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Inledning
Bakgrund och syfte

26 mars 2019

Syfte
Att bedöma om bolagen efterlever 
gällande regler samt göra en 
bedömning av huruvida eventuella 
policys och riktlinjer efterlevs inom 
respektive område.

Bakgrund
Som fördjupad granskning av den 
interna kontrollen har revisorerna gjort 
bedömningen att granska bolagens 
efterlevnad av rutiner och policys 
avseende resor och representation.
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Inledning
Revisionsfrågor

26 mars 2019

1 Finns dokumenterade riktlinjer och rutiner 
avseende representation och resekostnader?

2
3

Efterlevs gällande lagstiftning, skatteverkets 
allmänna råd och gällande policydokument inom 
området?

I vilken omfattning bedöms det finnas en tillräcklig 
internkontroll?
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Iakttagelser
Riktlinjer och rutiner

Bolagen har en framtagen personalhandbok 
vari riktlinjer och förhållningssätt inom ett 
flertal områden regleras och tydliggörs.

Det saknas fortsatt en framtagen policy för 
resor och representation i kommunen som 
helhet.

26 mars 2019
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Iakttagelser
Stickprov

20 stickprov för Kommunfastigheter i Laholm AB
25 stickprov för Laholmshem AB

Fakturor beslutsattesteras i flera fall av samma 
person som nyttjat varan eller tjänsten.

Utlägg som rör resor och representation ska 
enligt personalhandboken alltid ha en 
syftesbeskrivning och deltagarlista, något som 
inte alltid efterlevs

26 mars 2019
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Ingen avvikelse
En avvikelse
Två eller fler avvikelser
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Iakttagelser
Intern kontroll

Området för resor och representation har 
inte prioriterats i bolagens interna 
kontrollarbete.

De intern kontrollplanerna för 2017 och 
2018 är identiska.

26 mars 2019
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Bedömning

26 mars 2019

► Framtagen personalhandbok reglerar i delar området för 
resor och representation, men bör förtydligas.

► Rutinerna skulle kunna tydliggöras ytterligare avseende 
beslutsattestering vid de tillfällen då beslutsattestanten 
själv medverkar vid eller nyttjar tjänsten/varan.

► Beslutsattesteringen har avvikelser då 
attestering inte fullt ut efterlever rutiner i 
beslutad personalhandbok. 

► Resor och representation prioriterats 
inte inom ramen för bolagens interna 
kontrollararbete
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Rekommendationer

26 mars 2019

Säkerställa att rutiner och regelverk avseende beslutsattestering 
efterlevs.

Säkerställa att utlägg med kontokort avseende resor och 
representation följer framtagna riktlinjer i bolagets personalhandbok.

Säkerställa att området för resor och representation beaktas i det 
interna kontrollarbetet. 

Tydliggöra vad som är att förstå som tillåten kontra otillåten 
representation i bolagets personalhandbok.



Tack!
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