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Revisionsrapport ~—Förberedelserna för EKG-frågor (etik, korruption och
oegentligheter)

Revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska kommunens förberedelse för EKG-frågor, (let vill
säga etik, korruption och ocgentlighcter. Granskningen koncentreras på kommunens förebyggande
arbete att skydda sig mot att RKO-problem inträffar.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

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

0 Är den interna kontrollen avseende EKG-frågor tillräcklig?

Vår sannnanfattande revisionella bedömning är att det finns brister i komanunstgørelsens och
nämndernas arbete med EKG-frågor och att den interna kontrollen gällande dessa frågor kan
förbättras. Vår bedömning baserar vi pfi följande iakttagelser:

o Det saknas en övergripande policy för hur man som anställd eller förtroendevald ska agera
vid förekomst av mutor och andra oegentlighetcr.

o Det har inte genomförts någon dokumenterad riskbedömning över var i organisationen
risken för oegentligheter och fel är som störst.

o 17öihällriingsreglcriia för inköpskort bedöms som ändamålsenliga, men vi rekonnncncierzn*
att restriktivitet tillämpas vid utfärdandet av inköpskort.

o Rutinen för intern kontroll bedöms som "ändamålsenlig, men vi 1‘ekom1nende1'a1'
allomfattande kontroller av fakturahantering och användandet av inköpskort.

o Rutinernzi fiir utbetalning och kontroller kring försörjniugssiötl är i huvudsak
ändamålsenliga. Rntinen för registrering av klientuppgifterböl' dock Ses över.

Revisorerna Önskar svar på de synpunkter som framgår i rapporten senast 19 juni 2014.
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Granskning av beredskapen avseende EKG-frågor -etik, korruption och oegentligheter
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Granskning av beredskapen avseende EKG-frågor -etik korruption och oegentligheter

Sammanfattning
Revisorerna.har gett PwC i uppdrag att granskakommunens förberedelseför EKO-
frågor, det vill sägaetik, korruption och oegentlighetcr.Granskningen koncentreras
på ltomniunens föreby-'ggeindearbete att skyddasig mot att EKG-problem inträffar.

Granskningen ska besvaraföljande rexisionsfrägor:

o Är kommunstyrelsens och de granskadenämndernasarbete med EKO-
frågor ändamålsenligt?

o Är den interna kontrollen avseendeEKG-frågor tillräcklig?

Detta har granskatsgenom analysav styrande dokument, rutiner och planer för
intern kontroll samt intervjuer med konnnunletlningeii och föivaltningsledningen
inom skolförvaltningen och vård- och omsorgsförxraltningen.

Vår sammanfattanciercvisionella bedömning är att det finns brister i kommunstyr-
relsensoch nämndernas arbete med EKG-frågor och att den interna ltontrollen gäl-
lande dessafrågor kan förbättras. Vår bedömning baserarvi på följande iakttagel-
ser:

o Det saknasen övergripande policy för hur man som anställd eller förtroen-
devald ska ageravid förekomst av mutor och andra oegcntligheter.Vi re-
kommenderar att en sådantas fram och välkomnar att det pågårett arbete
med detta.

o Kommunstyrelsen eller nämntlcriizi har inte genomfört någon dokumente-
rad riskbedömning över var i organisationen risken för ocgentligheter och
fel är som störst.

o Förhällningsreglerna för inköpskort bedöms som ändaunåilsenliga,men vi
rekommenderar'att restriktivitet tillämpas vid utfärdandet av inköpskort.

o Rittinen för intern kontroll bedömssom äntlamålsenlig, men vi rekommen-
derar att samtliga kontor och förvaltningar genomstickprov kontrollerar'
fakturahantering och användandetav inköpskort.

e När det gäller försöijjningsstöd är vår lxtdömning att rutinerna för utbetal-
ning och de kontroller som genomförs i l1ll\"t!(lSE1l\'är ändamälscnligei.Vi re-
kommenderar dock att rutincn för registrering av klicntiippgifter sesöver.
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Granskning av beredskapen avseende EKG-frågor -etik, korruption och oegentiigheter

1. Inledning och bakgrund
Bedrägerier och oegentlighetei*dyker upp medjämna niellanrinn. De händelser som
figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktats mot koni-
munernas förebyggandearbete i syfte att begränsariskerna för att ocgentlighetei'
ska Lippstä.En påföljd kan vara att förtroendet för kommunerna skadas.

Revisionen kan jackapå risker och pä behovet avväl fungerandeintern kontroll,
samt pröva dessändamålsenligt. Granskningen inriktas mot effektivitet och intern
kontroll och Litgårfrån revisorernas riskbedömning.

1.1. Revisionsj'rc'iga
Granskningen skabesvaraföljande revisionsfrågor:

o kommunstyrelsens och de granskadenämndernasarbete med E1-{O-
frågorändamålsenligt?

0 Ar den interna kontrollen avseendeEKO-ffrågoi*tillräcklig?

Med följande kontrollmål/granskningsriiål:

o Har koinmunstjrrelseii och nämnderna genomfört bedömning-ar av var i
verksamheterna risker lcanuppträda?

c Finns utarbetade riktlinjer för det förebyggandezirbetet?
0 Genomförsdet förebyggandearbetet enligt antagnariktlinjer?
o Finns det en 'oeredskapför händelser?
o Finns ändamålsenliga rutiner för användauidetav inköpskort inom kommu-

nen?
o Genomförs kontroller av risker för oegentlighetcf?
o Finns rutiner för uppföljning och rapportering och hur efterlevsdessa?
o Finns ändamålsenligarutiner och kontroller för Litbetalning 'av'fÖl'SÖI'_jHlHgS-

stöd?

1.2. .Revisimisirietod

Granskningen har genomförts med intervjuer med:

o kommunchef och red0\‘1s11ingsc]<0n011'1vid komniunstyrclsens f63rvz1!t11ing
o fé1"va1t11i11gsc11cf,biträdande skolchef, ekonom och handläggarevid skolfor-

valtningeii
o förvaltrsingsekonom,chefsselçrcttera.reoch ekonoinisckrcterare vid värd- och

onisorgsförvziltningen

Vidare har genomgångoch ;analysav styrdokument ochpldllüt' för intern kontroll
och hur dessaföljs upp ;malj-'serats
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Granskning av beredskapen avseende EKG-frågor - etik, korruption och oegentligheter

1.3. _Avg;I*('inSnin_q
Granskningen avgränsastill konnnunstyrelsen, bildning" och1ära11denän1nc1et1
samt vârd-och oms0rgs11'2imnde11.Granskningen koncentreras på kommunens fö-
rebyggandearbete att skyddasig mot att EKG-problem inträffar.
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Granskning av beredskapen avseende EKG-frågor - etik. korruption och oegentligheter

2. Resultat av granskningen

1.3.1.Rikilirijtii* UUit_]7l]'(_?iJ_t]{j[j(1H(113urbetr?
l granskningen har vi inte funnit någon dokumentation som stj-*rkeratt kommun-
stj-'relseneller de granskadenämnderna genomfört någonriskbedömning eller kart-
läggning om vilka verksamheter och funktioner som kan vara utsatta för förhöjda
risker inom områdena oegentiigheter och korruption.

Det saknaspolicys, rutiner och/ eller riktlinjer inom områden som etik, korruption,
mutor/ bestickning. Väsentliga förhållningsreglei*kring vad som är tillåtet och ej
tillåtet när det gäller gåvor, representation, studiebesök,konferenser, trohetsrabatt
och bonus har vi inte heller funnit.

Vid granskningstillfallet ltänvrisadestill SverigesKommuner och Landstings skrift
”Om mutor och jäv” som förtroendevalda och ainställdakan användasig avvid osä-
kerhet om vad som gäller. Enligt de intervjuade pågår ett arbetemed att ta fram en
riktlinje kring mutor och bestickning, vilken förväntas bli klar under våren. En ny
sponsiringspolicjrbehandladespå kommunstyrelsens szmnnanträdeden 13mars.

2.1.1. rtrwäncfcznciet cw ir1kr)g).s‘/cor‘!
I kommunen finns omkring 50 inköpskort utfärdade genomEurocard Purehasing.
Dessaanvändssom betalmedel vid mindre inköp där det ej finns möjlighet att få
faktura utställd, vilket ska efterfrågas i första hand. Enligt ekonomikontorets För-
hE'zIlrzingsr'egle1'vidinnehav au inlcöpslcort i Sala lcomnntn ska kortet användas vid
direktuppliaridling och vid inköp med lokala leverantörer där avtal finns. Ekonomi-
kontoret har rätt att återkalla inköpskortet om det påvisatsatt inköp skett som stri-
der mot dessaregler. Vid inköp utanför den komtnunala verksamhetenåterkallas
inköpskortet och därefter inträder en åtcrl)etalningsskj-*ldighettill kommurten. Kor-
ten är begränsadetill att endast fungera för inköp och det är såledesinte :nöjligt att
ta ut kontanter med korten.

Inköpskort beställs genom ekonomikontoret på särskild blankett som skaskrivas
under av ansvarig chef. Dennaska ävengodkännerinköpskortets maxbelopp,vilket
vanligtvis är 2 ooo kr per månad.Vid till exempelresor kan maxbeloppettillfälligt
höjas efter särskild prövning av ekonomikontoret. Kortiniieliz-n-“areriredovisar kvit-
ton för genmnförclziköp och kvittona ska därefter skannasin. Fakturor på genom-
förda inköp skickas per kort och mottagningszittesteras av kortimieliavziren och be-
slutsattesterasav denneschef. Rutinen inom kommit nenär att inskannadekvitton
ska stámmeis av mot kortfakturan innan beslutsattest.

a; a)_.......Bed('inming(n*
Vi bedömer att avsaknadenav antagenpolicy för mutor, oegentliglteter'med mera
är enbrist. Vi saknar ävenen LloktnticnttetiiclaHdl_\_-'Söver var i organsationenrisken
för oegentligheter och fel är som störst. Ertligt de intervjuer' som genomfáirts är en
policy på väg fram under våren, vilket vi välkomnzir. Därtill rekotntnenderat' vi att
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Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor -etik, korruption och oegentligheter

en handlingsplan för händelser fastställs i syfte att säkerställakonsekvent internt
och externt aigerande.

Vidare rekommenderar vi att komtnunstjrrelsen tillsammans med nämnderna tar
fram tydliga förhällningsregler för hur man som anställd ochförtroendevald ska
förhålla sig till representation, konferenser med mera samt att detta delgesorgani-
sationen genom återkommande Litbildningstillfällen.

Vi bedömer att rutinen för beställning och törhällningsreglerna för användandeav
inköpskort är ändamålsenliga.Däremot är vår generellarekommendation att kom-
munstyrelsen skavara restriktiv vid utfärdandet av inköpskort. Vi ställer ossnågot
frågande till om alla utfärdade inköpskort fyller en reell funktion eller om de utfärr
dats för att de är "bra att ha”. Om inköpskorten användsfrekvent finns ä andra si-
dan ett stort behov av att seöver gällande ramavtal ochleverantörer.

2.3. Kontroll av 1'isIcei'_I5I'oegentligheicr
I lcommnnensreglementeför intern kontroll, antagenikommnnfullmåiktige 2006-
01-26, framgår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaretför att tillse att
det finns en god intern kontroll. Förvaltningsöv-*ergripaiideanvisningar och regler
skaupprättas.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska med rimlig grad av säkerhetsäkerställa att
följande mål uppnås:

o ändennälsenligoch kostnadseffektiv verksamhet

o tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

0 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Nämnderna/koniinrinstyrelsen har det yttersta ansv-"aretför intern kontroll inom
respektive.verksamhetsomräde.Den enskilda nämnden ska tillse att:

o en organisation upprättas för den interna kontrollen

o regler och anvisningar antagesför den interna kontrollen

Fåiiwrziltningscliefär enligt policyn ansvarig för att konkreta regler och :utvisningar
är ntformaitle sä att en god intern kontroll kan nppråitthällas.Vitlare ska denne vid
minst ett tillfälle per är presenteraför nämnden en samlaidbedömning om har den
interna kontrollen fungerar. Verksamhetsansvarigaoch övriga zinstâilldaär skyldiga
att följa de anvisningar'som tagits fram.

Nämnderna ska stj-'rzioch följa upp internkontrollsysteinet och ska som grand ge-
nomféirziriskbedömningar för sin verksamhet. Vatrjeär ska särskild plan för upp-
följning av intern kontroll ;intas Utfallet av detta ska rapporteras till nämnden.
Nämnden skasedan,senasti sambandmed ärsretlovisziingensLipprêittande,rap-
portera resultatet till kommit nstjjrelsen och till l\'()111l11l1l10llS1‘{.‘\'iS()1‘L‘.1‘.
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Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor - etik, korruption och oegentligheter

Kommunstyrelsen ska utifrån nämndernas nppföljningsrapportei' och i samband
med årsredovisningens upprättande göra ensamlad lnedömningav kommunens
system för intern kontroll och även informera sig om hur det fungerar i de kommu-
nala bolagen.

i?._'§.r. kr :n:mmwyrt=lserz
Inom konnnunstyrelsens verksamhetsområden finns engemensamintcrnkontroll-
plan för kommunstyrelsens föiwraltning,samhållsbyggnadskontoret,tekniskt kon-
tor, medborgarkontor/ kultnr- och fritid och räddningstjänst. Vi har analyserat 2013
års intcrnkontrollplaner.

Av de kontroller som genomförs avkommunstyrelsens förvaltning år ett moment
att kontrollera att inköp sker hos avtalade leverantörer. Detta kontrolleras via stick-
prov en gång Linderåret.

Inom samhällsbyggnadfinns kontroller att rutinerna för fakturahantering följs och
att attesträtter är uppdaterade. Faktnrahanteringen kontrolleras två gångerper år
via stickprov' och samtliga attcstråtter gåsigenom en gångper år. Vidare sker kon-
troll av vad som inköpts med betalkort. Detta sker genom kontroll av månadssam-
manställning. För övriga inköp av tjänster, kurser och varor kontrolleras om beslut
fattats avbehörig beslutsattestant, vilket sker en gång per år genomstickprov.

Inom tekniskt kontor och medl)orgai'kontor/ kultur och fritid har vi ej funnit några
kontrollmoinerit som anknyter till oegentligheter.

Når det gäller råddni11gst_iånsterisker kontroll av fakturahantering. Samtligainköp
kontrolleras löpande av råddningschef så att pris och kvalitet motsvarar beställ-
ningarna. iåxrenbetalkortsanvåndriingen kontrolleras utifrån att kvitton sparasför
respektivekort och kontrolleras mot utdrergfrån kortleverantören.

2.3.2. Bildning- och lärcntcienäintriden
Nämndens intcrnkontrollplan innehåller tre kontrollmoineiit x-“arzrvtvå är verksam-
hetsspccifika och avseratt åtgårdsprograni upprättas på ett korrekt sätt.

Når det gäller inkéipsrutirier kontrolleras att inköp skett hos avtaladeleverantörer
Detta ska enligt plan kontrolleras vid stickprov löpande under året, menvid inter-
vjuer framgår att det vanligtvis sker vid två tillfällen per år. Dennakontroll har ge-
nomförts under ett flertal år och når det gäller kontorsmaterial och läroböcker har
köptroheten ökat markant.

Vi har i granskningen inte funnit att irämnden genomför Ytterligare koirtroller som
zmkny-'tei'till mpportelis revisionsfråga.

2.3.3. Wi:°(I- och onzsorrjsnäinzuden
Nämndens ll]lC1'11l(()1]l1'OllplE111in nehållei' tre l{011ll'0llIHOEHCHl'varav ett iir verksam-
hetsspccilikt och arvserharnavårdanniålningar. En kontroll avseratt iireii(.lelienrte-
ring såsom beslut från kommunfullniåktige hanteras i ett ilödc.
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Granskning av beredskapen avseende EKG-frågor -etik, korruption och oegentiigheter

Kontroll sker 'ävenöver att utbetalningsrutinerna följs. Detta kontrolleras en gång
per år och avseratt redovisning och utbetalning skett enligt gällanderegelverk.

Förutom detta har nämnden rutiner och riktlinjer avseendehandkassoroch kon-
tanthantering. Det finns ävenbestämmelserom ekonomi ochjuridik mellan an-
ställd och vårdtagare/brukare som reglerar att man ej får ta emot pcngar/gåvor av
ekonomiskt värde, låna eller låna ut tillhörigheter, köpafelstighetei'eller annat av
brukaren eller medverkavid upprättande av testamenteinm.

3:!Z:._ -l E, ..l__ _ _ .:l.- -~i“{%:;;1'~=-~~\§_:'E

Rutinen för utbetalning av försörjningsstöd är att handläggarenförst fattar beslut
om inbetalning i verksamhetssystemetProcapita. I ldientuppgifterna finns bankgi-
ronummer eller plusgironummet*förregistrereide.Dessahar tidigare lagts upp av
handläggaren. Alla beslutadeutbetalningar som verkställs genom Procapita, som
exempelvis övriga xårdkostnadei*och försörjningsstöd, skickassamlat till mottagar»
na via bankgiro, eller plusgiro engångper dag.Detta sköts av personal från förvalt-
ningskontoret där det finns tre utseddaoch två ersättaresom kan utföra detta mo-
ment. Utbetalningarna lämnar såledesinte förvaltningen då handläggarenfattar
beslutet.

Den som skickar utbetalningarna får upp en lista på skärmen och kontrollerar att
utbetalningsposterna ser ut som förväntat. Ovanligt stora eller avvikande poster kan

på detta sätt stoppasinnan de går iväg. Som lo-itto skapastvå listor, varav en är en
attestlista som ansvarig chef signerar i efterhand. Denandra listan kallad samman-
drag skickas till ekonomikontoret som enverifiering över uttaget från nämndens
konto för utbetalningar. Isammandragetframgår endastdet totala beloppet.

2.3.3.2.. K(Jnt1'o1le1'av utbetalning av försörjningsstöd
Förvaltningen har tagit fram en egenkontrollplain som bestårav 20 kontroller. För
försörjningsstöd ska två beslnt/ insatser kontrolleras via stickprov månatligen. Kon-
trollcrnzi avser bland annat att ittbetalningen följer ljeslut i det aktuella ärendet och
att tttbctailningzn'sker till rätt konto. Vidare kontrolleras att handläggarnaendast
använt Försäkringskassansoch Centralastudiestödsnämndensregister för in-
komstuppgifter för egna ärenden.

Dessutom kontrollerar två systemansvarigaför Procapitztmånatligen föregående
månadsutbetzrliiingar. HttVLldSyftet är att säkerställaatt de som genomfört utbetal-
ningarna är nuvarande anställda vid socialkontoret. Dennakontroll ska Inotverkai
att en enskilds),-'sto111a11s\'a1‘iggenomför utbetalningar till sig själv eller 2111112111via
till exempel tidigare anställdasbehåii'igi1eter.Kontrollen har tillkommit efter re-
kommendation av programansvarigaför Procapita efter uppmärkszimmadefall i
zindrakonnnuner. Vid granskningstillllillet fanns dock endasten sj-*steinansvarigför
Procapita Litsedd,vilket i praktiken innebär'att kontrollen _justnu ej utförs.

Utöver intern kontroll och egenkontroll genomför svstcinansvarig för Proeapitzi

varje månad en kontroll bakåt om tre månaderi taget. I kontrollen sorteras Litbetal-

ningarna per klient för att identifiera avvilvandebelopp och/eller aivvikanrle.bank-
giro-/plusgironunnner.
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Granskning av beredskapen avseende EKO-frågor - etik, korruption och oegentligheter

Bedémningclr
Vår bedömning är att rutinen för intern kontroll är ändamålsenlig.Kommunstyrrel-
sen och námndernaitar fram internkontrollplanei* som följs upp och resultatet del-
geskommunstyrelsen och meddelaskommLinfullmäktige i sambandmed årsredo-
visningens upprättande.

Överlagfinns dock få kontrollmonient som 'avserrisker för ocgentligheter och fel.
Kommunstyrelseföirvaltningenoch bildning- och lärandenäninderi stämmer av köp-
troheten mot ramavtal, vilket i teorin skulle ltunna identifiera ovanligt stora inköp
hos enskild leverantör. Samhällsbyggnadoch räddningstjänst kontrollerar faktura-
hantering och inköpskort, vilket vi ser som positixt. Vår rekommendation är dock
att samtliga kontor och förvaltningar Stickprovsv-“iskontrollerar den interna faktu-
rahanteringen och anx-'ändandetav inköpskort för att säkerställaatt beslutaderuti-
ner efterlevs.

När det gäller försörjningsstöd är vår bedömning att rutinerna för Litbetalningoch
dekontroller som genomförs i huvudsakar ändamålsenliga.Vid granskningenhar
det dock framkommit att handläggaren vid registrering av klientuppgiftei' i teorin
kan registrera bankgiro-/plusgirontinnncr utan ltoppling till aktuell klient. Vi re-
kommenderar att denna rutin sesöver.
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