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1. Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Kalmar kommun har EY granskat redovis-
ningsrelaterade kontroller. Syftet har varit att granska att grundläggande kontrollfunktioner
inom redovisningsområdet såsom avstämningar, attester och delegationsordningar, är effek-
tiva och fungerar i enlighet med kommunstyrelsens intentioner.

Den övergripande bedömningen är att kommunen har en organisation som bedöms vara
ändamålsenlig och ger förutsättningar för en god intern kontroll. Detta möjliggörs genom att
Kalmar kommuns organisation har ett övergripande samordningsansvar hos ekonomienhet-
en och en centraliserad hantering av attester, betalningar och avstämning av konton. Tydliga
regler och riktlinjer har upprättats och vår bedömning är att de i stort är kända i organisation-
en. Vi har identifierat ett antal förbättringsområden som främst berör kommunens egen kon-
troll av attestfunktionen samt förstärkta kontroller för betalningsbehörigheter. Därtill bedömer
vi att kontrollerna skulle bli mer effektiva om formella dokument såsom attestförteckningar
utgår ifrån likformade mallar.

Våra sammanfattande bedömningar och identifierade förbättringsområ-
den/utvecklingsmöjligheter framgår av avsnitt 5.



3

2. Inledning

2.1. Bakgrund och syfte
Den ekonomiska uppföljningen i form av månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut är
viktiga underlag för beslutsfattande. För att bokföringen ska kunna utgöra informations- och
beslutsunderlag med en hög grad av tillförlitlighet krävs att bokföringen stäms av och analys-
eras kontinuerligt.  Korrekta bokslut förutsätter dessutom att försystem, attester, delegations-
ordningar och övriga grundläggande kontrollfunktioner inom redovisningsområdet är effektiva
och fungerar i enlighet med kommunstyrelsens intentioner.

Syftet har varit att granska att grundläggande kontrollfunktioner inom redovisningsområdet
såsom avstämningar, attester och delegationsordningar, är effektiva och fungerar i enlighet
med kommunstyrelsens intentioner.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

� Har kommunen en ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning på
området? Finns tydliga delegationsbeslut?

� Vilka styrande dokument finns, såväl övergripande som detaljerade dokument som
utgör ett stöd i det vardagliga arbetet?

� Är attestförteckningar och delegationsordningar uppdaterade och antagna av sittande
nämnd?

� Har nämnden ett tillräckligt ändamålsenligt uppföljningssystem för berörda kontroller?
� Är kommunens attestrutiner säkra och ändamålsenliga med klar uppgiftsfördelning?

Omfattar de såväl leverantörsfakturor som övriga bokningar såsom manuella bokfö-
ringsordrar?

� Är rutiner och kontroller för hantering av leverantörsfakturor upplagda så att de sä-
kerställer en korrekt redovisning?

� Är betalningsrutiner och kontroller säkra?
� Är rutiner för filöverföring från försystem till affärsredovisningssystem tydliga så att de

säkerställer ett korrekt bokslut vad gäller fullständighet? Efterlevs rutinerna?
� Finns tydliga rutiner för avstämningsarbete och rutiner vid eventuellt identifierade av-

vikelser? Efterlevs dessa och leder de till att avvikelser utreds och åtgärdas?

2.2. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som används i granskningen för ana-
lyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbeten
eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jäm-
förbar praxis eller erkänd teoribildning. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisions-
kriterierna av:

� Kommunallagen
� Lagen om kommunal redovisning
� Kommunfullmäktiges beslutade policys och riktlinjer
� Kommunstyrelsens beslutade policys och riktlinjer

2.3. Granskningens avgränsning och genomförande
Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Dokumentstudierna inbegri-
per övergripande policydokument och av fullmäktige och styrelsen beslutade rutiner och rikt-
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linjer. Intervjuer har genomförts med redovisningschef samt ekonomer och systemansvariga
vid kommunledningskontoret.

3. Övergripande organisation och riktlinjer
Det övergripande ansvaret för en god intern kontroll åvilar enligt kommunallagen kommun-
styrelsen. De ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att medel förvaltas på ett
betryggande sätt. I styrelsens ansvar ingår således inte enbart att utforma organisationen så
att den är rationell och effektiv – den ska också vara trygg.

Kalmar kommun har en organisation där ansvar för kontering och attest av fakturor och bok-
föringsordrar finns på förvaltningarna.  Kommunens ekonomienhet har ett övergripande an-
svar för ett flertal områden, däribland:

· Samordningsansvar för reglementen och styrande dokument
· Sammanställning av kommunens bokslut och årsredovisning
· Avstämning av gemensamma konton såsom kundfordringar, leverantörsskulder,

kassa och bank
· Registering av attesträtter
· Betalningar

Ekonomienheten är systemförvaltare och systemägare till affärsredovisningssystemet Aditro.
I detta ansvar ligger underhåll och uppdatering av system samt upplägg och ändringar av
användare och behörigheter i systemet.

3.1. Verksamhetsledningssystem och verksamhetshandbok
Kalmar kommun har ett verksamhetsledningssystem, vars syfte är att systematiskt arbeta
med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. I den kommunövergripande verksamhetshando-
ken finns styrande och stödjande dokument och mallar. Ekonomi delas upp i dokument för
bokslut och årsredovisning, budget, ekonomiadministration, moms och övriga områden. De-
taljerade anvisningar och ansvarsfördelning för bokslutsarbete återfinns under rubriken bok-
slut och årsredovisning emedan dagliga processbeskrivningar samlas under ekonomiadmi-
nistration. Här finns såväl användarhandledningar som mallar och blanketter.

Övergripande styrdokument finns tillgängliga på kommunens hemsida. För de områden som
granskningen omfattar återfinns följande:

· Delegationsordningar för respektive nämnd
· Reglemente för respektive nämnd (styr rätten till delegation)
· Reglemente för intern kontroll (18 december 2000)
· Reglemente för verifikationer (19 december 2005)

3.2. Delegationsordningar

Nedan presenteras respektive nämnds beslutsdatum för delegationsordning.

· Delegationsregler för samhällsbyggnadsnämnden är reviderade 2015-06-17
· Delegationsregler för servicenämnden är reviderade 2015-06-17, § 75
· Delegationsregler för socialnämnden är reviderade 2014-02-25
· Delegationsregler för Södermöre kommundelsnämnd är reviderade 2015-04-22
· Delegationsregler för kommunstyrelsen är reviderade 2015-03-03, § 115
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· Delegationsregler för barn- och ungdomsnämnden är reviderade 2013-12-18, § 123
· Delegationsregler för kultur- och fritidsnämnden är reviderade 2014-05-01
· Delegationsregler för överförmyndarnämnden är reviderade 1995-06-19, § 94
· Delegationsregler för omsorgsnämnden är reviderade 2014-10-22, § 97

Kommunstyrelsen och Servicenämnden har utformat sina delegationsordningar på ett likartat
sätt emedan övriga nämnders delegationsordningar har olika utformanden med varierat in-
nehåll. Flera av nämnderna har använt sig av rubriken ” Allmänna bestämmelser” för att be-
skriva en delegerad beslutanderätt enligt kommunallagen. Vidare innehåller flera av nämn-
dernas delegationsordning rubriker som personal, ekonomi och utbildning. Samtliga nämnder
har anpassat delegationsordningen efter sin verksamhet.

3.3. Intern kontroll – reglemente och riktlinjer
Kommunfullmäktige har beslutat att anta reglementet för intern kontroll den 18 december
2000. Dokumentet är övergripande och innehåller en beskrivning av organisation av intern
kontroll, ansvarsfördelning, samt styrning och uppföljning av intern kontroll. Det övergripande
ansvaret för att tillse att kommunen har en god intern kontroll åvilar kommunstyrelsen.
Nämnderna ska organisera den interna kontrollen inom sina respektive områden och upp-
rätta anvisningar hur detta ska ske.

Under 2015 har kommunledningskontoret arbetat med förslag till nytt reglemente och nya
anvisningar gällande intern kontroll. Förslaget behandlades i kommunstyrelsens arbetsut-
skott den 27 oktober 2015 och beslut i kommunstyrelsen togs den 3 november 2015. Kom-
munfullmäktige fattade beslut om reglementet den 30 november 2015. Det nu gällande reg-
lementet har uppdaterats och syftet anges vara ett förnyat arbetssätt där interna kontrollpla-
ner ska baseras på systematiska riskanalyser. Reglementet och riktlinjer omfattar även redo-
visningsrelaterade kontroller.

Enligt riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna arbeta systematiskt med riskanalyser. Detta
ska ske med utgångspunkt i olika riskkategorier varav risker i rapportering är en kategori som
omfattar risken för att räkenskaperna inte är rättvisande eller tillförlitliga. Riskerna ska identi-
fieras och bedömas utifrån sannolikhet för att de inträffar och vilka konsekvenser ett eventu-
ellt inträffande skulle få. Den interna kontrollplan som nämnden senast i november ska anta
ska vara baserad på genomförd riskanalys och uppföljning av denna ska årligen rapporteras
till kommunstyrelsen.

Det nya förslaget till reglemente för intern kontroll är antaget i slutet av 2015 och med anled-
ning av detta ska nämnderna senast under april 2016 anta en plan för 2016. Nämndernas
interna kontrollplaner för 2015 är utformade i enlighet med det äldre reglementet.

3.4. Reglemente för verifikationer
Reglemente för kontroll av verifikationer är beslutade av kommunfullmäktige 19 december
2005. Detta omfattar samtliga verifikationer. Syftet med reglerna är att undvika såväl oavsikt-
liga som avsiktliga fel. Dokumentet ska klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunsty-
relse, nämnd, förvaltningschef och attestant. Därtill anges vilka kontroller som ska utföras
samt hur rutinerna ska vara utformade och utföras.

Till reglementet finns tillämpningsanvisningar som ska förtydliga vad som ska kontrolleras, i
vilken omfattning och på vilket sätt. Anvisningarna ger också vägledning i de fall avvikelser
uppdagas. Några områden som är väsentliga för denna granskning är:
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· Nämndernas ansvar gällande aktuella attestförteckningar, vad de ska innehålla och
hur de ska meddelas berörda

· Förvaltningschef och attestanters ansvar
· Innebörd av kontroller och olika typer av attestanter

3.5. Förvaltningsspecifika riktlinjer
Vid intervjuer med ansvariga på ekonomienheten uppges att inga särskilda regler eller riktlin-
jer har upprättats för förvaltningarna. De följer centrala direktiv, vilket har bekräftats av eko-
nomer på respektive förvaltning. Vid behov har vissa rutiner förtydligats och anpassats efter
den egna organisationen. Som exempel kan nämnas processen för beslutsattestanter i ser-
viceförvaltningen, överföringar och betalningar ur verksamhetssystemet Pro Capita hos soci-
alförvaltningen samt anvisningar för interna kontrollplaner.

4. Rutiner och arbetssätt

4.1. Attest
Kommunfullmäktige beslutar om reglemente för respektive nämnd. I dessa reglementen
anges nämndens rätt till att fatta beslut samt att delegation av vissa beslut får ske till tjäns-
temän. Nämnden fastställer även den attestförteckning som ska gälla för såväl förtroende-
valda som för tjänstemän.

Enligt reglemente för verifikationer ska attestförteckningar innehålla samtliga attestberätti-
gade, användaridentitet samt för vilka områden attesträtten föreligger. Vi har kontrollerat
nämndernas förteckningar och att de uppfyller de krav som kommunfullmäktige fastställt.
Vissa av förteckningarna anger även beloppsintervaller inom vilken attesträtt föreligger. Vi
har även stickprovsvis kontrollerat att förteckningarna överensstämmer med den information
som den centrala ekonomienheten har. Vi har noterat att beloppsbegränsningar i attesträtten
finns registrerad i systemet trots att detta inte finns angivet i attestförteckningen. Registrerad
nivå utgår då från ett schablonbelopp. Vi har i enstaka fall noterat att beloppsbegränsning
inte stämmer med beslutad nivå. I övrigt har vi inte identifierat några avvikelser.

Registrering av attesträtter sker av personal på ekonomienheten. Detta ska göras i enlighet
med en arbetsbeskrivning som finns dokumenterad i verksamhetshandboken. Registrering
omfattar aktuell person, kostnadsställe och beloppsbegränsning. Förvaltningarnas personal
har ingen behörighet i systemet att vare sig registrera eller att ändra attestanter. Underlaget
för att registrera eller ändra attestanter är företrädesvis en av nämnden antagen attestför-
teckning, men i de fall en ändring skulle behövas göras före nämnden har sitt sammanträde
kan underlaget även utgöras av mail från ekonomer. Vår granskning visar att det inte finns
tydliga instruktioner på vems anmodan en persons attesträtt får ändras. Det åligger därefter
den person som registrerat förändringen att stämma av mot attestförteckning som är beslu-
tad av nämnden.

Kalmar kommun har inte några rutiner för kontroll av att de i systemet registrerade attestan-
terna överensstämmer med beslutade och aktuella attestförteckningar. Det görs inte heller
några kontroller av förekomsten av beslutsattesterade transaktioner som har gjorts av perso-
ner med rätt att registrera attestanter.
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4.2. Leverantörsfakturor
Nya leverantörer
Registering av nya leverantörer kan endast utföras av personal på ekonomienheten. En ny
leverantör initieras av att en systemfil med scannade leverantörsfakturor lägger fakturor från
nya leverantörer i en särskild logg som måste åtgärdas innan de går till betalning. Ekonomi-
enheten kontrollerar leverantörer med hjälp av systemet Inyett och kontroll sker bland annat
av om leverantören har F-skattsedel och av leverantörens kreditrating. Därtill kompletterar
ekonomienheten med manuella kontroller. Ekonomienheten registrerar sedan den nya leve-
rantören.

Det sker ingen dokumenterad kontroll av de leverantörer som lagts upp under året.

Scanning
Kalmar kommun använder ett system för scanning av leverantörsfakturor. När en faktura har
scannats på en extern central i Östersund läggs den i en databas för kontering, mottag-
ningsattest och beslutsattest. En transaktion kräver systemmässigt alltid två olika attestanter.

Samtliga fakturor, med undantag av utlandsbetalningar, scannas. Det finns en möjlighet för
ekonomienheten att själva registrera fakturor, men dessa följer då samma attestmönster som
de fakturor som scannas på ordinarie sätt. Ett sätt att kringgå rutinerna och därmed också
beslutat attestmönster är att registrera fakturor manuellt via bokföringsordrar. En bokförings-
order i kommunens redovisningssystem kan inte leda till någon utbetalning varför det inte
finns någon risk ur denna aspekt att kommunen förlorar pengar. Dessutom kommer kontrol-
len av manuella bokföringsordrar att förstärkas under hösten då även dessa ska attesteras
elektroniskt.

Undantag från scanning ska enligt ovan endast utgöras av utlandsbetalningar. Det sker ing-
en kontroll av att det endast är utlandsbetalningar som har hanterats utanför scanningssy-
stemet.

4.3. Betalningar
Betalningar initieras genom beslutsattest av underlag, såsom leverantörsfakturor, och sker
dagligen.

De olika arbetsmoment och de kontroller som ska göras framgår av en arbetsbeskrivning
som finns i verksamhetshandboken. För de betalningar som ska ske nästkommande dag tar
personal på ekonomienheten fram en betalningslista. Det är åtta personer som har behörig-
het att ta fram dessa listor. För att kontrollera betalningsfilen används systemet Inyett där
automatiska kontroller sker av leverantörsfakturor, bland annat dubbelbetalningar, avvikelser
från normalbetalning för leverantör och betalningsmönster samt mycket höga belopp. Syste-
met uppmärksammar även nya leverantörer.

Betalningsfilen sänds sedan elektroniskt till banken och därefter godkänns bankfilen av per-
sonal på ekonomienheten. Innan bankfilen slutligen godkänns ska enligt rutinerna en kontroll
ske så att de totala betalningsbeloppen överensstämmer i de båda filerna. Det är samma
person som tagit ut betalningslistan som godkänner bankfilen. En grundläggande princip för
god kontroll är att ingen person ensam ska kunna hantera en betalning. Det finns dock enligt
ekonomienheten ingen möjlighet för personal att ändra i den betalningsfil som ekonomisy-
stemet har genererat, annat än att undanta fakturor från betalning. Det går inte att göra till-
lägg eller ändringar i betalningsfilen.
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Enligt den av kommunstyrelsen beslutade rätten att underteckna handlingar har några per-
soner rätt att förteträda Kalmar kommun på koncernkontot i internetuppkoppling mot banken.
I verksamhetshandboken har denna rätt formulerats enligt följande: ”…får två tillsammans
under 2015 beordra utbetalningar eller omdisponering av pengar på Kalmar kommuns kon-
cernkonto via internetuppkopplingen.”

4.4. Filöverföringar
Rutiner och genomförande
Kommunens redovisningssystem är komplext med många systembaserade delar som ska
fungera tillsammans. Redovisningssystemet hanterar information från andra system inom
kommunen. Som exempel på dessa system kan nämnas lönesystemet i Aditro, sidodebite-
ringssystem såsom hyresdebiteringssystem och system för avgifter inom äldre- och barnom-
sorg. Alla system är integrerade i ekonomisystemet i den bemärkelsen att informationsöver-
föring sker helt maskinellt vid den tidpunkt då filerna, förenklat uttryckt, verkställs och import-
eras till huvudboken.

Kontroll och uppföljning
En fil från försystemen importeras till ekonomisystemet och därifrån fortsätter arbetet med
filen. Som exempel kan nämnas att fakturaunderlag skapas i försystemet och att fakturorna
skapas i ekonomisystemet. När fakturorna skickas för utskrift erhåller den person som verk-
ställt åtgärden ett automatiskt bekräftelsemail. Av mailet framgår status på filöverföringen
och även detaljerad information såsom antalet importerade fakturor. Filen möjliggör således
en avstämning mellan försystem och huvudbok.

Utöver ovanstående kontroll har Kalmar kommun bedömt att ytterligare kontroller, särskilt
riktade mot att filer från sidoordnade system överförs på ett fullständigt och korrekt sätt, inte
är nödvändiga. Det finns ingen möjlighet att skapa transaktioner, exempelvis lönetransakt-
ioner eller fakturor, utanför ekonomisystemet. Därtill har personer med budgetansvar ett an-
svar för att följa upp sin budget och ekonomikontoret upplever att denna kompenserande
kontroll är tillräcklig. Skulle en fil inte importeras på ett riktigt sätt kommer dessa personer att
notera avvikelser och uppmärksamma ekonomienheten på detta.
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5. Sammanfattande bedömningar och svar på revisionsfrågor

5.1. Sammanfattande bedömningar

Kalmar kommuns organisation, med ett övergripande samordningsansvar hos ekonomien-
heten och en centraliserad hantering av attester, betalningar och avstämning av konton, be-
döms vara ändamålsenlig och möjliggör en god intern kontroll inom området.

Vissa av kommunens nämnder har antagit nya delegationsordningar inför en ny mandatpe-
riod, emedan andra nämnders delegationsordningar är av äldre datum. Vi anser att ett så-
dant centralt styrdokument borde tas upp i nämnden kontinuerligt för övervägande om behov
av förändring föreligger. Vi noterar även att nämndernas delegationsordningar varierar
mycket i utformning. Självklart måste dessa dokument anpassas efter varje nämnds sär-
skilda verksamhet, men en standardiserad mall som utgångspunkt skulle kunna förstärka
uppföljning och intern kontroll.

Det finns såväl övergripande styrdokument upprättade och tillgängliga på kommunens hem-
sida som mer detaljerade arbetsbeskrivningar i kommunens verksamhetshandbok. Doku-
menten uppdateras löpande av ekonomienheten och kompletteras vid behov för att anpas-
sas efter varje enskild förvaltnings behov. Förvaltningarna har på våra förfrågningar bekräftat
att de följer centrala riktlinjer med, som tidigare nämnts, förtydligande beskrivningar. De be-
skrivningar som vi tagit del av står inte i strid med centrala riktlinjer. Verksamhetshandboken
och dess beskrivningar bedöms mot bakgrund av våra intervjuer vara kända i organisation-
en.

Enligt reglementet för verifikationer ansvarar respektive nämnd för att upprätta förteckningar
över attestanter. I reglementet anges också vad dessa förteckningar ska innehålla. Vi kan
konstatera att samtliga nämnder har beslutat om attestförteckningar för 2015. Vi noterar att
dessa varierar till utseende och innehåll och rekommenderar kommunen att ta fram likartade
mallar. Detta skulle förenkla för ekonomienheten och därtill ge en förstärkt kontroll. Vi har
även noterat att attesträtt registreras med beloppsbegränsning även om detta inte anges i
beslutad attestförteckning. Därtill kommer en otydlighet kring vilka underlag som ska finnas
vid ändring av attesträtt. Kommunen måste tillse att tydliga instruktioner upprättas.

Kalmar kommun har inte några rutiner för kontroll av att de i systemet registrerade attestan-
terna överensstämmer med beslutade och aktuella attestförteckningar. Det görs inte heller
några kontroller av förekomsten av beslutsattesterade transaktioner som har gjorts av perso-
ner med rätt att registrera attestanter. För att minska risken för felaktigheter och stärka kon-
trollen bör kommunstyrelsen tillse att dylika kontroller införs.

Ett sätt att kringgå rutinerna och därmed också beslutat attestmönster är att registrera faktu-
ror manuellt via bokföringsordrar. En bokföringsorder i kommunens redovisningssystem kan
inte leda till någon utbetalning varför det inte finns någon risk ur denna aspekt att kommunen
förlorar pengar. Dessutom kommer kontrollen av manuella bokföringsordrar att förstärkas
under hösten då även dessa ska attesteras elektroniskt. Vi ser positivt på denna förstärkning
vilken bör införas med högsta prioritet.

Reglementet för verifikationer anger att ingen person ensam ska kunna genomföra en trans-
aktion i ekonomisystemet. Systemägaren, i detta fall ekonomienheten, ansvarar för att ut-
forma och dokumentera rutiner. Vi bedömer att kommunen efterlever dessa regler på ett till-
fredsställande sätt.
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I enlighet med kommunens riktlinjer har enskilda personer på ekonomienheten ensamma rätt
att  verkställa betalningar. En grundläggande princip för god kontroll är att ingen person en-
sam ska kunna hantera en betalning. Det finns dock enligt ekonomienheten ingen möjlighet
för personal att ändra i den betalningsfil som ekonomisystemet har genererat, annat än att
undanta fakturor från betalning. Vi har inte testat eller verifierat systemet, men under förut-
sättning att systemet fungerar som det är tänkt anser vi detta vara tillräckligt. Den risk som
alltjämt föreligger är att samma person som sköter betalningar också har beslutsattesträtt.
Denna risk omhändertas av kommunen genom att det alltid är två personer som attesterar
fakturor samt att det vid stora utbetalningar alltid skickas ett mail till ekonomichefen.

Vi har noterat att rätten att företräda koncernkontot i internetuppkoppling mot banken har gett
utrymme för annan tolkning än den vi gör. Vi tolkar formuleringen ”två tillsammans” som att
kommunstyrelsen fastställt att två personer alltid måste vara inblandade i alla betalningar via
internetuppkopplingen. Denna tolkning har inte kommunledningskontoret gjort när det gäller
betalning av leverantörsfakturor som redan har beslutsattesterats. De praktiska rutinerna är
upplagda på det sätt att en person ensam lägger en betalningsfil hos banken. Vi rekommen-
derar kommunstyrelsen att omedelbart tillse att göra de ändringar den anser vara i enlighet
med dess intentioner.

Kalmar kommun har inga rutiner för att kontroll av att fullmakter beslutade av kommunstyrel-
sen överensstämmer med de som är registrerade på banken. Vi rekommenderar att en så-
dan kontroll införs samt att förändringar som har skett under året bör vara föremål för en årlig
kontroll. På detta sätt säkerställs en korrekt hantering och ger också en preventiv effekt för
hantering av fakturor och betalningar.

Under 2015 har kommunledningskontoret arbetat med ett förslag till nytt reglemente och nya
anvisningar gällande intern kontroll. Kommunstyrelsen fattade beslut om dessa i november
2015 och kommunfullmäktiges beslut togs den 30 november 2015. Reglementet och riktlin-
jerna innebär ett förnyat arbetssätt där interna kontrollplaner ska baseras på systematiska
riskanalyser. De områden som berörts ovan gällande attest- och betalningskontroller är mot
bakgrund av den höga risk som är förknippade med processerna väsentliga kontroller som vi
därför anser årligen bör återkomma i en intern kontrollplan.

Mot bakgrund av våra iakttagelser och bedömningar lämnar vi sammanfattningsvis följande
förslag på förbättringsområden för att stärka den interna kontrollen;

► Kontinuerligt överväga behov av förändringar i delegationsordningar, samt se över
möjligheten till en större likformighet i utformandet.

► Se över möjligheten att likforma attestförteckningar för att effektivisera arbetet för
ekonomienheten vilket också borgar för en bättre kontroll. Överväg dessutom kravet
att införa beloppsgränser i samtliga attestförteckningar.

► Förstärk och förtydliga rutiner för vilka underlag som ska ligga till grund för registre-
ring av en förändrad attesträtt.

► Kommunstyrelsen måste omedelbart tillse att rätten att företräda kommunen på kon-
cernkontot i internetuppkoppling mot banken tydligt formuleras så att de stämmer
överens med dess intentioner.

► I den årliga interna kontrollplanen, baserad på riskanalys, ta in och förstärka väsent-
liga kontroller;

o Att registrerade attestanter överensstämmer med aktuella attestförteckningar
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o Att personer med behörighet att registrera attestanter i systemet inte attesterat
fakturor

o Att personer med teckningsrätt på bankkonton stämmer med de av styrelsen
beslutade

o Att nya leverantörer blir föremål för en uppföljande kontroll. Utöver en förstärkt
kontroll kan detta även få positiva effekter på förvaltningarnas följsamhet mot
de leverantörer som kommunen tecknat avtal med.

5.2. Svar på revisionsfrågor

Revisionsfråga Svar
Har kommunen en ändamålsenlig organisat-
ion, styrning och ansvarsfördelning på om-
rådet? Finns tydliga delegationsbeslut?

Ja

Vilka styrande dokument finns, såväl över-
gripande som detaljerade dokument som
utgör ett stöd i det vardagliga arbetet?

Övergripande styrdokument och detaljerade
rutinbeskrivningar finns samlade på kommu-
nens hemsida och i kommunens verksam-
hetshandbok.

Är attestförteckningar och delegationsord-
ningar uppdaterade och antagna av sittande
nämnd?

Delvis. Vissa delegationsordningar är an-
tagna av sittande nämnd, emedan några är
av äldre datum. Attestförteckningar bedöms
vara uppdaterade och aktuella. Förbätt-
ringsmöjligheter föreligger i standardise-
ring/likformighet i dokumenten samt i kontroll
av registrerade attestanter.

Är kommunens attestrutiner säkra och
ändamålsenliga med klar uppgiftsfördelning?
Omfattar de såväl leverantörsfakturor som
övriga bokningar såsom manuella bokfö-
ringsordrar?

Delvis. En transaktion kräver systemmässigt
alltid två olika personer. I dagsläget är attest
på bokföringsordrar manuell, men kommer
även denna att omfattas av systemmässiga
attester.
Har identifierat behov av förstärkta kontroller
av attestfunktionen.

Är rutiner och kontroller för hantering av le-
verantörsfakturor upplagda så att de säker-
ställer en korrekt redovisning?

Ja.

Är betalningsrutiner och kontroller säkra? Ja. Under förutsättning att systemet fungerar
såsom det beskrivits för oss. Vi har inte i
granskningen testat detta.

Är rutiner för filöverföring från försystem till
affärsredovisningssystem tydliga så att de
säkerställer ett korrekt bokslut vad gäller
fullständighet? Efterlevs rutinerna?

Ja.

Finns tydliga rutiner för avstämningsarbete
och rutiner vid eventuellt identifierad avvikel-
ser? Efterlevs dessa och leder de till att av-
vikelser utreds och åtgärdas?

Ja.



12

Kalmar 11 januari 2016

Kristina Lindstedt
Certifierad kommunal yrkesrevisor/Auktoriserad revisor


