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Granskning av kostnader för representation och resor 

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 internkontrollplaner för 2016 och 2017. Vi ser det som 

positivt 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 är 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: 

 Policy för intern och extern representation bör utvecklas och fastställas, 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 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. 
 



 
  

   

 

Gjorda iakttagelser och bedömning har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. 

Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 13 oktober 2017.  
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