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Svar avseende granskning av styrning, uppföljning och kontroll av 
leverantörsfakturor  

Förslag till beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kommunledningskontorets yttrande som 

nämndens svar på revisionens granskning av styrning, ledning och kontroll av 

leverantörsfakturor.  

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kultur- och utvecklingsnämnden överlämnat en rapport 

angående granskning av kommunens styrning, uppföljning och kontroll av hanteringen 

av leverantörsfakturor. Revisionen begär svar av nämnden med anledning av 

granskningsrapporten senast den 13 oktober 2017.  

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har en ändamålsenlig han-

tering av leverantörsfakturor. Revisorernas sammanfattande bedömning är att hante-

ringen av leverantörsfakturor i vissa avseenden inte har fungerat helt tillfredsställande. 

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till granskade nämnder: 

 

 Säkerställ en ändamålsenlig intern kontroll vid förändring av beloppsgränser kopp-

lade 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. 

 

Revisionens granskningsrapport omfattar kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- 

och utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden. 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över revisorernas granskning, 

vilket kommunstyrelsen förväntas besluta om den 12 september. Precis som det påpekas i 

rapporten har respektive nämnd ett ansvar inom granskningsområdet. Nämnderna ska säkerställa 

att antaget reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner och tillämpningarna av 

det samma följs. Vidare ska nämnderna planera och genomföra interna kontroller av 

efterlevnaden av reglementet.  

 

I den samordnade förvaltningen samordnas verksamheternas arbete kring granskningsområdet 

och det som kommunledningskontoret tar upp i yttrandet kommer att beröra samtliga nämnders 
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kommande arbete. Kultur- och utvecklingsverksamheten föreslår med anledning av det att 

nämnden beslutar att lämna kommunledningskontorets yttrande som svar på revisionens 

granskningsrapport.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2017. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-28, Revisionsrapport granskning av 

styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor 

Revisionens rapport Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor 

 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 

 

 

 

 

Ulf Mattsson 

Verksamhetschef  

Kultur- och utvecklingsnämnden 

 

 


