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Svar på granskning av internkontroll inom re-
dovisningsområdet 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som 
sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som svar på granskning av 
intern kontroll inom redovisningsområdet.  

Bakgrund 
Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av revisorerna i Kalmar kommun 
genomfört en granskning av redovisningsrelaterade kontroller såsom rutiner 
för delegationsordningar och hantering av attesträtter, rutiner för hantering av 
leverantörsfakturor och betalningar samt filöverföringar i redovisningssystemet 
och avstämningar av väsentliga konton. Syftet har varit att granska grundläg-
gande kontrollfunktioner inom redovisningsområdet är effektiva 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 övergri-
pande samordningsansvar hos ekonomienheten och en centraliserad hantering 
av attester, betalningar och avstämning av konton. Tydliga regler och riktlinjer 
har upprättats och bedömningen är att de i stort är kända i organisationen. I 
granskningen har ett antal förbättringsområden identifierats som främst berör 
kommunens egen kontroll av attestfunktionen samt förstärkta kontroller för 
betalningsbehörigheter. Därtill görs bedömningen att kontrollerna skulle bli 
mer effektiva om formella dokument såsom attestförteckningar utgår ifrån 
likformade mallar. 
 
Yttrande 
Ett arbete med att utforma tydliga instruktioner och mallar för nämndernas 
delegationsordningar och attestförteckningar så att de överensstämmer mellan 
nämnderna avseende utformning och innehåll har inletts. Dessa mallar kom-
mer att förenkla för ekonomienheten, ge en förstärkt kontroll och de otydlig-
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heter som tidigare har funnits avseende vilka underlag som ska finnas vid änd-
ring av attesträtt elimineras. Den tidigare frivilliga beloppsgränsen kommer bli 
ett krav. 
 
Efter granskningen har den tidigare möjligheten att registrera bokföringsorder 
manuellt tagits bort då elektronisk attest av bokföringsorder har införts för hela 
kommunen. 
 
Skrivningen avseende rätten att företräda koncernkontot kommer ändras så att 
den inte kan tolkas på olika sätt. 
  
Revisionen bedömer att de flesta risker som berörts i rapporten som avser at-
test och betalningskontroller har så hög risk att de årligen bör återkomma i 
kommunledningskontorets interna kontrollplan. Den nya interna kontrollpla-
nen kommer att utformas för att även innefatta dessa risker tills dess att dem 
har eliminerats eller att dem på grund av nya tekniska hjälpmedel sjunkit till en 
lägre acceptabel nivå. 
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Redovisningschef  
 
 
 
Bilaga: 
Granskningsrapport 
 
 
































	05_Svar_granskning_intern_kontroll
	05_Svar_granskning_intern_kontroll
	TJÄNSTESKRIVELSE
	Svar på granskning av internkontroll inom redovisningsområdet
	Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunledningskontorets yttrande som sitt och överlämnar det till kommunens revisorer som svar på granskning av intern kontroll inom redovisningsområdet.
	Bakgrund


	05_Svar_granskning_intern_kontroll_I

	05_Svar_granskning_intern_kontroll_II

