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Svar på revisionens granskning av kostnader för representation 
och resor 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att senast 
den 30 juni 2018 framlägga förslag på policy för intern och extern 
representation. 

Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att anta kommunledningskon
torets förslag till yttrande över revisorernas granskning av kostnader 
ror representation och resor. 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kornmunstyrelsen överlämnat en rapport 
angående granskning av granskning av kostnader för representation 
och resor. Revisionen begär kommunstyrelsens svar med anledning 
av granskningsrapporten senast den 13 oktober 2017 

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kornmunsty
relsen och nämnder har en tillräcklig intern kontroll avseende dessa 
kostnader. Revisorernas sammanfattande bedömning är att kornmun
styrelse och nämnder förefaller ha en tillfredsställande intern kon
troll avseende kostnader för representation. Man anser dock att en 
framtagen tydlig policy för representation samt ytterligare förtydli
gande av den bokföringsmässiga hanteringen bör innebära att den 
interna kontrollen stärks ytterligare. 

Utifrån granskningen identifieras följande förbättringsområden/re
kommendationer: 

Policy för intern och extern representation bör utvecklas och faststäl
las, där det tydligt framgår vad som är tillåtet avseende omfattning 
och sammanhang. 

Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att information om syfte 
och deltagare framgår vid representationskostnader. Brister har 
framförallt noterats avseende intei=lrt debiterade kostnader. 

Riktlinjer och rekommendationer avseende vilka konton som repre
sentation skall konteras på tydliggörs ytterligare för att begränsa fel
aktig kontering. 
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Utbildning av berörd personal kan med fördel genomföras, där det 
tydliggörs vad som avses med representation, vid vilka tillfållen det 
förekommer samt hur fakturor skall hanteras bok!öringsmässigt. 

Kommunledningskontoret lämnar kommentarer och förslag beträf
fande de frågor som behandlas i revisionsrapporten. 

Kontoret anser att det finns anledning att ta fram riktlinjer för repre
sentation, enligt revisorernas rekommendation, bl. a. med det innehåll 
som föreslås i granskningen. Riktlinjerna bör bland annat innefatta 
tydliga definitioner på intern och extern representation, förhållnings
regler för olika sammanhang, vilka krav som gäller på redovisnings
underlag, regler för externa representationsgåvor och beslutanderät
ter. Eventuellt kan bestämmelser om utdelning av minnesgåvor samt 
uppvaktning av förtroendevalda och anställda också ingå i dessa rikt
linjer. Sådana bestämmelser har sedan tidigare fastställt i särskilt be-

-slut. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll den 5 september § 167. 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2017. 
Revisionsrapport Granskning av kostnader för representation och re
sor. 

Beslutet skickas till: 
Kommunrevisionen 
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Revisionsrapport - Granskning av kostnader för representation och 
resor 
 

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att senast den 30 juni 2018 

framlägga förslag på policy för intern och extern representation. 

 

Kommunstyrelsen beslutar i övrigt att anta kommunledningskontorets förslag till ytt-

rande över revisorernas granskning av kostnader för representation och resor. 

 

Ärendebeskrivning 
Kommunrevisionen har till kommunstyrelsen överlämnat en rapport angående gransk-

ning av kostnader för representation och resor. Revisionen begär kommunstyrelsens 

svar med anledning av granskningsrapporten senast den 13 oktober 2017. 

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen och nämnder 

har en tillräcklig intern kontroll avseende dessa kostnader. Revisorernas sammanfat-

tande bedömning är att kommunstyrelse och nämnder förefaller ha en tillfredställande 

intern kontroll avseende kostnader för representation. Man anser dock att en framtagen 

tydlig policy för representation samt ytterligare förtydligande av den bokföringsmässiga 

hanteringen bör innebära att den interna kontrollen stärks ytterligare. 

 

Utifrån granskningen identifieras följande förbättringsområden/rekommendationer: 

 

 Policy för intern och extern representation bör utvecklas och fastställas, där det tyd-

ligt framgår vad som är tillåtet avseende omfattning och sammanhang. 

 Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att information om syfte och deltagare 

framgår vid representationskostnader. Brister har framförallt noterats avseende 

internt debiterade kostnader. 

 Riktlinjer och rekommendationer avseende vilka konton som representation skall 

konteras på tydliggörs ytterligare för att begränsa felaktig kontering. 

 Utbildning av berörd personal kan med fördel genomföras, där det tydliggörs vad 

som avses med representation, vid vilka tillfällen det förekommer samt hur fakturor 

skall hanteras bokföringsmässigt. 
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Kommentarer och förslag 
Kommunledningskontorets lämnar följande kommentarer och förslag beträffande vad 

som anförs i granskningsrapporten. 

 

Uppföljning och intern kontroll 

Under 2012, 2013 och 2016 har intern kontroll genomförts av bla representationskost-

nader. Även interkontrollplanen för innevarande inrymmer sådana kontroller.  

 

Granskningarna har visat på att det förekommer vissa brister. Detta gäller då i huvudsak 

ofullständiga uppgifter om deltagare och ändamål samt felaktig bokföring. I många fall 

beror felbokföringen på man inte varit observant på syftet med inköpet eller att man haft 

svårigheter med särskilja representationskostnader från exempelvis utbildnings- och 

konferenskostnader. Flera av dessa brister skulle troligen avhjälpts med en tydligare 

definition av vilka aktiviteter som är att betrakta som representation. Detta gäller då 

även vad som är intern respektive extern representation. Det bör dock noteras att det 

handlat om enstaka avvikelser och att i de flesta fall har betalningarna hanterats korrekt. 

 

Den stickprovskontroll av representationskostnader som revisorerna genomfört, som en 

del av granskningen, uppvisar i de fall man noterade avvikelser, ungefär samma typ av 

brister som framkommit i kommunen egna kontrollarbete. Man konstaterar samtidigt att 

det framförallt är vid internt debiterade kostnader som det förekommit fall med bristfäl-

lig dokumentation. 

 

Dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende representation 

Revisorerna konstaterar att kommunen saknar dokumenterade riktlinjer och rutiner för 

intern och extern representation. Man anser därför att sådana riktlinjer bör tas fram och 

fastställas av kommunstyrelsen och nämnderna. 

 

Det är korrekt att det inte fastställts sådana riktlinjer. Frågan har diskuterats vid ett antal 

tillfälle men detta har inte utmynnat i att sådana riktlinjer upprättats. Det finns därför 

anledning att ta fram riktlinjer för representation, enligt revisorernas rekommendation, 

bla med det innehåll som föreslås i granskningen. Däremot anses det lämpligare att rikt-

linjerna fastställs av kommunfullmäktige och som ska gälla för samtliga nämnder i stäl-

let för att varje nämnd ska fatta beslut om egna riktlinjer. Eventuellt kan kommunstyrel-

sen besluta om tillämpningsföreskrifter som knyts till riktlinjerna. 

 

Riktlinjerna bör bland annat innefatta tydliga definitioner på intern och extern repre-

sentation, förhållningsregler för olika sammanhang, vilka krav som gäller på redovis-

ningsunderlag, regler för externa representationsgåvor och beslutanderätter. Eventuellt 

kan bestämmelser om utdelning av minnesgåvor samt uppvaktning av förtroendevalda 

och anställda också ingå i dessa riktlinjer. Sådana bestämmelser har sedan tidigare fast-

ställt i särskilt beslut. 

 

Mot bakgrund av de brister som framkommit vid olika kontroller finns det också skäl att 

genom ytterligare anvisningar informera om hur representationskostnader ska bokföras 

och vilka krav som finns på övrig dokumentation i form av exempelvis anteckningar om 

ändamålet med representationen och deltagare. I syfte att säkerställa att sådana anvis-

ningar tillämpas på ett korrekt sätt kan det vara lämpligt att genomföra särskilda utbild-

ningsinsatser. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 augusti 2017 

Revisionsrapport Granskning av kostnader för representation och resor 

Beslutsexpediering 
Kommunrevisionen 
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