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§ 81 Dnr 2017-000142  

 

Svar på revisionsrapport - Granskning av styrning, uppföljning 

och kontroll av leverantörsfakturor 

 

Barn- och ungdomsnämndens beslut 

Barn- och ungdomsnämnden överlämnar kommunledningskontorets 

yttrande daterat den 28 augusti som barn- och ungdomsnämndens 

svar på revisorernas granskning av styrning, uppföljning och kontroll 

av leverantörsfakturor.  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunrevisionen har till barn- och ungdomsnämnden och övriga 

berörda nämnder överlämnat en rapport angående granskning av 

kommunens styrning, uppföljning och kontroll av hanteringen av le-

verantörsfakturor. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

kommunen har en ändamålsenlig hantering av leverantörsfakturor. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att hanteringen av leve-

rantörsfakturor i vissa avseenden inte har fungerat helt tillfredsstäl-

lande. 

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till 

granskade nämnder: 

– Säkerställ en ändamålsenlig intern kontroll vid förändring av be-

loppsgränser 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 leve-

rantörer som inte har avtal med kommunen eller att avtalat belopp 

inte överskrids. 

 

Kommunrevisionen begär barn- och ungdomsnämndens svar med 

anledning av granskningsrapporten senast den 13 oktober 2017.  

 
       

  forts. 
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Ordförandes signatur: ______________________________  Justerandes signatur: ____________________________  
 

forts. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-28, Revisions-

rapport granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leveran-

törsfakturor  

Revisionens rapport Granskning av styrning, uppföljning och kon-

troll av leverantörsfakturor  

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2017. 

Beredningsutskottets protokoll den 19 september 2017, § 60 

_____ 

 

Beslutet skickas till: 

Kommunrevisionen 

      

 

 



 

 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-09-08 

DNR 2017-000142 

Barn- och ungdomsnämnden 

  

Svar på Revisionsrapport - Granskning av styrning, uppföljning och 
kontroll av leverantörsfakturor 
 

Förslag till beslut 
Barn- och ungdomsnämnden överlämnar kommunledningskontorets yttrande daterat 

den 28 augusti som barn- och ungdomsnämndens svar på revisorernas granskning av 

styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till barn- och ungdomsnämnden och övriga berörda nämnder 

överlämnat en rapport angående granskning av kommunens styrning, uppföljning och 

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

bedöma om kommunen har en ändamålsenlig hantering av leverantörsfakturor. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att hanteringen 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. 

 

Kommunrevisionen begär barn- och ungdomsnämndens svar med anledning av 

granskningsrapporten senast den 13 oktober 2017.  

 

 

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.  
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I den samordnade förvaltningen samordnas verksamheternas arbete kring granskningsområdet 

och det som kommunledningskontoret tar upp i yttrandet kommer att beröra samtliga nämnders 

kommande arbete. Barn- och ungdomskontoret föreslår med anledning av ovanstående att barn- 

och ungdomsnämnden beslutar att lämna kommunledningskontorets yttrande som svar på 

revisionens granskningsrapport.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-08-28, Revisionsrapport granskning av 

styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor 

Revisionens rapport Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor 

Barn- och ungdomskontorets tjänsteskrivelse den 8 september 2017. 

 

Beslutsexpediering 
Kommunrevisionen 

 

 

Per Jangen 

Utbildningschef 



 

 

 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-08-28 

DNR 2017-000315 

Kommunstyrelsen 

  

Revisionsrapport - Granskning av styrning, uppföljning och kontroll 
av leverantörsfakturor 
 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets förslag till yttrande över 

revisorernas granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport angående gransk-

ning av kommunens styrning, uppföljning och kontroll av hanteringen av leverantörs-

fakturor. Revisionen begär kommunstyrelsens svar med anledning av gransknings-

rapporten 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. 

 

Kommentarer och förslag 
Kommunledningskontorets lämnar följande kommentarer och förslag beträffande vad 

som anförs i granskningsrapporten. 

 

Rutiner för hantering av leverantörsfakturor 

Revisorernas bedömning är att kommunens reglemente med tillhörande tillämpnings-

anvisningar är tydligt utformade. Även rutinbeskrivningen för upplägg av nya leveran-

törer anses tydlig. Man anser också att det är positivt att kommunen arbetar med en bru-

ten genomförandekedja, dvs att samma person inte kan genomför samtliga moment som 

krävs för att genomföra en utbetalning. Revisorernas bedömning är att detta försvårar 

eventuella försök till ekonomiska oegentligheter. 
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Som framgår av revisionsrapporten sändes dagligen betalningsunderlag till en extern 

part som bland annat genomför kontroller för att förhindra betalningar till oseriösa leve-

rantörer och för att kunna stoppa dubbelbetalningar och orimliga belopp. Syftet är att, 

utöver de egna kontrollerna, ytterligare stärka kommunens interna kontroll av leveran-

törsfakturor. 

 

Kommunledningskontoret arbetar dessutom kontinuerligt med dokumentationer och 

rutiner när det gäller utbetalningar i syfte att minimera risken för felaktigheter eller 

andra problem. Samtidigt ställer detta stora krav på organisatorisk hantering och 

bemanningsplanering i en organisation med relativt få medarbetare. Detta gäller inte 

minst vid ledigheter.  

 

Kommunens fakturahantering 

 

Kontroll och attestmoment 

Revisionen bedömer att mottagningsattestant och granskningsattestant inte bör vara 

samma person. Motivet för detta ställningstagande eller hur attestordningen skulle för-

ändras utvecklas dock inte närmare i rapporten. Tolkningen av rekommendationen är 

dock att mottagningsattestant och granskningsattestant borde delas upp i två separata 

kontrollmoment. 

 

Det är en korrekt iakttagelse att det i kommunens elektroniska fakturahanteringssystem 

finns två attestmoment, beslutsattest och mottagnings- och granskningsattest. Enligt 

kommunledningskontorets egna undersökningar är denna kontrollprincip också van-

ligast förekommande bland kommunerna. 

 

Därutöver tillkommer behörighetsattest som är ett intyg på att den som beslutsattesterat 

är behörig. I det elektroniska systemet finns funktioner som gör denna kontroll automa-

tiskt genom avstämning mot behörighetsregistret. Vid övriga betalningar genomförs 

denna kontroll manuellt av utsedda befattningshavare. 

 

Beroende på transaktionen/utbetalningens karaktär utför mottagnings- och gransknings-

attestanten ”underkontroller/utredningar” som underlag för sin attest. Dessa dokumen-

teras ofta genom anteckningsfunktionen i fakturahanteringssystemet. Dessutom ingår 

det i beslutsattestantens ansvar att förvissa sig om att kontroll har skett av att leveransen 

har mottagits eller att prestationen har fullgjorts. 

 

Naturligtvis vore det möjligt att anpassa fakturahanteringssystemet så att ytterligare ett 

kontrollmoment kunde utföras. En sådan anpassning skulle dock kräva ganska omfat-

tande åtgärder. Dessutom skulle sannolikt antal användare i systemet öka. Till följd av 

detta skulle arbetsinsatsen för förvaltning och administration bli större. Redan idag upp-

går antalet användare av fakturahanteringssystemet till ca 500 personer. 

 

Syftet med ett utökat antal kontrollmoment skulle vara att ytterligare stärka kontrollen 

av utbetalningar och övriga transaktioner som bokförs är korrekta. Enligt nuvarande 

regler krävs att två olika personer attesterar varav en ska vara beslutsattestant. Skulle 

man uppnå syftet med en sådan förändring borde reglerna ändras så att det skulle krävas 

tre olika personer i attestkedjan, vilket sannolikt skulle innebära tidsmässigt längre 

hanteringar av många fakturor i fakturaflödet. 
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Även om det bedöms att nuvarande ordning är tillfyllest kommer ändå, mot bakgrund av 

revisionens påpekande, kommunledningskontoret utreda konsekvenserna av ett utökat 

antal obligatoriska kontrollmoment och väga för- och nackdelar med en sådan föränd-

ring. 

 

Beloppsgränser vid attestering 

Revisorerna anser att granskade nämnder kan stärka sin interna kontroll avseende 

beloppsgränser vid attestering. Man påpekar dock att sådana beloppsgränser måste 

anpassas efter verksamhetens behov. Med bakgrund av detta bedömer man att det inte är 

rimligt att verksamhetscheferna, utan godkännande från sin överordnad, kan ändra sin 

beloppsgräns. Man bedömer även att större förändringar av beloppsgränsen bör vara en 

tillfällig ändring. 

 

Enligt tillämpningsföreskrifterna till attestreglementet ska beslutsattestanter och ersät-

tare en gång om året utses genom beslut i respektive nämnd. Löpande ändringar under 

året beslutas av respektive verksamhetschef. 

 

I syfte att ytterligare stärka kontrollen knyts attesträtten till individuella beloppsgränser. 

Genom spärrar i systemet kan en transaktion aldrig beslutsattesteras till ett högre belopp 

än den bestämda gränsen. Beloppsgränserna varierar beroende på verksamhet och 

vilken typ av fakturor som hanteras i kommunens flöde. Det finns för närvarande 275 

personer som är utsedda beslutsattestanter eller ersättare. 

 

I vissa fall kan det finnas behov av att höja beloppsgränsen för en attestant temporärt. 

Alternativet hade varit hade varit att bestämma ett högre belopp permanent, vilket emel-

lertid skulle motverka syftet med kontrollen. Inlagda beloppsgränser i systemet kan 

endast ändras av systemansvariga. Detta innebär att större förändringar redan idag 

genomförs som en tillfällig åtgärd, precis som revisorerna efterlyser. 

 

I granskningen uppmärksammas särskilt de beloppsgränser som tilldelas verksamhets-

cheferna. Dessa har den högsta beloppsgränsen kopplat till ett unikt ansvar. Verksam-

hetscheferna kan samtidigt fungera som ersättare för underställda men då med ett betyd-

ligt lägre belopp. Revisorerna föreslår att förändringar av beloppsgränsen bör föregås av 

beslut av överordnad. Verksamhetschefernas överordnade är kommunchefen. Samtidigt 

är det respektive nämnd som fastställer attestförteckning genom sitt ansvar för den 

interna kontrollen och efterlevnaden av attestreglementet. 

 

Det är viktigt att påpeka att verksamhetscheferna inte själva kan ändra sina belopps-

gränser utan det är ekonomienheten som beslutar om att verkställa en sådan ändring. 

Därmed finns det en intern kontroll inbyggd i rutinen. Kommunledningskontoret ska 

emellertid utreda de praktiska konsekvenserna av att överföra detta beslut till kommun-

chefen. Man bör dock vara uppmärksam på att om hanteringen av de tillfälliga höj-

ningarna av beloppsgränserna blir allt för administrativt betungande finns det en risk att 

i stället de permanenta gränserna höjs i syfte att minska behovet av temporära föränd-

ringar. I så fall skulle en förändring beslutshanteringen i stället kunna leda till en för-

sämring av kontrollen i förhållande till vad som gäller idag. 
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Hantering av leverantörsfakturor – Resultat från stickprovskontroll 

I granskningen har det genom stickprov valts ut 25 transaktioner under perioden 2016-

03-01 - 2017-02-28. Stickproven har, enligt revisorerna, valts ut utifrån relevanta leve-

rantörer. Respektive stickprov har kontrollerats mot faktura, attest i leverantörsfaktura-

systemet samt mot avtal. Man konstaterar att för samtliga kontrollerade stickprov 

överensstämde belopp på faktura med belopp enligt kommunens bokföring. Vidare var 

samtliga fakturor korrekt attesterade.  

 

Avseende fyra stickprov saknades giltiga avtal. Av dessa stickprov avser en transaktion 

ersättningsnivåer som fastställs nationellt. Till den andra transaktionen finns det inget 

krav på avtal på grund av lågt belopp.  

 

Den tredje transaktionen som avviker avser ett icke signerat avtalet mellan Laholms 

kommun, Hylte kommun och Halmstads kommun om överförmyndarverksamhet. 

Kommunfullmäktige har emellertid godkänt avtalet i december 2014. Efter det att bris-

ten upptäckts har överförmyndarkansliet i Halmstads kommun skickat ut avtalet för 

underskrift till berörda kommuner, som således också saknade undertecknade avtal. 

Laholms kommun undertecknade avtalet den 7 juni 2017 och det avtalet med kompletta 

underskrifter har tillsänts revisorerna den 29 juni 2017.  

 

Den sista av de fyra transaktionerna avser olika slag av IT-utrustning. Revisorernas 

påpekande om att det saknas ett heltäckande avtal är korrekt. Däremot har man fått till-

gång till skriftliga beställningsunderlag för det aktuella inköpet. Detta framgår emeller-

tid inte av granskningsrapporten. Leverantören ifråga har under granskad period faktu-

rerat kommunen totalt 634 722 kronor. Det är inte ovanligt att det tillkommer ytterligare 

beställningar från verksamheterna under en installationsprocess som medför större 

inköp än vad som från början varit planerat. Det är emellertid inte fastställt att samtliga 

inköp avser samma slags varor och tjänster som är avsedda för en identisk eller likartad 

användning. 

 

Kommunen har för närvarande tecknat ca 155 ramavtal för olika varu- och tjänsteområ-

den med avtalstider mellan 1 och 4 år. Dessutom avropar kommunen från ett antal ram-

avtal som SKL Kommentus tecknat. Antalet tjänste- och varugrupper som upphandlas 

genom ramavtal ökar successivt för varje år. 

 

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att av 25 granskade transaktioner så 

finns det brister i en transaktion och då beroende på avsaknad av underliggande avtal. 

 

Uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor 

Revisorerna bedömer att nämnderna bör arbeta fram rutiner, med syfte att säkerställa att 

det genomförs kontroller/uppföljning av att fakturerat belopp överensstämmer med 

ingånget avtal. Detta för att undvika att det genomförs utbetalningar till leverantörer 

som kommunen inte har avtal med eller att avtalat belopp inte överskrids. 

 

En del av påpekandet avser således kontroll av att det finns underliggande avtal till 

utbetalningen. Som framgår har revisorerna i granskningen genomfört en stickprovskon-

troll av utbetalningar för att bla utröna om det finns sådan dokumentation. Som också 

revisorerna konstaterar finns det inte för alla utbetalningar krav på avtal. Detta kan 

exempelvis gälla vid låga belopp. I 2017 års kontrollplan ska direktupphandlingarna 
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ägnas särskild uppmärksamhet genom kontroller av att dokumentation och belopps-

gränser följer kommunens interna regelverk och lagstiftning. 

 

Kommunstyrelsen är medveten om vikten av att utföra systematiska kontroller genom 

kontinuerliga avtalsuppföljningar i syfte att tillförsäkra att dessa efterlevs. Det bör sam-

tidigt noteras att i avsaknad av särskilda verktyg för ändamålet eller ett heltäckande 

system för elektronisk upphandling kräver sådana granskningar, mer än stickprovs-

mässigt, en relativt stor arbetsinsats. Under senare tid har dock sådana verktyg utveck-

lats där man kan använda befintliga digitala data i fakturering och avtal. Kommun-

ledningskontoret håller på att studera verktyg för avtalsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2017 

Revisionsrapport Granskning av styrning, ledning och kontroll av upphandlingsbeslut 

Beslutsexpediering 
Kommunrevisionen 

 

 

 

 

Peter Andreasson     Ingemar Nilsson 

Kommunchef      Ekonomichef 

 




