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1 Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska det förebyggande 
arbetet mot otillåten påverkan. Uppdraget ingår i revisionsplanen 2022. 
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, socialnämnden och 
bildningsnämnden inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig 
intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan. Vi bedömer att bygg- och 
miljönämnden delvis har en ändamålsenlig styrning och intern kontroll för att minska 
riskerna med otillåten påverkan i sina verksamheter.  
Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder i låg utsträckning 
identifierat och kvantifierat risker för otillåten påverkan inom sina respektive 
ansvarsområden. Det saknas styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet mot 
otillåten påverkan och begreppet i sig är inte något som används i verksamheten. Vi 
konstaterar att otillåten påverkan utöver hot och våld inte aktivt lyfts i verksamheterna, 
med undantag för bygg- och miljönämnden. Vi konstaterar att det finns ett behov av att 
utbilda medarbetare och förtroendevalda i vad otillåten påverkan är samt hur man kan 
arbeta förebyggande med dessa frågor.  
Vi konstaterar även att det inte genomförs någon övergripande riskanalys utöver i 
samband med verksamheternas årliga arbete med intern kontroll, och att det finns 
behov av att utveckla arbetet med riskbedömningar i de granskade verksamheterna.  
Granskningen visar även att rapporteringen av risker, incidenter och tillbud inte alltid 
sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning som avvikelser uppstår. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen i högre utsträckning bör följa upp förekomsten av 
otillåten påverkan utifrån incident- och avvikelserapportering, genomförd intern kontroll 
och eventuella andra undersökningar som exempelvis medarbetarundersökningar. 
Granskade nämnder och styrelse bör även säkerställa att rutinen kring att rapportera 
incidenter och tillbud återkommande kommuniceras till medarbetarna, så att det är 
tydligt hur och när rapportering av incidenter kopplade till otillåten påverkan ska ske. 
Sammantaget bedömer vi att frågan i högre grad behöver aktualiseras i kommunen. Vi 
konstaterar även att visselblåsarfunktionen inte kommunicerats ut i kommunens 
verksamheter i tillräcklig utsträckning och att även detta måste aktualiseras i 
kommunen för att säkerställa att incidenter inrapporteras. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- Se över möjligheterna att samordna och stötta kommunens verksamheter i det 
förebyggande arbetet mot otillåten påverkan samt i att skapa en enhetlig 
hantering och rapportering av incidenter i form av påverkansförsök. 

- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 
utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner.  

- Tillse att utbildningsinsatser avseende otillåten påverkan, jäv och förebyggande 
arbete tillhandahålls tjänstemän och politiker. 

- Tillse att en representationspolicy samt en policy kring mutor och korruption 
utarbetas och beslutas politiskt,  
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- Säkerställa att handlingsplanen mot hot, våld och ärekränkning uppdateras och 
revideras,  

- Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter återkommande 
kommuniceras till medarbetare för att öka rapportering och medvetenhet kring 
rutinen samt säkerställa att det sker en systematisk uppföljning på såväl 
verksamhetsnivå som kommunövergripande nivå. 

- Säkerställa att visselblåsarfunktionen är väl känd ute i kommunens olika 
verksamheter.    

 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bildningsnämnden att:  

- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 
utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner. 

- Medvetandegöra medarbetare och chefer på begreppet otillåten påverkan och 
befintliga rutiner som syftar till att förebygga detta. 

- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 
hanteringen av jävssituationer. 

- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 
incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  

-  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 
utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner. 

- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 
hanteringen av jävssituationer. 

- Medvetandegöra medarbetare och chefer på begreppet otillåten påverkan och 
befintliga rutiner som syftar till att förebygga detta.  

- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 
incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  
 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att:  
- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 

utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner 
- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 

hanteringen av jävssituationer 



 

 4 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Åstorps kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
 
 2022-12-13 

- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 
incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  
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2 Bakgrund 
Med otillåten påverkan menas trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att 
påverka myndighetsutövningen. Otillåten påverkan behöver inte utgöra brott i juridisk 
mening. En händelse betecknas som otillåten påverkan om den drabbade uppfattar att 
syftet var att påverka tjänsteutövningen.1 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har genomfört en intervjustudie omfattande 
30 kommuner för att undersöka förekomsten av och utmaningen med 
välfärdsbrottslighet. Kommuner vittnar om att välfärdsverksamheterna utsätts för 
brottslighet som riskerar att bli systemhotande och i SKR:s rapport framhålls otillåten 
påverkan som särskilt allvarligt och som ett växande problem.2 
Revisionen har i sin riskanalys identifierat otillåten påverkan som ett område där 
fördjupad granskning ska genomföras under 2022. Den fördjupade granskningen syftar 
till att bedöma om kommunstyrelsen och ansvariga nämnder har ett ändamålsenligt 
system för styrning och intern kontroll i syfte att minska riskerna med otillåten 
påverkan.  

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, socialnämnden, 
bildningsnämnden och bygg- och miljönämnden har säkerställt en ändamålsenlig 
styrning och en tillräcklig intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan.  
I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras. 

• Har kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder identifierat och kvantifierat 
risker för otillåten påverkan inom styrelsens/nämndens olika ansvarsområden?  

• Har kommunstyrelsen och granskade nämnder rutiner och arbetssätt för att 
förebygga, upptäcka och agera vid otillåten påverkan? 

• Sker en systematisk uppföljning av incidenter kopplade till otillåten påverkan?  

2.2 Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen, bildningsnämnden, socialnämnden samt bygg- 
och miljönämnden. Granskningen har inriktats på verksamhetsområden som utövar 
myndighetsutövning och enkäten har endast skickats till sådana arbetsgrupper som 
arbetar med handläggning/beslut i myndighetsutövningsfrågor. Endast ärenden som 
mynnar ut i bindande beslut omfattas av begreppet myndighetsutövning.  
 

 
1 Brottsförebyggande rådet (2017) ”Att förebygga och hantera påverkansförsök – En handbok” 
2 Sveriges Kommuner och Regioner (2021) ”Välfärdsbrott och otillåten påverkan – Från bidragsfusk till 
systemhotande brottslighet” 
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2.3 Revisionskriterier 

2.3.1 Kommunallagen (2017:725) 
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska nämnderna, var och en inom sitt område, se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt, samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för 
verksamheten. Nämnderna ska även se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

2.3.2 Övriga utgångspunkter 

2.3.2.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) 
Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, 
genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i 
arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Enligt föreskrifterna ska 
det systematiska arbetsmiljöarbetet ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten. Det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur ohälsa och 
olycksfall i arbetet ska förebyggas och hur en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås, 
samt rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till.  
Vidare ska arbetsgivaren även se till att arbetstagare har tillräckliga kunskaper om 
regler som har betydelse för arbetsmiljö, risker och förebyggande åtgärder. Enligt 
föreskrifterna ska arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsförhållanden och 
bedöma risker. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. Vid incidenter ska 
arbetsgivaren utreda orsaker för att förebygga upprepning. Arbetsgivaren ska vidare 
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall samt för att uppnå 
en tillfredsställande arbetsmiljö. För de åtgärder som inte genomförs omedelbart ska 
en skriftlig handlingsplan upprättas. 

2.3.2.2 Föreskrifter - Våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) 
Föreskrifterna om Våld och hot i arbetsmiljön anger hur arbetsgivaren ska agera 
avseende arbete där det kan finnas risk för våld eller hot om våld. Av föreskrifterna 
framgår att arbetsgivaren ska utreda risker samt vidta de åtgärder som utredningen 
föranleder. Det framgår även att särskilda säkerhetsrutiner ska finnas, att 
arbetstagarna ska ha tillräcklig utbildning och information, samt att arbetsplatser ska 
placeras, utformas och utrustas så att risk för våld eller hot om våld så långt det är 
möjligt förebyggs. Vidare ska incidenter dokumenteras och utredas, hjälp och stöd ska 
erbjudas skyndsamt enligt rutin. 

2.3.2.3 Brottsförebyggande rådets handbok - Att förebygga och hantera 
påverkansförsök 
I handboken3 ger Brottsförebyggande rådet en överblick och helhetsbild av arbete mot 
otillåten påverkan, från både demokrati- och arbetsmiljöperspektiv. I handboken lyfts 
centrala delar för det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan på strategisk och 

 
3 Daterad 2017 
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operativ nivå. Den strategiska delen berör främst långsiktiga och generellt 
förebyggande åtgärder. Det framhålls att säkerhets- och personalfunktionerna är 
särskilt viktiga, samt att det kan vara fördelaktigt att flera funktioner inom 
organisationen vidtar åtgärder.  
Vidare framhålls att utbildningar för att öka medvetenhet hos medarbetare, 
värdegrundsarbete och riskanalyser är av vikt för en säker organisation. För att kunna 
göra relevanta riskbedömningar framhålls det som viktigt att alla risker, tillbud och 
incidenter rapporteras in av medarbetarna och hanteras enligt gällande rutiner. Den 
operativa delen av handboken handlar om förebyggandet av otillåten påverkan, 
exempelvis genom information, kommunikation och bemötande, tillräcklig bemanning, 
lokalers utformning, möblering och larm och reaktiva åtgärder som kan vidtas när något 
inträffat.  

2.3.2.4 Välfärdsbrott och otillåten påverkan – Sveriges Regioner och kommuner 
Enligt SKR:s rapport4 visar flera undersökningar att välfärdsbrott och otillåten påverkan 
ökar i omfattning. De flesta kommuner uppger att problemet med otillåten påverkan har 
ökat och det beskrivs i skriften som ett dolt men växande problem. Av rapporten 
framgår att samtliga 30 intervjuade kommuner ger uttryck för behov av mer kunskap 
om hur organiserad brottslighet påverkar kommunala verksamheter. Det framhålls 
även behov av verktyg och stöd för hantering av problematiken med otillåten påverkan. 
Vidare lyfter kommunerna bristande system för anmälningar och rapportering, hot och 
hat mot förtroendevalda samt olika intresse- och målkonflikter som utmaningar 
avseende att förebygga och hantera otillåten påverkan. En tydlig framgångsfaktor i 
arbetet är, enligt de intervjuade kommunerna, tydlig styrning från ledningen. 

2.4 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt intervjuer med ett urval av 
representanter från respektive granskad nämnds förvaltning.  
Granskningen har även inkluderat en enkätundersökning som riktat sig till 
myndighetsutövande personal vid granskade nämnder för att få en bild av förekomsten 
av och hantering av otillåten påverkan. Enkäten skickades ut via mail i mitten av 
september och låg ute i ungefär tre veckor, och det utgick en påminnelse efter halva 
tiden. Enkäten gick till 108 medarbetare inom bildningsnämnden, 36 medarbetare inom 
socialnämnden och 15 medarbetare inom bygg- och miljönämnden. Svarsfrekvensen 
inom bildningsnämnden var på omkring 47%, socialnämnden 58% och bygg- och 
miljönämnden 86%. Vi noterar att resultatet från bildningsnämnden är något svagt och 
har med oss detta i våra bedömningar. Resultatet av enkäten finns presenterat som 
bilaga till rapporten. 
Granskningen avser kommunens övergripande arbete med att förebygga otillåten 
påverkan med fokus på myndighetsutövning vid exempelvis skolplacering, 
betygssättning, skolskjuts, samt myndighetsbeslut som fattas med stöd av 

 
4 Daterad 2021 
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socialtjänstlagen eller plan- och bygglagen. Endast ärenden som mynnar ut i bindande 
beslut omfattas i denna granskning av begreppet myndighetsutövning.  
Rapporten är sakgranskad av samtliga intervjuade. 
 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Kommunövergripande styrdokument och riktlinjer 

3.1.1 Handlingsplan mot våld, hot och ärekränkning 
Fullmäktige har beslutat om en övergripande handlingsplan mot hot, våld och 
ärekränkning5. Handlingsplanen ska vara ett stöd i kommunens verksamheter för att 
uppfylla kraven enligt arbetsmiljölagen. Planen är politiskt förankrad och ska vara 
föremål för uppföljning och revidering. Av handlingsplanen framgår bland annat att 
beredskap och åtgärdsplaner när våld och hot förekommit ska vara kända av alla 
anställda, och att alla arbetsplatser ska utforma handlingsplaner utifrån en 
verksamhetsspecifik riskbedömning vilken görs i samverkan med medarbetare. 
Handlingsplanerna ska innefatta ansvarsfördelning, vilka åtgärder som ska vidtas, samt 
tidplan och rutiner vid uppkommen situation. Därtill ska rutiner för hantering av hot och 
våld tas fram för respektive område som arbetar med myndighetsutövning i samverkan 
med berörd personal.  
Vidare framgår att förebyggande åtgärder ska beaktas på samtliga arbetsplatser i 
kommunen. Exempelvis ska medarbetare ha tillräcklig utbildning och information för att 
kunna arbeta säkert och tryggt, larmanordningar ska finnas där riskfaktorn är hög och 
olika övningar ska genomföras i syfte att skapa rutiner vid hot- och 
utrymningssituationer. Medarbetare som arbetar med att möta människor i svåra 
situationer ska se till att personallarm finns att tillgå och om en besökare visar tecken 
på att vara påverkad av alkohol, droger eller är i psykisk obalans ska två tjänstemän 
närvara.  
Handlingsplanen innefattar huvudsakligen rutiner för hantering av situationer kopplade 
till våld och hot inom administrativa och öppna verksamheter. Rutinerna anger hur 
personal ska agera vid risk för hotfulla situationer, vid akut hot/våldssituation, samt vid 
hot via telefon, digitala medier och e-post. Handlingsplanen innefattar även riktlinjer för 
hur medarbetare och chefer inom alla arbetsplatser i Åstorps kommun ska agera vid 
möten med personer som uppträder kränkande, i möten eller annan typ av kontakt. 
Handlingsplanen anger att alla tillbud eller händelser med våld, hot eller övrigt psykiskt 
påfrestande situationer ska dokumenteras, utredas samt i mer allvarliga fall anmälas 
vidare. Chef ska erbjuda stöd och om situation skett utanför arbetstiden eller 
arbetsplatsen ska kris- och säkerhetssamordnaren kontaktas för råd och stöd. Tillbud 
och arbetsskadeanmälningar ska sammanställas och redovisas årligen i samband med 

 
5 Övergripande handlingsplan mot hot, våld och ärekränkning i Åstorps kommun, Kommunfullmäktige 
2012-06-18 
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uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. De psykosociala effekterna för 
berörda ska kontrolleras och beaktas. 

3.1.2 Arbetsgivarpolicy 
Av Arbetsgivarpolicyn6 framgår att den är ett övergripande styrdokument som 
sammanfattar värderingar och förhållningssätt, samt att den kompletteras av riktlinjer, 
rutiner och stödmaterial. Policyn berör arbetsmiljö och hälsa, mångfald och inkludering, 
dialog och utveckling samt uppdrag och lön.  
Enligt policyn ska det bedrivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete som en naturlig del av 
verksamheten och arbetsplatserna ska vara fria från diskriminering och präglas av ett 
inkluderande klimat. Det ska föras en kontinuerlig samverkan och dialog mellan 
arbetsgivare, fackliga företrädare, skyddsombud och medarbetare och medarbetare 
ska få förutsättningar att utveckla sin kompetens och dela kunskaper och erfarenheter.  

3.1.3 Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa 
I riktlinjen7 anges att kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön och 
fördelar sitt ansvar till nämnderna, vilka i sin tur fördelar uppgifterna vidare i 
chefsleden. Det framgår att arbetsmiljöområdet omfattar bland annat rehabilitering, 
beroendeproblematik, kränkande särbehandling och hot och våld, samt att rutiner, 
checklistor och stödmaterial anger hur arbetet ska genomföras inom de olika 
områdena. I riktlinjen beskrivs att varje chef har till uppgift att bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete som en naturlig del av verksamheten och att chefen i det dagliga 
arbetet ska uppmärksamma, genomföra och följa upp på ett sådant sätt att ohälsa och 
olycksfall förebyggs och en god arbetsmiljö uppnås. Medarbetare och skyddsombud 
har ett ansvar i att medverka i arbetet och skyddsombud ska samverka med 
arbetsgivaren.  
Avseende målsättningar kring arbetsmiljö framgår att medarbetarna ska känna till sina 
rättigheter och skyldigheter, ha förståelse för begreppen fysisk, organisatorisk och 
social arbetsmiljö, samt de rutiner som beskriver uppmärksammande och agerande på 
händelser i arbetsmiljön. Verksamheterna ska varje år formulera mål och aktiviteter 
avseende arbetsmiljön, vilka ska följas upp vid årliga skyddsronder, i 
medarbetarsamtal, i medarbetarundersökningen samt i den årliga uppföljningen av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

3.1.4 Värdegrundsdokument för förtroendevalda 
Det framgår att värdegrundsdokumentet8 ska vara vägledande för de förtroendevaldas 
samtalsklimat, mellan varandra och med tjänstepersoner i kommunen. Samtal ska 
föras på ett korrekt och respektfullt sätt, utan kränkningar och personliga påhopp och 
kännetecknas av en saklig och ärlig debatt med respekt för andras uppfattningar, roller 
och uppdrag. 

 
6 Beslutad av kommunfullmäktige 2022-05-30 § 75 
7 Beslutad av HR-chef 2022-04-05 
8 Reviderat av kommunfullmäktige 2021-04-26 § 50 
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Vidare framgår att mötesordförande ansvarar för ordningen på sammanträden, vilket 
innebär att om en situation uppstår som upplevs hotfull, trakasserande eller på andra 
sätt störande för mötets fortskridande ska ordförande, i samråd med presidiet, försöka 
lösa och hantera situationen. Vid behov kan gruppledare vid ansvarigt parti kontaktas. 
Samtliga har ansvar för att uppmärksamma och påtala när något uppmärksammas. 
Om en incident märkbart stör ett sammanträde har mötesordförande ansvar för att 
dokumentera händelsen och de åtgärder som vidtagits. Detta ska diarieförs hos 
kommunstyrelseförvaltningen och kopia ska skickas till ansvarig gruppledare.  
Som bilaga till värdegrundsdokumentet finns SKR:s dokument Samtalstonen i politiken 
– Ett diskussionsunderlag för förtroendevalda i kommuner och landsting. 
Diskussionsunderlaget innefattar rubrikerna demokrati och respekt, krav på 
förtroendevalda, att visa respekt och ta varandra på allvar, att verka öppet, ärligt och 
tydligt, att känna till och att följa demokratins procedurregler, samt intressekonflikter 
mellan roller. 

3.1.5 Policy för upphandling och inköp 
Av kommunens upphandlings- och inköpspolicy9 framgår att 
upphandlingsverksamheten ska utgå genomföras med affärsmässighet och utan någon 
otillåten påverkan. Verksamheten ska även genomföras med affärsetik och beakta 
Åstorps kommuns värdegrundsord tydlighet, mod, lyhördhet, engagemang och kvalitet.  
Av anvisningarna till upphandlings- och inköpspolicyn10 framgår att alla som är 
involverade i en upphandlingsprocess är skyldiga att rapportera om jäv föreligger och 
får inte ha några personliga intressen som kan påverka upphandlingens utgång. Vidare 
framhålls att alla gåvor som kan påverka anställda i tjänsteutövningen ska nekas.  

3.1.6 Rutiner via kommunens intranät 
På kommunens intranät ges information rörande hur kommunens tjänstemän och 
förtroendevalda ska agera vid extern och intern representation11. Av rutinen framgår att 
varje förvaltning eller nämnd ansvarar för sin interna representation och att denna sker 
utifrån skäligt belopp och i direkt samband med kommunens verksamhet inom ramen 
för personalvård från kommunen som arbetsgivare. I fakturor med kostnader kopplade 
till representation ska alltid syftet med representationen samt vilka som deltagit i 
samband med representationen framgå. Vid gåva ska även mottagaren av gåvan samt 
anledningen till gåvan framgå. Vidare återges information rörande när en anställd i 
samband med intern eller extern representation kan få avdrag på mervärdesskatten.  
HR informerar på intranätet om definitionen av mutor och hur medarbetare ska agera 
vid uppkommen situation. Av informationen framgår att man vid osäkerhet alltid ska 
avstå från erbjudanden12. Vidare framgår vilka gåvor och förmåner som är tillåtna och 
inte. Det framhålls att man gör en bedömning vid varje enskilt fall rörande huruvida ett 

 
9 Upphandlings- och inköpspolicy, Åstorps kommun, Kommunfullmäktige 2017-04-24 
10 Anvisningar för upphandling och inköp, Åstorps kommun 2017-02-14 
11 Representation, Åstorps kommuns intranät, 2019-05-24 
12 Definition och rutiner angående mutor, Åstorps kommuns intranät, 2017-11-09 
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erbjudande kan ses som otillbörligt, och att tjänstemän och politiker ska agera utifrån 
sunt förnuft och vid tveksamhet kontakta närmsta chef. 
HR informerar även om hanteringen av arbetsskador och tillbud13, där mindre allvarliga 
hot med risk för skada inkluderas under tillbud och hot och våldssituationer samt 
kränkningar inkluderas under allvarligt tillbud. Allvarliga tillbud ska anmälas av chefen 
till arbetsmiljöverket. Det finns ingen information rörande hur man ska agera när man 
utsätts för annan form av otillåten påverkan. Det finns inte heller någon information 
rörande agerande vid misstanke om att en kollega eller chef utsätts för otillåten 
påverkan.  

3.1.7 Bedömning 
I kommunövergripande policys och riktlinjer är otillåten påverkan inte ett uttalat 
begrepp, med undantag från upphandlings- och inköpspolicyn där det framgår att 
upphandlingsverksamheten ska utföras utan otillbörlig påverkan. Däremot hanteras 
frågor kopplat till hot och våld, trakasserier, mutor och otillbörliga erbjudanden i olika 
styrdokument. Vi noterar att handlingsplanen mot hot och våld inte har uppdaterats 
sedan 2012 och är i behov av revidering. Vi noterar även att det saknas politiskt 
beslutad policy/riktlinje avseende representation och bedömer att kommunstyrelsen bör 
tillse att sådan utarbetas och beslutas politiskt. 
 

3.2 Organisation och ansvar 
Det finns ännu ingen funktion i kommunen som har ett uttalat ansvar för att leda och 
samordna det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. Flera 
kommunövergripande rutiner och riktlinjer som på olika sätt berör otillåten påverkan 
utarbetas centralt och bryts därefter ned inom respektive verksamhet. Av intervjuerna 
framgår att HR har identifierat behov av utvecklingsarbete avseende kommunens 
förebyggande arbete mot otillåten påverkan. Det uppges finnas ett behov av specifika 
riktlinjer/rutiner samt genomförande av riskbedömningar kopplade till otillåten 
påverkan.  
 

3.3 Undersökning av förekomsten av otillåten påverkan 
Av granskningen framgår att det inte genomförs några specifika systematiska 
undersökningar avseende förekomsten av otillåten påverkan. I 
medarbetarundersökningen ställs en fråga rörande om man någon gång under de 
senaste 12 månaderna blivit utsatt för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier eller repressalier. I medarbetarundersökningen för 2022 svarade 7 % ja 
och 93 % nej på frågan. Av de som svarade att de blivit utsatta svarade 39 % att det 
var av kollegor/arbetskamrater, 32 % verksamhetens målgrupper, 35 % närmsta chef 
och 10 % övriga ledningen. På frågan om händelsen anmälts vid de rutiner som finns 
på arbetsplatsen svarade 38 % ja och 62 % nej. En fråga i undersökningen är huruvida 

 
13 Definitioner för arbetsskador och tillbud, Åstorps kommuns intranät, 2017-04-13 
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respondenten känner till arbetsgivarens rutin för att förhindra trakasserier, sexuella 
trakasserier och repressalier. På denna fråga svarade 59 % ja och 41 % nej.  
Flera intervjuade upplever att det saknas en struktur och gemensamt arbetssätt för 
hanteringen av otillåten påverkan. Begreppet otillåten påverkan uppges inte vara ett 
begrepp som diskuteras. Av intervju framgår att det finns behov av att i större 
utsträckning kommunicera de riktlinjer och policys som finns och säkerställa att dessa 
finns tillgängliga för medarbetarna. Det framgår att det idag i hög utsträckning är upp till 
medarbetarna att själva leta upp information och hålla sig uppdaterade. 

3.3.1 Riskbedömning och intern kontroll 
Kommunstyrelseförvaltningen har inte identifierat några områden kopplade till otillåten 
påverkan i sin riskanalys i den interna kontrollen för 202214. Förvaltningen har 
identifierat två riskområden kopplade till arbetsmiljö rörande att samtliga delar i SAM15-
hjulet inte genomförs, samt att det inte följs upp årligen av alla nämnder, 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. HR-chefen har fått ansvar för ett 
granskningsområde rörande SAM och huruvida kommunstyrelseförvaltningen följer 
gällande rutiner, vilket ska återrapporteras den 31 oktober.  
I bygg- och miljönämndens interna kontroll för 202216 ingår handläggning av bygglov 
som ett riskområde. Området ska granskas genom stickprov på 10% av beslutade 
bygglov mellan januari-oktober 2022 för att kontrollera handläggningstid och att 
handläggningen följer lagstiftningen och befintliga rutiner. Förvaltningens 
verksamhetsutvecklare ansvarar för genomförandet av kontrollen. 
I socialnämndens interna kontroll för 202217 har myndighetsbeslut inom individ och 
familj identifierats som ett riskområde. Området ska kontrolleras genom stickprov av 
utredningar och beslut för att säkerställa att rätt beslut fattas i proportion till behov, och 
att beslut fattas på ett rättssäkert sätt. Ansvaret för att genomföra kontrollen ligger hos 
verksamhetschefen för individ och familj, och arbetet ska återrapporteras den 31 
oktober. 
I bildningsnämndens interna kontroll för 202218 har inga riskområden kopplade till 
otillåten påverkan identifierats. Nämnden har identifierat ett riskområde rörande 
arbetsmiljö och risken för dåligt fysiskt och psykiskt mående bland elever och personal. 
Risken identifieras som mindre sannolik och det har inte identifierats behov av nya 
åtgärder utöver pågående framtagande av nytt arbetsmiljöhjul. Ett förslag på 
granskningsområde är rörande kränkningar och att säkerställa att huvudman och 
nämnd informeras. Kontrollen ska utgå från huruvida alla verksamheter arbetar aktivt 
med åtgärdande arbete kring kränkningar och om alla kränkningar anmäls till 
huvudman och nämnd. Det framgår inte hur kontrollen praktiskt ska genomföras. 
Granskningsområdet ska enligt planen återrapporteras den 31 oktober. 

 
14 Intern kontroll – Plan 2022, n.d. 
15 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
16 Intern kontroll – Plan 2022, 2022-01-24 
17 Intern kontroll – Plan 2022, 2022-03-dd 
18 Intern kontroll – Plan 2022, 2022-01-05 
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3.3.2 Bedömning  
Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder i låg utsträckning 
identifierat och kvantifierat risker för otillåten påverkan inom sina respektive 
ansvarsområden. Vi noterar att socialnämnden och bygg- och miljönämnden, inom 
ramen för arbetet med sin interna kontrollplan 2022, har identifierat kontrollområden 
delvis har koppling till otillåten påverkan. 
Vi ser det som en brist att det inte genomförs någon övergripande riskanalys mer än 
den i samband med verksamheternas årliga arbete med intern kontroll. Vi ser även 
behov av ett utvecklingsarbete vad gäller att systematiskt genomföra och dokumentera 
riskbedömningar och utifrån resultatet av dessa framarbeta handlingsplaner och 
åtgärder för att minska identifierade risker. 
Vi konstaterar att det inte finns någon funktion med uttalat ansvar för samordning av 
arbetet med otillåten påverkan i kommunen. Vi bedömer att det finns behov av att en 
central funktion har det övergripande ansvaret för kommunens förebyggande arbete 
mot otillåten påverkan, för att därigenom stärka och samordna det förebyggande 
arbetet samt för att säkerställa en enhetlig hantering av incidenter och 
påverkansförsök.  
 

3.4 Rutiner och förebyggande insatser 

3.4.1 Verksamhetsspecifika styrdokument och rutiner 

3.4.1.1 Kommunstyrelseförvaltningen 

Enligt intervjuade händer det att otillåten påverkan diskuteras inom 
kommunstyrelseförvaltningen. Det uppges dock inte vara ett riskområde som har 
hanterats och aktualiserats på ett systematiskt sätt.  

Enligt den kommunövergripande handlingsplanen mot hot och våld, se stycke 3.1.1, 
ska varje arbetsplats ta fram en handlingsplan utifrån respektive verksamhets risker. 
Handlingsplanen ska inkludera anger rutiner och tidplan, samt vilka åtgärder som ska 
vidtas och vem som ansvarar för vad vid uppkommen situation. Enligt uppgift utgår 
kommunstyrelseförvaltningen från den kommunövergripande handlingsplanen för hot 
och våld, och har inte tagit fram någon verksamhetsspecifik plan eller rutin kopplat till 
hot och våld.   

3.4.1.2 Bildningsförvaltningen 
Förvaltningen har tagit fram en central rutin för agerande vid hot och våld19. I rutinen 
framgår att arbetsgivaren har ett ansvar vad gäller förebyggande åtgärder, 
omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning 
kopplat till hot och våld. I de fall det bedöms finnas risk för hot och våld i arbetet för 
enskild medarbetare, arbetsgrupp eller yrkesgrupp ska kartläggning/undersökning 

 
19 Central rutin för agerande vid hot och våld, Bildningsförvaltningen 2022-06-08 
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genomföras. En handlingsplan ska tas fram utifrån de risker som upptäckts vid 
kartläggningen/undersökningen och den ska innehålla planerade åtgärder, vem som är 
ansvarig för att åtgärden genomförs samt när åtgärden ska vara klar. 
Av rutinen framgår att alla berörda medarbetare ska informeras om riskerna för hot och 
våld i arbetsmiljön samt om hur man ska gå till väga om något inträffar. Arbetsgivaren 
ska se till att berörda medarbetare fått den utbildning och de instruktioner som behövs 
för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredsställande trygghet. Enligt intervjuade 
ingår det i upparbetat APT20 – hjul att denna rutin ska aktualiseras i arbetsgruppen 
inför varje skolstart. Enligt förvaltningens årshjul för APT ska rutinen gås igenom 
årligen. Det genomförs ingen uppföljning eller intern kontroll kring huruvida detta 
efterlevs eller ej.  
I de verksamheter eller på de arbetsplatser där det finns påtagliga risker för hot och 
våld ska det finnas anpassade skriftliga rutiner, som är kända av alla medarbetare. I 
rutinen anges exempel på stödåtgärder till medarbetare som drabbats av en våldsam 
eller hotfull situation, men det är respektive verksamhets eller arbetsplats ansvar att ta 
fram egna skriftliga rutiner för stödåtgärder. Närmaste chef ansvarar för att rutinen följs. 
Det finns ingen central uppföljning eller intern kontroll avseende följsamheten till detta.  

3.4.1.3 Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en rutin för hantering av otillåten 
påverkan mot myndighetspersoner21. Rutinen har tagits fram som ett komplement till 
den kommunövergripande handlingsplanen mot hot och våld och ska vara ett stöd för 
medarbetare i att hantera otillåten påverkan. Det framgår att personalen ska göra en 
anmälan till närmsta chef vid uppkommen situation, och att incidenter som rör hot och 
våld ska rapporteras in i Stella. Det är chefens ansvar att utreda händelsen och att 
vidta åtgärder. Av enkäten framgår att majoriteten av svarande är medvetna om de 
rutiner som finns för arbete som involverar risk för hot och våld. Rutinen togs enligt 
intervjuade fram i samband med att denna revision initierades. Den uppges vara en   
summering och dokumentation av redan befintliga rutiner och arbetssätt. Vi noterar att 
det enligt rutinen ska anmälas incidenter kopplat till detta i STELLA. HR meddelar vid 
intervju att STELLA dagsläget inte är utformat på ett sätt som möjliggör detta. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även tagit fram dokumentet Värdegrund och 
uppförandekod22. Av dokumentet framgår Åstorps kommuns fem ledord; mod, 
engagemang, kvalitet, tydlighet och lyhördhet. Dessa ska ligga till grund för hur 
medarbetarna ska förhålla sig vid kontakt med invånare och verksamheter. Vidare 
framgår att medarbetaren ska ta ansvar och fatta beslut inom ramen för sitt uppdrag, 
vara en god ambassadör för förvaltningen och kommunen, vara kompetent och insatt i 
ärendena. Medarbetaren ska även vara tydlig och aktivt lyssnande, visa respekt för 
andras åsikter, agera professionellt, anpassa sitt arbetssätt efter verksamhetens behov 
och ge god service. 

 
20 Arbetsplatsträff 
21 Rutin för hantering av otillåten påverkan mot myndighetspersoner, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2022-08-19 
22 Ej daterat 
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3.4.1.4 Socialförvaltningen 
Socialförvaltningen har tagit fram en rutin för användning av säkerhetsrum och larm23. 
Det framgår att det finns två säkerhetsrum som alltid ska användas vid möten som 
innebär eventuell risk. Rutinen anger hur medarbetaren ska kontrollera flyktdörren inför 
mötet, information om att bära larm vid riskfyllda möten, samt hur medarbetaren ska 
placera sig i rummet för att säkerställa att flyktvägen är lättillgänglig om den skulle 
behövas. Det framgår även information om hur besökaren ska bemötas på ett bra och 
säkert sätt i byggnaden.  
Förvaltningen har även tagit fram en rutin vid användning av vanliga besöksrum24, som 
anger att det görs en bedömning inför varje klientmöte mellan handläggare och 
närmsta chef huruvida individen är lämplig att tas emot i samma rum som 
handläggaren. Vid tidigare dokumenterat riskbeteende ska alltid två handläggare ta 
emot klienten. Rutinen återger steg för steg hur medarbetaren ska emotta klienten på 
ett säkert sätt i byggnaden, samt hur medarbetaren ska agera om hotfull situation 
uppkommer.  
Socialförvaltningen har också en rutin för besök och hembesök25, vilken anger att 
medarbetare inte får ha klientbesök om de är ensamma kvar på kontoret. Det framgår 
även att man vid första hembesök samt om det finns en riskbild alltid ska vara två 
medarbetare på plats. Medarbetare ska alltid bära larm vid hembesök och en 
arbetsledare eller kollega ska alltid meddelas om när medarbetaren räknar med att 
vara tillbaka. Av rutinen framhålls att områdeschef ansvarar för att informera 
nyanställda om rutinen och att rutinen lyfts i personalgruppen minst en gång per år.  
Av enkäten framgår att omkring hälften av respondenterna är osäkra på om deras 
arbetsplats har särskilda rutiner för arbete där det finns risk för hot och våld. 

3.4.2 Förebyggande insatser 
Det framgår att det inom socialförvaltningen förs regelbundna diskussioner rörande hot 
och våld, både i chefsgrupperna och vid arbetsplatsträffar. Enligt uppgift är detta 
framför allt en diskussion som förs på förekommen anledning, dvs man lyfter frågan när 
något inträffat.  
Därtill framhålls ett antal olika insatser/aktiviteter/arbetssätt som blad annat syftar till att 
förebygga hot och våldssituationer. Bland annat medhandledarskap, vilket innebär att 
handläggare har med sig en medhandläggare vid hembesök, och vid särskilda 
situationer kan verksamhetschefen kopplas in. Vidare är det rutin att handläggare alltid 
har larm vid hembesök. Det är även rutin att enhetschefer gör ärendeuppföljningar, 
vilket är ett vedertaget arbetssätt inom de flesta verksamheterna. Samtliga beslut som 
handläggare fattar blir synliga för chef och närmsta arbetsgrupp. Förvaltningens storlek 
lyfts som en styrka då det innebär korta beslutsvägar och ökad transparens. Av 
enkäten framgår att 95% av respondenterna inom socialförvaltningen är osäkra på om 

 
23 Användning av säkerhetsrum och larm, n.d. 
24 Rutiner vid användning av besöksrummen, n.d. 
25 Rutin vid besök och hembesök, 2019-03-30 
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förvaltningen har arbetssätt för att förebygga och motverka otillåten påverkan, och 
resterande 5% anger att förvaltningen inte har några sådana arbetssätt. 
Det är ett uttalat förhållningssätt i arbetsgruppen att handläggare inom 
socialförvaltningens verksamhet inte tar emot några gåvor från klienter. Det saknas ett 
lika tydligt arbetssätt för exempelvis erbjudanden/gåvor som kommer från externa 
aktörer som exempelvis HVB-hem. Man ser ett behov av att ha en 
förvaltningsövergripande rutin för introduktion av nya medarbetare för att säkerställa att 
samtliga tar del av hur denna typ av händelser ska bemötas och hanteras. Av enkäten 
framgår att 70% av respondenterna uppger att de inte har fått information från 
arbetsgivaren rörande riktlinjer för gåvor, mutor och representation.  
Av intervjuer framgår att det inom samhällsbyggnadsförvaltningen förs en kontinuerlig 
dialog rörande risker i verksamheten. Inom miljökontoret genomförs möten var tredje 
dag, där man går igenom pågående tillsynsärenden och eventuella förändringar i 
verksamheten samt diskuterar bemötande och service. I enkäten uppger 55% av 
respondenterna att det finns förebyggande arbetssätt mot otillåten påverkan, och 38% 
att de är osäkra på om det finns.  
Inom bildningsförvaltningen framgår att man inte aktivt pratar om eller arbetar med 
begreppet otillåten påverkan. Anledningen till detta uppges vara att man på 
förvaltningsövergripande nivå inte haft någon uppfattning om att det finns behov av att 
lyfta området i verksamheterna. Av enkäten framgår att 75% av de svarande inte vet 
om det finns förebyggande arbetssätt på arbetsplatsen. 
Av enkäten framgår att majoriteten av respondenterna inom samtliga förvaltningar 
uppfattar att risken för att utsättas för olika former av otillåten påverkan inom 
yrkesutövningen är låg. Särskilt framgår att man inom socialförvaltningen uppfattar 
mutor och otillbörliga erbjudanden som det som är minst troligt att utsättas för.  
Inom bildningsförvaltningen framgår att 13% av de svarande någon gång utsatts för 
otillåten påverkan, där majoriteten utsatts för hot och/eller våldssituationer av elev eller 
förälder/anhörig. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen uppger 23% av de svarande att 
de någon gång utsatts för otillåten påverkan i sitt arbete, och samtliga anger att de 
utsatts av medborgare. Majoriteten av incidenterna handlade om mutor eller andra 
otillbörliga erbjudanden. Inom socialförvaltningen uppger 30% av svaranden att de 
utsatts för otillåten påverkan, där majoriteten har utsatts av kund/brukare. 

3.4.3 Utbildning och information 
Det har inte tillhandahållits någon specifik utbildning på området otillåten påverkan. 
Området berörs dock delvis inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
den utbildning som tillhandahålls inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Enligt uppgift genomfördes en generell introduktionsutbildning för chefer och 
medarbetare innan pandemin, men att den sedan dess har varit på paus. I 
kommunstyrelseförvaltningens interna kontroll för 202226 framgår onboarding för 
nyanställda som ett kontrollområde och att HR-chefen fått i uppdrag att se över 

 
26 Intern kontroll – Plan 2022, n.d. 
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strukturen kring introduktionsutbildningar. Av intervju framgår att 
introduktionsutbildningen från och med 2023 kommer att ske digitalt. 
Enligt uppgift finns det en osäkerhet gällande i vilken utsträckning som mutor och jäv 
diskuteras i kommunstyrelsen och berörda nämnder. Det framgår att det inte finns 
några riktlinjer för jävssituationer och att det är upp till politikern själv att bedöma 
situationen. Arbete pågår med att ta fram ett utbildningspaket för politiker inför den nya 
mandatperioden, och i detta ska ovanstående enligt uppgift ingå.  
Samtliga förvaltningar uppger att det inte har tillhandahållits någon särskild utbildning 
kopplat till otillåten påverkan. Detta är inte heller en del av introduktionen. Undantag är 
hantering/agerande vid hot och våldssituationer. I enkäten uppger omkring hälften av 
respondenterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen att de erhållit någon form av 
utbildning eller information rörande minska risken för otillåten påverkan i 
tjänsteutövningen. Inom bildningsförvaltningen och socialförvaltningen svarar en 
majoritet av respondenterna att de inte har erhållit information eller utbildning kring att 
förebygga riskerna för otillåten påverkan. 
Vidare visar enkäten att nästan 40% av respondenterna inom både 
bildningsförvaltningen och socialförvaltningen upplever att man inte regelbundet pratar 
om otillåten påverkan på arbetsplatsen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen framgår 
att majoriteten upplever att man regelbundet pratar om otillåten påverkan i olika former, 
främst rörande trakasserier, subtila hot samt hot och våld. 

3.4.4 Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder delvis har rutiner och 
arbetssätt för att förebygga, upptäcka och agera vid otillåten påverkan. Bygg- och 
miljönämnden och bildningsnämnden har tagit fram verksamhetsspecifika rutiner 
rörande hot och våld. Vi bedömer att socialnämnden och kommunstyrelsen bör se över 
möjligheten att formulera rutiner kopplade till hot och våld för sina verksamheter. Vi 
bedömer även att socialnämnden bör ta fram en skriftlig verksamhetsspecifik rutin för 
mutor och otillbörliga erbjudanden.  
Vi kan konstatera att det saknas rutiner för mutor och korruption. Vi ser detta som en 
brist och anser att rutiner bör tas fram utifrån verksamheternas riskområden.  
Utifrån dokumentgranskning och intervjuer bedömer vi att det inte har riktats något 
särskilt fokus på begreppet otillåten påverkan inom ramen för det utvecklingsarbete 
som bedrivs inom granskade nämnders verksamheter. Däremot visar granskningen att 
det finns ett kontinuerligt utvecklingsarbete som syftar till att säkerställa en likvärdig 
och rättssäker myndighetsutövning inom samtliga granskade nämnder, vilket har direkt 
koppling till det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan. Både inom 
socialnämndens, bildningsnämndens och bygg- och miljönämndens förvaltningar finns 
processer för och rutiner som syftar till att minimera risken för otillåten påverkan även 
om begreppet inte används aktivt. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns 
dessutom en rutin/riktlinje för hanteringen av otillåten påverkan.  
Att en stor andel av respondenterna uppger att inte känner till om deras arbetsplatser 
har arbetssätt för att förebygga otillåten påverkan bedömer vi vara en indikation på 
behov av utbildning både för medarbetare och förtroendevalda. Att medvetandegöra 
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samtliga medarbetare på otillåten påverkan är en central del i det förebyggande 
arbetet.  
 

3.5 Rapportering och uppföljning av incidenter 
Incidentrapportering sker i systemet STELLA. De intervjuade från 
kommunledningsförvaltningen och HR-enheten uppfattar att rutiner avseende 
anmälningar följs och att anmälningar sker. Det görs ingen central uppföljning av 
anmälningar utan det är respektive chef som följer upp anmälningar och rapporterar till 
nämnd. Enligt uppgift kopplas stöd vid företagshälsovård in direkt vid händelser som 
kräver det.  
Av intervjuer med representanter från förvaltningsledningarna framgår att rutinen för 
rapportering av incidenter kopplat till hot- och våld är väl känd och etablerad. Enligt 
uppgift är STELLA-systemet inte användarvänligt för anmälning av situationer eller 
risker som är vaga på så vis att de är svåra att kategorisera. Av intervjuerna framgår att 
rapportering inte sker systematiskt och att det finns en risk för mörkertal. Risker 
diskuteras dock enligt uppgift löpande utifrån situationer som hänt i arbetsgrupperna.  
Av enkätresultatet framgår att majoriteten av respondenterna inom socialförvaltningen 
känner till hur hot och våldssituationer ska anmälas. Ungefär hälften av 
respondenterna är dock osäkra på hur trakasserier, subtila hot och skadegörelse ska 
anmälas och två tredjedelar vet inte hur mutor och andra otillbörliga erbjudan ska 
inrapporteras.  
Inom bildningsförvaltningen uppger majoriteten att de vet hur de ska agera om de 
utsätts för hot och våld eller trakasserier och subtila hot. Samtidigt anger ungefär 75% 
att de inte vet hur de ska anmäla om de utsätts för mutor eller andra otillbörliga 
erbjudanden i sin myndighetsutövning. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen uppger 
majoriteteten att de vet hur de ska agera när de utsätts för otillåten påverkan i olika 
former. 
Av de som angett att de har utsatts för otillåten påverkan inom bildningsförvaltningen 
och samhällsbyggnadsförvaltningen har majoriteten upplevt att de fått det stöd de 
behövde av arbetsgivaren efter händelsen. Inom socialförvaltningen framgår att hälften 
av de som har utsatts har upplevt att de fått tillräckligt stöd av sin arbetsgivare, medan 
omkring en tredjedel uppger att de inte fått tillräckligt med stöd. 
Av intervjuerna framgår att det inte finns uttalat eller i rutin dokumenterat hur man som 
medarbetare ska agera om man misstänker att en kollega eller chef är utsatt för 
otillåten påverkan. Enligt intervjuade är det farsfarsprincipen som gäller, dvs man lyfter 
frågan till sin närmsta chef och om det är chefen som är involverad så går man till 
chefens chef. 

3.5.1 Visselblåsarfunktion  
Kommunens visselblåsningsfunktion utgörs av en extern mottagningsfunktion samt en 
struktur för utredning inom kommunen. Aktören gör en bedömning av huruvida ärendet 
faller inom visselblåsning, i sådant fall går ärendet vidare till kommunledningen som 
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ansvarar för att kontakta berörda verksamheter och genomföra en utredning. Av 
granskningen framgår att det ute i verksamheterna finns en osäkerhet/otydlighet kring 
funktionen, dess lansering och dess struktur. Information ska enligt uppgift ha 
kommunicerats via den kommunövergripande ledningsgruppen samt genom nyhet på 
intranät och hemsida.  

3.5.2 Bedömning 
Inom ramen för kommunens incidentrapporteringssystem och tillhörande rutiner inom 
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns en systematisk uppföljning av de 
incidenter som rapporteras in. Vi kan dock konstatera att detta uteslutande innefattar 
hot och våld och fångar inte upp mutor, otillbörliga erbjudanden eller andra områden 
som rör otillåten påverkan. Det saknas också uttalad rutin för hur man ska agera om 
man misstänker att en kollega eller chef är utsatt för otillåten påverkan.  
Vidare bedömer vi att visselblåsarfunktionen behöver tydliggöras i verksamheten i syfte 
att säkerställa medvetenhet kring dess funktion och hanteringen av de ärenden som 
inkommer.  
 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, socialnämnden och 
bildningsnämnden inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig 
intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan. Vi bedömer att bygg- och 
miljönämnden delvis har en ändamålsenlig styrning och intern kontroll för att minska 
riskerna med otillåten påverkan i sina verksamheter.  
Vi bedömer att kommunstyrelsen och övriga granskade nämnder i låg utsträckning 
identifierat och kvantifierat risker för otillåten påverkan inom sina respektive 
ansvarsområden. Det saknas styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet mot 
otillåten påverkan och begreppet i sig är inte något som används i verksamheten. Vi 
konstaterar att otillåten påverkan utöver hot och våld inte aktivt lyfts i verksamheterna, 
med undantag för bygg- och miljönämnden. Vi konstaterar att det finns ett behov av att 
utbilda medarbetare och förtroendevalda i vad otillåten påverkan är samt hur man kan 
arbeta förebyggande med dessa frågor.  
Vi konstaterar även att det inte genomförs någon övergripande riskanalys utöver i 
samband med verksamheternas årliga arbete med intern kontroll, och att det finns 
behov av att utveckla arbetet med riskbedömningar i de granskade verksamheterna.  
Granskningen visar även att rapporteringen av risker, incidenter och tillbud inte alltid 
sker systematiskt enligt gällande rutiner och i den omfattning som avvikelser uppstår. 
Vi bedömer att kommunstyrelsen i högre utsträckning bör följa upp förekomsten av 
otillåten påverkan utifrån incident- och avvikelserapportering, genomförd intern kontroll 
och eventuella andra undersökningar som exempelvis medarbetarundersökningar. 
Granskade nämnder och styrelse bör även säkerställa att rutinen kring att rapportera 
incidenter och tillbud återkommande kommuniceras till medarbetarna, så att det är 
tydligt hur och när rapportering av incidenter kopplade till otillåten påverkan ska ske. 
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Sammantaget bedömer vi att frågan i högre grad behöver aktualiseras i kommunen. Vi 
konstaterar även att visselblåsarfunktionen inte kommunicerats ut i kommunens 
verksamheter i tillräcklig utsträckning och att även detta måste aktualiseras i 
kommunen för att säkerställa att incidenter inrapporteras. 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- Se över möjligheterna att samordna och stötta kommunens verksamheter i det 
förebyggande arbetet mot otillåten påverkan samt i att skapa en enhetlig 
hantering och rapportering av incidenter i form av påverkansförsök. 

- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 
utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner.  

- Tillse att utbildningsinsatser avseende otillåten påverkan, jäv och förebyggande 
arbete tillhandahålls tjänstemän och politiker. 

- Tillse att en representationspolicy samt en policy kring mutor och korruption 
utarbetas och beslutas politiskt,  

- Säkerställa att handlingsplanen mot hot, våld och ärekränkning uppdateras och 
revideras,  

- Säkerställa att rutinen för rapportering av incidenter återkommande 
kommuniceras till medarbetare för att öka rapportering och medvetenhet kring 
rutinen samt säkerställa att det sker en systematisk uppföljning på såväl 
verksamhetsnivå som kommunövergripande nivå. 

- Säkerställa att visselblåsarfunktionen är väl känd ute i kommunens olika 
verksamheter.    

 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bildningsnämnden att:  

- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 
utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner. 

- Medvetandegöra medarbetare och chefer på begreppet otillåten påverkan och 
befintliga rutiner som syftar till att förebygga detta. 

- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 
hanteringen av jävssituationer. 

- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 
incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  
 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  
- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 

utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner. 
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- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 
hanteringen av jävssituationer. 

- Medvetandegöra medarbetare och chefer på begreppet otillåten påverkan och 
befintliga rutiner som syftar till att förebygga detta.  

- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 
incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  
 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi bygg- och miljönämnden att:  
- Tillse att förekomsten av otillåten påverkan undersöks, att riskanalys genomförs 

utifrån resultatet samt att åtgärder vidtas utifrån upprättade handlingsplaner 
- Säkerställa att det finns en god kompetens inom nämnden avseende jäv och 

hanteringen av jävssituationer 
- Tillse att arbetet med att säkerställa en korrekt och tillräcklig rapportering av 

incidenter i incidentrapporteringssystemet fortsätter samt att samtliga former av 
otillåten påverkan beaktas i detta arbete.  
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5 Bilagor 
Enkät om otillåten påverkan – Bildningsförvaltningen 
Resultat: 51 svar (av 108) 

 

 
Annat = biträdande rektor, administratör, fritidspedagog 

 

I vilken utsträckning bedömer du att det finns en risk för att du utsätts för 
otillåten påverkan i din tjänsteutövning? 

41%
30

Inom vilket verksamhetsområde arbetar du?

Åk 4-6

Åk 7-9

6%

21%

47%

10%

16%

Vilken yrkesroll har du?

Rektor

Lärare 4-6

Lärare 7-9

Speciallärare/specialpedagog

Annat

71%
27%

2%
Vilket kön har du?

Kvinna

Man

Vill ej uppge
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2%
19%

68%

11%
Trakasserier och/eller subtila hot

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

0%
2%

33%

65%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

4%
25%

55%

16%
Skadegörelse

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

8%

20%

72%

Har du fått information från din arbetsgivare om att det finns riktlinjer 
för gåvor, mutor och representation?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej

16%

70%

14%

Hot och/eller våld

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

4% 12%

84%

Har du någon gång fått någon form av utbildning eller information från
arbetsgivare om att minska risken för att utsättas för otillåten påverkan
i din tjänsteutövning?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej
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Vet du hur du ska rapportera om du själv utsätts för följande försök till otillåten 
påverkan? 

39%

24%

22%

15%

0%

Pratar ni regelbundet om otillåten påverkan på din arbetsplats, t ex 
vid APT eller i andra sammanhang?

Nej, inte alls

Ja, vad gäller trakasserier och/eller
subtila hot
Ja, vad gäller hot och/eller våld

Ja, vad gäller skadegörelse

Ja, vad gäller mutor och andra
otillbörliga erbjudanden

10%
14%

76%

Har din arbetsplats arbetssätt för att förebygga och motverka otillåten 
påverkan?

Ja
Nej

57%

8%

35%

Har din arbetsplats särskilda rutiner för arbete där det finns risk för 
hot och våld?

Ja

Nej

Vet ej



 

 25 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Åstorps kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
 
 2022-12-13 

 

 

 

 

 

76%

24%

Trakasserier och/eller subtila hot

Ja

Nej

82%

18%

Hot och/eller våld

Ja

Nej

53%47%

Skadegörelse

Ja

Nej

24%

76%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Ja

Nej

14%

86%

Har du någon gång i ditt nuvarande arbete blivit utsatt för försök till 
otillåten påverkan? 

Ja

Nej
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27%

55%

9%
9%

Vilken typ av otillåten påverkan har det rört sig om?

Trakasserier och/eller subtila
hot

Hot och/eller våld

Skadegörelse

Mutor eller andra otillbörliga
erbjudanden

Övrigt

71%

29%

Av vem har du utsatts för försök till otillåten påverkan?

Elev

Förälder/anhörig

Rektor

Kollega

Annan

50%
25%

25%

Vem anmäldes detta till?
Till rektor

Till polis

I kommunens
incidentrapporteringssystem
Ingen anmälan gjordes
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Enkät om otillåten påverkan – Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Resultat: 13 svar (av 15) 

 

 
I vilken utsträckning bedömer du att det finns en risk för att du utsätts för 
otillåten påverkan i din tjänsteutövning? 

72%
14%

14%

Upplevde du att du fick det stöd du behövde av din arbetsgivare? 

Ja

Nej

Jag tackade nej till stöd/jag var
inte i behov av stöd

54%46%

Vilket kön har du?

Kvinna

Man

Vill ej uppge

31%

31%
7%

8%

23%

Vilken yrkesroll har du?

Handläggare inom bygglov

Handläggare inom miljötillsyn

Chef

Serverings- och tobakstillstånd

Planarkitekt
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8%

92%

Trakasserier och/eller subtila hot

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

8%

92%

Hot och/eller våld

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

23%

77%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

85%

15%

Skadegörelse
Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls
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39%

38%

23%

Har du fått information från din arbetsgivare om att det finns 
riktlinjer för gåvor, mutor och representation?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej

7%

33%

30%

13%

17%

Pratar ni regelbundet om otillåten påverkan på din arbetsplats, t ex vid 
APT eller i andra sammanhang?

Nej, inte alls

Ja, vad gäller trakasserier
och/eller subtila hot
Ja, vad gäller hot och/eller
våld
Ja, vad gäller skadegörelse

Ja, vad gäller mutor och andra
otillbörliga erbjudanden

54%

8%

38%

Har din arbetsplats arbetssätt för att förebygga och motverka 
otillåten påverkan?

Ja

Nej

Vet ej

23%

23%
54%

Har du någon gång fått någon form av utbildning eller information 
från arbetsgivare om att minska risken för att utsättas för otillåten
påverkan i din tjänsteutövning?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej
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Vet du hur du ska rapportera om du själv utsätts för följande försök till otillåten 
påverkan? 

 

 

 

84%

8% 8%

Har din arbetsplats särskilda rutiner för arbete där det finns risk för 
hot och våld?

Ja

Nej

Vet ej

85%

15%
Trakasserier och/eller subtila hot

Ja

Nej

85%

15%
Hot och/eller våld

Ja

Nej

62%
38%

Skadegörelse

Ja

Nej
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69%

31%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Ja

Nej

23%

77%

Har du någon gång i ditt nuvarande arbete blivit utsatt för försök till 
otillåten påverkan? 

Ja

Nej

20%

20%

0%

60%

Vilken typ av otillåten påverkan har det rört sig om?

Trakasserier och/eller subtila
hot
Hot och/eller våld

Skadegörelse

Mutor eller andra otillbörliga
erbjudanden

100%

Av vem har du utsatts för försök till otillåten påverkan?

Närmaste chef

Kollega

Politiker

Medborgare
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Enkät om otillåten påverkan – Socialförvaltningen 
Resultat: 21 svar (av 36) 

 

67%

33%

Vem anmäldes detta till?
Närmaste chef

Till polis

I kommunens tillbud och
incidentrapporteringssystem
Vet ej

Ingen anmälan gjordes

33%

67%

Upplevde du att du fick det stöd du behövde av din arbetsgivare? 

Ja

Nej

Jag tackade nej till stöd/jag
var inte i behov av stöd

95%

5%
Vilket kön har du?

Kvinna

Man

Vill ej uppge



 

 33 
© 2022 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Åstorps kommun 
 Granskning av det förebyggande arbetet mot otillåten påverkan 
 
 2022-12-13 

 
 

I vilken utsträckning bedömer du att det finns en risk för att du utsätts för 
otillåten påverkan i din tjänsteutövning? 

 

 

 

43%

9%5%

19%

19%
5%

Inom vilket verksamhetsområde arbetar du?

Barn och familj

Ekonomiskt bistånd

Funktionsnedsättning (LSS)

Vuxen/missbruk

Äldreomsorg

Öppenvård

5% 9%

76%

10%
Trakasserier och/eller subtila hot

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

19%

71%

10%
Hot och/eller våld

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

86%

14%
Skadegörelse

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls
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62%

38%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Mycket hög utsträckning

Hög utsträckning

Låg utsträckning

Inte alls

9% 10%

81%

Har du någon gång fått någon form av utbildning eller information från
arbetsgivare om att minska risken för att utsättas för otillåten påverkan
i din tjänsteutövning?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej

5%
24%

71%

Har du fått information från din arbetsgivare om att det finns riktlinjer 
för gåvor, mutor och representation?

Ja, under det senaste året

Ja, för mer än ett år sedan

Nej

39%

22%

21%

7% 11%

Pratar ni regelbundet om otillåten påverkan på din arbetsplats, t ex vid 
APT eller i andra sammanhang?

Nej, inte alls

Ja, vad gäller trakasserier
och/eller subtila hot
Ja, vad gäller hot och/eller våld

Ja, vad gäller skadegörelse

Ja, vad gäller mutor och andra
otillbörliga erbjudanden
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Vet du hur du ska rapportera om du själv utsätts för följande försök till otillåten 
påverkan? 

 

 

5%

95%

Har din arbetsplats arbetssätt för att förebygga och motverka 
otillåten påverkan?

Ja

Nej

Vet ej

52%48%

Har din arbetsplats särskilda rutiner för arbete där det finns risk 
för hot och våld?

Ja

Nej

Vet ej

57%
43%

Trakasserier och/eller subtila hot

Ja

Nej

76%

24%

Hot och/eller våld

Ja

Nej
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48%52%

Skadegörelse

Ja

Nej

33%

67%

Mutor och andra otillbörliga erbjudanden

Ja

Nej

29%

71%

Har du någon gång i ditt nuvarande arbete blivit utsatt för försök 
till otillåten påverkan? 

Ja

Nej

25%

50%
0%

25%

Vilken typ av otillåten påverkan har det rört sig om?

Trakasserier och/eller subtila hot

Hot och/eller våld

Skadegörelse

Mutor eller andra otillbörliga erbjudanden
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71%

29%

Av vem har du utsatts för försök till otillåten påverkan?

Kund/brukare

Anhörig till kund/brukare

Annan medborgare

Närmaste chef

Politiker

Kollega

25%

25%25%

25%

Vem anmäldes detta till?

Närmaste chef

Till polis

I kommunens tillbud och
incidentrapporteringssystem
Vet ej

Ingen anmälan gjordes

50%

33%

17%

Upplevde du att du fick det stöd du behövde av din arbetsgivare? 

Ja

Nej

Jag tackade nej till stöd/jag var
inte i behov av stöd
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