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1 INLEDNING

1.1 Syfte

Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har av de förtroendevalda revisorerna fått
i uppdrag att granska leverantörsfakturor.

Syftet med revisionen är att bedöma om den interna kontrollen är utformad på ett ända-
målsenligt och säkert sätt, det vill säga att inköp och redovisning sker i enlighet med
gällande kommunregler, att de konterats rätt, att samtliga underlag bifogats, att moms-
avdrag skett samt att minst två attesterat varav en utsedd beslutsattestant.

1.2 Metod

En utsökning har gjorts av fakturor gällande representation, personalvård, utlandsresor
samt resor som faktureras av Resesäljarna. Eftersom utlandsresor ej är ett eget kostnads-
slag har dessa utsökts i samband med kontroll av fakturor från Resesäljarna. Ett stickprov
på ca 300 fakturor ur kommunens ekonomisystem har granskats och avstämts mot faktura-
underlag, underlag som aktuell attestförteckning, kontroll att momsavdrag har skett, att
kostnadskonteringen är korrekt samt gällande kommunregler. Detta urval har sedan delats
upp förvaltningsvis för att på ett tydligare sätt kunna upptäcka var eventuella avvikelser
från kommunens regler uppstår.

Vid utsökningen av fakturor från Resesäljarna sökte vi på Reseboden AB, Resesäljarna
Resebyrå AB samt Piteå Resebyrå AB för att få stickprov från hela verksamhetsåret.
Företaget bytte namn vid tre tillfällen under året. Alla fakturor med belopp överstigande
10 000 kronor granskades. Vid utsökning av fakturor avseende personalvård har rehabili-
tering undantagits då detta granskades år 2004. Vi granskade tre olika kostnadsslag; Frisk-
vård, övriga kostnader för hälsovård samt uppvaktning/minnesgåvor personal.

När det gäller den reviderade versionen är det endast representation, extern och intern,
som har gåtts igenom. Vi har granskat om man har lämnat något syfte med represen-
tationen och om man har skrivit ner vilka personer som har deltagit.
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2 INTERN KONTROLL

Intern kontroll är fundamentalt ett lednings- och styrverktyg för såväl den politiska led-
ningen som förvaltningarna. Kontrollsystemen medverkar till en säker och effektiv verk-
samhet, skyddar mot förlust eller förstörelse av kommunens tillgångar och borgar för en
rättvisande redovisning. Men den interna kontrollen syftar inte minst till att skydda för-
troendevalda och personal mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Dessutom
torde vetskap om förekomsten av att fungerande kontroller finns i sig undanröja eventuella
misstankar om misstag och oegentligheter.

Den interna kontrollen ska vara ändamålsenlig, praktiskt utformad och anpassad till kom-
munens behov och förutsättningar. Det övergripande ansvaret för den interna kontrollen
vilar på kommunstyrelsen. Ytterst är dock varje styrelse/nämnd ansvarig för att olika
kontrollmoment vidtas samt att kommunens internkontrollregler efterlevs.

2.1 Generella likheter/olikheter

Vid granskningen upptäckte vi olika mönster för de olika förvaltningarna. Av bilaga 1
framgår stickprovet.

På den Tekniska förvaltningen och Näringslivsstyrelsen lyckas man väldigt bra med
redovisning av deltagare och med syftet vid representationen. Det motsatta gäller då för
Socialförvaltningen samt Barn- och utbildningsnämnden. Där man kan se är att
Socialförvaltningen generellt brister i att ange ett syfte med representationen och BUN
saknar uppgifter om vilka som deltagit vid representationstillfället. Även förvaltningarna
Kultur & Fritid, Räddningstjänsten och Miljö & Bygg brister i angivandet av deltagare
och syfte, trots att de utgör en väldigt liten del av representationen.

2.2 Representation

Kommunfullmäktige i Boden har 1996-06-14, § 122, antagit regler för representation.
Dessa regler ligger ute på intranätet vilket gör att alla inom Bodens kommun som har en
egen ansvarskod har möjlighet att ta del av dem. Reglerna innefattar både intern och
extern representation. Intern representation avser representationen i form av mat och dryck
för den egna personalen i samband med exempelvis avtackningar, informationsmöten och
interna kurser. Övrig representation är extern representation riktad till affärsförbindelser
och liknande. Enligt kommunens regelverk ska representationen styrkas genom anteck-
ning av namn på deltagare samt vem de företräder, ändamål och i vilket syfte representa-
tionen sker.
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2.2.1 Resultat extern representation

Vi har vid granskningen av extern representation granskat ca 38% av fakturorna. Gransk-
ningen visar att bokföringen av kostnader har varit korrekta i jämförelse med faktura-
underlaget. Moms har bokförts i samtliga fall utom fem varav ett är ersättning för egna
utlägg. Generellt kan sägas att syfte saknas i minst 60% av fallen. Undantag är Närings-
livsförvaltningen och Tekniska förvaltningen. Samma sak gäller för dokumentation av
deltagare.

Deltagare som t ex ”konferens”, ”vänortsbesök från Finland” och ”Rysslandsbesök”
räcker inte för att det ska godkännas som deltagarförteckning. Man kan med fakturan
bifoga en deltagarförteckning som oftast finns vid dylika tillfällen.

Vid inget av dessa tillfällen har drycker med högre alkoholhalt än vin serverats. Eftersom
granskningen även skett förvaltningsvis kan man se att vissa förvaltningar är bättre på att
dokumentera sin representation än andra förvaltningar.

2.2.2 Resultat intern representation

Vid granskningen av den interna representationen utsöktes ca 9% av fakturorna. Samtliga
fakturor har kostnadsbokförts korrekt. Moms är bokförd korrekt i samtliga fall utom två.
Syfte med representation samt deltagarlista förekommer mer frekvent jämfört med den
externa representationen. Vid inget av dessa tillfällen har drycker med högre alkoholhalt
än vin serverats. I likhet med extern representation har Näringslivsförvaltningen och
Tekniska förvaltningen betydligt högre andel notering vad gäller syfte och deltagare.

2.3 Attestering/kontering

Att attestera innebär att kontrollera och bekräfta att rätt/behörig person har utfört hand-
lingar på ett korrekt sätt utifrån rätt förutsättningar. Attestering av ekonomiska transaktio-
ner är en av flera kontrollåtgärder och ska inte förväxlas med själva beslutsfattandet, t ex
inköpsbeslut, som styrs av beslutade delegationsordningar.

Attesteringen är en del av den interna kontrollen. Det är viktigt att attestrutinerna är ut-
formade med hänsyn till övriga kontroller i kommunens totala organisation så att varje
verksamhets interna kontroll får en rimlig omfattning. Dock bör alltid eftersträvas att
minst två personer blir inblandade i varje enskild affärstransaktion.

En god intern kontroll kännetecknas av en väl genomtänkt ansvars- och befogenhets-
fördelning som tar hänsyn till verksamhet, organisation och personalens kompetens.
Denna bör vara dokumenterad på något sätt. Detta kan ske i kombination av olika doku-
ment t ex delegeringsordning, beskrivningar av arbetsfördelning inom en funktion, i
attestordning etc. Att det finns någon form av dokumentation av kommunens ansvars- och
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befogenhetsfördelning är viktigt för att alla som arbetar och verkar i kommunen ska ha
vetskap om och förstå innebörden av sitt eget ansvar.

2.3.1 Resultat

Attestering
Den elektroniska hanteringen sker på tre registreringsenheter på ekonomikontoret, tek-
niska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Attesten sker elektroniskt genom
tilldelning av speciellt sign-on. Behörighetstilldelningen begränsas till budgetansvaret och
i systemet är inlagt en spärr som säkrar att fakturan inte kan släppas till betalning förrän
två attesterat densamma. På vissa mindre förvaltningar har konteringsbehörigheten knutits
till två personer.

Ansvaret för att utse beslutsattestant ligger på respektive nämnd och översyn sker årligen
via påminnelse i bokslutsanvisningarna. Enligt reglementet åligger det nämnden att under-
rätta beslutsattestanter och ekonomikontoret om vilka som utsetts. Förvaltningarna ansva-
rar själva för att meddela förändringar som sker under året och behörighet att lägga upp
och ta bort ansvarskoder ligger på ekonomikontoret.

Vi har i vår granskning avstämt ca 300 verifikat mot underlag och regler utifrån att de
konterats rätt och attesterats av rätt beslutsattestant samt att minst två personer attesterat
samtliga verifikat. Eftersom kommunens ekonomisystem medför att alla fakturor måste
attesteras av minst två personer gör detta att inga fakturor godkänns om inte detta efter-
levs. Vad som ibland inte framgår är vem som har attesterat fakturan. Detta har upptäckts i
fem fall. De rader som ska vara ifyllda med attestanternas namn har varit tomma eller som
i två fall enbart ifyllda med initialer.

Vi har även funnit att vid två tillfällen har de som ska attestera fakturan deltagit på midda-
gar vid representation samt vid tre tillfällen har beslutsattestanten deltagit vid utlandsresor.

Förteckningen över de som har attesträtt har inte varit kompletterad i socialnämndens fall
där det enligt förteckningen har varit fel beslutsattestant vid 8 tillfällen.

Vid attestering/kontering av fakturorna ska enligt reglementet de som utför denna uppgift
fylla i anteckningsrutan med kommentarer kring fakturan såsom syften, deltagare etc.
Återigen kan man se att vissa förvaltningar är bättre än andra när det gäller detta. Generellt
kan sägas att då en faktura inte gäller representation så är denna ruta inte ifylld.

Kontering
Konteringen för kostnaderna på samtliga fakturor har utförts på ett korrekt sätt. Vid 18 till-
fällen har moms ej bokförts, av dessa tillfällen utgör åtta EU-moms. För EU-moms gäller
den så kallade ”destinationsprincipen”. Detta är en regel som säger att momsen ska till-
falla staten i det land där en vara konsumeras. För tjänster gäller att beskattning i Sverige
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endast kan ske om tjänsten anses vara omsatt inom landet. Huvudregeln är att en tjänst
anses vara omsatt i det land där säljaren bedriver sin verksamhet.

2.4 Fakturor från Resesäljarna

Granskning av ett stickprov om ca 80 fakturor från Resesäljarna har utförts. Vid tre till-
fällen framgick inte vem som attesterat fakturorna varav en attest endast framgick med
initialer. Kontering av moms har skett till rätt belopp, åtta fakturor av urvalet var utlands-
resor och då gäller grundregeln för EU-moms, destinationsprincipen. Vid tre tillfällen har
beslutsattestant deltagit vid utlandsresor. I övrigt har inget funnits att anmärka på.

2.5 Personalvård

Vid granskningen har vi tittat på 45 fakturor och då har vi funnit att kommunens attest-
reglemente efterlevs. I tre fall har däremot ingen moms bokförts. Två avslutningsgåvor i
form av en vattenblandare samt en TV-apparat granskades. I övrigt fanns inget att an-
märka på.
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3 Revisionell bedömning

Generellt kan vi konstatera att den interna kontrollen avseende inköp och redovisning av
leverantörsfakturor fungerar på ett tillfredställande och för kommunen ändamålsenligt sätt.
När det gäller attestering av fakturor vet man att det system som kommunen använder inte
tillåter att annan än den som har registrerat ansvar kan attestera fakturorna. Ibland framgår
det dock inte vem som har attesterat fakturan. En av anledningarna att detta inte syns kan
vara att fakturan har skickats från leverantören direkt ut till verksamheten. Vid dessa till-
fällen konteras och attesteras fakturan på det gamla sättet med påklistrad lapp. Attesten
syns då ej i datasystemet på grund av att kassan på ekonomiavdelningen inte kan gå in och
fylla i dessa uppgifter då man gör bokföringsordern, det ligger nämligen utanför deras
ansvar samt att systemet ej tillåter detta. För att säkerställa den interna kontrollen anser vi
att även attesten av dessa fakturor synliggörs i datasystemet.

För att på ett tydligt sätt kunna kontrollera händelser som skapar utgifter för kommunen
ska en faktura eller ett verifikat alltid vara fullständigt. Vid såväl extern som intern repre-
sentation medför detta att förutom sedvanliga uppgifter enligt kommunens attest och
utanordningsreglemente, ska finnas syfte med representationen samt lista över deltagare.
Flertalet av förvaltningarna måste förbättra dokumentationen avseende syfte och deltagare
vid representation. Vi kan också konstatera att syftesbeskrivningarna bör tydliggöras. Det
kan ibland av syftesbeskrivningen vara svårt att klargöra ändamålet med representationen.

Vi rekommenderar att andra förvaltningar tar efter den tekniska förvaltningens exempel då
det gäller representation. Den tekniska förvaltningen har en speciell förtryckt blankett som
de fyller i med syfte för representationen samt vilka som deltagit i representationen.

Intern representation ska enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning tillämpas
restriktivt. Av all representation förvaltningarna har utgör den interna representationen ca
83%. Här utmärker sig speciellt socialförvaltningen då det visar sig att de står för ca 60%
av den interna representationen. Att socialförvaltningens interna representation är så pass
stor är kanske något man bör se över.


