Granskningen ingår i revisionsplanen för år 2018

Revisorerna i Huddinge kommun informerar
Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den
verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet.

Granskning av kommunens kontakter med riskbranscher
Granskningens inriktning
KPMG har av revisorerna i Huddinge kommun
fått i uppdrag att granska kommunens
kontakter med riskbranscher.
Inom kommunal verksamhet arbetar man på
uppdrag av medborgarna. Demokrati,
rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande
värden för all offentlig verksamhet.
Medborgarnas förtroende för kommuner
fordrar att de som verkar i denna inte låter sig
påverkas av ovidkommande önskemål eller
hänsyn i arbetet. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt
och tidsödande att bygga upp det. En an-ställd
eller förtroendevald inom det offentliga får
aldrig missbruka sin ställning.
Granskningen har syftat till att svara på den
övergripande frågan om kommunstyrelsen har
säkerställt att risker avseende lockelser i
kontakter med riskbranscher minimeras.

Iakttagelser och slutsatser
Efter genomförd granskning gör vi
bedömningen att kommunen har de styrandeoch stödjande dokument som är nödvändiga
för att stävja eventuella kontakter och felaktigt
agerande när det gäller kontakter med
riskbranscher samt att dessa är tydliga för
kommunens anställda. Kommunen arbetar
aktivt för att minimera eventuella
oegentligheter.

Det finns ett utpekat ansvar för vem som ska
introducera nyanställda i de beslutade
styrande- och stödjande dokumenten,
tillämpningsanvisningar samt rutiner som
kommunen arbetar efter kopplat till kontakter
med riskbranscher. Däremot förekommer det
inte några återkommande utbildningstillfällen,
utöver introduktionstillfället, där styrande- och
stödjande dokument kopplat mot riskbranscher
är i fokus.
Vidare finns det tydliga anvisningar hur
medbetarna ska gå tillväga om de vill lyfta oro
om allvarliga missförhållande.

Rekommendationer
Mot bakgrund av vår granskning
rekommenderar vi Kommunstyrelsen att:
• Säkerställa att utbildningar,
seminarium eller dyl. kopplat mot
oegentligheter, etik och moral
genomförs med jämna intervaller.
• Säkerställa att alla verksamheter som
arbetar med riskbranscher inför en stående punkt, ”etik och värderingar”, på
de månatliga träffarna.

Revisionens skrivelse har överlämnats till
Kommunstyrelsen, 2018-05-14, för yttrande
tillsammans med KPMGs rapport.
För ytterligare information, kontakta
revisionens ordförande Svante Axelsson tel.
070–623 64 59

