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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

7. Sanntnølnf,o:ttø;nde bedömníng och
rekotntnendø:tíoner

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun
genomfört en granskning av kommunens beredskap gällande etik, korruption och
oegentligheter (EKO-frågor).

Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfrågor:

. Är kommunstyrelsens arbete med EKO-frägor öndomåIsenligt?

. Är den internakontrollen auseende EKO-frägor tíllräcklig?

Granskningen har även omfattat en uppföljning av den granskning som
genomfördes av PwC âr zotz.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens arbete med
EKO-frågor inte är helt ändamålsenlig. Den interna kontrollen avseende EKO-
frågor är inte helt tillräcHig.

Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de
sex kontrollmålen.

Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följ ande rekommendationer :

Fördjupa risk- och väsentlighetsanalysen kring EKO-frågor i allmänhet och
kring bisysslor, inköp/upphandling samt rekrytering i synnerhet

Ta fram riktlinjer och rutiner förberedskap för händelser (oegentligheter)
som till exempel tydliggör vart en anställd ska vända sig om närmaste chef
agerar felaktigt

Säkerställa att chefintroduktionen och chefsutvecHingen genomförs enligt
intentionerna och har ett tydligt innehåll kring EKO-frågor

a

a
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Granskning av etlk, korruption och oegentligheter

2. Inledníng
2.7. 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, med påföljd att förtroendet för kommunerna skadas.

Revisionen kan peka på risker och på behovet avväl fungerande intern kontroll,
samt pröva dess ändamålsenligt. Med utgångspunkt i risk- och väsentlighet har
revisolelna i Vallentuna kommun besluta att övergripande granska kommunens
arbete med EKO-frågor (etik, korruption och oegentligheter).

2.2. Reuísionçfrûgor
Granskningen ska besvara fö¡*ande revisionsfrågor:

. Ä¡ kommunsVrelsens arbete med EKO-frågor ändamålsenligt?

. Ár den interna kontrollen avseende EKO-frågor tillräcklig?

2.2.7. Reu¿sionskriterier
Lagstiftning samt kommunens föreskrift er, regelverk, fullmäktigebeslut etc.

2.2.2. Kontrollmttl
Utitrån revisionsfrågorna har följ ande sex kontrollmål formulerats :

r Har kommunstyrelsen och herörda nämnder genomfört bedömningar av var
i verksamheterna risker kan uppträda?

r Har styrelsen utarbetat riktlinjer för det förebyggande arbetet?
. Genomförs det förebyggande arbetet enligt antagna riktlinjer?
. Genomförs kontroller av risker för oegentligheter?
. Finns det en beredskap för händelser?
. Vilken uppföljning och rapportering förekommer?

2,5. Augränsníng
Granskningen har avgränsats till kommunstyrelsen och barn- och

ungdomsnämnden. iiven kulturnämnden och fritidsnämnden har översiktligt
granskats.

Granskning koncentreras på kommunsty'relsens förebyggande arbete att sþdda sig

mot att EKO-problem inträffar. Vidare omfattar granskningen en uppföljning av

vidtagna åtgärder inom Barn- och ungdomsnämnden med anledning av incidenten
vid Bällstabcrgsskolan.

Oktober 2016
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

2.4. Reuüsionsrnetod
Inom ramen för granskningen har intervjuer skett med:

. Ekonomichef,kommunledningskontoret

. Personalchef,kommunledningskontoret
o Kommunjurist,kommunledningskontoret
. Tf förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen
. Förvaltningschef,barn-ochungdomsförvaltningen

Studier av styrdokument har genomförts. Genomgång har även skett av rutiner,
internkontrollarbete och uppföljningar kopplat till området. I bilaga t redovisas
granskad dokumentation.

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän.

Oktober 2016
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

3. Tídígare grun,skníng au
kotntnu¡nerts arbete øltt seende
etík, korruptíon och
oegenttígheter

5.7. Sutntnornfattnílø.g or1t tídígøre gr&rz.skníng
Under hösten zt-rrz genomförde PwC på uppclrag av de förlroendevalda revisorelna
i Vallentuna kommun en granskning av kommunens arbete med EKO-frågor,
hantcring avbisysslor samt granskning av så kallade förtroendekänsliga poster.

Efter genomförd granskning var den sammanfattande bedömningen att
kommunstyrelsens interna kontroll vad gäller EKo-frågor, hantering av bisysslor
och hantering av förtroendekänsiiga poster inte var tiüräckÌig tiâ brister
konstaterades i samband med granskningen.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att:

Utforma riktlinjer avseende EKO-frågor som bl.a. omfattar rutiner för hur
och när riskbedömning av oegentligheter i verksamheten ska ske, det vill
säga systematisera och strukturera kt;ntroller av tiika riskornråden för att
förcbygga att eventuella EKO-relaterade händeiser inträffar.
Utforma tydligare riktlinjer för kartläggning, bedömning och uppföljning av
tle ansl,älldas bisysslor.
Utforma riktlinjer och rutiner för hur redovisning av förtroendekänsliga
poster ska ske.
Löpande göra uppföljning/kontroll av ovanstående rutiner för att säkerställa
att clessa fungerar på avsett sätt.

5.2. I(otntnunstyrelsens suør pü
reuísiorlrsrclryrporteln

Kommunledningskontoret instämde i att en övers5m av riktlinjerna behövde
genomföras och planerade att genomföra följande åtgärder:

EKO-frågar
Kommunen behöver utöka arbetet med EKO-frågor och stöd för detta fìnns i
ett vägledande material från SKL som fokuserar på mutor och jäv. SKL:s
vägledning har reviderats hösten zorz med anledning av förändringar i
lagstiftningen. Sedan den r juli zotz finns lagreglerna om tagande och
givande av muta i ro kap. Brottsbalken (BrB). Regler om åtal finns även i zo
kap. BrB och brottet tagande av otillbörlig förmån vid röstning finns i 17

kap. BrB. Kommunledningskontoret har för avsilt att utforma och förbättra
kommunens riktlinjer och rutiner avseende EKO-frågor bl.a. för hur och när
riskbedömning av oegentligheter i verksamheten ska ske.

o

a

a

a

a
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

a

a

a

Bísysslor
Kommunledningskontoret kommer att genomföra en översSm av "Policy för
hantering av anställdas bisysslor och vissa uppdrag" och dess tillämpning
genom att följa upp hur insamling av uppgifter om bisysslor görs och
bedömning av desamma.

För tr o endektinslíg a p o ster
Kommunen behöver genomföra regelbundna kontroller av redovisningen
avseende förtroendekänsliga poster och detta genomförs inom ramen för
kommunens internkontroll. Interna utbildningar kring hantering av
förtroendekänsliga poster genomförs fortlöpande.

Ett samlat dokument behöver göras för att tydliggöra de regler som gäller
för representation och attestering av fakturor avseende detta.

Vid möte i kommunstyrelsen 2oL2-r2-t1, godkände kommunstyrelsen kommun-
ledningskontorets förslag till svar på revisionsrapport om kommunens arbete med
etik, korruption, oegentligheter, hantering av bisysslor samt granskning av så
kallade förtroendekänsliga poster.

Oktober 2016
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Gransknlng av etik, korruption och oegentligheter

4. Iakttagelser
4.r. ß:ískbedömníngør
Frågeställningar rörande etik, korruption och oegentligheter hanteras
huvudsakligen inom ramen för det ordinarie internkontrollarbetet. Det görs således

inga särskilda riskbedömningar för dessa frågor, utan de ska tas upp i de

riskanaþser som nämnderna och kommunstyrelsen gör.

I dokumenTeL Reglementeftr ínternkontroll som fastställdes av kommun-
fullmäktige zor4-og-29 regleras ansvar och uppföljning i internkontrollarbetet.
Dokumentet innehåller även tillämpningsanvisningar. I(ommunstyrelsen har det
övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll och nämnderna har
det yttersta ansvaret för att utforma en god internkontroll. Nämnderna ska se till att
en organisation upprättas för internkontrollen. Nämnderna ansvarar också för att
en risk- och konsekvensanalys genomförs för sina respektive verksamheter och för
att välja ut olika granskningsområden med utgångspunkt i risk- och konsekvens-

analysen. Kommunstyrelsen har möjlighet att komplettera nämnclernas planer med

obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder. Varje nämnd
upprättar årligen en internkontrollplan för sina verksamheter. Kommunstyrelsens
internkontrollplan kan i tillägg innehålla kommunövergripande risker.

4.i.1. Riskbedömníngar inam rame.nftr ínte.rn kontroll
I planerna för internkontroll anges prioriterade risker (utifrån ett högt riskvärde
eller annan prioritering), vilken t1p av kontroll som ska göras (vacl), på vilket sätt
kontroll ska ske (hur), vid vilka tidpunkter kontroll ska ske (när) samt vem som

ansvarar för kontrollen (vem kontrollerar)"

Planerna för internkontroll zo16 visar följande:

Kommunstyrelsens Internkontrollplan zot6 rcdovtsar 16 nämndspecifika
risker. Tre av dessa risker har viss bäring på granskningsområdet:

utbetalning av ersättning Lill familjehem och kontaktpelsoner, ersättning för
personligt utlägg och beställning av tjänster. Öwiga risker omfattar andra
områden, dock inga kommunövergripande risker.

Barn- och ungdomsnämndens Internkontrolþlun zot6 reù<¡visar åtla
nämndspecifika risker. Fem av dessa har bäring på granskningsområclet och

berör delegationsordningen och inköpskort (First Card).

a

a

a

a
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Kulturnämndens Internkontrollplan zot6 redovtsar tre nämndspecifika
risker. Två av dessa harbäring på granskningsområdet: delegation och

avtal/upphandling.

Fritidsnämndens InternkontrolþIan zo t6 redovtsar tio nämndspecifika
risker. Tre av dessa harbäring på granskningsområdet: delegations*
ordningen, kontanthantering i ungdomsverksamheten och upphandling.
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

Det förs fram vid intervjuer att den risk* och väsentlighetsanalys som intern-
kontrollplanerna baseras på, behöver fördjupas för att öka dess ändamålsenlighet.
Detta skulle kunna göras genom en mer systematisk och genomarbetad bakom-
liggande riskanaþs.

Vid intervju bekräftas att upphandling och inköp är ett utvecHingsområde för barn-
och ungdomsförvaltningen. En stor del av inköpen är relaterade till it-området,
såsom digitaliserade läromedel. Det fìnns centralt stöd att tillgå, men vid intervju
framkommer att det finns ett behov av att öka den generella beställarkompetensen.
För tillfället ska avtals- och upphandlingsfrågor hanteras av tillträdande
ekonomichef på förvaltningen, men det finns behov av ett lokalt avtals- och
inköpsstöd.

Utöver det som interkontrollplanerna omfattar har berörda förvaltningar
identifierat andra områden där risker med bäring på granskningsområdet kan
uppkomma. Exempelvis nämns inom kultur- och fritidsförvaltningen fördelning av
halltider där yttre påverkan kan förekomma. Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv
erþuder såväl HR-avdelningen som företagshälsovården stöd till förvaltningen vid
behov. Enligt uppgift kan även felaktighet vid fakturering uppstå då eleverb¡er
kurs inom ramen för Kulturskolans verksamhet.

4.1.2. Nämndöuergriponderisker
Bisysslor, inköp och upphandling är exempel på riskområden som har
uppmärksammats på nämndövergripande nivå och särskilda policys och regelverk
har utarbetats för de identifierade områdena. Rutiner uídinköp samtVallentuna
kommuns reglerfor bisysslor ochfortroendeskadlíg uerksamhet är dokument som
har tagits fram de senaste två åren (zor5 och zo16), bland annat till följd av
incidenten på Bällstabergsskolan. Vid tidpunkten för granskningen àr Vallentunas
polícy þr upphandlíng under bearbetning.

Ett riskområde som har identifieras vid intervjuer är behovet att förstärka
bakgrundskontroller vid rekrytering. Det är cheferna som är ansvariga för
rekrytering, men HR-avdelningen strävar efter att stötta cheferna i processen. Det
finns ingen särskilt framtagen policy eller några kommungemensamma riktlinjer
för bakgrundskontroller vid rekrytering, men utöver ordinarie referenstagning kan
det vid rekrytering av högre chefstjänster förekomma att HR-avdelningen samlar in
referenser från andra personer än de som kandidaten själv har uppgett. Frågan om
bakgrundskontroller är aktuell inom barn- och ungdomsförvaltningen utifrån
tidigare händelser och frågan har diskuterats i förvaltningsledningsgruppen där
rekryterande chef uppmanas att söka efter kompletterande bakgrundsinformation
om kandidaten via internet. Denna rutin är inte är dokumenterad, systematiserad
eller kommunicerad vidare ut i organisationen.

Oktober 2016
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

4.2. R:íktlínjer och stödjuncle cktkurrlen,tfrir clet
firebgggsnde srbetet

Efter PwC:s granskningär zotz hade kommunledningskontoret för avsikt att
utforma och förbättra kommunens riktlinjer och rutiner avseende EKO-frågor
bland annat för hur och när riskbedömning av oegentligheter i verksamheten skulle
ske. I oktober zo16 noterar PwC att olika riktlinjer och rutiner som rör EKO-frågor
har tagits fram; cle är dock inte samlade i ett eget rìokument.

Vallentuna kommuns Policy for upphandling fastställdes av kommunfullmäktige år
zoo5 och reviderades senast i oktober 2o1o. zotí-o4-ttbeslutade kommun-
fullmäktige att se över kommunens rutiner och policy för upphandling samt "att
tillräcldiga resurser tillförs upphandlingsenheten för att de ska kunna genomföra
sitt arbete".

Vallentunas Rutínerfir inköp, som reviderades år zot5, innehåller anvisningar
gällande inköp mot faktura, med inköpskort och inköp med kontanter samt
upphandling. Vid intervjuer framkommer att det finns information om inköp och
upphandling på Vallentuna kommuns intranät. Informationen upplevs som
lättillgänglig och som ett stöd i arbetet. Utöver intranätet, vänder sig cheferna till
inköpscontrollern och ekonomiavdelningen vid frågor om inköp. HR-avdelningen
erbjuder visst stöd vid upphandling, till exempel genom att påminna ansvariga för
respektive upphandling att de behöver ha marginal för den facldiga infl¡ande-
processen i tidplanen för en upphandling och att de behöver genomföra

riskbedömningar och MBl-förhandlingar innan beslut fattas.

Vallentuna kommuns reoler.för bisysslor och.förtroenrleskadlis uerksamhet
antogs av kommunstyrelsen i december zor5. Som stöd föi hantering och
bedömning {inns Checklistafor bedömning au bisysslors jörtroendeskadlíghef. Det
är närmaste chef som ansvarar för att systematiskt samla in uppgifter och informera
meclarbetare vid exempelvis nyanställning, utvecklings- och uppföljningssamtal och
personalmöten. Genom ett digitalt formulär samlar HR-avdelningen årligen in och
gör en kommunövergripande sammanställning avbisysslor som medarbetare har.
Sammanställningen redovisas i kommunstyrelsen. Vid intervjuer framkommer att
regìerna är käncla och att rutinen att kartlägga bisysslor tillämpas i organisationen.

Vid PwC:s granskning âr zotz framkom även att det fanns behov av att skapa ett
samlat dokument för att tydliggöra de regler som gäller för representation och
attestering av fakturor avseencle delta. VallenLunas alleslregleurerte antogs av

kommunfullmäktige zoo6-rz-18. Inom barn- och ungclomsförvaltningen har ett
förtydligande kring attestering tagits fram etter händelserna på Bällstabergsskolan.
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

4.5. Genornftro:rr,de au detftr"ebAggende srbetet
För att riktlinjer och policys ska uppnå sitt syfte krävs att de tillämpas och är kända
i all verksamhet. I samband med nyanställning förekommer viss introduktion och
det finns en checHista som ska följas. Därtill arrangeras en halvdags introduktion
då bland annat ekonomichefen och personalchefen informerar om frågor kring etik,
korruption och oegentligheter, till exempel reglerna för bisysslor, inköp och gåvor.
Det finns en särskild checHista för introduktion av chefer, men behov att utveclda
chefsintroduktionen har identifierats och ínför zorT arbetar HR-avdelningen med
att ta fram ett särskilt paketerat chefsintroduktionsprogram. Den nytillträdda HR-
strategen ska framöver hålla i chefsintroduktionen. I tillägg framkommer att
uppföljningen vad gäller chefers deltagande på de obligatoriska kurser som finns
tillgängliga via intranätet behöver utvecklas.

Sammantagetbetonas kultur och medvetenhet som det främsta verktyget i det
förebyggande arbetet. Samtliga intervjuade för fram behovet av att anställa och
förtroendevalda ska våga lyfta frågor och eventuella oegentligheter. Detta är särskilt
tydligt inom barn- och ungdomsförvaltningen där en organisationskultur som
präglas av samverkan och transparens uppges vara en förutsättning för utveckling.
För att stärka förvaltningen har ett par organisatoriska förändringar gjorts. En
avdelning för ekonomi och administration har skapats och nya tjänster för bland
annat ekonomi och redovisning har inrättats.

Medvetenhet betonas även för den politiska ledningen. I början av en ny
mandatperiod deltar politiker i en utbildning arrangerad av kommunstyrelsens
kansli där bland annat jäv tas upp. Gränsdragningen mellan en politikers uppdrag
som förtroendevald och eventuella privata intressen samt förhållandet till det lokala
näringslivet är aktuella frågor som uppkommer med jämna mellanrum, enligt
intervjupersoner. Även tjänstemannanivån berörs av dessa frågor.

I samband med att regelverket för bisysslor fastställdes genomfördes en
utbildningsinsats för samtliga chefer i kommunen. Utbildningen innehöllen
genomgång av regelverket, bland annat chefer respektive medarbetares ansvar och
den årliga insamlingsrutinen. Det framkommer inte att interna utbildningar kring
hantering av förtroendekänsliga poster genomförs fortlöpande. Från och med
hösten zo16 kommer chefsdagar att arrangeras en gång i halvåret. Syftet är
utbildning och samverkan.

En kommunjurist anställdes i april zo16 och arbetar inledningsvis zo procent på
grund av föräldraledighet. På sikt kommer dock kommunjuristen att arbeta roo
procent. Tjänsten är under uppbyggnad vid tidpunkten för granskningen.

Utöver dessa insatser, genomförs det förebyggande arbetet inom ramen för
kommunens arbete med intern kontroll.

Oktober 2016
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Granskning av etik, korruption och oegentligheter

4.4. I{ontroller
Kontroller av identifierade riskområden görs i huvudsak inom ramen för det
ordinarie internkontrollarbetet och beskrivs närmare i avsnitt q.6.Uppfo\jning och

rapportering.

Vid PwC:s granskning âr zotzframkom atL kommunen skulle infora regelbundna
kontroller av redovisningen avseende förtroendekänsliga poster och att detta skulle
genomföras inom ramen för kommunens internkontroll. Vallentuna kommun har
som rutin att ekonomiavdelningen genomför månatliga granskningar av samtliga
inköp som genomförts med First Card och köp från upphandlad rcscbyrå (där

samtliga köp faktureras via First Card). Det omfattar resor och representation som

betalats med kort eller beställts via resebyrå. Denna uppföljning görs månatligen
och ingår därmed inte i internkontrollen.

I tillägg har kommunen har utvecHat styrningen vad gäller användningen av First
Card; en ny intern guide har tagits fram och internutbildning genomförs löpande.
Kommunen har oci<så sett över kortanvän<iningen och iniett arbetet me<i att byta ut
korten till en ny uppdaterad version med hårdare krav.

Vallentuna kommun genomför kontinuerliga kontroller av förtroende känsliga
poster vid fakturahantering. Det omfattar till exempel en funktion som gör att
fakturor inte går vidare till attest förrän de har granskats av en administratör. Det
gäller fakturor som konterats på konton som ska ha sfte och deltagare. Denna rutin
ingår i det löpande arbetet för att uppnå god kontroll och är därför inle ulvald i
internkontrollen.

Som nämns i avsnitt 4.2. Riktlínjer och stödjande dokumentfir detftrebyggande
arbetet görs en årlig kartläggning av bisysslor. I den kartläggning som gjordes i
januari zo16 framkom 248 bisysslor. Fördelningen per förvaltning såg ut eniigt
följande:

¡ Kourmunledningskontoretz5bisysslor
¡ Barn- och ungdomsförvaltningen 1o9 bisysslor
. Kultur- och fritidsförvaltningen 18 bisysslor
. Socialfürvallningen 8rbisysslor'
. Samhällsbyggnadsförvaltningen 15 bisysslor

Av de totalt 248 redovisade bisysslorna var flera bisysslor medlemskap i förening,
exempelvis som styrelseledamot i en bostadsrättsförening. I protokollet från
kommunstyrelsens sammanträde zo16-o4-rr framkommer också att "i samband

med att redovisningen görs och i samband med introduktion för nyanställda har

arbetsgivaren informerat om gällande regler om bisysslor/uppdrag. Chefer

uppmärksammas också i olika sammanhang på att det är mycket viktigt att
upphandlande chefer är observanta på i vilka företag anställda har styrelseuppdrag,

eller i öwigt genom t ex släkt- eller familjeband har en ställning som kan innebära
intressekonflii¡ter vid inköp eller upphandling."

Under våren zo16 gjordes en översyn av den årliga rapporteringen vilken
resulterade i att kommunstyrelsen på sitt möte zo16-06-20 besiutade att HR-
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avdelningen fortsättningsvis ska redovisa bisysslor per förvaltning utan att ange
befattning för innehavaren av respektive bisyssla.

Det genomförs inga systematiska kontroller, såsom stickprov, för att kontrollera att
sammanställningen ger en korrektbild av de anställdas bisysslor. Vid intervjuer
framkommer att chefers personalkännedom kan innebära en slags kontroll av
bisysslor. Det ställer dock krav på chefens personliga kännedom om de anställda.

4.5. Beredskapftr händelser
Det uppges i intervjuerna inte fìnnas riktlinjer eller rutiner för hantering av en
eventuell händelse (oegentlighet). Vid intervjuerna framkommer att det är ett
ansvar hos den enskilde chefen att ha beredskap för eventuella händelser. Stöd
fìnns att få från exempelvis HR-avdelningen, inom ramen för hantering av
personalärenden.

Som ovan nämns framkommer att ett klimat som präglas av en öppen dialog där
chefer och anställda kan påpeka brister och oegentligheter eftersträvas. Det finns
ingen formaliserad visselblåsarfunktion i dagsläget. Enligt uppgift finns det flera
tillgängliga kanaler för att påtala brister och felaktigheter, men det är inte tydligt
uttalat vilka dessa är. Det är inte heller tydligt vart en anställd ska vända sig om
chefen agerar felaktigt.

Vallentuna kommuns Kommuníkationsstrategf fastställdes avfullmäktige 2o11-og-
r4. Enligt strategin är hur,rrdlinjen att vara "öppna, tillmötesgående, aktiva och
snabba i våra presskontakter, oavsett om det gäller positiva eller negativa nyheter."
Vidare "bör den politiker eller chef som har mest insyn i verksamheten vara den
som uttalar sig i media enligt följande ansvarsfördelning:

Politiska frågor : Kommunstyrelsens ordförande och respektive
nämndordförande

Kommunövergripande frågor: Kommunsþ'relsens ordförande och
kommundirektören

Specifika sakfrågor eller verksamhetsfrågor: Den chef som är ansvarig för
det verksamhetsområde det gäller, alternativt en sakkunnig person som
chefen hänvisar till"

Vid intervjuer framkommer att det finns kommunikatörer på varje förvaltning och
en central kommunikationsenhet, men uppfattningen är delad vad gäller hur aktiv
den centrala kommunikationsenheten är i hantering av media. Chefsintroduktionen
innehåller inga moment med koppling till mediahantering.

Vallentuna kommun har en särskild Krisledningsplan som träder i kraft vid en
extraordinär händelse. Planen har framförallt bäring på krisberedskap för yttre
omständigheter och händelser som kan inträffa. Syftet med planen är att alla som är
involverade i kommunikationsarbetet har det underlag de behöver för att kunna
kommunicera effektivt med de målgrupper som är berörda av krisen.
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4,6. Uppfrtljníng uch ruppurlerírtg
Uppföljning avbisysslor görs en gång per år enligt de beslutade riktlinjerna.
Utöver det görs uppföljningen huvudsakligen inom ramen för internkontroll enligt
följande:

H alu år nrypþIj níng (i s amb and med delårsrapport)
Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment som har
granskals inom nämnden samt granslaningens genornförande och
granskningens utfall.

a

H elår nrypþIjning (i samband med verksamhetsberättelse)
Anger vilken process/rutin och dess tillhörande kontrollmoment som har
granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och
granskningcns utfall.

,\tgtirdsuppfoljning
Vid brister ska en årlig åtgärdsrapport lämnas till nämnden i samband med
L^lR--.'-^{Ä1i-i*-^- A --^- .'iIl'-- ñr^^ôõõ /¡rrlin ^^1" rf ooo tiìlhÄ.o-¿]ouErdrùuPPrvIJI¡Iu5w¡r. r-u¡6vr v¡rrwlr I/¡vwoú/ l uLur vlrr uvoo ururvrurruv

kontrollmoment som har åtgärder, en beskrirrning av åtgärden, åtgärdens
status och en kommentar till åtgärden.

En samladbedömning
Kommunstyrelsen ska årligen, på grundval av nämndernas rapporter, göra
en samlad bedömning och sammanfattning av hur kommunens interna
kontrollsystem fungerar och komma med förslag på förbättringsåtgärder vid
brister. Nämndernas uppföljnings- och åtgärdsrapporter bifogas som
bilagor. Rapporten delges kommunfullmäktige i anslutning till
behandlingen av kommunens årsredovisning.

Uppföljningen av zor5 års internkontrollplaner visar följande utfall:

Kommunstyrelsen hade sex nämndspecifika risker, varav en (delegation)

kan anses ha bäring på granskningsområrlet. lþpföìjningen visade inga
brister.

Barn- och ungdomsnämnden hade tre nämndspecifìka risker, dock ingen
mcd büring pü grunsluringsområdet.

Kulturnämnden hade sex nämndspecifika risker. En av dessa hade bäring på

granskningsområdet: inköpskort First Card. Som åtgärd skärptes rutinen att
bilägga kvitton i fakturan. En granskning genomfördes och ingen awikelse
rapporterades.

Fritidsnämnden harle tolv nämndspecifika risker. Fyra av dessa hade bäring
på granskningsområdet och berörde kontanthantering i ungdoms-
verksamheten och fakturering. Uppföljning av samtliga fall, utom ett (mtin
för bankningar/kontanthantering i ungdomsverksamheten), visade inga
awikelser.

a

a

a

a
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S. Reuisíonell bedörnníng
Au stifunníng rnot kontr ollrnãl
Bedömning au kontrollmâI t

5.7.
5.1.1.
H ar ko mmunstg r eI s en g eno mft r t b e dö mníng ar ou u or i u erks amhet er na r isker
kanupptröda?

Frågeställningar rörande etik, korruption och oegentligheter hanteras i huvudsak
inom ramen för det ordinarie internkontrollarbetet och tas upp i de riskanalyser
som nämnder och kommunstyrelsen gör. Samtliga granskade internkontrollplaner
innehåller risker med bäring på frågor avseende etik, korruption och oegentligheter.
Det framkommer dock att risk- och väsentlighetsanalyserna kan utvecHas genom
en mer systematisk och genomarbetad bakomliggande riskanalys.

Bisysslor, inköp och upphandling samt rekrylering är exempel på riskområden som
identifieras vid intervjuer. Det finns behov av att öka den generella beställar-
kompetensen och det lokala stödet kring avtal och inköp. Det finns ingen
dokumenterad, systematiserad eller kommunicerad rutin för bakgrundskontroller
vid rekrytering.

Bedömning: Delvis uppfi'ltt

5.i.2. Bedömning au konffolhnåI z
H ar kommunsty r els en utarb etat riktlinj er for det for eby g g ande arb etet?

Riktlinjer och rutiner som rör flera frågor med bäring på granskningsområdet har
tagits fram sedan PwC:s granskning ãr zotz; de är dock inte samlade i ett eget
dokument. Vallentuna s Rutiner for inköp s amt V ollentuna ko mmuns r e g ler þr
bísgsslor ochftrtroendeskadlig uerksamhet reviderades respektive antogs år zor5.
Vallentuna upphandlingspolicy är under bearbetning.

PwC:s granskning är zotz identifierade behov av att skapa ett samlat dokument för
att tydliggöra de regler som gäller för representation och attestering av fakturor
avseende detta. Kommunens attestreglemente är från zoo6. För att säkerställa att
det är anpassat efter nuvarande organisation och uppdrag kan reglementet behöva
ses över. Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett eget förtydligande
kring attestering.

Bedömning: Delvis uppf,'llt
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S.i.S. Bedöttutíng üu kontrolhnãI 3
G e no mfi)r s de t þr eby g g ande arb e t et enlig t ant ag na r iktlíryi er ?

Vallentunas regler för bisysslor och förLn¡entleskadlig verksarnhel är kända och
insamling och kartläggning görs årligen enligt antagna riktlinjer.

Kultur och medvetenhet lyfts fram som det främsta verktyget i det förebyggande

arbetet. Inom barn- och ungdomstörvaltningen pågår ett utvecldingsarbete för att
främja samverkan och transparens.

I samband med nyanställning och nya mandatperioder förekommer viss
introduktion kring etik, korruption och oegentligheter. Stödmaterial finns
tiìlgängligt via kommunens intranät, men en systematisk vidareutbildning för
chefer och anställda saknas.

Utöver dessa insatser, genomförs det förebyggande arbetet inom ramen för
l-^**---^-^ ^-L^+^ *^l .3.^+^** l.^.^+-^llrtLrlllrrlullurls ¿t r t u LU lt ruLf ltlLUr rl l\(JllLr rJll.

Bedömning: Delvis uppfullt

5.1.4. Bedömning Gu kontrollmã|4
Genoffir s konn oller au risker ftr oeg entlig heter?

Kontroller av riskområden görs i huvudsak inom ramen för det ordinarie
internkontrollarbetet. För att kontrollen ska vara relevant behöver interkontroll-
^l^-^--^ 1-^-^-^^ ^3 ^- +-Äçl'-xl,^- -;-1, ^^L .,;,i-^-+li-l-^+----ì.,o
Pr4rrvrrrq uqJçr4Ð I/4 u¡r Lrqrroq^vr rlJ^ vu¡r vuúuuLuõrrvloqrrsrJÚ.

Vid PwC:s granskning âr zotz framkom att kontroller avseende förtroendekänsliga
poster skulle genomföras inom ramen för kommunens internkontroll. Sedan zorz
har nya rutiner skapats kring resor och representation, användning av inköpskort
och attestering av fakturor. Dc nya rutincrna inncbär att riskcr och kontroller
avseende dessa frågor hanteras löpande. De ingår därför inte i planerna för
internkontroll.

Det görs en årlig kartläggning av bisysslor, men det genomförs inga systematiska

kontroller, såsom stickprov, för att kontrollera att sammanställningen ger en

korrekt bild. Chefers personalkännedom uppges innebära en slags kontroll av

bisysslor. Det ställer dock krav på chefens personliga kännedom om de anställda.

Bedömning: Delvis uppfftlt

S.i.S. Bedönming au kontrollmä|5
Fínns det beredskap for händelser?

Det saknas riktlinjer eller rutiner för hantering av en händelse (oegentlighet) och

det fînns ingen formaliserad visselblåsarfunktion. Ansvaret ligger hos ordinarie
chefsled. Ett klimat eftersträvas som präglas av en öppen dialog där brister och

oegentligheter kan påtalas. Det är inte tydligt uttalat vilka kanaler som ska
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användas för att påtala oegentligheter. Det är inte tydligt vart en anställd ska vända
sig om närmaste chef agerar felaktigt.

Bedömning: Ej uppfyllt

5.1.6. Bedönmíng au kontrollmãI 6
Vílken uppfolj ning o ch r app ort ering for ekommer ?

Uppföljning av bisysslor görs en gång per år enligt beslutade riktlinjer. Utöver det
gör nämnderna en uppföljning två gånger per år inom ramen för arbetet med
internkontroll. Vid eventuella brister lämnas en åtgärdsrapport i samband med
årsuppföljningen. Därtill gör kommunstyrelsen en samlad bedömning av hur
kommunens interna kontrollsystem fungerar och föreslår förbättringsåtgärder vid
brister.

Bedömning: Uppfyllt

5.2. Suar på.reuísíonsfrägorna
Granskningen syftade till att besvara följande två revisionsfrågor:

. .är kommunstyrelsens arbete med EKO-frågor öndamålsenlígt?

. Är den ínterna kontrollen auseende EKOfiågor tillräcklíg?

Granskningen har även omfattat en uppföljning av den granskning som
genomfördes av PwC âr zotz.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att kommunstyrelsens arbete med
EKO-frågor inte är helt ändamålsenligt. Den interna kontrollen avseende EKO-
frågor är inte helt tillräcklig.

Den sammanfattande bedömningen baseras på iakttagelser och bedömningar av de
sex kontrollmålen.

5.5. R:ekotntrt.err.do,tíoner
Mot bakgrund av noterade iakttagelser och genomförd granskning lämnar vi
följande rekommendationer:

Fördjupa risk- och väsentlighetsanalysen kring EKO-frågor i allmänhet och
kring bisysslor, inköp/upphandling samt rekrytering i synnerhet

Ta fram riktlinjer och rutiner för beredskap för händelser (oegentligheter)
som till exempel tydliggör vart en anställd ska vända sig om närmaste chef
agerar felaktigt

Säkerställa att chefi ntroduktionen och chefsutvecklingen genomförs enligt
intentionerna och har ett tydligt innehåll kring EKO-frågor

a

a

a
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6.

6,r.
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BíIøgor
BíIc,ga 7: Grørttsko,de dokwnent

Upphandlingspolicy

Rutinervid inköp

Attestreglemente

Regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet

Reglemente för internkontroll

Kommunstyrelsens och nämndernas internkontrollplaner zo16 och
uppföljning av internkontroþlaner 2015

Information och checHista inför introduktion av nya chefer

Kommunikationsstrategi

Klisledningsplan
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