skickats till urval inom: 

● Division barn, utbildning, kultur - Förskola, grundskola, gymnasieskola

● Division Social omsorg - Försörjningsstöd, hemtjänst, särskilt boende

● Tekniska divisionen - Gata/park/hamn

● Samhällsbyggnad  - Bygglov, projektledare

● Kommunledningskontoret - Upphandling, HR



www.pwc.se

Förstudie - Insatser för att 
motverka, förebygga och 
upptäcka korruption

Undersökningsperiod: 2019-04-15 -> 2019-05-11

Antal svar: 
Division ba: 40
Division So: 87
Tekniska di: 21
Samhällsbyg: 14
Kommunledni: 45
Annan: 0
Svarsfrekvens: 47.48 %
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Division ba Division So Tekniska di Samhällsbyg Kommunledni Annan:

Anonymous: 
pappersform

Anonymous: 
Har senare fått 
föredragning 
om det, men 
inte när jag 
anställdes.

Anonymous: 
Hänvisades att 
läsa all viktig 
information på 
IN i 
introduktionen.

Anonymous: 
Men under min 
anställning har 
vi diskutera 
dessa frågor.   

Anonymous: 
Min chef sa åt 
mig att läsa på 
IN

Anonymous: 
Intranät

Anonymous: Jag 
har fått ta del av 
allt detta på 
olika vis - 
genom 
utbildningar, 
information om 
rekryteringsproc
essen och 
information på 
vårt intranät 
bland annat
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Division ba Division So Tekniska di Samhällsbyg Kommunledni Annan:

Anonymous: APT Anonymous: 
Självstudier

Anonymous: 
Snack i 
fikarummet

Anonymous: 
Samma svar som 
tidigare - 
utbildningar, när 
vi får 
information om 
processer och 
dylikt

Anonymous: 
Efterssom  jag 
söker 
information på 
IN,  
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Övrig kommentar:

Division ba Division So Tekniska di Samhällsbyg Kommunledni Annan:

Anonymous: Känns inte 
så aktuellt i mitt yrke.

Anonymous: Jag är säker 
i mitt yrkes rollen.

Anonymous: enkät eller 
info ?

Anonymous: Gränsfallen 
har mer eller mindre 
försvunnit. Är det det 
allra minsta roligt - 
avstå!

Anonymous: Har inte 
sett att detta är något 
problem inom min 
enhet. Ingen får 
någonting utom enligt 
avtal vid jämna 
fördelsedagar och jul.

Anonymous: Det 
förekommer inga mutor 
eller andra förmåner 
inom mitt yrke i 
barnomsorgen. Vi brukar 
få ta en frukt ur en påse 
under våra 
utbildningsdagar. Något 
mer bjuds vi sällan på så 
jag tror inte vi behöver 
oroa oss...

Anonymous: Vi får inte 
löpande ifo 

Anonymous: 
Självklarheter men kan 
naturligtvis behöva 
kommuniceras till 
nyanställda. Gällande 
frågan om vem jag ska 
kontakta vid misstanke 
om korruption anser jag 
att detta måste bero på 
om det är en kollega 
eller en chef som jag 
misstänker.

Anonymous: Angående 
frågan kring "system" vid 
rapportering av 
misstänkt korruption så 
menade jag rutin - vet 
inte om vi har ett 
specifikt system för 
rapporter, mer än att 
man ska rapportera till 
sin chef

Anonymous: 
dokumentet mutor och 
jäv är jag bekant med 
och svarade på första 
frågan om riktlinje nej 
men har kunskap om 
dokumentet mutor och 
jäv

Anonymous: Nej tack

Anonymous: Det bör tas 
upp tydligare under apt

Anonymous: Jag behöver 
mera införmation, och 
jag tror att det inte så 
många som veta om det. 
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