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Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor 

De förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska kommunens styrning, 

uppföljning och kontroll av hanteringen av leverantörsfakturor. Syftet med granskningen har varit att 

bedöma om kommunen har en ändamålsenlig hantering av leverantörsfakturor. Vår sammanfattande 

bedömning är att hanteringen av leverantörsfakturor i vissa avseenden inte har fungerat helt 

tillfredsställande.  

Våra bedömningar bygger på följande iakttagelser: 

 Kommunens fakturahantering styrs genom reglementet för attest och kontroll av ekonomiska 

transaktioner med tillhörande tillämpningsanvisningar. Verksamhetschefen har delegation att, vid 

behov, aktualisera attestordningen genom beslut om nya attestanter. 

 Kommunens fakturahantering sköts i huvudsak elektroniskt och attestering sker då med hjälp av en 

elektronisk signatur. Utöver kommunens elektroniska fakturahantering hanteras ytterligare ett antal 

fakturor och övriga utbetalningar manuellt.  

 I Laholms kommun är mottagningsattestant och granskningsattestant vanligtvis samma person. 

Funktionerna kan enligt uppgift även vara uppdelad på två personer. 

 Varje medarbetare som har rätt att beslutsattestera fakturor, har en beloppsgräns kopplad till sin 

attesträtt i ekonomisystemet. Enligt de intervjuade kan denna gräns höjas och sänkas vid behov av 

systemförvaltare/ekonom på ekonomiavdelningen. 

 För samtliga kontrollerade stickprov överensstämde belopp på faktura med belopp enligt kommunens 

bokföring. Vidare var samtliga fakturor attesterade i enlighet med gällande attestförteckning. Samtliga 

fakturor var attesterade av minst två personer. För 21 av de 25 stickproven har vi erhållit gällande avtal. 

 Leverantörsfakturor har varit föremål för arbetet med intern kontroll under 2016 hos samtliga av 

kommunens nämnder. Kontrollen avgränsades till representation samt att kostnaden konterats på rätt 

konto. 

 Enligt de intervjuade finns det vid granskningstillfället inga fastställda rutiner eller någon systematik 

som syftar till att följa upp att fakturerat belopp från leverantörer överensstämmer med ingånget avtal. 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till granskade nämnder: 

 Säkerställ en ändamålsenlig intern kontroll vid förändring av beloppsgränser kopplade till 
beslutattesten. 

 Mottagningsattestant och granskningsattestant bör inte vara samma funktion. 
 Inom intern kontrollarbetet bör nämnderna även överväga risker kopplade till system och hantering av 

leverantörsfakturor. 
 Säkerställa rutiner som tillser att utbetalningar inte görs till leverantörer som inte har avtal med 

kommunen eller att avtalat belopp inte överskrids. 
 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. 

Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 13 oktober 2017.  
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