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Kopia Kommunfullmäktiges presidium

EY har på uppdrag av AB Väsbyhems lekmannarevision genomfört en granskning av det
korruptionsförebyggande arbetet med syftet att bedöma om bolaget har säkerställt en god
intern kontroll för att motverka, upptäcka och förhindra mutbrott och därtill kopplade
oegentligheter i verksamheten.
Vår sammantagna bedömning är att det korruptionsförebyggande arbete som bedrivs av
bolaget till viss del är ändamålsenligt. Bolagets internkontrollplan innehåller ett flertal
kontrollaktiviteter med potential att upptäcka oegentligheter. Därtill finns kontrollrutiner
med förebyggande effekt implementerade i flera delar av det dagliga arbetet. Vi noterar
dock att Väsbyhem saknar rutiner för systematisk och återkommande riskanalys, vilket är
en tydlig brist. Då gällande kontrollaktiviteter inte prövas mot en aktuell riskbild saknas
kännedom om huruvida rådande kontrollsystem är effektivt. Bolaget har dock i slutskedet
av granskningens genomförande redovisat åtgärder för att stärka riskanalysarbetet. Vi
bedömer att dessa åtgärder har förutsättningar att avhjälpa noterade bister.
När det gäller policyer och riktlinjer har bolaget framtagna styrdokument som i allt
väsentligt omfattar de områden som är relevanta för granskningen. Undantagen är jäv,
som inte behandlas i något styrande dokument, och bisysslor, som endast kortfattat
berörs i kollektivavtalet.
Det är positivt att bolagets riktlinjer årligen behandlas av styrelsen och informeras om via
intranät, avdelningsmöten och introduktioner för nyanställda. Informationen rörande den
kommungemensamma visselblåsarfunktionen är dock bristfällig, likaså är bolagets
värdegrundsarbete i behov av att levandegöras.
Utbildning med bäring på mutor och oegentligheter är ett ytterligare utvecklingsområde.
Styrelsen bör säkerställa att medarbetare på riskutsatta positioner har tillräcklig kunskap
om oegentligheter och korruptionsbekämpning, samt att all personal med
beställarbehörighet genomgår utbildning kring LOU och upphandling. Det är i detta
sammanhang positivt att bolaget planerar att genomföra utbildningsinsatser som riktar sig
till större delar av organisationen än idag.
Mot bakgrund av granskningens iakttagelser rekommenderar vi Väsbyhems styrelse att:



Säkerställa ett systematiskt och kontinuerligt riskanalysarbete.
Utveckla rutiner för återkommande utvärdering av bolagets samlades system för
intern kontroll.
 Tillse att gällande styrdokument kompletteras med riktlinjer avseende jäv och
bisysslor.
 Säkerställa ett aktivt och långsiktigt värdegrundsarbete.
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Säkerställa att personalen medvetandegörs om möjligheten att anmäla misstankar
om allvarliga oegentligheter via kommunens visselblåsarfunktion.
 Tillse att riskutsatt personal genomgår utbildning avseende mutor och korruption
samt att alla medarbetare med beställarbehörighet utbildas i upphandling.
Vi önskar kommunstyrelsens kommentarer till granskningen senast den 30 november
2021.

Anna-Lena Edwinson

Jan Fäldt

Ordförande

Vice ordförande
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