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1. Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska kommu-
nens styrning, uppföljning och kontroll av hanteringen av leverantörsfakturor. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig hantering av leveran-
törsfakturor. 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 ekono-

miska transaktioner med tillhörande tillämpningsanvisningar. Verksamhetschefen har dele-

gation 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 

ytterliga ett antal fakturor och övriga utbetalningar manuellt.  

 I Laholms kommun är mottagningsattestant och granskningsattestant vanligtvis samma per-

son. 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 at-

testförteckning. 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 sys-

tematik 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. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning. Det innebär att 
verksamheterna ska utövas på ett ändamålsenligt och från en ekonomisk synpunkt tillfredsstäl-
lande sätt. En kommun gör många inköp av varor och tjänster från olika leverantörer under ett 
år, med varierande omfattning och belopp. Hanteringen av leverantörsfakturor består av flera 
delar, från att lägga upp leverantörer till att granska, beslutsattestera och genomföra själva be-
talningen.  

För kommunen är det en känslig process där flera moment kan innebära risk för felaktigheter. 
Kommunen måste säkerställa att det inte uppstår förluster och att utbetalningar går till rätt mot-
tagare, med rätt belopp, vid rätt tillfälle. En självklar del i detta arbete handlar om att se till att 
kommunen inte betalar för tjänster som inte är avtalade eller för tjänster som inte levereras i en-
lighet med ingångna avtal.  

Laholms kommuns roll- och ansvarsfördelning tydliggörs i reglementet för attest och kontroll av 
ekonomiska transaktioner. Kommunstyrelsen ska utfärda gemensamma tillämpningsanvisningar 
till reglementet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner. Styrelsen ansvarar även för 
att det genomförs en övergripande uppföljning och utvärdering, och för att vid behov ta initiativ 
till förändring av reglementet. Nämnderna ska säkerställa att antaget reglemente och tillämp-
ningsanvisning följs. De ska årligen planera och genomföra interna kontroller av efterlevnaden 
av reglementet. 
 
Mot bakgrund av 2017 års riskanalys har revisorerna i Laholms kommun beslutat att genomföra 
en granskning av styrning, uppföljning och kontroll av hanteringen av leverantörsfakturor. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig styrning, uppfölj-
ning och kontroll avseende hanteringen av leverantörsfakturor. Följande frågor besvaras i gransk-
ningen: 

 Finns det tydliga rutiner för kontroll och hantering av leverantörsfakturor? 

 Sker hanteringen av leverantörsfakturor i enlighet med rutinerna och på ett i övrigt ändamåls-
enligt sätt? 

 Finns det ändamålsenliga rutiner för upplägg av nya leverantörer? 

 Är den interna kontrollen tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av leverantörs-
fakturor? 

 Sker uppföljning av upphandling så att fakturerat belopp överensstämmer med ingånget av-
tal? 

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Vidare har ett stickprov 
omfattande 25 leverantörsfakturor granskats övergripande utifrån ett riskbaserat urval. Avgräns-
ning har skett till fakturor som betalats under tidsperioden mars 2016 – februari 2017. Resultatet 
av stickprovskontrollen presenteras i Bilaga 1. 
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Granskningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden, barn- 
och ungdomsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Samtliga intervjuade har beretts till-
fälle att sakgranska rapporten. 

Granskningen har genomförts mellan mars – juni 2017. 

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, 
slutsatser och bedömningar. De huvudsakliga revisionskriterierna i denna granskning är: 

 Kommunallagen (1990:900) kap. 6 
 Lag om kommunal redovisning 
 Reglementet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner, KF 2007-05-31 § 88 
 Kommunstyrelsens och nämndernas attestreglementen 
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3. Granskningsresultat 

3.1.1. Iakttagelser 

3.1.1.1 Rutiner för hantering av leverantörsfakturor 

Kommunens fakturahantering styrs genom reglementet för attest och kontroll av ekonomiska 
transaktioner, KF 2007-05-31 § 88, samt genom kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar, KS 
2007-05-15 § 133. Utöver det har kommunen arbetat fram rutinbeskrivningar och en handbok 
för hantering av inköp och fakturor. Handboken för hantering av inköp och fakturor redogör 
bland annat tillvägagångssätt vid betalning av fakturor. Den innehåller även beskrivning för in-
loggning i ekonomisystemet, hantering av fakturor (kontering, attestering och utskick), beskriv-
ning av fakturasökning samt till vem eller var du ska vända dig för support och frågor. Handbo-
ken uppdaterades senast den 2017-01-17. Framtagna rutinbeskrivningar redogörs i kapitel 
3.1.1 och 3.1.2. 

Kommunstyrelsen och respektive nämnd beslutar inför varje år om nämndens gällande attest-
ordning. I denna framgår beslutsattestant, ersättare, verksamhet, ansvar och specifikation (vad 
attester avser). Verksamhetschefen har delegation att vid behov aktualisera attestordningen ge-
nom beslut om nya attestanter. Enligt intervjuade genomförs detta löpande och anmäls till an-
svarig nämnd som ett delegationsbeslut. 

3.1.1.2 Anvisningar för fakturahantering 

Kommunens ekonomienhet har arbetat fram anvisningar för fakturahantering med syfte att ytter-
ligare tydliggöra rutinen. En faktura ska enligt kommunens anvisningar innehålla följande verifi-
kationer: 
 
 utställarens namn och adress 
 fakturamottagarens namn och adress 
 fakturadatum 
 vad varan eller tjänsten avser 
 tid och plats för leveransen 
 kvantitet och pris 
 betalningsvillkor 
 debiterat momsbelopp 
 organisationsnummer/momsregistreringsnummer 
 uppgift om F-skattebevis om fakturan avser arbete eller arvode 
 
Om det inte framgår vilken vara eller tjänst som levererats ska en följesedel bifogas med faktu-
ran. Oavsett betalningsvillkor ska fakturan handläggas så fort som möjligt. Bevakningen av för-
fallodatum sker automatiskt i utbetalningsrutinen så att betalningen inte sker tidigare än nödvän-
digt. 

3.1.1.3 Rutiner för uppläggning av nya behörigheter 

Ekonomienheten har även arbetat fram rutinerna ”Behörigheter i ekonomisystemet och kommu-
nens internetbank”. Dokumentet tydliggör bland annat rutinerna för upplägg av nya leverantörer 
i fakturahanteringssystemet.  
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Vid uppläggning av ny medarbetare i ekonomisystemet krävs det att överordnad chef fyller i en 
blankett som ska skrivas under och därefter lämnas till ekonomienheten. Det är verksamhets-
chefens ansvar att vid förändringar, när exempelvis en medarbetare lämnar sin tjänst, snarast 
meddela ekonomienheten. Det ska även göras via en blankett som lämnas till ekonomienheten. 
Kommunen har aktivt valt att bryta genomförandekedjan för att säkerställa att samma person 
inte kan lägga upp en leverantör i ekonomisystemet och samtidigt betala ut pengar till samma 
leverantör. Fördelningen innebär att hälften av ekonomiassistenterna hanterar leverantörsupp-
gifter, genomför förändringar och lägger till nya leverantörer i ekonomisystemet medan den 
andra hälften skickar iväg leverantörsbetalningarna.  
 
I funktionen hantering av leverantörsuppgifter ingår att ekonomiassistenten, vid upplägg av ny 
leverantör, bifogar aktuell faktura som underlag för beslut. Systemansvarig tjänsteman ska ge-
nomföra kontroller, minst två gånger per vecka, för att säkerställa att upplägg och justeringar är 
korrekt genomförda. Vid eventuella avvikelser vid registrering justerar tjänstemannen upplägget 
och informerar ekonomiassistenten om vad som inträffat för att minska felhantering framöver. 
Samtliga användare som läggs upp i ekonomisystemet tilldelas den roll/funktion som överord-
nad chef bedömt att medarbetaren bör ha tillgång till i sitt tjänsteutövande. I funktionen sänd-
ning av betalningar ingår bland annat att övergripande kontrollera att det inte förekommer felak-
tigheter. Fakturabelopp som överskrider 30 000 kronor ska granskas särskilt innan sändningen 
genomförs. En särskild manual för sändningsmomentet finns. 

3.1.2. Bedömning 

Vår bedömning är att kommunens reglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar är tydligt 
utformade. Vi bedömer att det finns en tydlig rutinbeskrivning för upplägg av nya leverantörer. 
Det är dessutom positivt att kommunen arbetar med en bruten genomförandekedja, vilket enligt 
vår bedömning försvårar eventuella försök till ekonomiska oegentligheter.  

3.2. Kommunens fakturahantering 

Kommunens fakturahantering genomförs i huvudsak elektroniskt och då sker attestering med 
hjälp av en elektronisk signatur. Systemansvarig tjänsteman (ekonom) administrerar och förval-
tar alla styruppgifter och regler för ekonomisystemets funktioner, medan systemadministratörer 
(ekonomiassistenterna) administrerar upplägg av funktionerna och roller för användare. Utöver 
kommunens elektroniska fakturahantering hanteras ytterliga ett antal fakturor och övriga utbe-
talningar av ersättningar manuellt. År 2016 uppgick detta antal till 5 685 st. Utöver dessa faktu-
ror hanteras även ett antal fakturor inom socialnämnden avseende försörjningsstöd genom 
verksamhetssystemet Treserva.  
 
En huvudregel vid attestering är att ingen person, enkom, ska hantera en faktura från motta-
gande till utbetalning. Oavsett elektronisk eller manuell hantering ska det alltid, vid en kontroll, 
även kunna gå att knyta ansvarig person som utfört attesten till utbetalningen. I Laholms kom-
mun är mottagningsattestant och granskningsattestant vanligtvis samma person. Funktionerna 
kan enligt uppgift även vara uppdelad på två personer. I vissa fall uppges även att gransknings-
attestanten genomför en s.k. ”underkontroll/utredning” som underlag för sin attest. 
 
Tillsammans med beslutsattestant och behörighetsattestant genomförs i huvudsak tre kontroller 
innan en utbetalning genomförs. Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetal-
ningar till sig själv eller närstående. För bedömning av om jäv föreligger ska försiktighetsprinci-
pen tillämpas. Följande kontroller och attestmoment ska enligt kommunens reglemente tilläm-
pas: 
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Kontroll Beskrivning 

Mottagningsattest Kontroll att vara eller tjänst mottagits eller levererats 

Granskningsattest Kontroll mot uträkning, pris och villkor är korrekt. 

Beslutsattest Kontroll av beställning, kontering och finansiering. Det är alltid 
beslutsattestanten som har det yttersta ansvaret för transaktion-
ens riktighet. Beslutsattest sker i normalfallet av den person som 
har budgetansvar. Beslutsattestanten godkänner utgiften/trans-
aktionen. Attesten innebär även ansvar för att konteringen är 
korrekt och kontroll av att övriga formella beslut som krävs är 
fattade. I beslutsattesten ingår även kontroll av at mottagnings-
attester och/eller granskningsattesten är utförda. 

Behörighetsattest1 Funktionen kontrollerar att rätt behörighet beslutsattesterat fak-
turan innan en utbetalning genomförs. 

 
Respektive nämnd ansvarar för att varje attestant har tillräcklig kompetens för uppgiften. Atte-
stanterna ska ges löpande kompetensutveckling för hur denne ska agera och rapportera vid 
upptäckt av eventuella felaktigheter eller andra avvikelser. Enligt de intervjuade genomförs ut-
bildningsinsatser i samband med att en ny attestant introduceras till ekonomisystemet. Utbild-
ningen är cirka en timme. Därutöver bistår ekonomerna på ekonomienheten medarbetare för 
stöd och eventuella frågor. 
 
Inkommer pappersfakturor till kommunen skickas fakturorna i brev till upphandlat skanningsföre-
tag för skanning och tolkning. Fakturorna hanteras därefter på samma sätt som kommunens 
andra pappersfakturor, som skickats direkt till skanningen och tolkning via boxadress. IT-en-
heten ombesörjer att levererat material från skanningsföretaget, i form av skannade fakturor 
med teckentolkning, inläses och integreras i fakturahanteringssystemet. Ekonomienheten kom-
pletterar eventuellt fakturan med referensnummer innan vidareskick.  
 
De medarbetare som har rätt att beslutsattestera fakturor har en beloppsgräns kopplad till sin 
attesträtt i ekonomisystemet. Beslutsattestanten kan, vid förfrågan till systemansvarig/ekonom, 
höja sin beloppsgräns. Inlagda beloppsgränser i systemet kan endast ändras av systemansva-
riga/ekonomer. En faktura kan aldrig beslutsattesteras till ett högre belopp än vad systemet 
medger. Beloppsgränserna kan enligt uppgift variera beroende på vilken typ av verksamhet, 
samt vilken typ av fakturor som medarbetaren hanterar i kommunens flöde. I nedanstående ta-
bell framgår verksamhetschefernas beloppsgränser som granskarna mottagit från ekonomien-
heten. Tabellen är framtagen som ett exempel. Enligt uppgift är det fler än verksamhetsche-
ferna som har rätt att beslutsattestera. Verksamhetscheferna har enligt de intervjuade den 
högsta nivån av belopp kopplat till ett unikt ansvar. Verksamhetscheferna kan enligt uppgift 
även fungera som ersättare för underställda/medarbetare med betydligt lägre belopp också.  
 

 

                                                
1 Samma som funktionen sändning av betalningar 

Roll Beloppsgräns (kronor) 

Kommunchef 1 000 000 

Verksamhetschef, kultur- och utveckling 5 500 000 

Verksamhetschef, barn- och ungdom 5 000 000 

Verksamhetschef, socialtjänst 3 000 000 

Verksamhetschef, räddningstjänst 2 000 000 

Verksamhetschef, planeringskontor 15 000 000 

Verksamhetschef, samhällsbyggnadskontoret 5 000 000 

Verksamhetschef, miljökontoret 1 000 000 
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Vid felaktig användning eller avsteg från de regler som är beslutade ska attestantens närmaste 
chef informeras. I första hand ska attestanten ges möjlighet att förbättra sin hantering i syste-
met. Ska attestanten stängas av från systemet kan ekonomichefen, i avvaktan på ställningsta-
gande från närmaste chef, besluta om tillfällig avstängning från systemet. 

3.2.1. Bedömning 

Vi bedömer att mottagningsattestant och granskningsattestant inte bör vara samma person. Vi-
dare bedömer vi att granskade nämnder kan stärka sin interna kontroll avseende beloppsgrän-
ser vid attestering. Beloppsgränserna ska givetvis anpassas efter verksamhetens behov. Syftet 
med beloppsgränser är bland annat att uppmärksamma när en större faktura, än vad som är 
normativt för verksamheten, ska betalas. Med bakgrund av detta bedömer vi att det inte är rim-
ligt att verksamhetscheferna, utan godkännande från sin överordnad, kan ändra sin belopps-
gräns. Vi bedömer även att större förändringar av beloppsgränsen bör vara en tillfällig ändring. 

3.3. Hantering av leverantörsfakturor – Resultat från stickprovskontroll 

3.3.1. Iakttagelser 

Vi har erhållit uppgifter om inköp per leverantör inom kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- 
och utvecklingsnämnden, barn- och ungdomsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden för 
perioden 2016-03-01 - 2017-02-28. Stickprovet avser 25 transaktioner, som valts ut för detalje-
rad granskning. Stickproven har valts ut utifrån relevanta leverantörer. För resultat av gransk-
ningen se Bilaga 1. Respektive stickprov har kontrollerats mot faktura, attest i leverantörsfaktu-
rasystemet samt mot avtal. 
 
För samtliga kontrollerade stickprov överensstämde belopp på faktura med belopp enligt kom-
munens bokföring. Vidare var samtliga fakturor elektroniskt attesterade i enlighet med gällande 
attestförteckning. Samtliga fakturor var attesterade av minst två personer. För 21 av de 25 stick-
proven har vi erhållit gällande avtal. 
 
Avseende fyra stickprov har vi inte erhållit något giltigt avtal. Ett stickprov avser ersättningsni-
våer inom socialtjänsten och fastställs nationellt. Därför finns inte något avtal att referera till. Det 
andra stickprovet avser en engångskostnad under 100 000 kronor, vilket betyder att det inte 
finns något formellt krav på dokumentation i form av exempelvis ett avtal. Det tredje stickprovet 
har granskarna fått tillgång till ett avtal, men detta har inte varit signerat. Det fjärde och sista 
stickprovet har inget avtal erhållits. Det senare stickprovet avser en faktura på 156 000 kronor. 
Enligt erhållen leverantörsreskontra har leverantören under granskad period fakturerat kommu-
nen totalt 634 722 kronor. Ramavtal eller avtal med leverantören ska enligt uppgift inte finnas. 

3.3.2. Bedömning 

Vår bedömning utifrån stickprovsundersökningen är att hanteringen av leverantörsfakturor i den 
del som avser överensstämmelse mellan fakturabelopp och bokföring samt följsamhet till attest-
förteckning varit tillfredsställande. Det finns avtal i majoriteten av de granskade stickproven och 
vi gör bedömningen att hanteringen i huvudsak fungerat tillfredsställande med undantag för nå-
got fall där avtal inte erhållits trots att kommunen överskridit direktupphandlingsgränsen. Med 
bakgrund av detta borde det enligt vår bedömning rimligen finnas ett avtal med aktuell leveran-
tör. Vi vill i detta sammanhang poängtera vikten av att aktuella avtal hålls tillgängliga för berörda 
parter på ett sådant sätt att de vid behov kan tas fram för avstämning mot inkomna fakturor. 
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Avseende stickprovet där kommunen utbetalat totalt 634 722 kronor under granskad period bör 
kommunen enligt vår bedömning utreda behovet av ett ramavtal. Vi bedömer det som allvarligt 
att kommunen inte kan påvisa att inköpen är konkurrensutsatta. 

3.4. Uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor 

3.4.1. Iakttagelser 

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. I uppföljningen av den interna kontrollen 2016 framgår att samtliga nämnder, in-
klusive kommunstyrelsen, konstaterat avvikelser. Avvikelserna avser främst fakturor som konte-
rats på fel konto. Bristande anteckningar avseende exempelvis deltagare och syfte har även 
konstaterats i samband med kontroll av representationsfakturor. Förslag till åtgärder inför 2017, 
var bland annat att tydliggöra rutinen för redovisning av representation samt informations- och 
utbildningsinsatser. 
 
Inför 2017 beslutade kommunstyrelsen och nämnderna att även detta år kontrollera leverantörs-
fakturor med inriktning på representation, det vill säga kvaliteten avseende redovisningen (kon-
tering, moms syfte och underlag). 
 
Sedan hösten 2015 har kommunen avtal med en extern leverantör som bland annat genomför 
kontroll av svarta listor, så kallade ”blufföretag”, dubbelbetalningar, orimlig belopp, leverantörer 
som saknar F-skattsedel samt leverantörer med skuldanmärkningar. Syftet med tjänsten är att 
stärka kommunens interna kontroll av leverantörsfakturor. Efter kontrollen får kommunen ett 
skriftligt svar från leverantören om eventuella fakturor som bör granskas fördjupat av ekonomi-
enheten.  
 
Några gånger om året genomförs enligt de intervjuade en kontroll av attestanterna som finns 
upplagda i ekonomisystemet. Kontrollen ska enligt uppgift fungera som en extra kvalitetskontroll 
för att minska risken för att avvikelser eller fel uppkommit när förändringar gjorts i ekonomisyste-
met. 
 
Enligt de intervjuade finns det vid granskningstillfället inga fastställda rutiner eller någon syste-
matik som syftar till att följa upp att fakturerat belopp från leverantörer överensstämmer med in-
gånget avtal. 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen och nämnderna kontrollerar leverantörsfaktu-
ror inom ramen för intern kontroll. Vi bedömer dock att styrelsen och nämnderna på ett tydligare 
sätt även bör överväga risker kopplade till system och rutiner för hanteringen av övriga leveran-
törsfakturor. 
 
Vår bedömning är att granskade nämnder bör arbeta fram rutiner, med syfte att säkerställa att 
det genomförs kontroller/uppföljning av att fakturerat belopp överensstämmer med ingånget av-
tal. Detta för att undvika att kommunen betalar ut pengar till leverantörer som inte har avtal med 
kommunen, eller att beslutat prisbelopp i avtalet överskrids.  
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4. Sammanfattande bedömning 

4.1. Bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att hanteringen av leverantörsfakturor i vissa avseenden 
inte har fungerat helt tillfredsställande.  
 
Vi bedömer att kommunen har tydliga styrdokument och rutinbeskrivningar avseende hante-
ringen av leverantörsfakturor. Vidare bedömer vi det som positivt att kommunen valt att ha en 
bruten genomförandekedja vid uppläggning av nya leverantörer och betalning av fakturor.  
 
Utifrån stickprovskontrollen gör vi bedömningen att hanteringen av leverantörsfakturor, i den del 
som avser överensstämmelse mellan fakturabelopp och bokföring samt följsamhet till attestför-
teckning, fungerat tillfredställande. Gällande stickprovskontrollen saknar vi dock fyra avtal som 
inte erhållits. För två av fyra avtal ges legitima skäl. Ett avtal som erhållits var inte signerat och 
ett har inte erhållits alls. Avseende stickprovet där kommunen utbetalat totalt 634 722 kronor 
under granskad period bör kommunen enligt vår bedömning utreda behovet av ett ramavtal. Vi 
bedömer det som allvarligt att kommunen inte kan påvisa att inköpen är konkurrensutsatta. 
 
Vi bedömer att granskade nämnder kan stärka sin interna kontroll avseende beloppsgränser vid 
attestering. Beloppsgränserna ska givetvis anpassas efter verksamhetens behov. Syftet med 
beloppsgränser är bland annat att uppmärksamma när en större faktura, än vad som är norma-
tivt för verksamheten, ska betalas. Med bakgrund av detta bedömer vi att det inte är rimligt att 
verksamhetscheferna, utan godkännande från sin överordnad, kan ändra sin beloppsgräns. Vi-
dare bör större förändringar av beloppsgränsen vara en tillfällig ändring.  
 
Vi bedömer även att granskade nämnder kan stärka den interna kontrollen genom att även 
överväga risker kopplade till system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.  
 
Slutligen bedömer vi att granskade nämnder bör arbeta fram rutinbeskrivningar som syftar till att 
säkerställa att det genomförs kontroller och uppföljning av att fakturerat belopp överensstämmer 
med ingånget avtal. Detta för att undvika att kommunen betalar ut pengar till leverantörer som 
inte har avtal med kommunen, eller att avtalat pris inte överskrids. 
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4.2. Svar på revisionsfrågor 

 

Revisionsfråga Svar 

Finns det tydliga rutiner för kontroll och 
hantering av leverantörsfakturor? 

Ja. Vår bedömning är att reglemente med tillämp-

ningsanvisningar samt framtagna rutinbeskriv-

ningar är tydliga.  

Sker hanteringen av leverantörsfakturor i 
enlighet med rutinerna och på ett i övrigt 
ändamålsenligt sätt? 

Delvis. Utifrån stickprovskontrollen gör vi bedöm-

ningen att hanteringen av leverantörsfakturor, i 

den del som avser överensstämmelse mellan fak-

turabelopp och bokföring samt följsamhet till attest-

förteckning, fungerat tillfredställande. Vi saknar 

dock två giltiga avtal som inte erhållits. Vi vill i 

detta sammanhang poängtera vikten av att aktu-

ella avtal hålls tillgängliga för berörda parter på ett 

sådant sätt att de vid behov kan tas fram för av-

stämning mot inkomna fakturor. 

Finns det ändamålsenliga rutiner för upp-
lägg av nya leverantörer? 

Ja. Vår bedömning är att framtagna rutiner för upp-

lägg av nya leverantörer är ändamålsenliga. 

Är den interna kontrollen tillräcklig avse-
ende system och rutiner för hantering av le-
verantörsfakturor? 

Ja och nej. Vi bedömer det som positivt att kom-

munen årligen granskar leverantörsfakturor inom 

ramen för intern kontroll. Vi bedömer dock att ris-

ker kopplade till system och själva hanteringen av 

fakturorna bör övervägas i samband med en riska-

nalys.  

Vi bedömer även att granskade nämnder bör 

stärka sin interna kontroll avseende beloppsgrän-

ser vid attestering. 

Sker uppföljning av upphandling så att fak-
turerat belopp överensstämmer med in-
gånget avtal? 

Nej. Enligt de intervjuade finns det vid gransk-
ningstillfället inga fastställda rutiner eller någon 
systematik som syftar till att följa upp att fakturerat 
belopp från leverantörer överensstämmer med in-
gånget avtal. 
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4.3. Rekommendationer 

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. 

 

 

 

 

 

Laholms kommun den 21 juni 2017 

 
 
Anna Hammarsten    Malin Lundberg 
EY    EY  



 
 
 

13 

Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner 
 
 Kommunchef, kommunledningskontoret 
 Ekonomichef, kommunledningskontoret 
 Kommunjurist, kommunledningskontoret 
 Planeringschef, kommunledningskontoret 
 IT-chef, kommunledningskontoret 
 Verksamhetsschef, socialförvaltningen 
 Ekonom, socialförvaltningen 
 Verksamhetschef, kultur- och utvecklingsförvaltningen 
 Verksamhetschef, barn- och ungdomsförvaltningen 
 Ekonom, barn- och ungdomsförvaltningen 
 Miljöchef, samhällsbyggnadsförvaltningen 
 Samhällsbyggnadschef, samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Medverkat vid intervjuerna med kommunchef, ekonomichef, kommunjurist, planeringschef, IT-
chef, socialchef, ekonom på socialförvaltningen, verksamhetschef kultur- och utveckling samt 
miljöchef och samhällsbyggnadschef: 

 Tommy Jacobson, förtroendevald revisor 

 Bo Fritzon, förtroendevald revisor 

 
Medverkat vid intervjuerna med verksamhetschef och ekonom på barn- och ungdomsförvalt-
ningen: 
 

 Tommy Jacobson, förtroendevald revisor 
 

 
Dokument 
Reglementet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner, KF 2007-05-31 § 88 
Tillämpningsrutiner för reglementet för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner, KS 
2007-05-15 § 133  
Handbok för Inköp och faktura – Elektronisk hantering av leverantörsfakturor, 2017-01-17 

Kommunstyrelsens och nämndernas attestordningar 
Kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar 
Kommunstyrelsens och nämndernas intern kontrollplaner 2017 
Kommunstyrelsens och nämndernas uppföljning av intern kontroll 2016 
Rutinbeskrivning: Behörighet i ekonomisystemet och internetbank 
Rutinbeskrivning: Fakturahantering 
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Bilaga 1 – Resultat av stickprovskontroll 

 

Leverantör 

Totalt inköp från 
leverantören 

perioden 
mars 2016 – feb 

2017 

Belopp på 
stickprov 
(kronor) 

Belopp 
mot fak-

tura 

Attest av 
faktura 

Avtal 
 
 

Kommentar 

1 358 612,99 35 175,25 √ √ √  

2 2 869 805,97 149 356 √ √ √  

3 173 450,48 7 044,75 √ √ √  

4 2 253 436,09 137 175,25 √ √ √  

5 1 282 083,07 261 739,57 √ √ √  

6 286 430,24 120 749,1 √ √ √  

7 11 984 094,36 1 107 000 √ √ √  

8 4 015 423,53 766 783 √ √  
Utbetalningen avser ersättningsni-

våer som fastställs nationellt. 

9 4 863 107 2 958 780 √ √ √  

10 2 365 350 275800 √ √ √  

11 76 950,50 70 750,5 √ √ √  

12 292 580,10 81 243 √ √ √  

13 256 577,84 21 784 √ √ √  

14 91 742,50 70 000 √ √ √  

15 45 000 45 000 √ √  
Avser en engångskostnad under 
100 000 kr. Inget krav på doku-

mentation i form av avtal. 

16 11 984 094,36 1 879 750,5 √ √ √  

17 370 343,77 264 204,75 √ √ √  

18 634 772,1 156 000 √ √  Avtal alt. annat underlag har inte 
erhållits. 

19 425 000 149 600 √ √ √  

20 3 137 163,37 135 546,59 √ √ √  

21 3 932 024,75 814 275,25 √ √  
Ej fått tillgång till signerat avtal. 
Granskarna har sett KFs beslut 

från 2014-12-16 § 197. 

22 794 908,26 658 440 √ √ √  

23 1 911 036 310 871 √ √ √  

24 1 441 857,53 304 246 √ √ √  

25 1 579 797,25 167 121 √ √ √  

 
 


