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1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun 

genomfört en granskning av kommunens arbete med EKO-frågor (Etik, Korruption 

& Oegentligheter), hantering av bisysslor samt granskning av s k förtroendekänsliga 

poster.   

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att 

kommunstyrelsens interna kontroll vad gäller EKO-frågor, hantering av bisysslor 

och hantering av förtroendekänsliga poster inte är tillräcklig då brister konstaterats 

i samband med granskningen. 

Mot bakgrund av genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Utforma riktlinjer avseende EKO-frågor som bl.a. omfattar rutiner för hur 

och när riskbedömning av oegentligheter i verksamheten ska ske, dvs. 

systematisera och strukturera kontroller av olika riskområden för att 

förebygga att eventuella EKO-relaterade händelser inträffar.  

 Utforma tydligare riktlinjer för kartläggning, bedömning och uppföljning av 

de anställdas bisysslor.  

 Utforma riktlinjer och rutiner för hur redovisning av förtroendekänsliga 

poster ska ske. 

 Löpande göra uppföljning/kontroll av ovanstående rutiner för att säkerställa 

att dessa fungerar på avsett sätt. 
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2. Inledning  

2.1. Bakgrund 
Det är viktigt att medborgarna känner förtroende för kommunal verksamhet men 
bedrägerier och oegentligheter förekommer. När media har lyft sådana händelser 
kan förtroendet för kommunen skadas. Det har bland annat medfört att 
uppmärksamheten riktats mot kommunernas förebyggande arbete i syfte att 
begränsa riskerna för att oegentligheter ska uppstå. 

Revisionen kan peka på risker och på behovet av väl fungerande intern kontroll, 
samt pröva dess ändamålsenlighet.  

Vallentuna kommuns revisorer har i sin analys av väsentlighet och risk identifierat 
behov av att genomföra en övergripande granskning av kommunstyrelsens arbete 
med EKO-frågor. Det är i detta sammanhang också viktigt att kommunen har en 
fungerande rutin vad gäller kartläggning och bedömning av bisysslor hos de 
anställda varvid även detta område kommer att omfattas av granskningen. Vidare 
kommer en genomgång av s k förtroendekänsliga poster att genomföras. 

2.2. Revisionsfråga och kontrollmål 

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Är kommunstyrelsens arbete vad gäller EKO-frågor ändamålsenligt och är 
den interna kontrollen tillräcklig? 
 

 Är kommunstyrelsens interna kontroll vad gäller kartläggning och 
bedömning av bisysslor tillräcklig? 
 

 Är kommunstyrelsens interna kontroll vad gäller s k förtroendekänsliga 
poster tillräcklig? 

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har sju 

kontrollmål/granskningsmål formulerats: 

1. Kommunstyrelsen har genomfört bedömningar av var i verksamheterna 
risker kan uppträda. 
 

2. Kommunstyrelsen har utarbetat riktlinjer för det förebyggande arbetet och 
detta genomförs i linje med riktlinjerna. 
 

3. Det genomförs löpande uppföljningar/riskbedömningar av risker för 
oegentligheter. 
 

4. Det finns en beredskap för eventuella händelser.  
 

5. Uppföljning och rapportering sker löpande. 
 

6. Regelbundna genomgångar/kontroller sker av eventuella bisysslor hos 
anställda. 
 

7. De verifikat som avser s k förtroendekänsliga poster uppfyller de krav som 
ställs enligt lagstiftning samt interna riktlinjer/anvisningar. 
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2.3. Revisionsmetod och avgränsning 
Granskningen koncentreras på kommunstyrelsens förebyggande arbete att skydda 

sig mot att EKO-problem inträffar på en övergripande nivå. Rutiner för bisysslor 

och så kallade förtroendekänsliga poster granskas utifrån stickprovsmässiga urval. 

Granskningen genomförs genom intervjuer med personer i ledande ställning 

(kommunchef, ekonomichef, personalchef etc.), genom genomgång av 

kommunstyrelsens rutiner för bisysslor (verifiering görs gentemot Bolagsverket för 

anställda samt även kontroll mot leverantörsregistret) samt urvalsmässig 

granskning av s.k. förtroendekänsliga poster som avser t ex resor, representation, 

kurser/konferenser/utbildningar etc. 
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3. EKO-frågor 

I detta avsnitt redovisas den information som framkommit vid intervjuer med 

tjänstemän som ansvarar för kommunens arbete med EKO-frågor.  

3.1. Bedömning av risker i verksamheten  
De intervjuade tjänstemännen bedömer att de största riskerna finns där kontanter 

hanteras. Även om kommunen under de senaste åren tagit till åtgärder för att 

minska handkassor etc så finns kontanthantering kvar på några ställen, t.ex. på 

badet, biblioteket, Väsbygården, ungdomsgårdar, skolor samt som privata medel på 

boenden. Efter en granskning för ett antal år sedan har dock rutinen för 

hanteringen av handkassor förbättrats.  

En annan risk som lyfts fram är att kommunen inte har några rutiner eller riktlinjer1 

för hur man förhåller sig till situationer där leverantörer bjuder in till olika typer av 

arrangemang. Enligt intervju kan fika/lunch, givetvis beroende på situation, anses 

som okej medan t.ex. erbjudande om middag aldrig ska accepteras. Det finns 

emellertid ingen skyldighet bland de anställda att anmäla om de fått något 

erbjudande och därför är det, enligt respondenterna, svårt att bedöma om detta är 

ett reellt problem.  

Något som lyfts fram under intervjuer är att det inte enbart är erbjudanden från 

leverantörer som kan vara problematiska när det gäller utkrävande av 

motprestation, det kan även gälla privatpersoner eller kunder, exempelvis: 

 Vad får en förälder donera till en förskola/skola? Policydokument finns för 

sponsring, området kring donationer finns dock inte med i detta dokument. 

 Vad kan en bygglovshandläggare bli erbjuden för att påskynda 

handläggningsprocessen/handläggningstiden? 

3.2. Förebyggande åtgärder/arbete 
Kommunen har för avsikt att ännu en gång se över om handkassorna kan minskas 

ytterligare, inte enbart för att kontanthantering ligger i riskzonen utan för att det 

också är väldigt dyrt att hantera kontanter. För att minska kontanthanteringen har 

många anställda numera personliga inköpskort (f.n. First Card) men dessa kan 

endast innehas av fast anställda och därmed finns det ännu kontanthantering hos 

vikarier. Handkassor finns även i verksamheter där kontanthantering används i 

pedagogiskt syfte. Riktlinjer angående användning av inköpskort, kontanthantering 

och annat gällande inköp finns i Anvisningar för inköp 2012 (senast uppdaterat 

2012-03-15).  

                                                             
1 I kommunens policy för upphandling står att kommunen ska tillse att personal som i någon form 
upphandlar tjänster, varor eller entreprenader inte tar emot mutor. Hur denna tillsyn går till finns 
dock inte beskrivet.  
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Respondenterna lyfter fram behovet av att tydliggöra gränsdragningen för vad som 

är tillåtet och inte tillåtet gällande gåvor och andra erbjudanden från leverantörer, 

kunder och privatpersoner. Personalchefen menar att en dokumentation av alla 

erbjudanden skulle kunna leda till en större öppenhet och en bra dialog mellan 

arbetstagare och chefer.  

Kommunen har inte heller några riktlinjer vad gäller anställdas nyttjande av lokaler 

och annan egendom men respondenterna menar att en stor del av risken med 

olovligt nyttjande av kommunens egendom försvinner i och med att en hel del 

verksamhet ligger på entreprenad. Olovlig användning av kommunens bilar anses 

heller inte vara ett problem eftersom körtid, körsträcka, destination och syfte alltid 

ska anges när kommunens bilar används.   Därtill finns numera även kommunens 

logotyp på kommunens alla bilar och därmed skulle det märkas om någon använde 

dessa utanför arbetstid.  

De anställda i kommunen får givetvis hyra kommunens sammanträdes- och 

festlokaler men på samma villkor som alla andra och till samma taxa.  Uthyrning av 

kommunens lokaler finns reglerat i författningssamlingen i Policy för uthyrning av 

sammanträdeslokaler m.m. i Vallentuna kommun (antagen av kommunfullmäktige 

2011-04-11  §  31).  

Kommunen har riktlinjer för privat användande av tjänstetelefon. De flesta 

medarbetare har numera en mobil tjänstetelefon som de även kan använda privat. 

Syftet med detta är att öka medarbetarnas tillgänglighet samtidigt som resurserna 

utnyttjas mer effektivt. Varje medarbetare kan använda den mobila tjänstetelefonen 

för privata samtal inom rimliga gränser utan löneavdrag men det är inte tillåtet att 

ringa privata utlandssamtal eller använda privata betaltjänster med 

tjänstetelefonen. Närmaste chef följer upp telefonikostnaderna och bedömer om 

den privata användningen är rimlig. Om inte, kan chefen besluta om löneavdrag 

baserat på specificerad faktura. Enligt respondenterna är riktlinjerna väldigt 

generöst skrivna men den senaste översynen visade att denna lösning var den mest 

effektiva och den som krävde minst administration.  

I Vallentuna finns även dokumentet Riktlinjer för sociala medier men dessa reglerar 

främst hur kommunen som organisation på ett enhetligt och samordnat sätt ska 

arbeta med sociala medier. Medarbetarnas användning omnämns enbart med 

följande stycke: ” Många anställda befinner sig på sociala medier som 

privatpersoner. Inlägg som görs som privatperson räknas inte som allmänna 

handlingar. Yttrandefriheten och meddelarfriheten gäller även på sociala medier 

och anställda har rätt att skriva om kommunens verksamhet så länge som de inte 

röjer sekretessbelagda uppgifter”. Enligt intervju kan de anställda twittra, chatta 

osv. utan restriktioner så länge det sker med allmänt omdöme, detsamma gäller de 

anställdas internetanvändning på arbetstid. Hittills har det inte skett några 

incidenter som krävt åtgärder.  

Enligt avstämning med IT-chef har kommunen valt att inte begränsa användningen 

för någon viss typ av internetplatser, däremot finns det en begränsning för 

nedladdning (torrent). Några kontroller där arbetstagarnas internetanvändning 

spåras görs inte annat än på chefs begäran.  
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Enligt Centrala direktiv och anvisningar för intern kontroll nr 1.2.02 (fastställd av 

Kommunstyrelsen 2001-01-15 § 23) ska den interna kontrollen ingå som en naturlig 

del i kommunens löpande verksamhet. För att bedöma risker i verksamheterna görs 

en årlig risk- och väsentlighetsanalys av varje nämnd och förvaltning där relevanta 

och viktiga uppföljningsområden utvärderas.  

3.3. Avstämning mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

1. Kommunstyrelsen har genomfört 
bedömningar av var i verksamheterna 
risker kan uppträda. 

Delvis uppfyllt. Det genomförs 
bedömningar i och med den årliga risk- 
och väsentlighetsanalys som varje 
nämnd och förvaltning gör, där 
relevanta och viktiga 
uppföljningsområden utvärderas. Dessa 
analyser redovisas till 
Kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsen har utarbetat 
riktlinjer för det förebyggande arbetet 
och detta genomförs i linje med 
riktlinjerna. 

Delvis uppfyllt. Kommunen har inga 
formella utarbetade riktlinjer för 
förebyggande arbete vad gäller EKO-
frågor. Det finns dock andra styrande 
och stödjande dokument som till vissa 
delar reglerar dessa frågor. 

3. Det genomförs kontroller av risker för 
oegentligheter. 

Delvis uppfyllt. Det genomförs 
informella kontroller av olika 
riskområden, dock finns inte detta 
arbete reglerat i några skriftliga 
riktlinjer eller rutiner. 

4. Det finns en beredskap för eventuella 
händelser.  

Delvis uppfyllt. Vid intervjuerna 
framkom att frågor ibland ställs från 
anställda i kommunen avseende EKO-
områden. Utifrån svar i samband med 
intervjuerna framkom att någon 
allvarlig incident inte inträffat de 
senaste åren. 

5. Uppföljning och rapportering sker 
löpande. 

Delvis uppfyllt. Arbetet med detta kan 
dock förbättras och vidareutvecklas i 
kommunen framöver. 
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4. Bisysslor 

4.1. Styrande och stödjande dokument 
I detta avsnitt redogörs för styrande och stödjande dokument i form av rutiner och 

riktlinjer avseende kommunens hantering av bisysslor.  

4.1.1. Policy för anställds bisyssla och vissa uppdrag – regler 
och rutiner 

I kommunens Policy för anställds bisyssla och vissa uppdrag (”policyn”), antagen av 

Kommunstyrelsen 2010-01-25  §  14, anges följande angående rutiner för 

kartläggning av arbetstagares bisysslor: 

 Närmaste chef ansvarar för att systematiskt vid introduktion av 

nyanställda och regelbundet på personalmöten, lämpligtvis inför den 

årliga inventeringen av bisysslor, informera om policy och regelverk 

gällande bisyssla. 

 En arbetstagare som har eller avser att åta sig bisyssla anmäler detta till 

närmaste chef. En bedömning ska utföras gällande bisysslans förenlighet 

med anställningen i kommunen.  

 Förvaltningen gör årligen en inventering och upprättar en 

sammanställning över inom förvaltningen förekommande bisysslor.  

 HR-avdelningen begär årligen in uppgifter gällande bisysslor från 

respektive förvaltning och ansvarar för att upprätta en 

kommunövergripande sammanställning. Sammanställning redovisas 

därefter till kommunstyrelsen. 

Därtill anges följande rutin för kartläggning av arbetstagares kommersiellt 

anknutna uppdrag: 

 En arbetstagare som innehar eller avser att acceptera ett styrelseuppdrag 

i bolag eller ekonomisk förening anmäler detta till sin närmaste chef. Det 

är viktigt att tidigt bedöma om uppdraget är förenligt med anställningen i 

kommunen.  

 Inventering gällande styrelseuppdrag i bolag och ekonomisk förening 

utförs samtidigt och efter samma rutin som inventering av bisysslor. 

På intranätet finns en blankett för redovisning av bisyssla (se bilaga 1).  

Enligt kommunens upphandlingspolicy nr 1.2.22 (fastställd av kommunfullmäktige 

2005-10-31, senast reviderad 2010-10-04) får inga inköp ske från företag där 

arbetstagare i kommunen eller närstående är ägare eller delägare.  
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4.1.2. Är bisysslan tillåten eller förbjuden?  

Enligt kommunens policy definieras en bisyssla som ett arbete som bedrivs vid 

sidan av den ordinarie anställningen. Följande framgår i policyn: 

Arbetsgivaren kan enligt allmänna bestämmelser förbjuda bisyssla om 

arbetsgivaren bedömer att bisysslan: 

 Inverkar hindrande på arbetsuppgifterna 

 Innebär verksamhet som är förtroendeskadlig eller konkurrerar med 

kommunens verksamhet 

Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagare i kommun, landsting eller 

kommunalförbund regleras i lagen om offentlig anställning (LOA). Medarbetare i 

kommunen får inte ha anställning eller uppdrag som kan skada anseendet eller 

förtroendet för kommunens verksamhet eller kan verka hindrande för 

medarbetaren att utföra ordinarie arbetsuppgifter i den kommunala 

anställningen.  

Fackligt uppdrag, politiskt uppdrag alternativt uppdrag i ideell organisation är 

inte att definiera som bisyssla.  

Enligt policyn fattas beslut om förbud av respektive förvaltningschef.  

4.2. Hantering av bisysslor i praktiken 
I policyn står följande: 

I allmänna bestämmelser framgår att arbetstagaren på begäran ska anmäla 

bisyssla och lämna de uppgifter som arbetsgivaren anser behövs för bedömning 

av bisysslan. 

Enligt policyn ska en inventering av bisysslorna göras årligen.  I januari 2012 

gjordes senast en sammanställning av bisysslorna i kommunen och i den finns 

sammanlagt 166 personer som har anmält en bisyssla. De angivna bisysslorna 

fördelas enligt följande på respektive förvaltning: 

Tabell 1. Antal angivna och godkända bisysslor per förvaltning 2012 

Förvaltning 
Angett 

bisyssla 
Antal 

anställda Andel i % 

Kommunledningskontoret 13 60 22 % 

Kulturförvaltningen 14 49 29 % 

Fritidsförvaltningen 3 31 10 % 

Socialförvaltningen 27 437 6 % 

Barn- och ungdomsförvaltningen 97 824 12 % 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 12 99 12 % 

Totalt 166 1500 11 % 
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Alla anställda ska årligen ange vilka bisysslor de har på en speciell blankett. Även de 

som inte har några bisysslor ska ange detta. Blanketten skrivs under av den 

anställde och sedan är det respektive förvaltningschef som bedömer om en bisyssla 

kan godkännas. Några rutiner avseende förbud av bisyssla finns inte och det finns 

heller inte någon uppgift om hur ofta detta har skett. Enligt personalchefen verkar 

det som att de flesta bisysslor godkänns.  

4.3. Granskningsresultat  
4.3.1. Förekomst av bisysslor 

Vid granskningstillfället fanns 1500 anställda (enligt personalregistret) i Vallentuna 

kommun. Utav dessa bedömdes 318 anställda (21,2 procent) ha en befattning där 

förekomsten av bisysslor bedömts vara särskilt känslig. De personalkategorier som 

valdes ut för kontroll omfattar strategiska tjänster såsom olika chefsbefattningar 

inom de olika förvaltningarna, men även andra befattningar där anställda 

handlägger och fattar beslut i olika ärenden. Bl.a. har samtliga chefer, anställda med 

ekonomirelaterade befattningar samt handläggare inom olika verksamheter 

kontrollerats.  Därutöver har även andra befattningar, där förekomst av bisysslor 

förefaller vara vanlig, kontrollerats. Dessa anställda har kontrollerats mot 

aktiebolagsregistret samt handels- och föreningsregistret hos Bolagsverket.  

Nedan presenteras en sammanställning av förekommande bisysslor i de olika 

förvaltningarna uppdelat på aktiva, inaktiva eller avregistrerade företag.  

Förvaltning Aktiva  Inaktiva Avreg. Totalt 

Kommunledningskontoret 4 2 3 9 

Kulturförvaltningen 8 4 2 14 

Fritidsförvaltningen 3 0 1 4 

Socialförvaltningen 13 5 10 28 
Barn- och 
ungdomsförvaltningen 30 11 15 56 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 9 3 7 19 

Totalt 66 26 38 130 

 

Det är främst de 66 aktiva företagen som är intressanta i denna granskning. Av 

dessa är 6 st dock bostadsrättsföreningar som inte är intressanta i den fortsatta 

analysen. Bland de övriga 60 st kan följande verksamheter nämnas: 

 Kommunledningskontoret: Konsultverksamhet avseende företags 

organisation (kommunaladministrativa tjänster), uthyrning och förvaltning 

av egna eller arrenderade bostäder, konsultverksamhet (elkraftsbranschen) 

 Kulturförvaltningen: Stödtjänster till artistisk verksamhet, artistisk 

verksamhet, övrig musik-, dans- och kulturell utbildning 

 Fritidsförvaltningen: Redovisning och bokföring, utgivning av tidskrifter 

 Socialförvaltningen: Apotekshandel, Datakonsultverksamhet, Övrig 

fritids- och nöjesverksamhet, Handel med och service av motorcyklar 
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inklusive reservdelar och tillbehör, Glasmästeriarbeten, Uppfödning av 

hästar och andra hästdjur 

 Barn- och ungdomsförvaltningen: Förvaltning av och handel med 

värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare, Metallegoarbeten, 

Byggande av bostadshus och andra byggnader, Kroppsvård, Annan öppen 

hälso- och sjukvård - utan läkare, Litterärt och konstnärligt skapande 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen: Fastighetsrelaterade stödtjänster, 

Värme- och sanitetsarbeten, Arkitektverksamhet, Teknisk 

konsultverksamhet inom industriteknik 

4.3.2. Avstämning mot angivna bisysslor 

Personnumret för de 60 arbetstagare som återfanns i Bolagsregistret har även 

stämts av mot den sammanställning av bisysslor som gjordes i januari 2012. Den 

avstämningen visar att endast 7 arbetstagare hade angivit den aktuella bisysslan 

som påträffades i bolagsregistret.  Det innebär att 53 arbetstagare, i stickprovet, inte 

angivit en existerande bisyssla.  

4.3.3. Avstämning mot kommunens leverantörsregister 

De 60 bisysslor som noterats i avstämningen mellan kommunens personalregister 

och Bolagsverkets aktiebolagsregister samt handels- och föreningsregister har 

samtliga unika organisationsnummer. Dessa har genom registeranalys jämförts mot 

kommunens leverantörsregister, varav 10 företag återfanns2. Under åren 2010-2012 

har 6 av dessa företag levererat varor/tjänster för ca 144 tkr. Den beloppsmässigt 

största leverantören uppgår till ca 65 tkr. Fakturorna avser bl a föreläsningar, 

apoteksmaterial, böcker, underhållning, lokalhyra, support, plåtprodukter etc.  

Vid avstämning mot kommunens leverantörsregister noterades emellertid att för 

närmare en tredjedel av de leverantörer som finns i registret finns inte 

organisationsnummer inlagt alt detta är felaktigt angivet vilket gör att en tredjedel 

av kommunens leverantörer inte kunde stämmas av mot träffarna i bolagsregistret. 

Enligt kommunens ansvariga för leverantörsregistret så är ett uppdateringsarbete 

på gång där namn, adress och framförallt organisationsnummer ska ses över för alla 

leverantörer.  

4.4. Avstämning mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar 

6. Regelbundna 
genomgångar/kontroller sker av 
eventuella bisysslor hos anställda. 

Delvis uppfyllt. Kommunen gör en 
regelbunden kontroll av arbetstagarnas 
bisysslor. Denna kontroll bedöms dock 
inte som helt tillräcklig eftersom 
granskningen visar på ett stort antal 
arbetstagare som inte angivit bisyssla. 

                                                             
2 För de inaktiva och avregistrerade företagen gjordes också en sökning mot 
leverantörsregistret och även där fanns tio träffar.  
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5. Förtroendekänsliga poster 

5.1. Styrande och stödjande dokument 
I detta avsnitt redogörs för styrande och stödjande dokument i form av rutiner och 

riktlinjer avseende kommunens hantering av förtroendekänsliga poster.  

Vallentuna kommun har inga dokumenterade riktlinjer vad gäller hantering av 

förtroendekänsliga poster. I anvisningar för kodplanen 2012 finns några kortfattade 

anvisningar gällande förtroendekänsliga poster. Det mesta som nämns där är dock 

momsregler och konteringsinformation.  

I övrigt är det främst muntlig praxis som gäller. Enligt intervju med personalchefen 

är det ibland arbetstagare som tar kontakt för att fråga vad som gäller.  

5.1.1. Delegationsordning  

I delegationsordning och liknande handlingar nämns representation enligt följande.  

I delegationsordning för kommunstyrelsen (antagen 2012-02-13, reviderad 2012-

04-02) står följande angående ekonomi: 

Ärende Delegat Ersättare 

Beslut om besluts- och 
behörighetsattestanter och ersättare 
till dessa 

Kommun- 
direktör/ 
chef SBF 

  

 

Angående representation: 

Ärende Delegat Ersättare 

Representation och uppvaktningar 
för förtroendevalda under 0,5 
basbelopp 

Ordförande 

  

Representation och uppvaktningar 
för tjänstemän under 0,5 basbelopp 

Ordförande 
Personal- 

chef 

 

Angående utbildning:  

Ärende Delegat Ersättare 

Deltagande i utbildning för 
kommundirektör 

Ordförande   

Deltagande i utbildning för 
förvaltningschefer, avdelningschefer 
inom KLK 

Kommun- 
direktör 

  

Deltagande i utbildning för 
avdelningschefer inom SBF 

Chef SBF   
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Deltagande i utbildning övrig 
personal 

Avd./Enhets- 
chef 

  

 

5.2. Granskningsresultat/verifieringar  
Som ett led i granskningen har stickprovsmässiga kontroller av förtroendekänsliga 

poster avseende perioden januari 2012 – april 2012, genomförts.  

Sammanställning nedan visar de kostnadskonton som representeras i stickprovet:  

Konto Kontonamn 
Antal 
(st) 

Belopp 
(kr) 

Andel (%) 
 

5811 Avg. f kurs o annan komp.utv. 26 803 237 67 % 

5812 Konferenser 10 370 919 31 % 

5871 Personalrepresentation 3 11 193 1 % 

7051 Hotell och logi 1 1 605 0 % 

7052 Resor i tjänsten 2 8 234 1 % 

 Totalt 42 1 195 188 100 % 

 

Totalt har 42 stycken verifikat som bokförts på ovanstående kostnadskonton 
granskats. De utvalda verifikaten motsvarar 47 procent (1,2 mnkr) av det totala 
bokförda beloppet för ovanstående konton under den valda perioden.  

För varje utbetalning som granskats har följande kontrollerats: 

 Att syftet med utbetalningen framgår (program/innehåll/syfte) 

 Att det framgår vilka som deltagit. Utan deltagarlista går det exempelvis inte 
att klargöra huruvida attestanten själv deltagit i aktiviteten. Antal deltagare 
vid exempelvis representationsmåltid påverkar även vilket momsavdrag 
kommunen får göra.  

 Att utlägget bedöms vara motiverat och rimligt i förhållande till den vara 
eller tjänst som avses 

 Att fakturan/underlaget håller den kvalitet som kan förväntas av 
räkenskapsmaterial 

 Att korrekta momsavdrag har gjorts. Kontrollen avser i första hand att rätt 
momssats har använts och att hänsyn tagits till de särskilda regler för 
momsavdrag som finns avseende restaurangbesök 

 Att attest har skett i enlighet med kommunens rutin för hantering av 
förtroendekänsliga poster. 

 

5.2.1. Avgifter för kurs och annan kompetensutveckling 

Granskningen av avgifter för kurs och annan kompetensutveckling innefattar konto 

5811 och avser 23 verifikationer. I kodplanen finns följande anvisning:  

Avgifter för personalens kurser, utbildningar och fortbildningar – alltså även 

kostnader för anställdas medverkan i nätverk och liknande som kan ses som 

personlig utveckling. Momsen är avdragsgill i sin helhet. Övriga kostnader, som 

t.ex. rese- och logikostnader särredovisas på konto 705x. Vem som gått kursen och 
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kursens innehåll måste alltid framgå vid bokning med motpart 7-99. Framgår det 

inte av fakturan bifogas annat dokument som styrker detta.  

Granskningsresultatet presenteras i tabellen nedan: 

Kto 5811 Deltagarlista 
saknas 

Innehåll 
saknas  

Felaktig 
moms 

Moms kan 
ej bedömas 

Felaktig 
attest 

Attest 
kan ej 

bedömas 

Antal 12 21 0 7 6 12 

 % 52 % 91 % 0 % 30 % 26 % 52 % 
 

Granskningen av avgifter för kurs och annan kompetensutveckling visar att de 

största bristerna är att deltagarlista och program saknas. Avsaknad av deltagarlista 

gör att det i lika många fall inte går att bedöma om verifikationen är korrekt 

attesterad. Utan tillgång till kursens innehåll går det inte att bedöma om utlägget är 

motiverat. Därtill finns det några poster där det kan anses som ytterst tveksamt om 

det handlar om kurs och kompetensutveckling och inte om personalrepresentation. 

Det är dessutom sex fall där en person som deltagit i evenemanget har attesterat 

fakturan, vilket inte överensstämmer med gällande attestregler samt en god intern 

kontroll. 

5.2.2. Konferenser 

Granskningen av kostnader för konferenser innefattar konto 5812 och avser 10 

verifikationer. I kodplanen finns följande anvisning:  

Konferensen ska ha anknytning till kommunens verksamhet. Momsen är 

avdragsgill i sin helhet. Övriga kostnader, som t.ex. rese- och logikostnader 

särredovisas på konto 705x. Jmf arbetsplats-/informationsträffar, personalfester 

och liknande som redovisas på konto 5871. Enligt Vallentuna kommuns drogpolicy 

gäller stor restriktion beträffande alkohol. Deltagarförteckning och program ska 

alltid bifogas vid bokning med motpart 7-99.  

Kto 5812 Deltagarlista 
saknas 

Program 
saknas  

Felaktig 
moms 

Moms kan 
ej bedömas 

Felaktig 
attest 

Attest 
kan ej 

bedömas 

Antal 4 7 0 5 2 4 

 % 40 % 70 % 0 % 50 % 20 % 40 % 
 

Även här finns brister när det gäller deltagarlista och program. Avsaknad av 

deltagarlista gör att det i lika många fall inte går att bedöma om verifikationen är 

korrekt attesterad och utan tillgång till program går det inte att bedöma om utlägget 

är motiverat.  

Även här finns det två fall av felattestering då en person som deltagit i konferensen 

attesterat.  
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Enligt kodplanens anvisningar ska dessutom kostnader för resa och logi i samband 

med konferens redovisas på ett annat konto (705x) men i ett flertal fall fanns både 

rese- och logikostnader redovisade här.  

5.2.1. Personalrepresentation 

Granskningen av kostnader för personalrepresentation innefattar konto 5871 och 

avser tre verifikationer. I kodplanen finns följande anvisning:  

Representation för anställda och kommunens politiker i samband med 

arbetsplatsträffar, informationsmöten, personalfester m.m., s.k. intern 

representation. Enligt Vallentuna kommuns drogpolicy gäller stor restriktion 

beträffande alkohol. Deltagarförteckning och syfte ska alltid bifogas vid bokning 

med motpart 7-99. Jmf 710 för extern representation. Om det är representation 

med både anställda och utomstående deltagare bokförs representationen för 

samtliga deltagare som extern, d.v.s. på konto 7101.  

5871 Deltagarlista 
saknas 

Syfte 
saknas  

Felaktig 
moms 

Moms kan 
ej bedömas 

Felaktig 
attest 

Attest 
kan ej 

bedömas 

Antal 0 1 1 0 1 1 

 % 0 % 33 % 33 % 0% 33 % 33 % 
 

Även på personalrepresentation finns brister i verifikationerna. Dels saknas 

fullständiga restaurangnotor, vilket gör att det inte går att se om kommunens 

restriktioner gällande alkohol efterföljs, dels saknas det även syfte i ett fall och en är 

felaktigt attesterad av en person som deltagit i arrangemanget.  

Därtill är momsuträkningen i kodplanen felaktig gällande personalrepresentation. 

Efter att restaurangmomsen sänktes till 12 procent är momsavdraget endast 12,50 

kr per person. 

5.2.1. Hotell och logi samt resor i tjänsten 

Granskningen av kostnader för hotell och logi samt resor i tjänsten innefattar konto 

7051 och 7052. Någon anvisning för dessa konton finns inte i kodplanen men för att 

det ska gå att kontrollera att attesteringen är korrekt bör deltagare alltid framgå.  

5.3. Kommentarer 
Det kan konstateras att det finns brister i redovisningen av förtroendekänsliga 

poster då: 

 Innehåll saknas för utbildningsfakturor, program för konferenser och syfte 

för personalrepresentation. 

 I ett flertal fall saknas deltagarförteckning, vilket gör det svårt att bedöma 

om attest har skett av behörig person. Vid personalrepresentation behövs 

dessutom antal deltagare för att rätt momsbelopp ska kunna räknas ut. 

 I ett flertal fall har attest skett av deltagaren själv.  
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 Det går inte att bedöma följsamheten till kommunens drogpolicy om inte 

kompletta restaurangnotor bifogas. 

 Beräkningsunderlaget för momsavdrag gällande personalrepresentation är 

felaktigt i kodplanen. 

5.4. Avstämning mot kontrollmål 
 

Kontrollmål Kommentar 

7. De verifikat som avser s.k. 
förtroendekänsliga poster uppfyller de 
krav som ställs enligt lagstiftning samt 
interna riktlinjer/anvisningar. 

Delvis uppfyllt. Granskningen visar 
att det finns vissa brister avseende de 
verifikat som avser förtroendekänsliga 
poster vad gäller uppfyllande av krav 
som ställs enligt lagstiftning och egna 
riktlinjer/anvisningar.  

 


