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MBN § 126 Dnr 2017-000027 
 
Yttrande till kommunrevisionen över rapporten ” Granskning  
av styrning, uppföljning och kontroll av leverantörsfakturor” 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsen 
beslut innebärande att anta kommunledningskontorets förslag till 
yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och 
kontroll av leverantörsfakturor. 
_____ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till miljö- och byggnadsnämnden överläm-
nat en rapport angående granskning av kommunens styrning, upp-
följning och kontroll av hanteringen av leverantörsfakturor. Senast 
den 13 oktober 2017 vill revisionen ha nämndens svar med anled-
ning av granskningsrapporten. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen har 
en ändamålsenlig hantering av leverantörsfakturor. Revisorernas 
sammanfattande bedömning är att hanteringen av leverantörsfaktu-
ror 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 kopplade till beslutattesten. 
- Mottagningsattestant och granskningsattestant bör inte vara 

samma funktion. 
- Inom intern kontrollarbetet bör nämnderna även överväga ris-

ker kopplade till system och hantering av leverantörsfakturor. 
- Säkerställa rutiner som tillser att utbetalningar inte görs till le-

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

 
Kommunledningskontoret har till kommunstyrelsens ledningsut-
skott den 5 september 2017 lämnat kommentarer och förslag beträf-
fande de frågor som behandlas i revisionsrapporten. Kommunled-
ningskontoret delar inte helt revisorerna bedömning av mottag-
nings- och granskningsattest borde delas upp i två separata kon-
trollmoment.    forts 
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forts 
 
Det anses inte som självklart att ett införande av ytterligare ett kon-
trollmoment och därmed krav på tre olika personer i attestkedjan 
påtagligt skulle stärka kontrollen. Kommunledningskontoret har 
ändå för avsikt att utreda konsekvenserna av ett utökat antal obliga-
toriska kontrollmoment och väga för- och nackdelar med en sådan 
förändring. 
 
Kommunledningskontoret kommer även att utreda de praktiska 
konsekvenserna av att förändra beslutsgången om tillfälliga änd-
ringar av de beloppsgränser för beslutsattest som tilldelas verksam-
hetscheferna. Kommunledningskontoret konstaterar också att av 25 
stickprovsmässigt granskade transaktioner så fanns det brister i en 
transaktion. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll den 12 september 2017 § 166 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2017 
Revisionsrapport ”Granskning av styrning, uppföljning och kontroll 
av leverantörsfakturor” 
Beredningsutskottets protokoll den 13 september 2017 § 120 
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