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Granskning av kommunala kontokort 

Nämnderna 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en 
granskning inom ovan rubricerat onu'åde, Granskningen har fokuserat på fciljande: 

- Interna regler och anvisningar 
- Omfattning 
- Ansvarsfårdelning och beslutsorganisation 
- Kontrollrutiner 

Vår granskning visar att hanteringen av kommunala kontokort får närvarande varken sker på ett 
ändamålsenlig! sätt eller med tillräcklig intern kontroll. Blister i fråga om rutiner, styrning och 
kontroll kan riskera att området inte hanteras på ett tillfårlitligt och effektivt sätt. Resultat och 
underlag får gjorda bedömningar redovisas i bifogad rapport, 

För framtiden lämnas fåljande rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen gör en samlad utredning av omfattningen av kommunala inköp genom 
kontokort, referensnmmner mm. Utredningsresultatet ligger därefter till grund får en strategi 
vad gäller fårekomsten av kontokol1 i kommunens verksamheter 

• Kommunstyrelsen tar fram ett övergripande regel verk får kontokort inom kommunal verk
samhet. Styrdokumentet bör bl a reglera fåljande områden: definition, ansvar, beslutsorgani
sation och uppfåljninglkontroll 

• Kommunstyrelse och nämnder - i plan får intern kontroll- i rimlig grad utfår kontroll vad 
gäller attest/-reglemente 
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Kommunala kontokOlt 

1. Sammanfattning 
På uppdrag av kommunens fö rtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 
granskning hur kontokort hanteras inom Arvidsjaurs kommun. Granskningen är 
intagen i 2013 års revisionsplan. 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionelI bedömning att 
hanteringen av kommunala kontokort varken sker på ett ändamålsenligt sätt eller 
med tillräcklig intern kontroll. Bedömningen baseras på följande 
granslmingsiakttagelser: 

Styrningen genom kommuninterna regler och anvisningar är otillräckl ig. 
Granskningen visar att det saknas ett heltäckande och ändamålsenligt 
regelverk för området. 

Ansvarsfördelningen är otydlig. Granskningen visar att ansvarsfrågan inte i 
tillräcklig grad reglerats i kommuninterna regelverk. Vår tolkning är att 
kommunstyrelsen och nämnderna bär det politiska ansvaret för att 
kommunens kontokort hanteras på ett bra sätt 

Beslutsorganisationen är va rken tydlig eller ändamålsenlig. Vem/vilka som 
ska fatta beslut i frågan har inte i tillräcldig grad reglerats i kommunens 
styrdokument. GransImingen indikerar att beslut om tilldelning av 
kontokort i praktiken inte fattats av behöriga beslutsfattare 

Befintliga kontrollrutiner är inte i alla avseenden tillförlitliga. Kommunen 
sablar på central nivå en samlad bild när det gäller användandet av 
kommunala kontokort 

Rutin för kontroll av utfri rdade Coop-kort är inte tillförlitlig. Granskningen 
visar att vali fjärde Coop-kort är utfrirdat till en person som inte längre är 
anställd av Arvidsjaurs kommun 

För framtiden lämnas följande rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen gör en samlad utredning av omfattningen av kommunala 
inköp genom kontokort, referensnummer mm. Utredningsresultatet ligger 
därefter till grund för en strategi vad gäller förekomsten av kontokort i 
kommunens verksamheter 

• Kommunstyl'elsen tar fram ett övergripande regelverk för kontokort inom 
kommunal verksamhet. Styrdokumentet bör bl a reglera följande områden: 
definition, ansvar, beslutsorganisation och uppföljning/kontroll 

• Kommunstyl'else och nämnder - i plan för intern kontroll - i rimlig grad utför 
kontroll vad gäller attest/ -reglemente 
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Kommunala kontokolt 

2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det ange
läget att göra en granskning inom ovan rubricerat område. 

Inom kommunal verksamhet förekommer i varierande omfattning kontokort där 
arbetsgivaren är betalningsansvarig. Brister i fråga om rutiner, styrning och kon
troll kan riskera att området inte hanteras på ett tillförlitligt och effektivt sätt. 

Revisionsobjektet i denna granskning är kommunstyrelsen och nämnderna, med 
undantag för gemensam nämnd. Av kommunallagen framgår att dessa politiska 
organ ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 

2.2. Syfte och revisions fråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om hanteringen av kommunala kontokort 
sker på ett ändamålsenligt sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig. 
Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

• Finns heltäckande och ändamålsenliga regler och anvisningar för området? 
Tillämpas kommuninterna riktlinjer på avsett sätt? 

• I vilken omfattning tillhandahålls kontokort till anställda och 
förtroendevalda? 

• Är ansvarsfördelning och beslutsorganisation inom området tydlig och 
ändamålsenlig? 

• Finns tillförlitliga kontrollrutiner inom området? 

2.3. Revisionskriterier 
Följande dokumentation utgör revisionskriterier i granskningen: 

Kommunallagen 
Kommuninterna regelverk och anvisningar som rör granskningsområdet 

Metod och avgränsning 
Analys av adekvat dokumentation, stickprovskontroll och samt kompletterande 
intervjuer. 

I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2013. I övrigt se revisionsfråga. 
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Kommunala kontokOlt 

3· Granskningsresultat 
Regler och anvisningar 

Av lagstiftning framgår att i de politiska organens uppdrag, d v s 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och nämnderna, ingår bland annat att 
utfärda mål och riktlinjer för verksamheten. Av kommunens interna styrdokument 
framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att reformera 
kommuninterna regler och riktlinjer. 

Granskningen visar att det på politisk nivå inte fastställts regler och anvisningar när 
det gäller kontokort inom kommunal verksamhet. 

Det kan inte heller styrkas att det på förvaltningsnivå utfardats dokumenterade 
anvisningar för området. 

Till följd av att det saknas kommuninterna regler salmas följaktligen underlag att 
granska följsamhet till regelverk. 

Revisionell bedömning: Det salmas heltäckande och ändamålsenliga regler och 
anvisningar för området. Granskningen visar att varken inom politik eller också 
förvaltning har det utformats dokumenterade regler/anvisningar för området. 

För framtiden föreslås att kommunstyrelsen tar fram ett övergripande regelverk för 
kontokort inom kommunal verksamhet. 

Förekomsten av kommunala kontokort 
Avsaknad av interna regler medför att det inte finns någon tydlig definition vad som 
avses med kommunala kontokOIt. 

Gransimingen visar att kommunen på central nivå saknar en samlad bild när det 
gäller förekomsten av kommunala kontokort. 

Inom ramen för gransimingen har det skett en översiktlig inventering av 
kommunala kontokort. Vår granskning visar följande: 

Coop 
Gransimingen visar att det för närvarande finns totalt 175 aktiva betalkort. I 
samtliga fall är Arvidsjaurs kommun betalningsansvarig. Utifrån nämndernas 
ansvarsområden fördelas betalkorten enligt följande i organisationen: 

Barn- och utbildningsnämnden: 83 st 
Socialnämnden: 49 st 
Kommunstyrelsen: 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden: 
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Kommunala kontok0l1 

lCA 
GranslGlingen visar att butiken tilldelar den sökande ett unikt 
referensnummer. Referensnumret knyts till en specifik kommunal 
verksamhet. Vid inköp uppges referensnumret och fakturering sker i 
efterhand . Referensnumret får därmed samma funktion som ett betalkort. 

Kommunen har ingen samlad bild över antalet referensnummer som är 
knutna till kommunal verksamhet. En stickprovsgranskning visar att 
verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och 
kommunstyrelsens ansvarsområden nyttjar referensnummer i samband med 
inköp på butik. 

OKQ8 
Det finns ett 80-tal kontokort där Arvidsjaurs kommun är betalningsansvarig. 
I flertalet fall framgår av kortet vilken kommunal verksamhet som fin ansierar 
inköpet. Granskningen visar att kort används av anställda och 
föttroendevalda inom kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens, 
socialnämndens och miljö- bygg- och hälsoskyddsnämndens verksamheter. 

Statoil 
Det finns ett 40-tal kontokort utfärdade på Arvidsjaurs kommun. Med något 
enstaka undantag är samtliga kort hänförliga till kommunstyrelsens 
verksamheter. 

Skelleftebränslen 
Det finns 7 kontokort utfardade på Arvidsjaurs kommun. Korten är hänförliga 
till kommunstyrelsens och socialnämndens verksamheter. 

First Card/MasterCw'd 
Granskningen visar att det finns två kreditkort där Arvidsjaurs kommun står 
som betalningsansvarig. De anställda som använder korten är organiserade 
inom kommunstyrelsens ansvarsområden. 

RevisionelI bedömning: Kommunen bedöms i mycket hög utsträckning 
tillhandahålla kontokort till anställda och förtroendevalda. Bedömningen baseras 
på att antalet kontokort uppgår till mer än 300 st, vilket ska jämföras med antalet 
anställda i kommunen (ca 750 personer). 

För framtiden föreslås att kommunen gör en samlad utredning av omfattningen av 
kommunala inköp genom kontokort, referensnummer mm. Utifrån genomförd 
utredning formulerar kommunen en strategi vad gäller förekomsten av kontokort i 
verksamheten. 

Ansvars- och beslutsorganisation 
Av avsnitt 3.1 framgår att det inte finns ett internt regelverk för konto-/betalkort. 

Av kommunallagen och andra kommuninterna regelverk framgår att 
kommunstyrelse och nämnder bär ansvar för budget, inköp och räkenskaper inom 
den egna verksamheten. De politiska organen ansvarar även för att skapa en god 
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Kommunala kontokott 

intern kontroll inom verksamheten. Med intern kontroll menas bland annat att 
ansvar, befogenheter och skyldigheter är tydligt beskrivna och att de tillämpas av 
organisationen. 

Enligt kommunallagen kan de politiska organen uppdra till ett utskott, en ledamot 
eller en anställd att besluta på styrelsens/nämndens vägnar i ett visst ärende. 
Granskning av kommunstyrelsens och nämndernas delegationsordningar visar att 
inget av de politiska organen delegerat besluts rätt i fråga om kontokort. Tolkningen 
är därmed att beslut om tilldelning av kontokort ska hänskjutas till den 
nämnd/styrelse som ansvarar för den aktuella verksamheten. 

Gransimingen kan inte styrka att kommunstyrelsen eller nämnderna under 
granskningsperioden fattat beslut om tilldelning av kontokort. I granskningen 
framkommer att tilldelning av kontokort till anställda vanligtvis hanteras av 
verksamhetsansvarig. 

RevisionelI bedömning: Ansvarsfördelning och beslutsorganisation inom 
området bedöms varken vara tydlig eller ändamålsenlig. Bedömningen baserar på 
att området inte på ett tydligt sätt reglerats i kommuninterna styrdokument. Det 
kan inte heller styrkas att tilldelning av kontokort till anställda/förtroendevalda 
fattats av behöriga beslutsfattare, d v s kommunstyrelse och nämnder. 

Kommunstyrelsen och nämnderna bedöms bära ett gemensamt ansvar för att 
hantering av kommunala kortokort sker på ett ändamålsenligt sätt. 

För framt iden föreslås att ansvarsfördelning och beslutsorganisation för 
kommunala kontokort regleras i ett övergripande regelverk som beslutas av 
kommunfullmäktige alternativt kommunstyrelsen. 

3·4· Kontrollrutiner 
Som tidigare nämnts salmar kommunen ett internt regelverk för betalkort. Specifika 
anvisningar för hur området ska kontrolleras finns inte. 

Området regleras i viss utsträckning i andra kommunala styrdokument. I 
fullmäktiges reglementefår kontroll av verifikationer framgår följande: 

Att respektive styrelse och nämnd ansvarar för att organisera verksamheten 
i syfte att skapa tillförlitliga kontrollrutiner 
Att det inte är tillåtet att beslutsattestera kostnader och intäkter som berör 
attestanten personligen, t ex kontokortsfakturor. Beslutsattest ska i 
möjligaste mån ske av överordnad 
Att ingen person ensam ska hantera en transaktion från bÖljan till slut 
Att respektive styrelse och nämnd årl igen ska följa upp och utvärdera 
följsamheten av reglementet i sin plan för intern kontroll. 

Granskningen visar att två av fyra politiska organ - kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden - har delegerat till berörda chefer att utse attestanter inom 
sina ansvarsområden. Övriga nämnder har valt att behålla beslutsrätten inom 
området. 
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Granskningen visar att det politisk nivå inte görs någon särskild kontroll hur 
kommunens kontokort hanteras. En genomgång av internkontrollplaner 2013-2014 

för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö-, 
bygg- och hälsoskyddsnämnden visar att samtliga planer saknas 
uppföljning/ kontroll av följsamhet till attestreglemente. 

Granskningen visar att inte heller på kommunledningsnivå görs någon samlad 
kontroll inom området. 

Den kontroll som utövas inom verksamheterna sker genom gängse rutiner för 
attestkontroll. 

Av avsnitt 3 .2 framgår att huvuddelen av kommunens kontokort är knutna till inköp 
på eoop. När kommunen ansöker om dessa kontokort ska det anges referensperson. 
Angiven referensperson ska vara liktydigt med den som äger rätt att disponera 
kortet. 

Vår granskning visar att för vart fjärde utfardat eoop-kort (44 av 175) anges ett 
referensnamn som inte längre är anställd hos Arvidsjaurs kommun. En handfull av 
namngivna personer har avslutat sin anställning för mer än 10 års sedan. Det kan 
inte verifieras att samtliga dessa kort har återlämnats till Arvidsjaurs kommun. 

RevisionelI bedömning: Befintliga kontrollrutiner är inte i alla avseenden 
tillförlitliga. Bedömningen baseras på att kommunen - varken på politisk eller på 
verksamhetsnivå - i tillräcklig grad kan verifiera att det utförs systematiska 
kontroller inom området. Rutin för kontroll av utfardade eoop-kort bedöms inte 
vara tillförlitlig. 

För framtiden föreslås att ett övergripande regelverk reglerar formerna för 
uppföljning och kontroll av kommunala kontokort. Kommunstyrelse och nämnder 
bör även i rimlig grad göra kontroller vad gäller attester/följsamhet till fullmäktiges 
reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner. 

2014-04-03 

Bo Rehnberg 

Pl'ojelct- och uppdragsledare 
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