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Granskning av kostnader för representation och resor 

 

Kultur- och utvecklingsnämndens beslut 

Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kultur- och ut-

vecklingsverksamhetens skrivelse den 31 augusti som nämndens 

svar på revisionens granskning av kostnader för representation och 

resor.  

 

Ärendebeskrivning 

Revisionen har överlämnat en rapport angående av granskning av 

kostnader för representation och resor till nämnden. Revisionen be-

gär nämndens svar med anledning av granskningsrapporten senast 

den 13 oktober 2017. 

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma huruvida kommunsty-

relsen och nämnder har en tillräcklig intern kontroll avseende dessa 

kostnader för representation och resor. Revisorernas sammanfat-

tande bedömning är att kommunstyrelse och nämnder förefaller ha 

en tillfredställande intern kontroll avseende kostnader för represen-

tation. Man anser dock att en framtagen tydlig policy för represen-

tation samt ytterligare förtydligande av den bokföringsmässiga han-

teringen 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 in-

formation om syfte och deltagare framgår vid representationskostna-

der. Brister har framförallt noterats avseende internt debiterade kost-

nader. Riktlinjer och rekommendationer avseende vilka konton som 

representation skall konteras på tydliggörs ytterligare för att be-

gränsa 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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Svar avseende granskning av kostnader för representation och resor  

Förslag till beslut 
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar att lämna kultur- och utvecklingsverksamhetens 

skrivelse den 31 augusti som nämndens svar på revisionens granskning av kostnader för 

representation och resor.  

Ärendebeskrivning 
Revisionen har överlämnat en rapport angående av granskning av kostnader för 

representation och resor till nämnden. Revisionen begär nämndens 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 för representation och resor.  

Revisorernas sammanfattande 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  

 

Uppföljning och intern kontroll 
Under 2012, 2013 och 2016 har intern kontroll genomförts av bl.a. representationskost-

nader. Även nämndens uppföljningsplan för intern kontroll 2017 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, bl.a. med det innehåll som 

föreslås i granskningen. Däremot anses det lämpligare att riktlinjerna fastställs av 

kommunfullmäktige och som ska gälla för samtliga nämnder i stället för att varje nämnd ska 

fatta beslut om egna riktlinjer. Eventuellt kan kommunstyrelsen besluta om 

tillämpningsföreskrifter som knyts till riktlinjerna. 

 

Riktlinjerna bör bland annat innefatta tydliga definitioner på intern och extern representation, 

förhållningsregler för olika sammanhang, vilka krav som gäller på redovisningsunderlag, 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 fastställt 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 anvisningar tillämpas på ett 

korrekt sätt kan det vara lämpligt att genomföra särskilda utbildningsinsatser. 

 

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

och utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden. I 
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kommunledningskontorets förslag till yttrande föreslås att kommunledningskontoret ges i 

uppdrag att senast den 30 juni 2018 lägga fram förslag på policy för intern och extern 

representation. Som beskrivs ovan anses det mest lämpligt att policy och riktlinjer fastställs av 

kommunfullmäktige som sedan gäller för samtliga nämnder. Kommunstyrelsen förväntas fatta 

beslut om detta den 12 september 2018.   

 

I den samordnade förvaltningen samordnas verksamheternas fortsatta arbete kring 

granskningsområdet.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och utvecklingsverksamhetens tjänsteskrivelse den 31 augusti 2017. 

Revisionens rapport Granskning av kostnader för representation och resor 

Beslutet skickas till: 
Revisionen 

 

 

 

 

Ulf Mattsson 

Verksamhetschef  

Kultur- och utvecklingsnämnden 
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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun granskat
kommunens kostnader för representation och resor. Syftet med granskningen har varit att
bedöma huruvida kommunstyrelsen och nämnder har en tillräcklig intern kontroll avseende
dessa kostnader.

Laholms kommun saknar dokumenterade riktlinjer och rutiner för representation. Vad gäller
den redovisningsmässiga hanteringen av representationskostnader finns tydliga riktlinjer och
angivelser av de beloppsgränser som gäller för momsavdrag. Det finns även av
kommunfullmäktige antagna bestämmelser om minnesgåvor och uppvaktning. Av
bestämmelserna framgår när minnesgåva och uppvaktning får lämnas till förtroendevalda och
anställda samt vilka beloppsgränser som gäller. Det finns även en framtagen och i
kommunstyrelsen fastställd resepolicy som behandlar de övergripande riktlinjerna för resor.
Därutöver finns ett av kommunfullmäktige separat antaget ”Utlandsresereglemente”. Kontroll
av stickprov på representationskostnader finns med i nämndernas intern kontrollplaner för
2016 och 2017. Vi ser det som positiv att kommunen själv identifierat detta som ett område
där det föreligger risk för fel.

Vår bedömning är att dokumenterade policys, riktlinjer och rutiner för representation bör tas
fram. Av riktlinjerna bör det tydligt framgå med beloppsgränser vad som är tillåtet vad gäller
både omfattning och sammanhang avseende såväl intern som extern representation.
Riktlinjerna bör även hantera vad som gäller för externa representationsgåvor. Av genomförda
stickprovskontroller har det dock inte framkommit någon representation som enligt vår
bedömning överstiger vad som kan anses vara rimligt. En fastställd policy för representation
skulle dock tydliggöra vad som är tillåtet och bidra till en enhetlig hantering inom kommunen.

Våra stickprovskontroller visar att den momsmässiga hanteringen i de allra flesta fall har skötts
korrekt och i enlighet med skatteverkets allmänna råd samt kommunens anvisningar. Några
stickprov avseende representation har däremot uppvisat bristfällig information om deltagare
och syfte, detta gäller framförallt internt debiterade kostnader. Vidare visar vår granskning att
kontering av representationsliknande kostnader i en del fall sker på felaktiga konton, som ej är
avsedda för representation. Vi rekommenderar att riktlinjer och rekommendationer avseende
vilka konton som representation skall konteras på tydliggörs ytterligare för att begränsa felaktig
kontering. Vidare rekommenderar vi att utbildningsinsatser genomförs av berörd personal, där
det tydliggörs vad som avses med representation och hur det skall hanteras
bokföringsmässigt.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelse och nämnder förefaller ha en
tillfredställande intern kontroll avseende kostnader för representation. En framtagen tydlig
policy för representation samt ytterligare förtydligande av den bokföringsmässiga hanteringen
bör dock innebära att den interna kontrollen stärks ytterligare.

Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer:

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

u Åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att information om syfte och deltagare framgår
vid representationskostnader. Brister har framförallt noterats avseende internt
debiterade kostnader.
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u Riktlinjer och rekommendationer avseende vilka konton som representation skall
konteras på tydliggörs ytterligare för att begränsa felaktig kontering.

u 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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2. Inledning

2.1. Bakgrund

Representation är ett samlingsbegrepp för gästfrihet som en myndighet mottar från eller visar
utomstående kontakter (extern representation). Den externa representationen ska ha ett direkt
samband med verksamheten och syfta till att inleda eller utveckla förbindelser som är viktiga
för verksamheten. Representation kan även vara motsvarande gästfrihet från myndigheten
gentemot den egna personalen i syfte att öka trivseln och främja en god atmosfär på
arbetsplatsen (intern representation).

Vilka regler som finns för representation och sättet att följa dessa regler kan påverka
allmänhetens förtroende för den kommunala verksamheten även om de totala kostnaderna för
representation relativt sett är begränsade. Med bakgrund av revisorernas risk- och
väsentlighetsbedömning angående risk för förtroendeskada har revisorerna funnit anledning
att klarlägga hur reglerna för representation ser ut och följs inom Laholms kommun samt
granska hur kommunstyrelse och nämnder säkerställer att representationen hanteras på ett
korrekt sätt. Då resor kan förekomma i samband med representation har även dessa
kostnadsslag valts ut för granskning.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens övergripande syfte är att bedöma huruvida kommunstyrelse och nämnder har

en tillräcklig intern kontroll avseende representation.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

Ñ I vilken omfattning förekommer intern respektive extern representation samt
resekostnader?

Ñ Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende representation beslutade av
kommunstyrelsen och nämnderna?

Ñ Framgår det tydligt i eventuella riktlinjer för representation vad som är tillåtet vad gäller
omfattning och sammanhang?

Ñ Efterlevs gällande lagstiftning, skatteverkets allmänna råd och av kommunen beslutade
policydokument inom området?

Ñ Är bokföringshanteringen förenlig med rutiner och policys?

2.3. Metod och avgränsning

Granskningen avser verifikationer och leverantörsfakturor under 2017 tom april månad. De
kostnadsslag som varit aktuella är representation, resor och kurs/konferens. Granskningen har
grundats på dokumentstudier och stickprovskontroller. Vid granskning av stickprov bestående
av 55 verifikationer/leverantörsfakturor har kontroll skett av att redovisning sker i enlighet med
kommunens styrprinciper, att kostnaderna är korrekt bokförda samt att attest skett av behörig
person enligt uppsatta attestförteckningar inom kommunen. Initialt har en bedömning
genomförts utifrån en resultaträkning över exakt vilka konton som skulle ingå i urvalet. De 35
största posterna har valts ut på berörda konton, därtill valdes 20 poster ut slumpmässigt på
samma konton. Antal stickprov på resp nämnd har fördelats i förhållande till det totala antalet
verifikationer/leverantörsfakturor.
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Utöver detta har kontering av verifikationer/leverantörsfakturor från fem utvalda leverantörer

kontrollerats för att säkerställa en korrekt kontering.

2.4. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som
utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån
lagar och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också
ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.

Ñ Lag (1997:614) om kommunal redovisning kap 2, 2 § och 4 §

Ñ Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:5) för representation

Ñ Kommunallagen 6 kap. 7 §

Ñ Mervärdesskattelagen (1994:200)

Ñ Styrdokument och riktlinjer på området beslutade av kommunfullmäktige

2.5. Ansvarig nämnd

Granskningen avser kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, kultur- och

utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden.
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3. Representation och resor Laholms kommun

I detta kapitel besvaras revisionsfrågorna: I vilken omfattning förekommer intern respektive
extern representation samt resekostnader? Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner
avseende representation beslutade av kommunstyrelsen och nämnderna? Framgår det tydligt
i eventuella riktlinjer för representation vad som är tillåtet vad gäller omfattning och
sammanhang?

3.1. Styrande dokument

Laholms kommun saknar riktlinjer och policys för representation. Vad gäller utdelning av
minnesgåva samt uppvaktning finns det dock framtagna skriftliga bestämmelser. Även vad
gäller resor finns det en framtagen resepolicy samt ett utlandsresereglemente.

3.1.1. Skatteverket

I skatteverkets allmänna råd 2004:5 framgår att representation enligt 16 kap. 2 §
inkomstskattelagen (1999:1229) skall ha ett omedelbart samband med näringsverksamheten
för att avdragsrätt skall medges. Vidare framgår att avdrag endast får göras med vad som
anses skäligt. För inkomstbeskattning medges ej avdrag för annat än förfriskningar och enklare
förtäring ex. kaffe, te, kakor, bullar och enklare smörgås. Avdrag för moms får göras på ett
underlag som uppgår till högst 300 kr exklusive moms per person och tillfälle, dvs. avdrag för
moms får göras med högst 36 kr per person. Lyxbetonad representation beviljas ej avdrag,
med lyxbetonad representation anges som exempel specialarrangerad underhållning eller
jaktutflykter. Vidare bör försiktighet iakttas vid återkommande representation mot en och
samma person eller grupp.

Representation delas in i extern och intern representation. Extern representation avser
affärsförhandlingar eller representation med PR-syfte. Intern representation avser
personalfester, informationsmöten, styrelsesammanträden, revision och bolagsstämma.
Representation kan även förekomma i form av gåvor, reklamgåvor av obetydligt värde eller
representationsgåvor. Representationsgåvor skall ha ett omedelbart samband med
verksamheten och avdrag medges för skäligt belopp till högst 180 kr plus mervärdesskatt per
person.

Enligt skatteverkets allmänna råd 2004:5 bör verifikat avseende representation visa
sambandet mellan verksamheten och de personer som deltagit. Detta kan exempelvis göras
genom anteckningar på verifikatet som anger syfte med representationen, namn och yrke på
deltagande personer. I mervärdesskattelagen (1994:200) 11 kap. 8-9 § finns vidare uppgifter
på formkrav på en faktura för att avdrag för mervärdesskatt skall medges. Dessutom innehåller
bokföringslagen (1999:1078) 5 kap. 6-9 § krav om vilka uppgifter som skall finnas på ett
verifikat.

3.1.2. Attest

Kommunfullmäktige i Laholms kommun har 2007-05-31, 88 § antagit ett ”Reglemente för attest
och kontroll av ekonomiska transaktioner”. Av reglementet framgår att kommunstyrelsen har
ansvar för utfärdandet av kommunens gemensamma tillämpningsanvisningar till reglementet.
Respektive nämnd ansvarar för att reglementet efterföljs och skall vid behov utfärda ytterligare
tillämpningsanvisningar. Verksamhetscheferna ansvarar inom nämndens verksamhetsområde
för att handläggarna är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd.
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Reglementet anger att attestrutinerna och kontrollerna skall vara utformade på sådant sätt att
den interna kontrollen kan anses vara tillräcklig. Huvudregeln är att ingen person skall hantera
en transaktion från början till slut. Den som utför attest skall besitta tillräcklig kompetens för att
genomföra kontrollen. Målsättningen med kontrollerna av ekonomiska transaktioner är att
säkerställa korrekthet avseende prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor,
bokföringstidpunkt, kontering och beslut. Av tillämpningsanvisningarna till reglemente för attest
och kontroll av ekonomiska transaktioner framgår att beslutsattestanten är den som har
yttersta ansvaret för att transaktionen är korrekt. I tillämpningsanvisningarna beskrivs vidare
att det ej är tillåtet att beslutsattestera kostnader och intäkter som berör vederbörande
personligen, som exempel anges representation.

I kommunens handbok för elektronisk leverantörsfaktura hantering framgår att en faktura
måste vara attesterad av minst två personer, en mottagnings-/granskningsattestant och en
beslutsattestant, för att fakturan skall kunna gå iväg för betalning i systemet.

3.1.3. Policys och riktlinjer

Representation

Laholms kommun har inte antagit någon policy och/eller riktlinjer för representation.

Kommunfullmäktige har 2004-03-25 antagit ”Bestämmelser om utdelning av Laholms
kommuns minnesgåva samt om uppvaktning”.  Av bestämmelserna anges att minnesgåva
utdelas till förtroendevald som innehaft uppdrag i minst 20 år eller som vid avgång innehaft
uppdrag i minst 10 år. Minnesgåva delas även ut till anställd som varit i kommunen minst 25
år eller som vid avgång innehaft anställning i 20 år. I bestämmelserna framgår att gåvan skall
vara av minneskaraktär samt beloppsgränser finns angivna för olika uppdrags-/anställningstid.

I Laholms kommuns ”Anvisningar för hantering av mervärdesskatt” finns anvisningar för
hantering av moms vid kostnader för representation. I anvisningarna beskrivs vad som avses
med extern och intern representation samt att syfte med representationen och deltagare skall
framgå av anteckning på fakturan eller kvittot. Beloppsgränser finns angivna med samma
gränser som skatteverkets riktlinjer, vilket innebär att vid intern och extern representation i form
av måltider så får avdrag för moms göras på ett maximalt underlag om 300 kr per person och
för kringkostnader gäller avdrag på ett maximalt underlag om 180 kr per person. Vidare finns
det även angivet vilka beloppsgränser som gäller för gåvor. Av anvisningarna framgår att det
yttersta ansvaret för att korrekt momsavdrag görs vilar på beslutsattestanten.

I kommunens handbok för elektronisk fakturahantering finns beskrivit att för kostnadsslagen
representation och kurser kräver det elektroniska fakturahanteringssystemet att det görs en
elektroniskanteckning i systemet för att fakturan skall kunna attesteras.

Resor

En resepolicy finns antagen för Laholms kommun, fastställd i kommunstyrelsen 2012-01-17.
Policyn behandlar i huvudsak att resor skall planeras så att det sker så kostnadseffektivt som
möjligt med hänsyn tagen till miljö och säkerhet. Alternativa sätt att kommunicera skall
stimuleras ex. telefonmöte, att cykel och kollektivtrafik skall användas när det är möjligt samt
att längre resor inom landet i första hand skall ske med tåg eller buss.

Kommunfullmäktige har även 1992-01-16 § 5 antagit ett ”Utlandsresereglemente”. Av
reglementet framgår att tillstånd för förtroendevalda och anställda att genomföra resor till
utlandet skall prövas av ansvarig nämnd. Kommunstyrelsens ordförande får dock genomföra
tjänsteresor inom Norden utan att tillstånd krävs.
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3.2. Omfattning av representation och resor

I diagram 1 nedan framgår Laholms kommuns kostnader som konterats på konton för intern
respektive extern representation och resor under åren 2013-2016. Kostnaderna för resor och
intern representation är väsentligt högre än kostnaderna för extern representation.
Resekostnaderna ökade markant mellan 2013 och 2015, för att därefter minska något under
2016. Kostnader för intern representation har ökat markant mellan åren, medans kostnaderna
för extern representation har varit jämn under perioden. Se diagram 2 för vidare kommentarer
avseende representation.

Diagram 1

Av diagram 2 nedan framgår Laholms kommuns kostnader som konterats på konton för intern
respektive extern representation 2013-2016. Av diagrammet framgår att extern representation
har legat på en stabil nivå mellan 2013-2016. Kostnaderna för intern representation har ökat
under perioden, en ökning av kostnaderna är att förvänta då även antalet anställda i
kommunen har ökat under perioden. I enlighet med förväntningarna är extern representation
väsentligt lägre än intern representation. Intern representation riktar sig mot kommunens
anställda och kan exempelvis förekomma vid personalfester, informationsmöten,
arbetsplatsträffar och gåvor till anställda, medan extern representation riktar sig till
affärskontakter och kan förekomma i samband med invigningar, jubileum etc.
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Diagram 2

3.3. Uppföljning/intern kontrollplan

I intern kontrollplanerna 2016 och 2017 för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden,
kultur- och utvecklingsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och socialnämnden finns det
medtaget en punkt avseende representation. Punkterna avser stickprov på
representationskostnader vad gäller kvaliteten på redovisningen avseende kontering, moms,
syfte och underlag.

I uppföljningen av 2016 års intern kontrollplaner framgår att i princip samtliga nämnder noterat
någon brist vid sina stickprov. Några felkonteringar har noterats samt några stickprov där syfte
och deltagare ej framgår har noterats, detta gäller främst internt fakturerade kostnader. I intern
kontrolluppföljningarna för två av nämnderna framförs att en informationsinsats bör genomförs
samt att de ekonomiadministrativa anvisningarna bör kompletteras med vad som gäller vid
intern och extern representation.

3.4. Bedömning utifrån revisionsfrågorna

Ñ I vilken omfattning förekommer intern respektive extern representation samt
resekostnader?

Som framgår av diagram 1 ovan är kostnaderna för resor och intern representation väsentligt
högre än kostnaderna för extern representation. Detta är i enlighet med förväntningarna då
extern representation normalt endast förekommer med begränsad omfattning i kommuner.
Kostnaderna för resor har ökat under perioden 2013 till 2016, ökningen bedöms ej som orimligt
beaktat att antalet anställda i kommunen har ökat under motsvarande period.

Diagram 2 ovan visar att kostnaderna för extern representation ha legat på en stabil nivå
mellan åren. Diagrammet visar samtidigt en ökning avseende intern representation under
2013-2016, vilket till stor del kan förklaras av kommunens ökade personalstyrka under
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perioden. Vi anser att man bör fortsätta följa kostnadsutvecklingen för att säkerställa att det
inte är en generell ökning av kostnaderna för representation som sker.

Ñ Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende representation beslutade av
kommunstyrelsen och nämnderna?

Laholms kommun saknar dokumenterade riktlinjer och rutiner för representation. Vad gäller
den redovisningsmässiga hanteringen av representationskostnader finns tydliga riktlinjer och
angivelser av de beloppsgränser som gäller för momsavdrag. Det finns även av
kommunfullmäktige antagna bestämmelser om minnesgåvor och uppvaktning. Av
bestämmelserna framgår när minnesgåva och uppvaktning får lämnas till förtroendevalda och
anställda samt vilka beloppsgränser som gäller. Det finns även en framtagen och i
kommunstyrelsen fastställd resepolicy som behandlar de övergripande riktlinjerna för resor.
Därutöver finns ett av kommunfullmäktige separat antaget ”Utlandsresereglemente”. I
nämndernas intern kontrollplaner för 2016 och 2017 finns en punkt medtagen avseende
kontroll av kostnader för representation, vi ser det som positiv att kommunen själv identifierat
detta som ett riskområde och att uppföljning genomförs.

Vår bedömning är att dokumenterade riktlinjer och rutiner för intern och extern representation
bör tas fram och fastställas av kommunstyrelsen och nämnderna. Dokumenterade riktlinjer
och rutiner tydliggör för samtliga vad som gäller och bör således minska eventuella risker för
att förtroendeskador uppstår.

Ñ Framgår det tydligt i eventuella riktlinjer för representation vad som är tillåtet vad
gäller omfattning och sammanhang?

Policy för representation saknas. Vad gäller minnesgåvor och uppvaktning av förtroendevalda
och anställda framgår tydligt i bestämmelserna vad som gäller, vid vilka sammanhang och
vilka beloppsgränser som skall tillämpas. Tydliga riktlinjer för den redovisningsmässiga
hanteringen avseende momsavdrag finns, där det även görs beskrivning av vad som avses
med representation.

Vår bedömning är att dokumenterade policys, riktlinjer och rutiner för representation bör tas
fram. Av riktlinjerna bör det tydligt framgå med beloppsgränser vad som är tillåtet vad gäller
både omfattning och sammanhang avseende såväl intern som extern representation.
Riktlinjerna bör även hantera vad som gäller för externa representationsgåvor. Tydliga riktlinjer
är en förutsättning för att bidra till en enhetlig hantering inom kommunens samtliga nämnder.
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4. Stickprovskontroller

I detta kapitel besvaras revisionsfrågorna: Efterlevs gällande lagstiftning, skatteverkets
allmänna råd och av k ommunen beslutade policydokument inom området? Är
bokföringshanteringen förenlig med rutiner och policys?

4.1. Genomförande

Stickproven kan delas in i två delar enligt följande:

1. Inledningsvis kontrollerades 55 stickprov. Urvalet gjordes utifrån en bedömning av vilka
konton som kostnader avseende representation kunde förekomma på. Konton som
valdes ut var intern respektive extern representation, hotell och logi, flyg, övriga
personalbefrämjande åtgärder, representationsgåvor, kurs- och konferensavgifter,
studiebesök. 35 stickprov valdes ut utifrån att de avsåg större poster, viss viktning
skedde mellan respektive konto för att få med stickprov från olika konton. Därefter
valdes 20 stickprov ut slumpmässigt från samma konton. Vid granskning av verifikaten
för stickproven kontrollerades huruvida kontering skett på korrekt konto, att syfte och
deltagarförteckning framgick av verifikatet om kostnaden avsåg representation, att
moms hanterats korrekt samt att attest skett enligt kommunens attestreglemente.

2. Fem vanligt förekommande leverantörer avseende kostnader för representation valdes
ut för ytterligare granskning. Samtliga fakturor/verifikat för leverantörerna under
perioden jan till april 2017 kontrollerades översiktligt, vilket avsåg ca 230 st.
Granskningen av stickproven syftade i huvudsak till att kontrollera om korrekt kontering
skett, vid granskningen noterades även om syfte samt deltagarförteckning framgick i
de fall verifikatet avsåg representation.

4.2. Iakttagelser

1. Vid granskning av stickproven i del ett noterades att i de fall kontering av representation
skett på konton avsedda för representation efterföljdes också uppsatta riktlinjer i de
flesta fall. För merparten av verifikaten framgick syfte och deltagare samt momsen
hade i de flesta fall hanterats korrekt. Tre avvikelser noterades avseende felaktigt
momsavdrag, varav ett avsåg för lite avdragen moms. 12 avvikelser noterades vad
gäller att syfte och/eller deltagare ej framgick av verifikatet alternativt att informationen
var bristfällig. Av verifikaten som saknade information om syfte och/eller deltagare
avsåg sex stycken internt debiterade kostnader. Av de stickprov som var bokförda som
representation noterades fyra avvikelser där annat än representation avsågs, i de
granskade fallen avsågs istället logi, konferens och utbildning. Två stickprov noterades
där felaktig bokföring skett mellan intern och extern representation. Två stickprov var
bokförda som personalbefrämjande åtgärder men bedömdes i granskningen avse
konferens och/eller utbildning.  Efter genomförd granskning kan vi dessutom konstatera
att för resekostnader finns inga av kommunen uppsatta krav på att redovisa syfte
och/eller deltagare.

Vid kontroll av de stickprov som konterats på andra konton än de avsedda för
representation noterades en avvikelse, där kostnaderna bedömdes vara
representation men var bokförd som studiebesök. I granskningen noterades några
stickprov där konteringen inte kunde bedömas på grund av att verifikatet inte innehöll
tillräckligt med information för bedömning.
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Vidare kan vi efter genomförd granskning konstatera att hantering av kostnader i form
av enklare förtäring så som fika inte hanteras enhetligt. I en del fall bokförs detta som
intern representation och i en del fall som personalbefrämjande åtgärder.

I granskningen noterades inga avvikelser vad gäller attestering, majoriteten av de
granskade verifikaten var elektroniskt attesterade.

2. I del två av stickproven där kontroll skedde av vanligt förekommande leverantörer
avseende representation noterades ca 45 stickprov som bedömdes kunna vara fel
konterade. Det kan konstateras att avvikelserna avsåg felaktig kontering där
representationsliknande kostnader hade konterats på andra konton än de avsedda för
representation. Kontering hade istället i huvudsak skett på konton som avsåg livsmedel
och måltider. Det bör dock noteras att det i ett antal fall var svårt att bedöma huruvida
kostnaden var korrekt konterad på grund av att verifikatet inte innehöll tillräcklig
information för bedömning. Av de granskade stickproven som avsåg representation
noterades inga felaktigheter avseende momsavdrag.

4.3. Bedömning utifrån revisionsfrågorna

Ñ Efterlevs gällande lagstiftning, skatteverkets allmänna råd och av kommunen
beslutade policydokument inom området?

Ñ Är bokföringshanteringen förenlig med rutiner och policys?

Vi kan efter genomförd granskning konstatera att policydokument för resor finns fastställt,
motsvarande saknas dock för representation. Utifrån genomförda stickprovskontroller kan vi
inte se några indikationer på annat än att kommunens resepolicy, gällande lagstiftning och
skatteverkets allmänna råd i allt väsentligt efterlevs.

I kommunens anvisningar för hantering av mervärdesskatt finns tydliga anvisningar för
momsmässighantering av representationskostnader samt anvisningar om att verifikatet alltid
måste innehålla uppgift om deltagare och syfte. Våra stickprovskontroller visar att den
momsmässiga hanteringen i de allra flesta fall har skötts korrekt i enlighet med skatteverkets
allmänna råd samt kommunens anvisningar. Några stickprov avseende representation har
dock uppvisat bristfällig information om deltagare och syfte, detta gäller framförallt internt
debiterade kostnader.

Av genomförda stickprovskontroller har det inte framkommit någon representation som enligt
vår bedömning överstiger vad som kan anses vara rimligt. En fastställd policy för
representation skulle dock tydliggöra vad som är tillåtet.

Vår granskning visar att kontering av representationsliknande kostnader i en del fall sker på
felaktiga konton, som ej är avsedda för representation exempelvis konton för livsmedel och
måltider. Av granskningen kan vi även konstatera att hantering av enklare förtäring så som fika
inte hanteras enhetligt. Vi rekommenderar att riktlinjer och rekommendationer avseende vilka
konton som representation skall konteras på tydliggörs ytterligare för att begränsa felaktig
kontering. Vidare rekommenderar vi att utbildningsinsatser genomförs av berörd personal, där
det tydliggörs vad som avses med representation och hur det skall hanteras
bokföringsmässigt.

Efter genomförd stickprovsgranskning kan vi således sammanfattningsvis konstatera att
kommunstyrelsen bör säkerställa att syfte, deltagarförteckning alltid tydlig framgår vid
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representationskostnader. Vidare bör enligt vår bedömning kommunstyrelsen tillse att
förtydligande och utbildning av berörd personal genomförs för att säkerställa en inom
kommunen enhetlig och korrekt hantering av representationskostnader.

Laholm den 21 juni 2017

Linn Höglund
Revisor
EY
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