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1. Sammanfattning

Komrev inom PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av kommunens förtroendevalda
revisorer gjort en granskning av chefstjänstemännens anställningsavtal, förtroendekänsliga
poster samt en klassificeringsgranskning (d v s en granskning av aktivering respektive
bokföring som driftskostnad). Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för 2009.

Granskningen syftar till att bedöma om den interna styrningen och kontrollen är tillräcklig
avseende ovanstående områden.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna styrningen och
kontrollen är tillräcklig vad gäller chefstjänstemännens anställningsavtal.

Vad gäller förtroendekänsliga poster och klassificeringen mellan aktivering som
anläggningstillgång/respektive bokföring som driftskostnad gör vi däremot bedömningen
att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Vad gäller klassificering bedömer vi att
det finns tillräckliga riktlinjer och anvisningar upprättade, medan detta kan utvecklas vad
gäller förtroendekänsliga poster. Det finns vissa brister i tillämpningen av reglerna vilka
redovisas i avsnitt 4 och 5. Kontrollrutinerna i verksamheterna kan stärkas så att de
riktlinjer och anvisningar som finns till fullo följs.

Följande rekommendationer för att stärka den interna kontrollen lämnas:

Förtroendekänsliga poster

 Kommunen bör upprätta skriftliga riktlinjer för hantering av kostnader som rör
representation, resor etc. I nuläget finns inget dokument, utan hänvisning görs
istället i kommentarsfält i kommunens kontoplan.

 Vid fakturor som rör förtroendekänsliga poster såsom t ex representation,
resor, gåvor etc skall alltid syftet samt deltagare/grupp av deltagare och/eller
mottagare framgå.

 Vid kontering av kostnader avseende förtroendekänsliga poster skall alltid det
för kostnaden avsedda kostnadskontot användas. Rätt kontering möjliggör en
rättvisande redovisning.

Klassificeringsgranskning

 Kommunen bör strama upp rutinen vad gäller klassificeringen och tillse att de
regler som finns i ”Regler och styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter” fullständigt efterlevs med avseende på konstaterade
tveksamheter.
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 Kommunen bör vid vissa investeringsprojekt som kan betraktas som
”generella” såsom t ex ”Inventarier/utrustning” bedöma både kostnadstyp,
ekonomisk livslängd och belopp innan aktivering sker.
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2. Inledning

2.1 Bakgrund

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder skall ha kontroll över sin
verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha ändamålsenlig styrning
så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det finns säkra rutiner som förhindrar
förluster och som säkerställer att redovisningen är rättvisande.

Revisorerna har tidigare år övergripande granskat den interna kontrollen i samtliga
nämnder och styrelser. I tidigare granskningar har även ett antal kommungemensamma
rutiner granskats.

2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet och revisionsfrågan är att bedöma om den interna kontrollen avseende
chefstjänstemännens anställningsavtal, förtroendekänsliga poster samt klassificeringen
mellan investeringsutgift och driftskostnad är tillräcklig.

Följande kontrollmål skall besvaras:

 Anställningsavtalen för chefstjänstemännen är undertecknade av bägge
parter.

 Anställningsavtalen förvaras betryggande.
 Anställningsavtalen innehåller inte något som strider mot kommunens regler

eller reglementen.
 Det finns ett reglemente i kommunen avseende förtroendekänsliga poster.
 Deltagare och syfte framgår vid poster såsom t ex representation, resor,

utbildning etc.
 Korrekt momsavdrag har skett avseende fakturor som rör representation.
 Kommunens regler och god redovisningssed har efterlevts vad gäller

klassificeringen mellan investeringsutgift och driftskostnad.

Den granskade perioden är 1 januari – 22 december 2009.

Granskningen omfattar kommunstyrelsens och nämndernas verksamheter.

2.3 Metod

Granskning har skett via intervjuer samt dokumentstudier av vilka regelverk och
rutinbeskrivningar som finns. Substansgranskning via registeranalys har skett av totalt 42
st konton i kommunens redovisning.
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3. Chefstjänstemännens anställningsavtal

Styrande och stödjande dokument

Vem som är behörig att underteckna anställningsavtal å kommunens vägnar framgår av
respektive styrelses/nämnds delegationsordningar.

Verifiering

I samband med granskningen har anställningsavtalen för tillträdande kommundirektör, t f
kommundirektör, samtliga förvaltningschefer (5 st), centrala chefstjänstemän (4 st) och
avdelningschefer (10 st) granskats. Med avdelningschefer avses chefer närmast under
förvaltningschef. Ett annat namn är förstalinjeschefer.

I samtliga granskade fall finns ett anställningsavtal som är undertecknat av både den
anställde och behörig chef. För personer som innehaft sin befattning en tid stämmer ej
lönen på anställningsavtalet med den lön vederbörande har, p g a att justering av lönen
skett efter att anställningsavtalet upprättades. En av personerna har ett merkostnadstillägg
på 5 000 kr i månaden vilket framgår av anställningsavtalet.

I de fall personerna har bilavtal eller har rätt till extra semesterdagar finns avtal
upprättat/respektive framgår av anställningsavtalet. I ett fall har dock överenskommelse
om extra semesterdagar förkommit.

Samtliga anställningsavtal och överenskommelser förvaras i mappar i låsta skåp i ett låst
arkiv.

Bedömning och åtgärdsförslag

Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna styrningen och kontrollen är
tillräcklig. Vi bedömer även att anställningsavtal och överenskommelser förvaras
betryggande utifrån ett ordningsperspektiv.

4. Förtroendekänsliga poster

Styrande och stödjande dokument

I Vallentuna kommuns kontoplan framgår i vissa fall kommentarer till de olika kontona.
Detta gäller även de konton där sådant som kan betraktas som förtroendekänsligt skall
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bokföras. Bl a framgår att det vid kurser och annan kompetensutveckling alltid skall
framgå vem som gått kursen/utbildningen samt innehållet i densamma. Vidare skall övriga
kostnader såsom t ex rese- och logikostnader särredovisas på avsett konto. Vid kontot
avsett för konferenser framgår att deltagare och syfte alltid skall bifogas samt att stor
restriktion gäller beträffande alkohol. Vid kontot avsett för personalrepresentation framgår
bl a avdragsregler vad gäller moms samt att det alltid skall finnas uppgift om deltagare och
syfte. Detsamma gäller för kontot för representation externa deltagare. För
representationsgåvor gäller att gåvan skall ha ett direkt samband med kommunens
verksamhet eller vara ett uttryck för sedvanlig gästfrihet i form av värdskap eller t ex i
samband med besök. Beträffande beloppsgränser för representationsgåvor gäller
Skatteverkets regler. Även för minnesgåvor d v s gåvor till anställda i samband med t ex
pensionsavgångar, födelsedagar etc gäller Skatteverkets regler.

Några fastställda riktlinjer som skall gälla för representation, resor etc saknas i Vallentuna
kommun.

I Vallentuna kommuns författningssamling ingår även ett reglemente för kontroll av
verifikationer, ett s k attestreglemente. Tillämpningsanvisningar till detta reglemente finns
också upprättat. Av detta framgår bl a att reseräkningar, ersättningar för utlägg, egna
mobiltelefonräkningar samt representation som avser en själv eller närstående skall
beslutsattesteras av överordnad.

Verifiering

Granskning har skett av totalt 56 st verifikat som konterats på de konton som framgår av
Bilaga 1. Nedan framgår de iakttagelser som noterats i samband med granskningen av
respektive kostnadskonto.

Konto 5811 – Avgifter för kurser och annan kompetensutveckling

Totalt 5 st verifikat har granskats. Detta motsvarar ca 115 tkr (ca 3 % av total kostnad).
Inga synpunkter har noterats.

Konto 5812 – Konferenser

Totalt 5 st verifikat har granskats. Detta motsvarar ca 304 tkr (ca 35 % av total kostnad).
Inga synpunkter har noterats.

Konto 5871 – Personalrepresentation

Totalt 7 st verifikat har granskats. Detta motsvarar ca 256 tkr (ca 40 % av total kostnad). I
två fall saknas syfte.
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Konto 5891 – Övriga personalvårdande kostnader

Totalt 8 st verifikat har granskats. Detta motsvarar ca 41 tkr (ca 4 % av total kostnad). För
en beställning internt av förtäring/fika framgår ej syfte. För en annan faktura framgår ej
deltagare eller syfte. Fakturan avser guidning och prova-på smide.

Konto 5892 – Minnesgåvor

Totalt 5 st verifikat har granskats. Detta motsvarar ca 17 tkr (ca 12 % av total kostnad).
För ett inköp av presentkort framgår det inte vem som skall få presentkorten. I ett fall
framgår inte syfte och deltagare. Posten är dessutom felkonterad då den avser show och
mat. Posten har dessutom konterats på aktiviteten för VFU – Verksamhetsförlagd
utbildning1.

Konto 7051 – Hotell och logi

Totalt 5 st verifikat har granskats. Detta motsvarar ca 90 tkr (ca 31 % av total kostnad). I
ett fall framgår inte deltagare eller syfte. En viss del av beloppet är dessutom felkonterat
då fakturan inte enbart består av kostnader för hotell och logi. Även i ett annat fall saknas
uppgift om syfte och deltagare. För en annan verifikation saknas program för resa i
Spanien (avser språkresa för lärare och elever).

Konto 7052 – Resor i tjänsten

Totalt 10 st verifikat har granskats. Detta motsvarar ca 94 tkr (ca 25 % av total kostnad). I
tre fall borde ett program ha varit bifogat. I ena fallet är dessutom en del av kostnaden
felkonterad. I två fall framgår inte uppgift om syfte.

Konto 7101 – Representation extern deltagare

Totalt 6 st verifikat har granskats. Detta motsvarar ca 28 tkr (ca 39 % av total kostnad).
För en beställning internt av förtäring/fika framgår ej syfte.

1 Varje år erhåller kommunen medel från universitet och högskolor för s k
verksamhetsförlagd utbildning. Medlen skall bl a användas till kompetensutveckling för
blivande lärare.
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Konto 7103 – Representationsgåvor

Totalt 5 st verifikat har granskats. Detta motsvarar ca 9 tkr (ca 41 % av total kostnad).
Inga synpunkter har noterats.

Bedömning och åtgärdsförslag

Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna styrningen och kontrollen inte är
helt tillräcklig.

Vi lämnar följande rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen utifrån
konstaterade brister ovan:

 Kommunen bör upprätta skriftliga riktlinjer för hantering av kostnader som rör
representation, resor etc. I nuläget finns inget dokument, utan hänvisning görs
istället i kommentarsfält i kommunens kontoplan.

 Vid fakturor som rör förtroendekänsliga poster såsom t ex representation, resor,
gåvor etc skall alltid syftet samt deltagare/grupp av deltagare och/eller mottagare
framgå.

 Vid kontering av kostnader avseende förtroendekänsliga poster skall alltid det för
kostnaden avsedda kostnadskontot användas. Rätt kontering möjliggör en
rättvisande redovisning.

5. Klassificeringsgranskning

Styrande och stödjande dokument

I Vallentuna kommuns ”Regler och styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter” som ingår i den kommunala författningssamlingen framgår de regler som
skall gälla för investeringsbudget/kapitalkostnader. Dessa reviderades senast av
kommunfullmäktige den 16 februari 2009. Av dessa framgår:

”Med investering avses all anläggningsverksamhet inklusive om- och tillbyggnad samt
nyanskaffning av utrustning till ett värde, exklusive mervärdeskatt, av ett prisbasbelopp
och däröver och med en ekonomisk livslängd på tre år eller mer. Verksamhetsansvarig
nämnd har budgetansvar för investeringsanslag som avser inventarier och utrustning. För
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övriga investeringsanslag har utförande nämnd – i allmänhet samhällsbyggnadsnämnden –
ansvar. Investeringsanslag får inte användas för driftändamål.”

Poster som inte uppfyller ovanstående kriterier skall alltså bokföras som driftskostnader.

Verifiering

I bilaga 2 framgår de konton som granskats i samband med kontrollen av klassificeringen.

Granskningen visar att det på konto 1221 – Anskaffningsvärde inventarier, totalt bokförts
kostnader på ca 1 126 tkr där de olika delposterna understiger kommunens gräns för
aktivering på ett prisbasbelopp.

Totalt 31 st verifikat har granskats av dessa aktiveringar2 som skett på konto 1221. Det
verifierade beloppet uppgår totalt till ca 281 tkr (ca 25 % av totalt belopp).

Exempel på kostnader som aktiverats är bl a möbler, inredningsutrustning, köksutrustning,
kläder, ergonomisk utrustning, hygienmaterial, mobiltelefonkostnad och resor. Bland de
större investeringsprojekten i Vallentuna kommun vad gäller inventarier för 2009 finns
bland annat Inventarier Nya Korallen, Inventarier Ungdomens Hus samt
Inventarier/utrustning främst inom Buf (barn- och ungdomsförvaltningen). Kostnader som
bedöms höra till dessa investeringsprojekt har aktiverats oavsett belopp eller kostnadstyp.

Vad gäller granskningen av kostnadskonton som gått på driften visar nedanstående tabell
det totala beloppet på de granskade kontona i vilka det ingår delposter som överstiger ett
prisbasbelopp:

2 Med aktivering menas att bokföring sker som anläggningstillgång i kommunens
redovisning med därpå följande avskrivning under tillgångens ekonomiska livslängd.
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Konto Kontonamn Belopp tkr
6411 Undervisningsmaterial 47
6414 Lokaltillbehör 1 022

6416 Datorer och skärmar 3 578
6419 Övriga förbrukningsinventarier 216
6434 Audiovisuella media 76
6452 Apoteksvaror och förbandsart. 44
6462 Undervisningsmaterial 383
6482 Arbetskläder, skyddskläder etc 131
6541 IT-material, förbrukningsvaror 46
6551 Trycksaker och kopiering 110
6601 Rep och underhåll av maskiner 107
6799 Övriga främmande tjänster 442

6813 IT-kommunikation 1 475
7331 Bevakning/utryckning 66
7332 Inbrottslarmsinstallationer 154
Totalt 7 897

Granskning har skett av totalt 30 st verifikat vars kostnader bokförts på ovanstående
konton. Det verifierade beloppet uppgår till totalt ca 3 636 tkr (ca 46 % av total kostnad).
Av de granskade posterna bedömer vi att poster som totalt uppgår till ca 1 065 tkr är
tveksamma att bokföra som driftskostnader och således skulle ha aktiverats. Exempel på
dessa typer av kostnader är möbler, kontorsutrustning, inredning, inköp av städutrustning
och arbete med larmanläggning.

Bedömning och åtgärdsförslag

Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna styrningen och kontrollen inte är
helt tillräcklig.

Vi bedömer att det finns riktlinjer och anvisningar som har bäring på de rutiner som skall
gälla för klassificering och att dessa är tillräckligt omfattande och utformade på ett
tillräckligt detaljerat sätt utifrån ett internkontrollperspektiv.

Vi lämnar följande rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen utifrån
konstaterade brister ovan:

 Kommunen bör strama upp rutinen vad gäller klassificeringen och tillse att de
regler som finns i ”Regler och styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter” fullständigt efterlevs med avseende på ovan konstaterade
tveksamheter.
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 Kommunen bör vid vissa investeringsprojekt som kan betraktas som ”generella”
såsom t ex ”Inventarier/utrustning” bedöma både kostnadstyp, ekonomisk
livslängd och belopp innan aktivering sker.

2010-02-12

________________________________ ________________________________

Carin Hultgren Anders Petersson
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Bilaga 1 – Granskade konton och kostnader avseende
förtroendekänsliga poster

I samband med granskningen har utdrag ur redovisningen gjorts för perioden 1 januari –
22 december 2009 för följande 9 konton:

Konto och kontotext Kostnad 1 jan – 22 dec 2009

5811 – Avgifter för kurser och annan
kompetensutveckling

3 668 tkr

5812 - Konferenser 862 tkr

5871 - Personalrepresentation 637 tkr

5891 – Övriga personalvårdande
kostnader

921 tkr

5892 – Minnesgåvor 141 tkr

7051 – Hotell och logi 292 tkr

7052 – Resor i tjänsten 374 tkr

7101 – Representation extern
deltagare

72 tkr

7103 – Representationsgåvor 22 tkr

Totalt: 6 989 tkr
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Bilaga 2 – Granskade konton och kostnader –
klassificeringsgranskning

I samband med granskningen har utdrag ur redovisningen gjorts för perioden 1 januari –
22 december 2009 för följande 33 konton:

Konto och kontotext Kostnad 1 jan – 22 dec 2009

1221 – Anskaffningsvärde, inventarier 8 367 tkr

6411 – Undervisningsmaterial 394 tkr

6412 – Lekmaterial 185 tkr

6413 – Kökstillbehör 410 tkr

414 – Lokaltillbehör 2 872 tkr

6415 – Telefoner och tillbehör 583 tkr

6416 – Datorer och skärmar 3 771 tkr

6417 – Skrivare och övriga datatillbehör 196 tkr

6419 – Övriga förbrukningsinventarier 1 598 tkr

6433 – Medier till bibliotek 787 tkr

6434 – Audiovisuella media 508 tkr

6451 – Laboratoriematerial 5 tkr

6452 – Apoteksvaror och förbandsartiklar 523 tkr

6453 – Tekniska hjälpmedel inom vård
och omsorg

219 tkr

6461 – Lekmaterial 267 tkr
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6462 – Undervisningsmaterial 2 573 tkr

6464 – Glödlampor, lysrör, batteri m m 35 tkr

6465 – Kemisk-tekniska produkter 1 029 tkr

6469 – Övriga förbrukningsmaterial 2 011 tkr

6482 – Arbetskläder, skyddskläder,
skyddsmaterial

473 tkr

6511 – Kontorsmaterial 902 tkr

6541 – IT-material förbrukningsvaror 1 648 tkr

6551 – Trycksaker och kopiering 1 903 tkr

6601 – Reparation och underhåll av
maskiner

542 tkr

6602 – Reparation och underhåll av
inventarier

301 tkr

6603 – Reparation och underhåll av
transportmedel

504 tkr

6609 – Reparation och underhåll övrigt 238 tkr

6797 – Trygghetslarm 70 tkr

6799 – Övriga främmande tjänster 1 975 tkr

6813 – IT-kommunikation 1 765 tkr

7331 – Bevakning/utryckning 874 tkr

7332 – Inbrottslarmsinstallationer 1 021 tkr

7341 – Brandskyddsutrustning 262 tkr

Totalt: 38 810 tkr


