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1. Sammanfattning 

De förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun har gett EY i uppdrag att granska La-
holmshem AB & Kommunfastigheter i Laholm AB:s styrning, uppföljning och kontroll av han-
teringen av leverantörsfakturor. Syftet med granskningen har varit att bedöma om de kom-
munala bolagen har en ändamålsenlig hantering av leverantörsfakturor.  
 
Vår sammanfattande bedömning är att hanteringen av leverantörsfakturor i stora delar funge-
rar tillfredställande. Det är vår bedömning att det finns goda och väl kända rutiner för hante-
ring av leverantörsfakturor. Vi bedömer även att det finns en samstämmighet och tydlighet 
kring ansvarsfördelningen.  
 
Vi bedömer dock att bolagen på ett tydligare sätt bör formalisera och dokumentera de kon-
troller som genomförs inom ramen för arbetet med intern kontroll. Det är viktigt att dessa är 
spårbara för en eventuell uppföljning eller kontroll. Vidare bedömer vi att bolagen kan stärka 
den interna kontrollen genom att överväga risker kopplade till system och rutiner för hante-
ring av leverantörsfakturor. 
 
Slutligen bedömer vi att det är viktigt att bolagen arbetar fram rutinbeskrivningar som syftar 
till att säkerställa att det genomförs kontroller och uppföljning av att fakturerat belopp över-
ensstämmer med ingånget avtal. Detta för att undvika att bolagen gör utbetalningar till leve-
rantörer som de inte har avtal med eller att avtalat pris inte överskrids. Detta kan med fördel 
genomföras i samverkan med Laholms kommun. Våra bedömningar bygger bland annat på 
följande iakttagelser: 
 
 Hanteringen av leverantörsfakturor styrs av bolagens firmateckning- och attestordning. 

 Rutiner för hanteringen tydliggörs i respektive bolags attest- och utanordningsinstruktion. 

 Bolagen har vid granskningstillfället inte något e-fakturasystem. Samtliga fakturor skickas 

till ett upphandlat skanningsbolag som registrerar och integrerar fakturorna i bolagens 

fakturahanteringssystem. 

 Attestering/kontroll av inkommen faktura genomförs av fyra olika medarbetare. Det är all-

tid ekonomiskt ansvarig medarbetare som beslutsattesterar leverantörsfakturor. 

 För samtliga stickprov stämmer belopp på faktura överens med belopp enligt bolagens 

bokföring. Samtliga fakturor var elektroniskt attesterade i enlighet med gällande attestför-

teckning. 

 Enligt bolagens internkontrollplaner för 2016 genomfördes kontroller som kan kopplas till 

leverantörsfakturor. Kontrollerna har dock inte dokumenterats, vilket betyder att vi varken 

vet vilken metod som användes eller resultatet. 

 Det genomförs inte några övriga kontroller eller någon uppföljning av att fakturerat belopp 

överensstämmer med ingånget avtal. 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Laholmshem AB & Kommunfastigheter i La-
holm AB att: 

 fortsätta se över möjligheten att effektivisera fakturahanteringsprocessen genom e-fak-

tura, 

 inom ramen för arbetet med intern kontroll, utveckla och säkerställa att kontroller tydligt 

formaliseras, 

 säkerställa rutiner som tillser att utbetalningar inte görs till leverantörer som inte har avtal 

med bolaget eller att avtalat belopp inte överskrids. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska kommunerna ha en god ekonomisk hushållning vilket innebär att 
verksamheten, inklusive de helägda kommunala bolagen, ska utövas på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. De kommunala bolagen genomför många 
inköp av varor och tjänster från olika leverantörer under ett år med varierande omfattning och 
belopp. Hanteringen av leverantörsfakturor består av flera moment, lägga upp leverantörer i 
fakturasystemet, granska fakturan, beslutsattestera samt genomföra själva betalningen. För 
de kommunala bolagen är detta en känslig process där flera moment kan innebära risker för 
felaktigheter. Bolagen måste säkerställa att det inte uppstår förluster samt att utbetalningar 
går till rätt mottagare, med rätt belopp och vid rätt tillfälle. En självklar del i detta arbete hand-
lar om att se till att kommunen inte betalar för tjänster som inte är avtalade eller för tjänster 
som inte levereras i enlighet med ingångna avtal. 
 
Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun beslu-
tat att genomföra en granskning av de kommunala bolagens styrning, uppföljning och kontroll 
av hanteringen av leverantörsfakturor.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om de kommunala bolagen Laholmshem AB och 
Kommunfastigheter i Laholm AB har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll av-
seende hanteringen av leverantörsfakturor. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns det tydliga rutiner för kontroll och hantering av leverantörsfakturor? 

 Sker hanteringen av leverantörsfakturor i enlighet med rutinerna och på ett i övrigt ända-
målsenligt sätt? 

 Finns det ändamålsenliga rutiner för upplägg av nya leverantörer? 

 Är den interna kontrollen tillräcklig avseende system och rutiner för hantering av leveran-
törsfakturor? 

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

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen grundas på intervjuer, dokumentstudier (se Bilaga 1) samt en stickprovskontroll. 
Intervjuer har genomförts med VD och ekonomichef. Viss avstämning har även gjorts med 
ekonomer och ekonomiassistenter. Stickprovskontrollen har avgränsats till leverantörer som 
fakturerat bolagen under tidsperioden 2017-01-01 – 2017-05-31. Samtliga intervjuade har be-
retts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd juni 2017 – september 
2017. 

2.4. Revisionskriterier 

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

 Kommunallagen (1990:900) kap. 6 
 Lag (1997:614) om kommunal redovisning 
 Aktiebolagslagen (2005:551) 
 Bolagsordning 
 Attest- och utanordningsinstruktioner 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrning och ansvar  

3.1.1. Iakttagelser 

I de kommunala bolagens firmateckning- och attestordning framgår att ekonomichefen har 
ansvar att beslutsattestera leverantörsfakturor. Det framgår även att det inte är tillåtet att at-
testera en utbetalning till leverantörer där attestanten själv står som beställare. Vid händelse 
av detta ska en ersättare, som framgår av firmateckning- och attestordningen, beslutsatte-
stera fakturan. 
 
I bolagens respektive attest- och utanordningsinstruktioner framgår rutinerna för kontroll och 
hantering av leverantörsfakturor. Anvisningarna avser bolagens ekonomiska transaktioner, 
inklusive interna transaktioner och medelsförvaltning. De syftar till att säkerställa att fakturor, 
utbetalningsorder, löner, debiteringar och övriga redovisningshandlingar blir föremål för kon-
trollåtgärder före utbetalning och bokföring. Attest- och ordningsinstruktionerna ses över av 
respektive bolagsstyrelse löpande i samband med sammanträdena. 
 
Leverantörsfakturor är enligt uppgift den mest omfattade delen av bolagens ekonomiska 
transaktioner. Bolagen har vid granskningstillfället inte något e-fakturasystem. Istället mottas 
leverantörsfakturorna i form av pappersfakturor eller i pdf. Utvecklingen av att använda e-fak-
tura har enligt de intervjuade påbörjats genom att bolagen initierat en dialog med kommu-
nens ekonomiavdelning. Av granskningen framgår dock inte hur långt fram bolagen och kom-
munen kommit i denna diskussion. 
 
Vid granskningstillfället skickas samtliga pappersfakturor till ett upphandlat skanningsföretag 
för skanning och tolkning. Därefter registreras och integreras fakturorna digitalt i bolagens 
fakturahanteringssystem, Aditro/Visma Windows. I samband med detta ska fakturan atteste-
ras med en elektronisk signatur som intygar att en kontroll är utförd. De tjänstemän som har 
rätt att attestera inom respektive attestmoment framgår av attest- och utanordningsinstrukt-
ionernas bilaga A-C. Attestmomenten genomförs alltid av fyra olika individer. Attestering får 
inte utföras av den som själv ska betala till bolaget eller själv ta emot en betalning från bola-
get. Det samma gäller om det av andra skäl finns anledning att anta att hans/hennes opar-
tiskhet kan ifrågasättas. Vidare ska beslutsattestanten inte attestera egna rese- och repre-
sentationskostnader. Ersättare för verkställande direktör (VD) är bolagsstyrelsens ordförande 
eller vice ordförande. Hanteringen av leverantörsfakturor ska genomföras skyndsamt så att 
betalningsanmärkningar undviks.  
 
Attesteringen vid de kommunala bolagen genomförs i fyra attestmoment i enlighet med föl-
jande rutinbeskrivning: 
 

1) Mottagningskontroll 
När fakturan ankommit ska fakturans, leverantörens och villkorens riktighet kontrolleras. Vid 
avvikelser ska ytterligare kontroll och eventuell rättelse genast genomföras. Kontering sker 
med förslag till konto, verksamhet, aktivitet, kostnadsställe/projekt enligt gällande kodplan. 
Enligt de intervjuade händer det att leverantörer blandar ihop kommunens bolag och att leve-
rantörsfakturor skickas till fel adress. Detta ska i så fall åtgärdas av mottagningsattestanten. 
 

2) Beställningsgranskning 
Kontroll ska ske av beställningsattestanten mot beställning, pris samt övriga villkor för över-
enskommen leverans. Det är beställningsattestanten som ansvarar för att tjänsten eller varan 
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levererats i angiven omfattning, kvantitet och kvalitet. Kontroll ska även genomföras för att 
säkerställa att tjänst eller vara levererats i angiven omfattning, kvantitet och kvalitet. 
 
3) Beslutsattest 
Beslutsattesten utförs alltid av den ekonomiskt ansvarige tjänstemannen. Beslutsattestan-
tens ansvarar för följande: 
 
 att reglerna i såväl bokföringslagen som andra interna redovisningsföreskrifter följs i 

transaktionen 
 att styrelsebeslut, budgetanslag eller annan i bolaget beslutade planer, normer eller rikt-

linjer följs 
 att beslut har fattats och att villkoren stämmer med det som överenskommits 
 att gällande upphandlingsavtal och andra upphandlingsregler följs 
 att attesten föregåtts av nödvändiga kontrollåtgärder 
 att kontering är korrekt enligt gällande kodplan 
 
Beslutsattestanten utgör ett led i det interna kontrollsystemet och ska upplysa utanordnings-
berättigad person om att utgiftsunderlaget har godkänts av attestberättigad person. 
 
I uppdraget att utse beslutsattestant ligger även ansvaret för att utsedda personer har den 
kunskap som behövs för att kunna utföra uppdraget. Attestanterna ska ges vägledning för 
hur man ska agera och rapportera vid upptäckt av avvikelser. Beslut ska fattas inför varje ka-
lenderår. 
 

4) Utanordning 
Med utanordning avses den handling/genomförande genom vilken en person med sin namn-
teckning eller elektronisk signatur bekräftar att en attesterad utgiftsverifikation får betalas ut. 
Den som utanordnar ett belopp till betalning ska säkerställa att utbetalningen är rimlig, att ut-
giften är beslutsattesterad av berättigad person och att attestanten inte attesterat en utgift 
som kan vara förknippad med hans egen person. Bolagsstyrelsen utser utanordnare. Vid be-
hov kan ställföreträdare utses av verkställande direktör (VD). 
 
Utanordningsberättigad person får inte godkänna betalning till sig själv eller utgift som varit 
förknippad med hans egen person. 

3.2. Rutiner för upplägg av nya leverantörer 

3.2.1. Iakttagelser 

I samband med att en faktura inkommer från en ny leverantör ska denna läggas in i bolagets 
fakturahanteringssystem. Enligt de intervjuade får ekonomiassistenten ett meddelande, från 
systemet, att detta inte är en befintlig kund och att den ska läggas in. Enligt ekonomiassi-
stenterna görs en kontroll mot bankgirocentralen (BGC) eller via en UC-kontroll. Syftet är att 
undvika eventuella bluff-fakturor. Bedöms fakturan vara korrekt registreras den nya leveran-
tören i ett gemensamt leverantörsregister, Navigatorn, som i sin tur är kopplat till bolagens 
fakturahanteringssystem. 
 
Det finns inget som praktiskt hindrar att den medarbetare som lägger in en ny leverantör 
också är den person som mottagningsattesterar en faktura från samma leverantör. Medarbe-
taren kan dock inte själv genomföra en utbetalning eftersom utbetalningsprocessen är låst till 
fyra attestmoment (se kap. 3.1.1). 
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3.3. Hantering av leverantörsfakturor – Resultat av stickprovskontroll 

3.3.1. Iakttagelser 

Vi har erhållit uppgifter om inköp per leverantör inom Laholmshem AB och Kommunfastig-
heter i Laholm AB för perioden 2017-01-01 – 2017-05-31. Stickprovet avser tio transaktioner, 
som valts ut för detaljerad granskning. Stickproven har valts utifrån ett riskbaserat urval. Re-
spektive stickprov har kontrollerats mot faktura, attest i leverantörsfakturasystemet samt mot 
avtal. Nedan redovisas resultatet av genomförd stickprovskontroll (Tabell 1). Leverantör nr 1-
5 avser Laholmshem AB och leverantör nr 6-10 avser Kommunfastigheter i Laholm AB. 
 
Tabell 1 - Resultat av stickprovskontrollen 

Leverantör 
Totala inköp från leve-

rantör perioden 
170101–170531 (SEK) 

Belopp på stick-
prov (kronor) 

Belopp mot 
faktura 

Attest av 
faktura 

Avtal 

1 273 492 11 250 √ √ √ 

2 1 767 444 759 250 √ √ √ 

3 133 532 31 300 √ √ √ 

4 317 117 41 807 √ √ √ 

5 226 732 156 175 √ √ √ 

6 456 300 456 300 √ √ √ 

7 18 923 200 180 371 √ √ √ 

8 21 593 068 61824 √ √ √ 

9 1 118 740 37 960 √ √ √ 

10 530 324 100 000 √ √ √ 

 
Kommentar 
För samtliga kontrollerade stickprov överensstämde belopp på faktura med belopp enligt bo-
lagens bokföring. Vidare var samtliga fakturor elektroniskt attesterade i enlighet med gäl-
lande attestförteckning. Samtliga fakturor var attesterade av minst tre personer. Slutligen har 
vi även erhållit gällande avtal för samtliga stickprov.  

3.4. Kontroll och uppföljning av leverantörsfakturor 

3.4.1. Iakttagelser 

Under 2016 genomfördes en kontroll av ”Leverantörsfakturor” inom ramen för intern kontroll-
arbetet av respektive bolag. Risken som identifierades inför året var avvikelser vid utbetal-
ning beträffande belopp, tid och leverans. Kontrollen innebar att ”se över beslutsattestanvis-
ningen”. I uppföljningen av den interna kontrollen 2016, för respektive bolag, framgår att kon-
trollerna inte fick några anmärkningar. Några övriga kommentarer anges inte.  
 
Enligt de intervjuade diskuteras resultatet av kontrollerna i samband med ledningsgruppsmö-
tena varannan vecka. Omfattningen av kontrollen har inte erhållits skriftligen. 
 
Inför 2017 har de båda bolagen beslutat att genomföra samma kontroll, det vill säga att se 
över rutinen för fakturahanteringssystemet.  
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Enligt de intervjuade genomförs inte några övriga kontroller eller någon uppföljning av att fak-
turerat belopp överensstämmer med ingånget avtal. 
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4. Bedömning 

4.1. Sammanfattande bedömning 

Vår sammanfattande bedömning är att hanteringen av leverantörsfakturor i stora delar funge-
rar tillfredställande. Det är vår bedömning att det finns goda och väl kända rutiner för hante-
ring av leverantörsfakturor. Vi bedömer även att det finns en samstämmighet och tydlighet 
kring ansvarsfördelningen. Vi bedömer dock att bolagen på ett tydligare sätt bör formalisera 
och dokumentera de kontroller som genomförs inom ramen för arbetet med intern kontroll. 
Det är viktigt att dessa är spårbara för en eventuell uppföljning eller kontroll. Vidare bedömer 
vi att bolagen kan stärka den interna kontrollen genom att överväga risker kopplade till sy-
stem och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. 
 
Slutligen bedömer vi att det är viktigt att bolagen arbetar fram rutinbeskrivningar som syftar 
till att säkerställa att det genomförs kontroller och uppföljning av att fakturerat belopp över-
ensstämmer med ingånget avtal. Detta för att undvika att bolagen gör utbetalningar till leve-
rantörer som de inte har avtal med eller att avtalat pris inte överskrids. Detta kan med fördel 
genomföras i samverkan med Laholms kommun. 

4.2. Svar på revisionsfrågorna 

 

Revisionsfråga Svar 

Finns det tydliga rutiner för kontroll och 
hantering av leverantörsfakturor? 

Ja. Vi bedömer att de rutiner som framgår av bola-
gens attest- och utanordningsinstruktioner är tyd-
liga. 

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

Ja. Utifrån genomförd stickprovskontroll bedömer 
vi att hanteringen av granskade leverantörsfakturor 
genomförs på ett ändamålsenligt sätt. 

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

Ja. Även om det inte finns något som hindrar att 

det är samma medarbetare som lägger in en ny le-

verantör, också är den person som mottagningsat-

testerar en faktura från samma leverantör, så kan 

medarbetaren inte genomföra en utbetalning själv. 

Detta beror på att bolagen har en utbetalningspro-

cess som är låst till fyra attestmoment, dvs. fyra at-

testanter som ska kontrollera och godkänna faktu-

rorna. De fyra attestmomenten genomförs alltid av 

fyra olika individer. 

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

Delvis. Vi bedömer det som positivt att bolagen ge-

nomför kontroller som kan kopplas till leverantörs-

fakturor. Vi bedömer dock att internkontrollerna på 

ett tydligare sätt bör formaliseras och dokumente-

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

Nej. Det genomförs inte några kontroller eller nå-
gon uppföljning av att fakturerat belopp överens-
stämmer med ingånget avtal. 

 

4.3. Rekommendationer 

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Laholmshem AB & Kommunfastigheter i La-
holm AB att: 

 fortsätta se över möjligheten att effektivisera fakturahanteringsprocessen genom e-fak-

tura, 

 inom ramen för arbetet med intern kontroll, utveckla och säkerställa att kontroller tydligt 

formaliseras, 

 säkerställa rutiner som tillser att utbetalningar inte görs till leverantörer som inte har avtal 

med bolaget eller att avtalat belopp inte överskrids. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laholm den 26 september 2017 

 
Anna Hammarsten    Malin Lundberg 
EY    EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
Intervjuade funktioner:  
VD 

Ekonomichef 
 

Medverkat vid intervjuerna:  
Tommy Jacobson, förtroendevald revisor 
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