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Kommunstyrelsen 

Yttrande över kommunrevisionens granskning av kommunens 

kontroll över externa kostnader 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1.  

 

 

Ärendet 

Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av kommunens kontroll över 

externa kostnader för yttrande senast den 19 september 2018, bilaga 2. 

 

Granskningen är av översiktlig karaktär. Flera av de processer som kortfattat beskrivs har 

varit föremål för fördjupade granskningar och har besvarats av kommunstyrelsen, nämligen 

Granskning av löneutbetalningar (KSN-2018-1368), Granskning av attester för utbetalningar 

(KSN-2018-1368) samt Granskning av upphandling och inköp (KSN-2018-1369). 

 

Revisionens samlade bedömning är att kommunen har en tydlig övergripande styrmodell, att 

ändamålsenliga anpassningar gjorts och pågår samt att kommunen i stort har bra 

styrdokument och kontroller. I granskningen lyfter revisionen fram att ökad e-handel är 

gynnsam för kontroll och styrning, att efterkontroller av manuella bokföringsorder och 

betalningar från systemet Procapita kan utvecklas samt att periodisering av föreningsbidrag 

och liknande årliga bidrag kan förbättras. 

 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 

 

Föredragning 

Kommunstyrelsen noterar revisionens samlade bedömning att det finns goda rutiner, men att 

det naturligtvis finns utvecklingspotential på vissa områden.  

 

Arbetet mot utvecklad e-handel har varit prioriterad och projektet står vid ett vägskäl 

avseende utvärdering av teknisk lösning. Ett helhetsperspektiv kring teknik och resurser ska 

förankras inom i första hand upphandling, ekonomi och IT. Beslut väntas under hösten men 
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utvärderingen kommer att leda till att en e-handel som motsvarar förväntningarna är 

implementerad tidigast 2019. 

 

Utbetalningar till juridiska personer från systemet Procapita flyttade från och med maj 2018 

till en nyutvecklad sekretessfakturafunktion i Agresso. Arbete med denna funktion har 

bedrivits en längre tid. Resultatet är att sekretessfakturor kan följa samma säkra elektroniska 

fakturaflöde som övriga fakturor i kommunen. 

 

Bättre periodisering av bland annat föreningsbidrag är en naturlig del av en löpande 

utveckling av budgetprocessen. Fokus har de senaste åren legat på den samlade och 

övergripande mål- och budgetprocessen med mål, resursallokering och investeringsnivåer på 

kommun, nämnd och dotterbolagsnivå. En naturlig fortsättning på detta arbete är fördjupning 

av systemstöd och processer som stödjer nämndernas och dotterbolagens detaljbudgetarbete. 

 

Manuella bokföringsorder är en återkommande fråga i alla stora organisationer. De är 

nödvändiga för att flytta och fördela kostnader på ett rättvisande sätt inom och mellan 

nämnder och verksamheter. En god styrning baseras på en rättvisande bild av kostnader och 

resultat, därför är vissa fördelningar nödvändiga att genomföra. Likaså kräver rimlig 

uppföljning av konkurrensneutralitet och likabehandling att kommunens verksamhet i egen 

regi bär sin andel av gemensamma kostnader för kommun och förvaltning. Så långt det är 

praktiskt möjligt är kommunens strategi därför att uppfylla en god intern kontroll av fördelade 

kostnader genom förutsägbara och transparenta modeller, en enkel och felfri hantering samt 

en ändamålsenlig resultatuppföljning i de verksamheter som i till sist bär kostnaden. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser förutses som direkt effekt av detta ärende. Resurser är redan 

prioriterade mot utvecklad e-handel.  

 

Utvecklingsresurser avseende löpande redovisning och intern kontroll finns inbyggda i 

organisationens ordinarie strukturer. De prioriteras löpande mot de åtgärder som bedöms 

skapa störst effekt och nytta. 
 

 

 

Joachim Danielsson  Christoffer Nilsson 

Stadsdirektör   Chef kommunledningskontoret 
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 Kommunrevisionen 

Granskning av kommunens kontroll över externa kostnader 

Kommunrevisionen har överlämnat rubricerad skrivelse för yttrande. 
 
Kommunstyrelsen delar revisionens uppfattning om utvecklingspotentialer och vill särskilt 
lyfta fram följande. 

Periodiseringar – en av grunderna för effektiv uppföljning 

En väl periodiserad budget minskar onödiga avvikelser och ökar fokus på verkliga och 
väsentliga avvikelser. Föreningsbidrag är en liten del av kommunens totala kostnader men 
faller under principen att god planering och budgetering ger en effektiv uppföljning.  
 
En god kunskap om och kontroll över verksamhetens mål och kostnader är grundläggande för 
en god ekonomistyrning. Sedan omorganisationen 2015 och centraliseringen av 
stödfunktionerna har ett gemensamt och mer enhetligt arbete med budget varit en viktig 
prioritering. Stor kraft har lagts på helhetsperspektivet, inklusive koncernen, i fullmäktiges 
mål och budget. Det har inneburit en mer enhetlig styrning genom tydligare mål och resurser 
för verksamheterna. I det nu framlagda förslaget till mål- och budget för 2019–2021 har fokus 
även ökat på investeringsnivåernas långsiktiga påverkan på kommunens kapitalkostnad och 
skuldsättning. 
 
Ett gemensamt systemstöd för budget, prognos och uppföljning har utvecklats. Trots detta 
finns ett behov av fortsatt utveckling av både metod och systemstöd i framförallt nämndernas 
detaljbudgetprocesser. Här kan ännu tydligare spelregler för framförallt interna fördelningar 
av administrativa kostnader och ett minskat detaljfokus ge ytterligare förbättringar.  
 
Budgetprocessens utveckling är ett kontinuerligt arbete där befintliga resurser prioriteras mot 
de områden som bedöms ge störst nytta. Ett ökat fokus på nämndernas detaljbudgetprocesser 
det närmaste året kommer ge effekter på periodiseringar, rimliga detaljnivåer m.m. Effekterna 
blir synliga som ständiga förbättringar där vissa delar kommer vara synliga redan 2019. I 
detta arbete kan även olika nämnder ha olika utvecklingstakt beroende på vilka förutsättningar 
som råder i respektive nämnd. 
 



2 (3) 
 

Ökad e-handel 

Ett framgångsrikt e-handelsprojekt bygger på många faktorer där det slutliga köpbeteendet 
och processerna bygger på såväl kultur som riktlinjer och systemstöd. Arbetet med e-handel 
har varit en av flera prioriteringar för kommunstyrelsen. Ett intensivt projekt har bedrivits för 
att öka anslutningen av leverantörer och möjliga varor och tjänster att beställa i befintlig 
teknisk plattform för e-handel, ekonomisystemet Agresso.  
 
Projektet har efter en utvärdering i maj kommit till ett vägskäl där nyttan av fortsatta insatser i 
den tekniska plattformen ifrågasätts. Utvärderingen indikerar problem med gränssnitt och 
teknik men också att olika funktioner och intressenter i organisationen, var och en på god 
grund, gör delvis olika bedömningar och prioriteringar utifrån sina förutsättningar. Innan 
beslut fattas om hur ökad e-handel bäst uppfylls utifrån ett helhetsperspektiv kring teknik och 
resurser återstår ett förankringsarbete inom i första hand upphandling, ekonomi och IT. Beslut 
väntas under hösten men förseningen kommer att leda till att en full e-handel inte förväntas 
vara implementerad förrän tidigast 2019. 

Utbetalningar från Procapita och efterkontroller av manuella bokföringsorder 

Kommunen har ett tydligt definierat och väl reglerat elektroniskt flöde för sina 
leverantörsfakturor och löner, vilket också uppmärksammas av revisionen. Revisionen tar 
däremot upp manuella bokföringsordrar och utbetalningar från verksamhetssystemet 
Procapita som utvecklingsområden.  
 
Vad gäller utbetalningar från verksamhetssystemet Procapita är en processkartläggning 
påbörjad och färdigställs hösten 2018. Kartläggningen väntas påvisa behov av ändringar i 
attestförfarande och arbetssätt, samtidigt som den är en viktig del av kravställningen inför ett 
eventuellt nytt verksamhetssystem för ekonomiskt bistånd och andra sociala verksamheter. 
Upphandling av ett sådant system ska påbörjas.  
 
I tidigare ärende (Granskning av attester för utbetalningar, KSN-2018-1368) har 
kommunstyrelsen svarat mer utförligt om utbetalningar från Procapita. Från detta svar kan 
exempelvis nämnas att från maj 2018 kan samtliga sekretessfakturor i kommunen hanteras i 
Agresso. Det innebär att de ca 8 000 fakturor som revisionen nämner i sin granskning nu 
hanteras med dualitet i Agressos elektroniska flöde istället för genom Procapita. Att flytta 
detta flöde har varit en ambition som det har arbetats med en längre tid. 
 
Hanteringen av manuella bokföringsorder kan utvecklas. De flöden som revisionen observerat 
nyttjas framförallt för interna fördelningar av kostnader. Fördelningar förekommer såväl inom 
som mellan nämnder, ofta som effekt av organisatoriska beslut. När en central resurs delas, 
exempelvis staberna i KLK till övriga nämnder eller inom nämnderna där overhead av 
konkurrens- och likabehandlingsskäl flyttas från förvaltningsledning till egen regi, krävs 
bokföringsorder.  
 
Sedan 2016 finns möjlighet att skicka bokföringsorder i samma flöde som elektroniska 
fakturor. Av praktiska skäl görs detta sällan eftersom fördelningarna är omfattande och måste 
passera så många attestanter att de sällan hinner hanteras inom rimlig tid. Så långt det är 
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praktiskt möjligt är kommunens strategi därför att uppfylla en god intern kontroll av fördelade 
kostnader genom förutsägbara och transparenta modeller, en enkel och felfri hantering samt 
en ändamålsenlig resultatuppföljning i de verksamheter som i till sist bär kostnaden. 
 
 
 
Kommunstyrelsen  
 
 
Marlene Burwick    Ingela Persson  
Ordförande     Sekreterare 
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