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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten granskning av attester för utbetalningar till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 augusti 2018, bilaga 2. 
 
Syftet med granskningen har varit att undersöka kommunens processer och kontroller vid 
utbetalningar till externa mottagare. 
 
Kommunrevisionens sammantagna slutsats är att kommunen har en acceptabel nivå på den 
interna kontrollen för utbetalningar. Det fastställda attestreglementet bedöms i stort ha en bra 
utformning med bland annat krav på dualitet vid betalningar. Utifrån granskningen har 
kommunrevisionen lämnat rekommendationer kring attestreglementet, inköp och 
beställningar, samt processen för att betala ut ekonomiskt bistånd. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
En ändamålsenlig intern kontroll är av vikt för att säkerställa fungerande rutiner och i 
förlängningen allmänhetens förtroende. Det sker ett kontinuerligt arbete med att utveckla 
regelverk, rutiner och en kultur som stärker och främjar god intern kontroll i kommunen. 
Kommunrevisionens granskning visar på förbättringsmöjligheter som omhändertas i det 
löpande utvecklingsarbetet.  
 
I förslaget till yttrande i bilaga 1 kommenteras de rekommendationer som kommunrevisionen 
lämnat i ärendet. Kommunrevisionens rekommendationer kring inköp och beställningar 
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omhändertas inom ramen för införandet av det nya e-handelssystemet. En kontinuerlig 
aktualisering och anpassning av attestreglementet sker för att stärka verksamheten och 
internkontrollen och ett beslut om nytt reglemente kan förväntas under 2018. 
 
Kommunrevisionen identifierar särskilt behov av att analysera flöden i processen för att 
utbetala ekonomiskt bistånd. En processkartläggning ska genomföras under 2018 för att 
tydliggöra eventuella risker och behov av kontroller i processen. Kartläggningen är också en 
viktig del i verksamhetsutvecklingen. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i föreliggande ärende. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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 Kommunrevisionen 

Granskning av attester för utbetalningar 
Kommunrevisionen har inkommit med ovanstående rubricerad skrivelse för yttrande senast 
den 30 augusti 2018. 
 
En ändamålsenlig intern kontroll är av stor vikt för att säkerställa fungerande rutiner och i 
förlängningen allmänhetens förtroende. Kommunstyrelsen arbetar kontinuerligt med att 
utveckla regelverk, rutiner och en kultur som stärker och främjar god intern kontroll.  
 
Kommunrevisionen lämnar åtta punkter med särskilda rekommendationer som kan grupperas 
i tre områden: attestreglemente, inköp och beställning samt ekonomiskt bistånd genom 
Procapita. 
 
Attestreglemente 
Kommunstyrelsen delar uppfattningen att attestreglementet bör omformuleras för att 
förtydliga hanteringsskillnader mellan de tre stora utbetalningsområdena 
leverantörsbetalningar och bidrag, löneutbetalningar samt ekonomiskt bistånd.  
 
En kontinuerlig aktualisering och anpassning av attestreglementet sker för att stärka 
verksamheten och internkontrollen. Ett beslut om nytt reglemente kan förväntas under 2018. 
 
Inköp och beställningar 
En väl fungerande e-handelslösning med utbildade beställare är en viktig målsättning för 
kommunen. E-handel skapar en effektiv inköpsprocess med kostnads- och tidsbesparingar 
genom en mer rationell hantering av beställningar och fakturor. Det förväntas också ge 
förbättrad kvalitet, service och intern styrning och kontroll vilket granskningen pekar på.  
 
Betydande erfarenheter har vunnits genom det e-handelsprojekt som bedrivits under 2017 och 
2018. Processer har förtydligats och den allmänna accepten och förväntningarna kring e-
handel är idag betydligt mer positiv än tidigare. Den e-handelslösning som använts hittills har 
emellertid inte kunnat möta förväntningarna vad gäller exempelvis funktionalitet och 
driftsäkerhet. Ett nytt system för e-handel kommer att införskaffas under 2018 och bedöms 
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kunna vara fullständigt implementerat tidigast under 2019. Under tiden upprätthålls 
nuvarande e-handelslösning med de mest frekventa leverantörerna samtidigt som kommunens 
leverantörer förbereds inför anslutning till det nya systemet.  
 
Ekonomiskt bistånd 
Kommunrevisionen pekar på avsaknad av dualitet i den process som genererar ekonomiskt 
bistånd till de individer som beviljas sådant. För att motverka risk för fel finns 
beloppsbegränsningar för handläggarna samt en förhållandevis omfattande stickprovskontroll.  
 
En processkartläggning, från individens första kontakt vid behov av stöd till en eventuell 
utbetalning, ska genomföras för att tydliggöra eventuella risker och behov av kontroller i 
processen. Kartläggningen är också en viktig nyckel till verksamhetsutveckling och 
gemensam förståelse av hanteringen för de olika medarbetargrupper som kommer i kontakt 
med den ur olika perspektiv. Kartläggningen ska genomföras under 2018. 
 
Överföringen av de flöden av leverantörsfakturor som tidigare hanterats manuellt inom social- 
och arbetsmarknadsnämnderna påbörjades i maj 2017. Projektet har således bedrivits en 
längre tid, med syftet att de omkring 8 000 leverantörsfakturorna med olika grad av 
sekretessnivå nu ska finnas i och följa samma elektroniska flöde som övriga fakturor istället 
för att som tidigare hanteras manuellt på papper. I avseendet intern kontroll blir skillnaderna 
små eftersom samma attestprinciper tillämpats i det manuella flödet. Emellertid ökar 
effektiviteten samtidigt som sekretessen stärks och åtkomsten för behöriga medarbetare 
förenklas väsentligt. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
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