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Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 3 september 2018,
överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på revisionsskrivelsen
”Granskning av kommunens kontakter med riskbranscher”.
Sammanfattning
Kommunens revisorer har med stöd av KPMG genomfört en granskning av
kommunens kontakter med riskbranscher.
Sammanfattningsvis anser revisionen att kommunen i stor utsträckning arbetar aktivt
och strukturerat för att minimera eventuella oegentligheter och att nödvändiga
styrande och stödjande dokument samt tillämpningsanvisningar och rutiner finns på
plats för att stävja eventuella kontakter och felaktigt agerande när det gäller kontakter
med riskbranscher, samt att dessa är tydliga för kommunens anställda. Revisionen ser
dock ett behov av, och rekommenderar kommunen att införa, regelbundna
utbildningsinsatser kopplat mot oegentligheter, etik och moral, samt att dessa frågor
diskuteras månatligen på arbetsplatsträffar inom särskilt utsatta verksamheter.
Kommunstyrelsens förvaltning har redan vidtagit flera åtgärder kopplat till de
aktuella rekommendationerna och avser att utveckla former för uppföljning av att
dessa åtgärder genomförs av berörda verksamheter.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den
3 september 2018, överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på
revisionsskrivelsen ”Granskning av kommunens kontakter med riskbranscher”.
Överläggning
Magdalena Bosson, kommundirektör, och Åsa Brunqvist, tf. HR-direktör, informerar
om ärendet med fokus på åtgärder som vidtas
med anledning av revisionsgranskningen av bisysslor.
I ärendet yttrar sig även Sara Heelge Vikmång (S).
Härefter förklaras överläggningen avslutad.
Beslutet delges
Huddinge kommuns revisorer
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Granskning av kommunens kontakter med riskbranscher – svar
på revisionsskrivelse
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 3 september 2018,
överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på revisionsskrivelsen
”Granskning av kommunens kontakter med riskbranscher”.

Sammanfattning

Kommunens revisorer har med stöd av KPMG genomfört en granskning av
kommunens kontakter med riskbranscher.
Sammanfattningsvis anser revisionen att kommunen i stor utsträckning arbetar
aktivt och strukturerat för att minimera eventuella oegentligheter och att
nödvändiga styrande och stödjande dokument samt tillämpningsanvisningar och
rutiner finns på plats för att stävja eventuella kontakter och felaktigt agerande när
det gäller kontakter med riskbranscher, samt att dessa är tydliga för kommunens
anställda. Revisionen ser dock ett behov av, och rekommenderar kommunen att
införa, regelbundna utbildningsinsatser kopplat mot oegentligheter, etik och
moral, samt att dessa frågor diskuteras månatligen på arbetsplatsträffar inom
särskilt utsatta verksamheter.
Kommunstyrelsens förvaltning har redan vidtagit flera åtgärder kopplat till de
aktuella rekommendationerna och avser att utveckla former för uppföljning av att
dessa åtgärder genomförs av berörda verksamheter.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat
den 3 september 2018, överlämnas till Huddinge kommuns revisorer som svar på
revisionsskrivelsen ”Granskning av kommunens kontakter med riskbranscher”.

Beskrivning av ärendet

Offentlig sektor köper tjänster och varor för 700 miljarder kronor om året, och just
den offentliga sektorn och byggbranschen är överrepresenterad när det gäller
mutbrott. Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att var tredje anmäld
mutgivare jobbar i byggbranschen. Vart femte mutbrott i Sverige inträffar just i
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kommunal sektor. Var tredje mutbrott som lett till fällande dom från 2012 och
framåt berör byggbranschen, visar en sammanställning som Institutet mot mutor
har gjort.
Andra riskbranscher som i mindre omfattning förekommer bland annat i
Riksenheten mot korruptions ärenden, är it-företag som erbjuder olika konsulteller företagstjänster, bemanningsföretag, transportföretag, utbildningsförbund
och städfirmor. Dessa riskbranscher har också uppmärksammats i tidigare
forskning. Ett av skälen till att dessa typer av företag ligger i farozonen är
mängden leverantörer i samma bransch som, liksom i byggbranschen, konkurrerar
med varandra. Ett kontrakt med kommunen eller en stor myndighet kan säkra den
närmaste framtiden för ett företag.
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört en granskning av
kommunens kontakter med riskbranscher. Uppdraget ingår i revisionen för år
2017.
Syftet med granskningen har varit att svara på den övergripande frågan om
kommunstyrelsen har säkerställt att risker avseende lockelser i kontakter med
riskbranscher minimeras.
Efter genomförd granskning gör revisionen bedömningen att kommunen har de
styrande och 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, bland annat genom att göra
stickprovskontroll av entreprenadprojekt och därefter använda sig av en
framarbetad modell som i första hand används för att förebygga att de egna
medarbetarna medverkar i oegentligheter och att ta lärdom om hur de egna
styrande- och stödjande dokumenten följs genom de olika delarna i ett projekt.
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. Revisionen menar att det är viktigt att hålla frågan
gällande kontakter med riskbranscher aktuell hos medarbetarna och
rekommenderar därför kommunen att ha detta som ett stående utbildningsinslag
under året.
På arbetsplatsträffar finns det möjlighet att lyfta eventuella etiska dilemman.
Revisorerna menar att det är viktigt att det finns ett strukturerat arbete gällande
etik och moral och anser därför att alla som arbetar med riskbranscher bör införa
en stående punkt på dagordningen på arbetsplatsträffarna, ”etik och värderingar”.
Vidare visar granskningen att det finns tydliga rutiner och anvisningar kring hur
medarbetare ska gå tillväga om de vill lyfta oro om allvarliga missförhållanden.
Revisionen rekommenderar mot bakgrund av den genomförda granskningen
kommunstyrelsen att:
•

säkerställa att utbildningar, seminarium eller dyl. kopplat mot
oegentligheter, etik och moral genomförs med jämna intervaller
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säkerställa att alla verksamheter som arbetar med riskbranscher inför en
stående punkt, ”etik och värderingar”, på de månatliga träffarna

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelsens förvaltning har redan vidtagit flera åtgärder kopplat till de
aktuella rekommendationerna och avser att utveckla former för uppföljning av att
dessa åtgärder genomförs av berörda verksamheter.

Svar på rekommendationer
Rekommendation: Att säkerställa att utbildningar, seminarium eller dyl.
kopplat mot oegentligheter, etik och moral genomförs med jämna intervaller
Kommunstyrelsens förvaltning delar revisorernas bild; För att hålla kunskapen
levande och medvetenheten hög, så behöver dessa frågor aktualiseras regelbundet
i organisationen. Ett presentationsmaterial har därför tagits fram med avsikten att
det ska bli ett årligt stående inslag på arbetsplatsträffar. Bildspelet innehåller
information om etisk kod, representation, mutor och korruption, jäv, bisysslor,
rapporteringsvägar vid oegentligheter samt andra närliggande områden.
Respektive chef på arbetsplatsnivå ansvarar för att detta sker vid den första
arbetsplatsträffen på ett nytt år. Rutinen införs per januari 2019.
Med detta anser förvaltningen att rekommendationen är genomförd.
Rekommendation: Att säkerställa att alla verksamheter som arbetar med
riskbranscher inför en stående punkt, ”etik och värderingar”, på de månatliga
träffarna
Kommunen har redan infört punkten ”Etik och värderingar” som en av de fasta
punkterna i standardmallen för arbetsplatsträffar (APT-möten).
Det är upp till respektive chef att fylla denna punkt med innehåll, men
kommunstyrelsens förvaltning kommer ta fram förslag och goda exempel för
spridning i organisationen.
Vidare kommer förvaltningen ta fram en lista över de verksamheter som har
regelbunden kontakt med riskbranscher och ta upp frågan i kommunens
ledningsgrupp om att dessa verksamheter ska lyfta frågor under punkten ”Etik och
värderingar” vid varje arbetsplatsträff. Vidare kommer vi se över hur detta ska
följas upp på lämpligt sätt, för att säkerställa att det görs.

Magdalena Bosson
Kommundirektör

Hans Nyström
Ekonomidirektör

Johan Lundström
Kvalitetsledare
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Missiv ”Granskning av kommunens kontakter med riskbranscher”
Revisionsrapport ”Granskning av kommunens kontakter med
riskbranscher”
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