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Sammanfattning

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska kommunens förberedelse för EKO-

frågor, det vill säga etik, korruption och oegentligheter. Granskningen koncentreras

på kommunens förebyggande arbete att skydda sig mot att EKO-problem inträffar.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

 Är kommunstyrelsens och de granskade nämndernas arbete med EKO-

frågor ändamålsenligt?

 Är den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig?

Detta har granskats genom analys av styrande dokument, rutiner och planer för

intern kontroll samt intervjuer med kommunledning och förvaltningsledningen

inom kultur- och fritidsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att kommunstyrelsens och

nämndernas arbete med EKO-frågor och intern kontroll kan förbättras.

Detta baserar vi på att kommunstyrelsen uppmärksammat det förebyggande arbetet

i och med framtagandet av policyn om muta och bestickning och att den

introduceras för nyanställda chefer. Vår bedömning är även att de kontrollmoment

som ingår i kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner är tillräckliga.

I granskningen har vi dock noterat följande förbättringsområden:

 Det framgår ej hur policyn/riktlinjen ska implementeras i organisationen. Vi

ser bland annat en risk att förtroendevalda går miste om innehållet i policyn.

 Vi ställer oss frågande till om alla kontrollmoment blivit genomförda

och/eller rapporterade till kommunstyrelsen, vilket kommunens reglemente

för intern kontroll föreskriver.

 Vid misstanke eller upptäckt av mutbrott eller bestickning ska anställd

kontakta chef eller dennes chef, vilket innebär att den anställde inte är

anonym. Vi föreslår att kommunstyrelsen utreder möjligheterna till en

whistleblower-funktion.

 Det saknas en handlingsplan eller motsvarande för händelser som

säkerställer ett konsekvent förhållningssätt och agerande internt och

externt. Vi rekommenderar att detta formellt fastställs.



Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor - etik, korruption och oegentligheter

10 december 2013
Lekebergs kommun 2 av 8
PwC

1. Inledning och bakgrund

Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som

figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktats mot

kommunernas förebyggande arbete i syfte att begränsa riskerna för att

oegentligheter ska uppstå. En påföljd kan vara att förtroendet för kommunerna

skadas.

Revisionen kan peka på risker och på behovet av väl fungerande intern kontroll,

samt pröva dess ändamålsenligt. Granskningen inriktas mot effektivitet och intern

kontroll och utgår från revisorernas riskbedömning.

1.1. Revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

 Är kommunstyrelsens och de granskade nämndernas arbete med EKO-
frågor ändamålsenligt?

 Är den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig?

Med följande kontrollmål/granskningsmål:

 Har kommunstyrelsen och nämnderna genomfört bedömningar av var i
verksamheterna risker kan uppträda?

 Finns utarbetade riktlinjer för det förebyggande arbetet?
 Genomförs det förebyggande arbetet enligt antagna riktlinjer?
 Finns det en beredskap för händelser?
 Genomförs kontroller av risker för oegentligheter?
 Finns rutiner för uppföljning och rapportering och hur efterlevs dessa?

1.2. Revisionsmetod

Granskningen har genomförts med intervjuer av kommundirektör,

förvaltningschefer och personalchef, samt genom analys av styrdokument och

planer för intern kontroll och hur dessa följs upp.

1.3. Avgränsning
Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, kultur- och bildningsnämnden samt

vård- och omsorgsnämnden. Granskningen koncentreras på kommunens

förebyggande arbete att skydda sig mot att EKO-problem inträffar.
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2.Resultat av granskningen

2.1. Riktlinjer och förebyggande arbete

Den 2 februari 2012 antog kommunfullmäktige Policy om muta och bestickning för

anställda och förtroendevalda i Lekebergs kommun. Syftet med policyn är att

tydliggöra gränsdragningen mellan tillbörlig och otillbörlig förmån för alla

medarbetare, förtroendevalda och ska även ge anställda ett stöd vid kontakter med

leverantörer om vad som gäller i kommunen. Policyn omfattar även de kommunala

bolagen.

Dokumentet finns tillgängligt på kommunens intranät under personalavdelningen,

men saknas på kommunens webbsida för policydokument. Därmed är den inte

tillgänglig för förtroendevalda och leverantörer som ej har tillgång till kommunens

intranät.

Riktlinjen togs fram av personalchefen på uppdrag av kommunstyrelsen.

Arbetsgången var att frågan diskuterades i ledningsgruppen och att

förvaltningscheferna tog med sig frågan och därefter skedde återkoppling i

samband med att policyn togs fram. I policyn framgår inte huruvida

kommunstyrelsen genomfört en riskbedömning kring vilka verksamheter risken för

mutor och otillbörliga förmåner är störst. Vid intervjuer har det dock framgått att

vissa diskussioner fördes, bland annat kring de verksamhetsområden som Teknik-

och serviceavdelningen ansvarar för.

De områden som omnämns i policyn är anställda inom hälso- och sjukvård samt

socialtjänst. Inom dessa verksamhetsområden anses det vara mycket viktigt att

beakta kravet på lika vård och rättigheter för alla. Penninggåvor och

testamenteringar ska aldrig accepteras oavsett belopp eller volym. Vid enstaka

tillfällen anger riktlinjen att det kan vara acceptabelt att ta emot gåvor som för att

visa tacksamhet överlämnas i form av tårta, choklad, blommor eller motsvarande.

Vidare framgår att alla anställda och förtroendevalda omfattas av

korruptionsbrotten bestickning och muta som regleras i Brottsbalken. Skillnaden

mellan muta och bestickning definieras och exemplifieras med pengar, varor,

tjänster, restaurangbesök, evenemang, kurser och motsvarande. Det beskrivs även

hur man som potentiell mottagare ska agera. Det finns även exempel vad som kan

betecknas som tillbörligt och framför allt otillbörligt.

En del av policyn utgörs av ett avsnitt kallat riktlinjer som ytterligare exemplifierar

situationer där man bör beakta erbjudanden med stor försiktighet, så som måltider,

kundträffar, studieresor, tjänster samt rabatter och lån. En rutin finns för agerande

vid misstanke eller upptäckt av korruptionsbrott som i huvudsakligen innebär

anmälan till närmaste chef eller till dennes chef.

Vi har inte funnit hur riktlinjen ska implementeras i kommunens olika

verksamhetsområden och där fungera som ett stöd för det förebyggande arbetet. I

kommunfullmäktiges beslut gavs inget uppdrag till kommunstyrelsen eller

nämnderna. Vid intervjuer har det framkommit att policyn diskuterades i



Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor - etik, korruption och oegentligheter

10 december 2013
Lekebergs kommun 4 av 8
PwC

nämndernas arbetsutskott. Det sker i dagsläget ingen särskild utbildning eller

motsvarande inom området mutor och otillbörliga förmåner, varken för anställda

eller förtroendevalda.

De lönesättande cheferna träffas regelbundet i chefsdialog och vid dessa tillfällen

lyfts till exempel nya policyer för information, vilket även skedde i detta fall. Vid

anställning av nya chefer ingår det i introduktionsprogrammet att personalchefen

går igenom de policyer som finns i kommunen.

Bland de intervjuade uppges att kännedomen om riktlinjen troligtvis är god i

chefsledet men lägre i övriga verksamheten. Man har inte arbetat på något

strukturerat sätt med att implementera riktlinjen utan utgår från att chefer och

medarbetare inom verksamheter där det finns risker sökt efter denna information

själv, eller gör det om behov uppstår.

2.2. Bedömningar
Vår bedömning är att den beslutade policyn om muta och bestickning delvis är

ändamålsenlig. Policyn omfattar väsentliga förhållningsregler om tillåtet och

otillåtet avseende de mest förekommande förmånerna. Vidare uppmanas till en

öppenhet kring förekomsten av detta. Policyn togs dock fram utan dokumenterad

kartläggning över vilka verksamheter och funktioner som är utsatta för risker.

Riktlinjen beskriver endast på ett övergripande sätt ett par verksamhetsområden

där det finns risker för oegentligheter.

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen kan förbättra det förebyggande arbetet

utifrån denna policy. Vi saknar beskrivningar och rutiner för hur policyn/riktlinjen

ska implementeras i organisationen. Den genomgång av policyer och riktlinjer som

genomförs i samband med rekryteringar av nya chefer är ett bra exempel på

informationstillfälle om riktlinjen. Vi ser dock att förtroendevalda går miste om

denna information. Givet att nämndernas ordförande vanligtvis har delegation på

beslut om förtroendevaldas konferenser, studieresor och representationer bör även

dessa erbjudas utbildning eller information om detta.

I policyns framgår hur man som anställd ska agera vid misstanke eller upptäckt av

mutbrott eller bestickning. Detta ska ske genom att kontakta chef eller dennes chef.

Tillvägagångssättet bygger på att man som anmälare ger sig till känna och att det i

de flesta fall görs till någon inom den egna förvaltningen. En rekommendation är att

policyn kompletteras med att rådfrågning kan ske till en neutral part, som till

exempel personalchef.

I Statskontorets rapport Köpta relationer – om korruption i det kommunala

Sverige är en av slutsatserna att det behövs bättre skydd för anställda som slår

larm. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till en

whistleblower-funktion.
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2.3. Kontroll av risker för oegentligheter

I kommunens reglemente för intern kontroll, antagen i kommunfullmäktige 2004-

11-25, framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att

det finns en god intern kontroll. Förvaltningsövergripande anvisningar och regler

ska upprättas. Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisningens

upprättande göra en samlad bedömning av kommunens system för intern kontroll

och även informera sig om hur det fungerar i de kommunala bolagen.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att

följande mål uppnås:

 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Vidare framgår att vad som är rimlig grad är en avvägning mellan kontrollkostnad

och kontrollnytta. Vid denna bedömning är det inte enbart ekonomiska faktorer

som vägs in, även att upprätthålla förtroendet för verksamheten hos olika

intressenter avses.

Nämnderna/kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom

respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att:

 en organisation upprättas för den interna kontrollen

 regler och anvisningar antages för den interna kontrollen

Varje nämnd ska minst ha en fastställd rutin för:

 hur planering och rapportering av interkontrollarbetet ska gå till

 introduktion av nyanställda om vad intern kontroll innebär

Nämnderna ska styra och följa upp internkontrollsystemet och ska som grund

genomföra risk- och väsentlighetsanalys för prioritering och planering av

insatserna. Varje år ska särskild plan för uppföljning av intern kontroll antas.

Utfallet av detta ska rapporteras till nämnden. Nämnden ska sedan, senast i

samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet till

kommunstyrelsen.

Förvaltningschef eller motsvarande är enligt policyn ansvarig för att konkreta regler

och anvisningar är utformade så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Vidare

ska denne vid minst ett tillfälle per år presentera för nämnden en samlad
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bedömning om hur den interna kontrollen fungerar. Verksamhetsansvariga är

skyldiga att följa de anvisningar som tagits fram.

2.3.1. Kommunstyrelsen
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområden finns särskilda internkontrollplaner

för Kommunledningen, Ekonomiavdelningen, Personalavdelningen samt Teknik-

och serviceavdelningen. Av dessa är det framför allt Ekonomiavdelningens

internkontrollplan som innehåller kontroller av risker för oegentligheter.

Ekonomiavdelningens kontrollmoment avser även kultur- och bildningsnämnden

och vård- och omsorgsnämnden.

De aktuella kontrollpunkterna avser beslutsattestförteckning, inköp,

leverantörsfakturor, kontanthantering och investering. När det gäller oegentligheter

kontrolleras särskilt att beslutsattest skett av rätt person, att orsak och gäster finns

specificerat vid representation. Båda dessa kontroller sker via stickprov månadsvis.

Därtill sker kontroll av hantering av handkassor en gång per år och

redovisningskontroll av handkassor löpande under året. I den uppföljning vi tagit

del av har inga avvikelser noterats för dessa kontrollpunkter.

I Teknik- och serviceavdelningens internkontrollplan finns kontrollmoment att man

vid användning av fordon fyller i körjournaler, att inköp sker enligt avtal och att

entreprenadbeställningar sker enligt upphandling. Alla körjournaler under året

kontrolleras vid ett tillfälle, medan inköp och entreprenader kontrolleras

stickprovsvis under året. Dessa tre kontrollmoment har alla bedömts ha liten risk. I

uppföljningen som gjordes för 2011 har inga avvikelser noterats för dessa

kontrollpunkter, ingen uppföljning presenterades för kommunstyrelsen avseende

2012.

Både Kommunledningens och Teknik- och serviceavdelningens

internkontrollplaner har kontrollmoment om att gällande delegationsordning följs.

I båda fall ska detta kontrolleras genom en totalundersökning på årsbasis.

Under 2013 har man inom Kommunledningen även genomfört en särskild kontroll

av reseräkningar vid användandet av privat bil i tjänsten, där vissa avvikelser

noterats och åtgärder vidtagits.

2.3.2. Kultur- och bildningsnämnden
Nämnden har sedan 2007 arbetat med en årsplan för uppföljning av verksamhet

och ekonomi. Därav tas ingen årlig internkontrollplan fram. I årsplanen genomförs

uppföljningar av delegationsbeslut, ekonomi och skolresultat löpande under året.

Den uppföljning som genomförs avser inte områden som direkt inbegriper

oegentligheter.

Det finns även utrymme för en årlig särskild granskning som syftar till att

detaljgranska och kontrollera att rutiner eller bestämmelser efterlevs inom ett utvalt

område. Utifrån de intervjuer vi genomfört har ingen särkskild granskning

genomförts under 2013 med bäring på oegentligheter.
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2.3.3. Vård- och omsorgsnämnden
Nämndens internkontrollplan innefattar områden som patientsäkerhet, beslut och

övrigt. Den kontroll som kan härledas till oegentligheter är kontroll av rutiner vid

hantering av narkotiska preparat, vilket dock främst avser att följa upp given

delegation vid ett tillfälle per år.

Vidare finns kontroller vid biståndsbeslut och beslut om ekonomiskt bistånd, men

de avser främst rapportering av antalsuppgifter om ansökningar, beslut, avslag och

överklaganden. Således är inte kontrollmomenten i första hand framtagna för att

motverka oegentligheter vid själva myndighetsutövningen.

Utifrån genomförda intervjuer har vi även noterat att det inte finns några riktlinjer

eller rutiner framtagna för hur omvårdnadspersonalen ska förhålla sig till

omsorgstagarnas kontanter och ägodelar. Enligt uppgift är vårdpersonalen mycket

professionell och medveten om vad som är tillåtet och inte tillåtet.

2.4. Bedömningar
Vår bedömning är att de kontrollmoment som ingår i Ekonomiavdelningens

internkontrollplan tillsammans med kommunstyrelsens och nämndernas kontroller

av delegationsordningar är tillräckliga. Vi ställer oss dock frågande till om alla

kontroller blivit genomförda och/eller rapporterade till kommunstyrelsen. När det

till exempel gäller Teknik- och serviceavdelningen antogs en internkontrollplan för

2012, men kommunstyrelsen har endast behandlat Ekonomiavdelningens

uppföljning av 2012 års internkontrollplan.

Revisorerna har vid ett flertal tillfällen påpekat att kommunstyrelsen inte arbetar

enligt kommunfullmäktiges fastslagna reglemente för intern kontroll. Vi har till

exempel inte funnit att kommunstyrelsen, varken i form av beslut i

sammanträdesprotokoll eller i årsredovisningen, utvärderat kommunens samlade

system för intern kontroll. Vi kan inte heller se att kommunstyrelsen informerat sig

om nämndernas uppföljningar av intern kontroll.

Vi föreslår även att kultur- och bildningsnämnden årligen upprättar en

internkontrollplan där kontrollmomenten väljs utifrån risk- och väsentlighet och

fokuserar på kontroller inom det egna verksamhetsområdet.

Vidare saknas handlingsplan eller motsvarande för händelser och som säkerställer

ett konsekvent förhållningssätt och agerande internt och externt. Vår

rekommendation är att det formellt fastställs hur man hanterar anställda utifrån

åtgärder och sanktioner, när polisanmälan blir aktuell samt vilket förhållningssätt

kommunen ska ha gentemot media.
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