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Svar på revisionsrapport om resor, representation,
företagskort samt mobiltelefoner
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningarnas förslag till yttrande
och lämna det som svar till kommunrevisionen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunrevisionen har granskat om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig
styrning, uppföljning och intem kontroll avseende resor, representation,
hantering av företagskort och mobiltelefoner. Granskningen har skett genom
dokumentstudie av kommunens anvisningar, gällande regelverk och rutiner. För
att kontrollera att den interna kontrollen fungerar och att riktlinjerna följs har
även 82 stickprov av verifikationer genomförts fördelat på tekniska nämnden
och näringslivsavdelningen som hör till kommunstyrelsen.
Revisionsrapporten visar att både kommunstyrelsen och tekniska nämnden har
ändamålsenlig styrning avseende resor, representation, företagskort och
mobiltelefoni, men att efterlevnaden är bristfällig. Dessutom finns brister
avseende intem kontroll och uppföljning.
Kommunrevisionen rekommenderar efter sin granskning att:
1. Kommunstyrelsen och tekniska nämnden ser över den interna kontrollen
för att tillse att kommunens anvisningar, gällande regelverk och
attestinstruktioner efterlevs till exempel vad gäller attestinstruktioner och
deltagarlista vid representation.
2. Tekniska nämnden genomför en inventering av bilpoolen och dess
nyttjandegrad för att minska kostnaden för korttidshyra samt
användandet av egen bil i tjänsten.
3. Kommunstyrelsen ser över kontrollen av samtal sfakturor och exempelvis
likt tekniska nämnden inför ett belopp vilket arbetsledningen kan
uppmärksamma om samtalsfakturan överstiger.
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har, som resultat av
granskningen, förtydligat instruktionerna kring beslutsattestering av fakturor.
Infonnation om vilka krav som ställs har lämnats personligen på
ledningsgruppsmöten för vidare spridning i organisationen, på intranätet och i
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ekonomigruppen. Utbildningarna i fakturahantering som alla användare av
ekonomisystemet måste genomgå har kompletterats med ytterligare information
om förbud mot attest av egna kostnader. Fakturor för telefoni och resor ska
beslutsattesteras av närmaste chef.
Täta stickprovskontroller har påbörjats som resultat av granskningen och för att
säkerställa följsamhet gentemot kommunens rutiner. Stickprovskontrollerna
kommer att utföras av dels ekonomiavdelningen, dels av ekonomihandläggare
på förvaltningarna. Avdelningarna kommer att säkra upp sina attestlistor så att
flera individer har rätt att beslutsattestera. Granskningen kommenterar även det
faktum att kostnaden för korttidshyra är hög inom tekniska förvaltningen. Demia
höga kostnad förklaras av att parkavdelningen under somrarna hyrt in ett fordon
att användas av avdelningens säsongsanställda. Avdelningen bedömer att detta
behov inte längre finns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna förvaltningarnas förslag till yttrande över granskningen av
representation, resor och mobilanvändande.

Beslutsunderlag
Kommunrevisionens granskningsrapport 2018-04-16.
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-27.
Arbetsutskottets förslag till beslut.
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Kommunrevisionen
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Granskning av resor, representation, företagskort samt
mobiltelefoner
Revisionsrapporten visar att både kommunstyrelsen och tekniska nämnden har
ändamålsenlig styrning avseende resor, representation, företagskort och mobiltelefoni, men
att efterlevnaden är bristfällig. Dessutom finns brister avseende intern kontroll och
uppföljning.
Kommunrevisionen rekommenderar efter sin granskning att:
1. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden ser över den interna kontrollen för att
tillse att kommunens anvisningar, gällande regelverk och attestinstruktioner efterlevs till
exempel vad gäller attestinstruktioner och deltagarlista vid representation
2. Tekniska nämnden genomför en inventering av bilpoolen och dess nyttjandegrad
för att minska kostnaden för korttidshyra samt användandet av egen bil i tjänsten
3. Kommunstyrelsen ser över kontrollen av samtalsfakturor och exempelvis likt
Tekniska nämnden inför ett belopp vilket arbetsledningen kan uppmärksamma om
samtalsfakturan överstiger
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har, som resultat av
granskningen, förtydligat instruktionerna kring beslutsattestering av fakturor.
Information om vilka krav som ställs har lämnats personligen på ledningsgruppsmöten
för vidare spridning i organisationen, på intranätet och i ekonomigruppen.
Utbildningarna i fakturahantering som alla användare av ekonomisystemet måste
genomgå har kompletterats med ytterligare information om förbud mot attest av egna
kostnader. Fakturor för telefoni och resor ska beslutsattesteras av närmaste chef.
Täta stickprovskontroller har påbörjats som resultat av granskningen och för att
säkerställa följsamhet gentemot kommunens rutiner. Stickprovskontrollerna kommer att
utföras av dels ekonomiavdelningen, dels av ekonomihandläggare på förvaltningarna.
Avdelningarna kommer att säkra upp sina attestlistor så att flera individer har rätt att
beslutsattestera.
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Granskningen kommenterar även det faktum att kostnaden för korttidshyra är hög inom
tekniska förvaltningen. Denna höga kostnad förklaras av att parkavdelningen under somrarna
hyrt in ett fordon att användas av avdelningens säsongsanställda. Avdelningen bedömer att
detta behov inte längre finns.
Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden och
kommunstyrelsen godkämier förvaltningarnas förslag till yttrande över granskningen av
representation, resor och mobilanvändande.
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Granskning av representation, resor och mobilanvändande

KPMG har på vårt uppdrag utfört rubricerad granskning.
På revisionsmöte 2018-04-16 har KPMG presenterat revisionsrapporten för oss
revisorer.
Vi överlämnar härmed rapporten till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för
yttrande senast 17 juni 2018
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1

Sammanfattning
Vi har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om Kommunstyrelsen
har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll avseende resor,
representation, hantering av företagskort och mobiltelefoner.
Granskningen har skett genom dokumentstudie av kommunens anvisningar, gällande
regelverk och rutiner. För att kontrollera att den interna kontrollen fungerar och att
riktlinjerna följs har vi även genomfört 82 stickprov av verifikationer fördelat på
Tekniska nämnden och näringslivsavdelningen, vars hemvist är Kommunstyrelsen. För
varje stickprov kontrollerades att syfte och deltagare hade angivits, att fakturan bedöms
vara rimlig i förhållande till dess syfte och den verksamhet som avses samt om
fakturorna har attesterats enligt framtagna rutiner.
Vi har genom granskningen kunnat konstatera att det finns ändamålsenliga rutiner
avseende exempelvis tydlighet och aktualitet. Dock finns det flertalet tillfällen av intern
och extern representation då kommunens anvisningar och gällande regelverk inte
efterlevs, det gäller främst avsaknad av deltagarlista eller ofullständig deltagarlista.
Gällande de attestinstruktioner som finns inom kommunen har vi genom granskningen
kunnat konstatera att de i låg grad efterlevs. Denna bedömning görs med grund i att
beslutsattestant vid flera tillfällen, på samtliga områden (extern och intern
representation, resor, logi samt mobilkostnader), har attesterat sina egna kostnader
eller där denne själv har deltagit.
Vi bedömer att Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden har en ändamålsenlig
styrning, men att de, på grund av avsaknaden av deltagarlistor till flertalet verifikationer
och brister i attestmomentet, har brister i uppföljning och intern kontroll avseende resor
och representation samt hantering av företagskort och mobiltelefoner.
Med bakgrund av vår granskning rekommenderar vi
att Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden ser över den interna kontrollen för att
tillse att kommunens anvisningar, gällande regelverk och attestinstruktioner efterlevs till
exempel vad gäller attestinstruktioner och deltagarlista vid representation
att Tekniska nämnden genomför en inventering av bilpoolen och dess nyttjandegrad
för att minska kostnaden för korttidshyra samt användandet av egen bil i tjänsten
att Kommunstyrelsen ser över kontrollen av samtalsfakturor och exempelvis likt
Tekniska nämnden inför ett belopp vilket arbetsledningen kan uppmärksamma om
samtalsfakturan överstiger

2

Bakgrund
Vi har av Ljungby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutiner och intern
kontroll för resor, representation, hantering av företagskort och mobiltelefoner.
I stora organisationer finns det ett behov av rutiner och regler för att säkerställa att de
medel som finns för resor, representation samt företagskort och mobiltelefoner
utnyttjas till rätt ändamål och enligt gällande regelsystem. Det är därför av stor vikt att
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reglerna är tydliga för att undvika såväl ekonomisk skada som förtroendeskadande
misstag.
Revisorerna har i sin revisionsplanering för 2017 uppmärksammat risker beträffande
hantering och intern kontroll avseende resor och representation samt hantering av före
tagskort och mobiltelefoner i vissa av kommunens verksamheter och önskar därav
granska rutiner och kontroll på området.

2.1

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Syftet är att granska om Kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning
och intern kontroll avseende resor och representation samt hantering av företagskort
och mobiltelefoner.
De revisionsfrågor som granskningen ska ge svar på är följande:
®

Finns dokumenterade anvisningar och rutiner för resor, representation och
hantering av företagskort?

•

Efterlevs kommunens anvisningar, gällande regelverk och attestinstruktioner på
området?

•

Är omfattningen av den samlade representationen, intern och extern, rimlig i
förhållande till kommunens regler och riktlinjer?

•

Vilka regler finns för mobiltelefoner och görs några kontroller uppföljningar av
användandet?

•

Finns en tillfredsställande intern kontroll?

Granskningen avser perioden 2017-01-01 - 2017-12-31.
Granskningen avser Kommunstyrelsen samt Tekniska nämnden.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om verksamheten uppfyller

2.3

•

Kommunens regelverk vad gäller riktlinjer kring intern och extern representation
med avseende på exempelvis resor och logi samt kurser och konferenser

•

Kommunens attestinstruktioner som ska säkerställa korrekt hantering och redo
visning av representationskostnader

•

Kommunallagens krav på intern kontroll

Metod
Granskningen har genomförts genom:
•

Granskning av kommunens riktlinjer och rutiner på området

•

Stickprov av verifikationer för resor, företagskort och representation

•

Korrespondens med ekonomichef och representanter från ekonomiavdelningen
3
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3

Resultat av granskningen

3.1

Dokumenterade anvisningar och rutiner

3.1.1

Verksamhetsplan gällande etiska riktlinjer
Verksamhetsplanen gällande etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda1,
stipulerar allmänt om förhållningssätt för anställda, förtroendevalda, kommunal
egendom, gåvor, förmåner, rekrytering, representation, tjänsteresor, skadliga kopp
lingar och jäv, bisyssla samt information om verksamhetsplanen. De områden som
dokumentet berör och som har bäring på granskningen kommer att presenteras mer
ingående i avsnitten nedan.

3.1.2

Resor
I dokumentet Verksamhetsplanen gällande etiska riktlinjer för anställda och förtroende
valda stipuleras att tjänsteresor ska vara kopplade till uppdrag inom arbetet. Om
tjänsteresan är kombinerad med en privat resa, får detta inte medföra ökade kostnader
för kommunen. Färdsätt och boende ska väljas på rimlig kostnadsnivå, så att
kommunens anseende inte skadas.
För 2017 gällde dokumentet Policy för resor2 för samtliga resor som gjordes i tjänsten
av anställda i kommunen och i de kommunala bolagen samt de förtroendevalda
politikerna dvs. ledamöter av kommunfullmäktige, nämnder och kommunala bolag. Av
policyn framgår att vid val av transportmedel ska en sammanvägning av kostnader,
miljöhänsyn, tidsåtgång och säkerhet göras. Det framgår dock att resor med tåg eller
buss ska prioriteras i första hand och bilar från kommunens bilpool i andra hand3.
Privata bilar används endast i undantagsfall. I Ljungby tätort ska cykel användas när så
är möjligt. Av policyn framgår även att bilar som tillhör Ljungby kommun inte får
användas för privat bruk.
Till resepolicyn hör följande dokument som har bäring på granskningen4:
•

Riktlinjer för tjänsteresor

•

Krav på bilar som används i tjänsten

I den första bilagan riktlinjer för tjänsteresor stipuleras regler gällande tjänsteresor i
samband med möte, konferenser, utbildningar etc. Innehållet i bilagan är likställt med
vad som nämns ovan med tillägg att bokning av biljetter, logi och transport görs direkt
till den upphandlade resebyrån. Blankett för beställning finns på kommunens intranät. I
den andra bilagan krav på bilar som används i tjänsten stipuleras vilka krav som ska
ställas på fordon som köps eller leasas av Ljungby kommun, att man som anställd
ansvarar för att fordonet är lagenligt och i kördugligt skick vid användning av privata

1 Kommunstyrelsen fastställde planen i juni 2013 och revidering av planen antogs den 5 december 2017, §
176. Kommunledningsförvaltningen är dokumentansvarig förvaltning.
2 Fastställd av kommunfullmäktige den 28 september 2010. Kommunledningsförvaltningen är
dokumentansvarig förvaltning.
3 Bilpoolen består av 160 bilar.
4 Det tredje dokumentet behandlar regler för transporter av barn/elever eller omsorgstagare.
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fordon i tjänsten samt vem som ersätter skador på privata fordon eller person- eller
sakskada.
Årlig uppföljning av policyn görs genom uppföljning av transportenergi för tjänsteresor
med bil och koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil samt andel miljöklassade fordon
med hjälp av ett IT-baserat verktyg för miljöredovisning. Ljungby kommun ligger på
plats 79 av 290 vid mätning av Sveriges mest miljöbästa kommun där de ovan nämnda
uppföljningarna är en del av underlaget för rankingen.5
Resor och boende bokas genom en blankett som kan inhämtas från intranätet och
skickas till en upphandlad resebyrå. Det är beställarens eget ansvar att välja ut ett
paket som är prisvärt, vilket stipuleras i den ovan nämnda policyn. Det är ansvarig chef
som attesterar resan i det ekonomisystem som kommunen använder. Om avsteg sker
från riktlinjerna är det en bedömningsfråga om det är ett chefssamtal eller en arbetsrättslig process med chefs/tillrättaläggande samtal och varning som ska genomföras,
enligt uppgift från kommunen.
Kommunstyrelsen fastställde den 16 januari 2018 en gällande verksamhetsplan som
stipulerar bestämmelser om resor och möten.

3.1.3

Representation
I dokumentet Riktlinjer för kontering av representation definieras representation som
kostnader för mat och dryck i samband med restaurangbesök men det kan även vara
exempelvis teaterbiljetter, med syfte att skapa goda relationer. I dokumentet definieras
även skillnaden på intern och extern representation. Representationen ska ha ett
omedelbart samband med den kommunala verksamheten och ofta återkommande
representation mot en och samma person/grupp ska, om möjligt, undvikas.
I Verksamhetsplanen gällande etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda
stipuleras utöver vad som nämnts ovan angående representation att den ska vara till
nytta för kommunen och det omedelbara sambandet med den kommunala
verksamheten är ett kriterium för att utgiften ska godkännas. Beslut om alkohol
servering ska antingen fattas av kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges
ordförande eller av kommunchefen. Kommunen ska i normalfallet hålla en restriktiv
linje vad gäller representation med alkoholservering. Beloppsgränser, det vill säga
avdrag vid måltider och liknande förtäring, vad som ska anges på fakturor, vad som
gäller vid mindre representationsbelopp, utbildning, och vilka konton representation ska
konteras stipuleras i Riktlinjer för kontering av representation.
I Verksamhetsplanen gällande etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda
stipuleras följande angående gåvor; Gåvor får förekomma i form av julgåva, minnes
gåva efter 25 års anställning, minnesgåva vid pensionsavgång eller anställningens
upphörande samt vid födelsedagar.
Mål, syfte och deltagare ska anges för att styrka att den genomförda representationen
har ett omedelbart samband med verksamheten.

5 Rankningen baseras även på IT-verktygets kommunenkät, underlag från Boverkets miljömålsenkät och
Vattenmyndighetens kommunenkät.
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3.1.4

Företagskort
På ansökan om företagskort stipuleras bland annat att kortet endast ska användas vid
inköp till den dagliga verksamheten i tjänsten och att kortet inte får användas för privat
bruk. Småinköp, belopp under 300 kronor ska betalas med kortet. För belopp över 300
kronor rekommenderas att man begär faktura. Kvitto och köpnota ska bifogas till
fakturan. På kvittot skall det klart och tydligt framgå vad köpet avser.

3.1.5

Mobiltelefoner
Rutin för användande av tjänstemobil6 är en beskrivning av hur den ovan nämnda
Verksamhetsplanen gällande etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda ska
tillämpas för tjänstemobiler. En tjänstemobil är en personlig mobiltelefon som används
av en anställd i tjänst för att denne ska kunna sköta sitt arbete.
Av dokumentet framgår att den anställde vid kvittering av tjänstemobil samtidigt ska
skriva på ett avtal för användandet av mobiltelefonen. Det finns två typer av avtal, det
första innebär att den anställde har tillgång till en mobiltelefon med abonnemang mot
rörlig avgift som tillhör Ljungby kommun och det andra att den anställde har tillgång till
en mobiltelefon med abonnemang mot en fast avgift som tillhör kommunen. Det är den
anställdes chef som avgör vilket avtal som är relevant för den anställde.
Vidare framgår det från dokumentet att det är tillåtet för den anställde att använda
tjänstemobilen efter arbetstid om den anställde står för kostnaden av det privata
användandet. Detta sker genom så kallad delad faktura och vid eventuella
utlandssamtal betalas dessa genom ett löneavdrag. Delad faktura innebär att ett prefix
slås för alla privata telefonsamtal och SMS/MMS för att dessa ska hamna på en
särskild faktura som skickas till den anställde, detta används vid avtal med rörlig avgift.
För avtal som har fast avgift dras en avgift motsvarande marknadspris från den
anställdes lön. Dock dras ingen avgift från den anställdes för det privata användandet
som innefattas av den fast avgiften om den anställde, enligt arbetsgivaren, ska vara
nåbar efter arbetstid. Om den anställde endast ska vara nåbar via jobbtelefon på
arbetstid skrivs avtal om att telefonen inte får användas privat.
Vid samtal med kommunchefen framkommer att han meddelar cheferna att de ska slå
prefixet innan de ringer ett privat samtal. Ingen kontroll av detta har skett under den tid
den nuvarande kommunchefen har besuttit tjänsten.
Vid samtal med förvaltningschef för tekniska förvaltningen framkommer att om avtal
angående att mobilen får användas privat sluts, aktiveras en delad faktura och den
anställde får därmed hemskickat en faktura på den delen som används privat, likt vad
som anges i rutinen som beskrivs ovan.

3.1.6

Bedömning
Vår bedömning är att det finns ändamålsenliga rutiner för användandet av mobil
telefoner med avseende på exempelvis tydlighet och aktualitet. Det finns policy för
ekonomiska transaktioner, resor och mutor och bestickning samt riktlinjer för kontering

6 Fastställt 1 oktober 2015 av den Kommunövergripande ledningsgruppen. Kommunledningsförvaltningen
är dokumentansvarig förvaltning. Dokumentet ska revideras senast den 31 januari 2019.
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av representation. Dokumenten är komplement till verksamhetsplanen gällande etiska
riktlinjer för anställda och förtroendevalda.

System för intern kontroll
Kommunen använder sig av ekonomisystemet Raindance. I systemet finns systemstödjande funktioner avseende attest av fakturor. Detta innebär att en utbetalning inte
kan göras utan att giltiga attester, två i förening, finns noterat. Attestanterna skall
således aktivt attestera en faktura för att kostnaden ska bokföras och fakturan ska gå
till betalning. Attestmoment får inte utföras av den som själv ska ta emot betalningen,
eller någon närstående. Beslutsattestant får inte attestera egen lön eller representa
tion, resor, kurser och konferenser där denne själv har deltagit. Beslutsattest får inte
heller göras för samtalsavgifter för egen telefon eller egna kontokortsfakturor.
Utbildning i fakturahantering sker löpande där bland annat representation tas upp. För
att vara behörig att attestera fakturor måste de anställda gå en utbildning som
anordnas av ekonomiavdelningen, utbildningen hålls en gång per månad. För 2017
fanns attestförteckning för samtliga beslutsattestanter i verksamheten.
Kommunchefen har fastställt rutin för användning av elektroniska körjournaler som
gäller från den 1 december 2017. Körjournalen lagrar automatiskt samtliga körningar
och syftet med den elektroniska körjournalen är att kunna upprätta en korrekt
dokumentation för användning av kommunens bilar och sänka kostnader som följd av
en mer effektiv bilanvändning. Det framkommer vid kontakt med kommunen att ett
tjugotal av kommunens bilar i bilpoolen inte har fått de elektroniska körjournalerna
installerade. Vidare framkommer att det finns möjlighet att gå in i systemet för att
kontrollera var bilarna har varit men att detta inte görs om det inte finns misstankar om
oegentligheter. Under 2017 har det inte funnits några misstankar om att en anställd har
använt bilen privat mer än vad som är tillåtet.
På tekniska förvaltningen har de lagt en fast nivå om 200 kronor på den fakturan som
kommer till kommunen gällande ”tjänstesamtalen”. Fakturor med högre belopp
uppmärksammas av arbetsledningen och vid misstanke om oegentligheter begärs
samtliga samtalslistor ut och kontrolleras, även de fakturor som har ett lägre belopp än
200 kronor.
I den, av Kommunstyrelsen, antagna interna kontrollplanen för 2017 fanns inget
kontrollmoment som hade bäring på det granskade området.

Granskning av fakturor
I Ljungby kommun fanns vid tiden för granskningen enligt uppgift sju företagskort där
kommunen är betalningsansvarig. Två av dessa kort tillhör anställda på
näringslivsavdelningen; ingen anställd vid tekniska förvaltningen innehar ett sådant
kort. Det finns även tre bankkort med privat betalningsansvar vilket innebär att den
anställde är betalningsansvarig. Ett kort med privat betalningsansvar tillhör anställd på
tekniska förvaltningen; ingen anställd vid näringslivsavdelningen innehar ett sådant
kort.
För att kontrollera att den interna kontrollen fungerar och att riktlinjerna följs avseende
representation, resor och mobiltelefoner har vi genomfört 82 stickprov fördelat på
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Tekniska nämnden och näringslivsavdelningen vars hemvist är Kommunstyrelsen7,
verifikationer gällande perioden 2017-01-01 - 2017-12-31. Tekniska nämnden
ansvarar för 49 av de granskande verifikationerna och näringslivsavdelningen för 33
verifikationer.
Urvalet är fördelade på verifikationer med belopp inom intervallet (-2 996,75) kronor 128 400 kronor och är konterade på följande konton;
•

68120 Mobilkostnader

•

71020 Uppvaktningar, externa

•

70510 Biljetter

•

71110 Personalrepresentation

•

70520 Hotell och logi

•

•

70590 Övriga resekostnader

71120 Uppvaktning egen
personal

•

71010 Representation,externa

Den totala kostnaden som har konterats på ovan nämnda konton under perioden, där
antingen näringslivsavdelningen eller Tekniska nämnden står som ansvar, uppgår till
1 005 719 kronor. Tekniska nämnden ansvarar för 833 818 kronor och
näringslivsavdelningen för 171 900 kronor. Antalet tillsvidareanställda på Tekniska
nämnden är 230 stycken och, fram till och med oktober, åtta anställda på
näringslivsavdelningen. Efter oktober var antalet anställda fyra. Vi har valt att dividera
kostnaden på åtta då avdelningen bestod av åtta personer största delen av året.
Fördelat på antalet anställda ansvarar Tekniska nämnden för 4 373 kronor och
näringslivsavdelningen för 104 227 kronor.
För varje verifikation som granskats har följande kontrollerats:
•

Att syftet med utbetalningen framgår

•

Att det framgår vilka som deltagit samt deltagarnas funktion i kommunen eller
företag

•

Att fakturan bedöms vara rimligt i förhållande till det syfte och den verksamhet
som avses

•

Att fakturorna har attesterats enligt framtagna rutiner

I avsnittet nedan presenteras representations-, logi- och resekostnader följt av avsnitt
som berör de olika kostnadsposterna.

3.3.1

Analys av kostnaderna representations-, logi- och resekostnader
Totalt under 2017 uppgår kostnaderna för intern och extern representation samt reseoch logikostnaderna till 708 004 kronor, där Tekniska nämnden ansvarar för kostnader
motsvararande 578 461 kronor och näringslivsavdelningen ansvarar för kostnader
motsvarande 129 543. Uppdelat på antal anställda vid de granskade verksamheterna
har Tekniska nämnden en genomsnittlig kostnad på 2 515 kronor per anställd på intern
och extern representation samt rese- och logikostnader. Näringslivsavdelningen har
genomsnittliga kostnader på ca 16 193 kronor per anställd på intern och extern
representation samt rese- och logikostnader.

7 Genom analysen nedan är således kommunstyrelsen ansvarig när "näringslivsavdelningen" nämns.
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Fördelning av representations-, logi- och resekostnader (kvantitet och kostnad):
Intervall SEK

Totalt
belopp

Antal
verifikationer

Kredit

1 631

2

0- 999

94 828

240

1 000- 4 999

188 630

91

5 000- 9 999

55 420

8

10 000- 99 999

124 994

7

100 000-

256 400

2

Totalt

719 041

350

Fördelning mellan förvaltningarnas ansvar, totalt för representation, hotell/logi och
resor:

Representation-, logi- och
resekostnader

Representation-, logi- och
resekostnader fördelat på
antal anställda

■ Tekniska nämnden (ansvar 3xxxx)

■ Tekniska nämnden (ansvar 3xxxx)

■ Kommunstyrelsen (ansvar 15xxx)

■ Kommunstyrelsen (ansvar 15xxx)
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3.3.2

Analys av interna representationskostnader
Internrepresentations (personalrepresentation och uppvaktning) per ansvar baserat på
belopp:

Intern representation per
ansvar

Intern representation per
anställda och ansvar

■ Tekniska nämnden (ansvar 3xxxx)

■ Tekniska nämnden (ansvar 3xxxx)

■ Kommunstyrelsen (ansvar 15xxx)

■ Kommunstyrelsen (ansvar 15xxx)

Av de granskade verifikationerna avser 24 stycken intern representation. Fördelningen
av den interna representationen är relativt jämt fördelad utifrån antalet anställda.
Kommunen ger, som julklapp till sina anställda, ett presentkort om 400 kronor som
avser Ljungby köpmannaförening. Julgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 450
kronor inklusive moms.
Deltagarförteckning saknas eller är inte komplett för två av de granskade verifika
tionerna avseende personalrepresentation. Vidare saknas deltagarförteckning och
syfte för två verifikationer. Vid ett av tillfälle har man köpt blommor utan att ange syfte
och till vem de gavs och den andra avser frallor, kostnad 214 och 270 kronor. Ingen av
de granskande fakturorna gäller alkohol. Avseende interna gåvor är mottagarlistan
ofullständig för en (1) verifikation. Vidare saknas mottagarlista och syfte för tre
verifikationer. En av dessa avser, enlig uppgift från ekonomiavdelningen, de ovan
nämnda julklapparna resterande två avser gravyrplåtar och presentyxor. Av de
felaktiga verifikationerna tillhör åtta av nio tekniska förvaltningen.
Vad gäller attestmomentet kan vi konstatera att beslutattestanten vid flertalet tillfällen
har attesterar egen representation och representation där denne själv har deltagit.
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3.3.2.1

Bedömning
Att kostnaden per anställd är relativt jämn bedöms som rimligt eftersom att de
kostnader som konteras som intern representation ofta är exempelvis fika i samband
med möten, avtackningspresenter eller julklappar. Vad som just nämnts kan vi
konstatera vid granskningen av fakturor.
Vi kan konstatera att efterlevnaden av riktlinjerna till viss del följs då det saknas syfte
och/eller mottagare/deltagare till åtta av de 24 granskade verifikationerna. Vidare
bedömer vi att efterlevnaden av attestrutiner är bristfällig.

3.3.3

Analys av externa representationskostnader
Fördelning av den totala kostnaden för extern representation presenteras i
diagrammen nedan:

Total kostnad för extern
representation

Kostnad för extern
representation fördelat på
antal anställda

■ Tekniska nämnden (ansvar 3xxxx)

■ Tekniska nämnden (ansvar 3xxxx)

■ Kommunstyrelsen (ansvar 15xxx)

■ Kommunstyrelsen (ansvar 15xxx)

Av de granskade verifikationerna avser 27 extern representation (representation och
uppvaktning). Både sett till det totala beloppet per nämnd och fördelat på antalet
anställda är det näringslivsavdelningen som har den högsta kostnaden för extern
representation, vilket kan anses som rimligt. Näringslivsavdelningen anordnar bland
annat företags-luncher vilket ökar deras kostnader.
Den mest förekommande leverantören är EnterCard vilket är ett av de företagskort som
används i kommunen, fakturorna från EnterCard avser till största del företagsluncher.
Av granskningen framkommer att rekommendationen att begära faktura vid belopp
över 300 kronor inte efterlevs.
Två av de granskande verifikationerna saknar helt deltagarlista och för en annan anges
företag men inte namn. Vad gäller attestmomentet kan vi konstatera att beslutattestanten vid flertalet tillfällen har attesterar egen representation och representation där
denne själv har deltagit.
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En faktura är felkonterad, det anges på fakturan att den tillhör Kultur- och
fritidsnämnden.
3.3.3.1

Bedömning
Som underlag till representation ska, kommunens policy, alltid en deltagarlista och
syfte anges. Efter vår granskning kan, liksom för den interna representationen,
konstatera att det förekommer fall då dessa krav inte efterlevts. Vidare bedömer vi att
efterlevnaden av attestrutiner är bristfällig.

3.3.4

Analys av resa- och logistikkostnader
Kostnader för resor och logi under 2017 uppgår till ca 200 663 kronor, där Tekniska
nämnden ansvarar för kostnader motsvararande 186 668 kronor och
näringslivsavdelningen ansvarar för kostnader motsvarande ca 13 995 kronor. Fördelat
på antal anställda är det näringslivsavdelningen som har den högsta kostnaden om
1 749 kronor, motsvarande kostnad för tekniska förvaltningen är 811. Fördelning av
kostnaden för resor och logi presenteras i cirkeldiagrammen nedan:
Fördelning av det totala
rese- och logibeloppet (utan
hänsyn till antal anställda)

Fördelning av det totala
rese- och logibeloppet
(fördelat på antal anställda)

■ Tekniska nämnden (ansvar 3xxxx)

■ Tekniska nämnden (ansvar 3xxxx)

■ Kommunstyrelsen (ansvar 15xxx)

■ Kommunstyrelsen (ansvar 15xxx)

Av de granskade verifikationerna gäller 19 stycken resor och logi. Fördelningen av det
totala antalet verifikationer under 2017 är 11 stycken för näringslivsavdelningen och 49
stycken för Tekniska nämnden. Beloppsmässigt är det den Tekniska nämnden som har
den största kostnaden för resor och logi, vilket är relaterat till att den nämnden har ett
större antal anställda än näringslivsavdelningen. Om man fördelar kostnaden på antal
anställda har näringslivsavdelningen mer än dubbelt så hög kostnad per anställd än
vad Tekniska nämnden har.
Vi kan konstatera att Lingmerths Resebyrå förmedlar kostnaden för de flesta av
kommunens resor med tåg, flyg och logi. De granskade verifikationerna gäller tåg,
buss, taxi, hotell och flyg, varav flyg endast vid ett tillfälle. Enligt uppgift från kommunen
är kostnaden för näringslivsavdelningen och Tekniska nämnden för 2017 avseende
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användandet av egen bil 40 000 respektive 114 000 kronor, under samma period
uppgår kostnaden för korttidshyra 9 000 respektive 281 000 kronor. Kostnaden för den
interna bilpoolen debiteras förvaltningsvis. Tekniska förvaltningen debiterades för 2017
48 000 kronor och kommunledningsförvaltningen 104 000 kronor.
Vad gäller attestmomentet kan vi konstatera att beslutattestanten vid tre tillfällen har
attesterar resor där denne själv har deltagit.
Vi kan konstatera att en av de granskade fakturorna som avser resekostnader för en
leverantör är konterad på ett konto som avser interna resekostnader. Den borde
rimligen konteras på övriga externa kostnader. Likaså gäller för en faktura avseende
logi för extern part. Den externa parten var kontrakterad som konferencier till
Riksettanrallyt som den 25 maj 2017 hade sin målgång i Ljungby. Arrangemangen
började tidigt så gästen behövde komma ner till Ljungby dagen innan. I det avtal som
kommunen hade med den externa parten stod att kommunen skulle betala logi.
3.3.4.1

Bedömning
Att näringslivsavdelningen har en högre kostnad per anställd bedöms som rimligt då
fler inom den förvaltningen i sina tjänster reser relativt frekvent utifrån deras uppdrag
och antalet anställda att fördela kostnaderna på är färre.
Kommunens resepolicy anger att resor med tåg och buss ska prioriteras framför resor
med bil och flyg, förutsatt att skillnaden i tidsåtgång/kvalitet inte är orimligt stor. Vi kan
konstatera att Tekniska nämndens kostnad för korttidshyra är hög. Sammantaget
bedömer vi att policyn i huvudsak efterlevs.
Vi bedömer att riktlinjer gällande attest endast efterlevs till viss del.
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3.3.5

Analys av mobilkostnader
Fördelning av kostnaden för mobiltelefoner presenteras i cirkeldiagrammen nedan

Fördelning av den totala
kostnaden för mobiltelefoni
(utan hänsyn till antal
anställda)

■ Tekniska nämnden (ansvar 3xxxx)
■ Kommunstyrelsen (ansvar 15xxx)

Fördelning av den totala
kostnaden för mobiltelefoni
(fördelat på antal anställda)

* Tekniska nämnden (ansvar 3xxxx)
» Kommunstyrelsen (ansvar 15xxx)

Av de granskade verifikationerna avser åtta stycken mobiltelefonskostnader. Beloppsmässigt är det Tekniska nämnden som har den största kostnaden för mobiltelefoner,
vilket är relaterat till att nämnden har ett större antal anställda än
näringslivsavdelningen. Om man fördelar kostnaden på antal anställda har
näringslivsavdelningen nära fyra gånger så hög kostnad per anställd än vad Tekniska
nämnden har. Kostnaden för en anställd på näringslivsavdelningen per månad är ca
355 kronor, motsvarade kostnad för en anställd som tillhör Tekniska nämnden är 92
kronor. Kostnaderna kan ses som rimliga trots den mycket högre kostnaden för
näringslivsavdelningen. Den lägre kostnaden inom Tekniska nämnden beror till stor del
på att samtliga anställda inom förvaltningen inte har mobiltelefon i tjänsten och den
kostnaden som uppstår kan således fördelas på ett större antal anställda.
Av de granskande verifikationerna där Tekniska nämnden har ansvar är 279 av 865
verifikationer på ett belopp över 200 kronor, vilket är beloppsgränsen då
arbetsledningen ska uppmärksamma och vid misstanken om oegentligheter begära ut
samtliga samtalslistor. Samtalslistor från anställda vid Tekniska nämnden har begärts
ut vid ett par tillfällen de senaste åren. Vid samtliga tillfällen har det visat sig att
samtalen varit arbetsrelaterade.
Av de granskade fakturorna avser en (1) inköp av mobiltelefon, en (1) inköp av
mobiltelefon och mobilskal samt en (1) som avser inköp av mobilskal. Vidare kan vi
konstatera att beslutsattestant har attesterat en faktura som avser egen
samtalskostnad.
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3.3.5.1

Bedömning
Vi bedömer att kostnaderna för mobiltelefoni är rimliga. Vidare bedömer vi att det finns
brister i efterlevnaden av attestrutinerna. Vi ser gärna att rutinen med utdrag av
samtalslistor när fakturan överstiger en viss summa används även av
näringslivsavdelningen.

3.4

Slutsats och rekommendationer
Utifrån vår granskning bedömer vi att Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden har en
ändamålsenlig styrning, men att de, på grund av avsaknaden av deltagarlistor till
flertalet verifikationer och brister i attestmomentet, behöver förstärka uppföljning och
intern kontroll avseende resor och representation samt hantering av företagskort och
mobiltelefoner.
Kommunstyrelsen bör prioritera förvaltningsövergripande intern kontroll inom detta
område.

3.4.1

Svar på revisionsfrågorna
Finns dokumenterade anvisningar och rutiner för resor, representation och
hantering av företagskort?
Vi kan konstatera att det finns ändamålsenliga rutiner för användandet av
mobiltelefoner med avseende på exempelvis tydlighet och aktualitet. Det finns policy
för ekonomiska transaktioner, resor och mutor och bestickning samt riktlinjer för
kontering av representation. Dokumenten är komplement till verksamhetsplanen
gällande etiska riktlinjer för anställda och förtroendevalda.

Efterlevs kommunens anvisningar, gällande regelverk och attestinstruktioner på
området?
Vad gäller resor och mobiltelefoner anser vi att rutiner i huvudsak efterlevs. Dock kan vi
konstatera att det finns flertalet tillfällen av intern och extern representation då
kommunens anvisningar och gällande regelverk inte efterlevs, det gäller främst
avsaknad av deltagarlista eller ofullständig deltagarlista. I detta avseende bedömer vi
således att anvisningar och gällande regelverk inte efterlevs.
Gällande de attestinstruktioner som finns inom kommunen, har vi genom granskningen
kunnat konstatera att de i låg grad efterlevs. Denna bedömning görs med grund i att
beslutsattestant vid flera tillfällen, på samtliga områden (extern och intern
representation, resor och logi samt mobilkostnader), har attesterat sina egna kostnader
eller där denne själv har deltagit.

Är omfattningen av den samlade representationen, intern och extern, rimlig i
förhållande till kommunens regler och riktlinjer?
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Vår bedömning är att den samlade representationen är rimlig i förhållande till
kommunens regler och riktlinjer.

Vilka regler finns för mobiltelefoner och görs några kontroller uppföljningar av
användandet?
Det finns upparbetade regler för mobiltelefoner vilka beskrivs i avsnitt 3.1.5. Inga
kontinuerliga uppföljningar av användningen av mobiltelefoner görs. Enligt tekniska
chefen begärs samtliga samtalslistor ut och kontrolleras vid misstanke om
oegentligheter.
Finns en tillfredsställande intern kontroll?
Vi bedömer att det finns brister i den interna kontrollen då kommunens anvisningar,
gällande regelverk och attestinstruktioner inte efterlevs i tillräcklig grad.

Med bakgrund av vår granskning rekommenderar vi
att Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden ser över den interna kontrollen för att
tillse att kommunens anvisningar, gällande regelverk och attestinstruktioner efterlevs till
exempel vad gäller attestinstruktioner och deltagarlista vid representation
art Tekniska nämnden genomför en inventering av bilpoolen och dess nyttjandegrad
för att minska kostnaden för korttidshyra samt användandet av egen bil i tjänsten
att Kommunstyrelsen ser över kontrollen av samtalsfakturor och exempelvis likt
Tekniska nämnden inför ett belopp vilket arbetsledningen kan uppmärksamma om
samtalsfakturan överstiger

2018-04-16
KPMG AB
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