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§ 192
Svar på revisionsrapport, granskning av löpande intern kontroll i 
redovisningsrutiner (KS 2019.094)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat den interna kontrollen i ett antal redovisningsrutiner kopplade till 
räkenskaperna. Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.
 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och 
överlämnar det till kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §146  Svar på revisionsrapport, granskning av löpande intern kontroll i 

redovisningsrutiner
2. Svar på revisionsrapport Revisionsrapport, granskning av löpande intern kontroll i 

redovisningsrutiner
3. Revisionsrapport, Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner

Expedieras till 
Akten Revisorerna
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionsrapport, granskning 
av löpande intern kontroll i 
redovisningsrutiner

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat den interna kontrollen i ett antal redovisningsrutiner 
kopplade till räkenskaperna.
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige. 

Bakgrund
Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt 
ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Beskrivning av revisionsrapporten
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av 
kommunstyrelsens interna kontroll i ett antal redovisningsrutiner kopplade 
till räkenskaperna. De rutiner som ingått i granskningen är; manuella 
bokföringsorder, leverantörsbetalningar/leverantörsregister, kundfakturering 
samt resor och representation. Granskningen har genomförts av ett
externt revisionsbolag. 

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2019-02-21
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

I kommande kapitel redovisas revisionens synpunkter tillsammans med 
kommunens kommentarer. Därefter följer ett kapitel om revisionens 
rekommendationer och kommunens åtgärder. Ett avslutande kapitel 
sammanfattar i en framåtriktad analys åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens interna kontroll 
avseende de utvalda redovisningsrutinerna endast delvis är tillräcklig.
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 Kommunens interna kontroll avseende hantering av bokföringsorder 
bedöms som tillräcklig. Hanteringen har dock centraliserats under 
året och därför rekommenderar vi att nya kontroller tas fram för att 
säkerställa att kommunens rutiner följs.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun delar revisionens synpunkt. Kommunen behöver 
utveckla den interna kontrollen för att säkerställa att rutinerna följs.  

 Kommunens interna kontroll avseende 
leverantörsutbetalningar/leverantörsregister bedöms som endast 
delvis tillräcklig. De avvikelser som bland annat har noterats är att det 
saknas en löpande seriositetskontroll på nya och befintliga 
leverantörer, utbetalningar till blufföretag har gjorts under året samt 
att leverantörsregistret varken är aktuellt eller fullständigt. Dessutom 
visar betalningsuppföljningen att cirka 16 procent av kommunens 
leverantörsfakturor betalas efter förfallodatum.

Vallentuna kommuns kommentar: 

Vallentuna kommun delar bara delvis revisionens synpunkt. 

Kommunen behöver införa rutiner för regelbunden genomgång av 
leverantörsregistret. Det är inaktuellt och behöver rensas. 

När det gäller registrerade leverantörer har kommunen god kontroll. 
Kommunen säkerställer genom kontroll mot svarta listan att blufföretag 
spärras. Systemen signalerar också innan fakturor går till betalning om det är 
leverantörer som finns på svarta listan. Kommunen kommer även 
fortsättningsvis säkerställa att endast seriösa leverantörer anlitas. 

När det gäller revisionens kritik mot kommunens bristande kontroll inför 
utbetalning till bankkonto, och vem som är innehavare till bankkontot, så 
håller kommunens endast delvis med. Det stämmer att kommunen gör 
utbetalningar till bankkonton, men det tillvägagångssättet används endast när 
det är enda utvägen. Det gäller till exempel för utbetalning till privatpersoner 
eller till politiska partier som endast har bankkonto.

Vallentuna kommun kommer att vidta åtgärder för att säkerställa att fakturor 
betalas i tid. Kommunen kommer att påminna förvaltningarna om rutinerna 
och kommunen kommer att se till att rutinen finns med i bruttolistorna för 
nämndernas internkontroll.
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 Kommunens interna kontroll avseende hantering av kundfakturering 
bedöms som endast delvis tillräcklig. De rutiner/arbetssätt som finns 
är dokumenterade och bedöms som tillfredsställande. Dock saknas det 
en kontroll som säkerställer att alla utförda tjänster faktureras.

Vallentuna kommuns kommentar:
Vallentuna kommun instämmer i revisionens synpunkter. Kommunen 
kommer att lägga till kontrollmoment både i den kommunövergripande och i 
nämndernas bruttolistor i internkontrollen. Det gäller både att säkerställa att 
filerna är korrekta och att ingen post är borttagen, samt att underlag finns i de 
fall rader ska tas bort. 

Kommunen tackar revisorerna för deras synpunkter.

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse
2. Revisionsrapport

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Revisorerna
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