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Sammanfattning

Vi har på uppdrag av revisorerna i Hylte kommun genomfört en granskning av rutiner och
intern kontroll på ekonomienheten.
Syftet med granskningen var att granska hur Hylte kommun säkerställer att:

Finansiella rapporter upprättas i enlighet med lagar och rekommendationer,

Tillräcklig intern kontroll i ekonomienheten processer föreligger samt

att ansvarsfördelning och befogenheter är rimliga.

Granskningen har genomförts som en fördjupad granskning av delårsrapporten och kart-

~ läggning av väsentliga rutiner inkl rutinen för bokslutsprocessen, övriga dokument av rele-
vans för granskningen samt intervjuer. Intervjuer har skett med ekonomichef, ekonomer och
övriga nyckelpersoner i processerna.

Vi kan efter genomförd granskning konstatera att det fortfarande saknas intern kontrollarbete
ner  på en kommunövergripande nivå. Något reglemente för intern kontroll finns inte antaget.

Strukturerad och dokumenterad uppföljning av arbetet med intern kontroll, utifrån intern kon-
troll planer, saknas också. Det är vår bedömning att detta arbete måste intensifieras för att
säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll. Testning av interna processer bör egenutvärde-
ras årsvis och avrapporteras till kommunstyrelsen. Enligt kommunallagens sjätte kapitel ska
nämnderna ansvara för att den interna kontrollen är tillräcklig och det är kommunstyrelsen
som har uppsiktsplikt över detta.

Nier 1granskningen ett antal förbättringsförslag identifierats med syfte att stärka den interna kon-
trollen. Dessa förbättringsförslag sammanfattas under avsnitt 3 Bedömning och förbättrings-
förslag.

4var

Ekonomichefen har en viktig funktion i att säkerställa och upprätthålla den interna kontrollen,
utveckla ekonomienhetens arbete samt analysera och följa upp ekonomin och väsentliga
beslut. Då ekonomichefen i dagsläget är föräldraledig till 90 % finns en risk att bland annat
arbetet med intern kontroll inte blir prioriterat.

Vi kan samtidigt konstatera att det finns i många fall dokumenterade rutinbeskrivningar med
inbyggda kontroller som kan ligga till grund för framtida riskbedömningar och uppföljningar.

Hylte kommun - Granskning av rutiner och intern kontroll inom ekonomienheten 2
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1. Inledning

1.1. Bakgrund

Ekonomienheten har en viktig funktion när det gäller inbetalningar och utbetalningar, intäkter
och kostnader samt avstämningar i samband med bokslut med mera. Att dessa processer är
effektiva och innehåller ändamålsenliga kontroller för att upptäcka fel är väsentligt för att upp-
rätthålla en god intern kontroll.

Revisorerna har vid tidigare års granskningar konstaterat att det saknas ett reglemente för
intern kontroll samt årsvisa uppföljningar av detta. I revisionsberättelsen för 2010 års räken-
skapsår har brister i den interna kontrollen uppmärksammats.

Utifrån ovanstående redogörelse har revisorerna i Hylte kommun, utifrån en risk och väsent-
lighetsanalys, beslutat att genomföra en kartläggning av väsentliga processer, rutiner och
övriga förvaltningsåtgärder inom ekonomienheten.

1.2. Syfte och avgränsning

Syftet är att granska hur Hylte kommun säkerställer att:

Finansiella rapporter upprättas i enlighet med lagar och rekommendationer,

Tillräcklig intern kontroll i ekonomienheten processer föreligger samt

att ansvarsfördelning och befogenheter är rimliga.

1.3. Revisionsfrågor

Utifrån syftet med granskningen besvaras bl.a. följande revisionsfrågor:

Vilka väsentliga rutiner finns? Är de dokumenterade?

Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Vilka risker och hot finns i rutinerna?

Vilka kontroller finns för att förhindra fel?

Finns tillräcklig uppdelning av arbetet för att möjliggöra en intern kontroll

Fungerar kontrollerna ändamålsenligt och effektivt?

Hur säkerställer kommunstyrelsen att den interna kontrollen är ändamålsenlig och till-
räcklig?

1.4. Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-
punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar
och förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha
sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

Kommunala redovisningslagen

Hylte kommun - Granskning av rutiner och intern kontroll inom ekonomienheten 3
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Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

Intern kontroll enligt COSO-modellen. COSO-modellen består av fem hörnstenar där
kontrollmiljön utgör basen COSO-modellen består av fem hörnstenar där kontrollmiljön
utgör basen. Kontrollmiljön utgörs av den kultur som organisationen kommunicerar och
verkar utifrån, och som med hjälp av bland annat policydokument, kompetens och mål-
sättningar skapar disciplin och struktur för övriga hörnstenar. De övriga hörnstenarna ut-
görs av:

• riskbedömning av vad som kan gå fel;

•

kontrollaktiviteter som syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel;

•

system för informationsspridning och återrapportering av efterlevnad av organisa-
tionens policies och kontrollaktiviteter; samt

•

uppföljning och övervakning för att säkerställa kvalitet i processen.

1.5. Metod

Granskningen kommer att utgöra en fördjupad granskning av delårsrapporten och kommer
Ner att bygga på kartläggning av väsentliga rutiner inkl rutinen för bokslutsprocessen, övriga do-

kument av relevans för granskningen samt intervjuer. Intervjuer kommer ske med ekonomi-
chef, ekonomer och övriga nyckelpersoner i processerna.

1.6. Ansats och avgränsningar

I samband med planeringen av granskningen gjordes en inventering av potentiella proces-
ser, rutiner och förvaltningsåtgärder som granskarna bedömde kunna vara relevanta för en
kommun av Hyltes storlek. Efter denna inventering insamlades styrdokument samt övriga
beskrivningar över hur dessa processer hanteras och därefter bedömdes kommunens in-
byggda kontroller och därigenom risken för att väsentliga felaktigheter kunde förhindras. In-
tervjuade personer framgår i referensförteckning.

Rapportens omfattning sammanfattas i nedanstående tabell.

- -

Intäkter och inbetalningar

Inköp- och utbetalningsprocess

ner Investeringsprocessen

Bokslutsprocessen

Löne rocessen

....-
Hantering av mervärdesskatt

Hantering av sociala avgifter och
källskatt
Löpande avstämningar av väsentli-
a konton

Rapportering av pensionsrelaterad
information
Kontokort och reseräknin ar
Tänstebilar
Kontanthanterin
Försäkrin ar
Avtal

• -
Upprättande av budget samt pro-
gnosuppföljning

Uppföljning av intern kontrollplan

Attestreglemente

Tabell 1. Inledande inventering av potentiella processer, förvaltningsåtgärder och rutiner.

I samband med intervjuer framkom att tjänstebilar inte fanns i kommunen varför denna punkt
ej är med i den fortsatta rapporten. Granskningsrapportens fortsatta dispositioner avhandlar
dessa områden under respektive rubrik. Avslutningsvis nämns de förbättringsförslag som
identifierats.

Hylte kommun - Granskning av rutiner och intern kontroll inom ekonomienheten 4
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2. Processer, förvaltning och rutiner

2.1. Processer

2.1.1. Intäkter och inbetalningar

Kommunen har, av KF antagna 2009-12-17, riktlinjer för debitering och kravverksamheten.
Styrdokumentet gäller för perioden 2010-12 och enligt uppgift kommer revidering ske inför
2012.

Kommunen använder sig av ett system för kundfakturor benämnt Future där samtliga kund-
fakturor i kommunen registreras. Respektive verksamhet kan emellertid ha olika försystem
där fakturaunderlag genereras såsom för vatten och avlopp och barnomsorg. I processen för
fakturering är tre personer inblandade på ekonomienheten. En person skapar fakturor, regi-
strerar betalningar och hanterar obetalda fakturor till inkasso. En annan person ansvarar för
avstämning av kundreskontra mot huvudbok och en tredje är ansvarig för kommunens krav-
hantering. När en ny kund ska registreras görs detta i allra flesta fall i respektive verksam-
hets försystem och överförs sedan till den centrala kundreskontran via fil. De enda kunderna
som läggs upp direkt i den centrala kundreskontran är VA-abonnenterna där registrering görs
av samhällsbyggnadskontoret.

Fakturering
Inga fakturor registreras manuellt av ekonomienheten utan registrering sker elektroniskt i
Future via filer från verksamheternas försystem. Detta kan emellertid anses utgöra en kon-
troll, dvs frånvaron av den manuella hanteringen minskar risken för mänskliga fel. Samtidigt
konstateras att det kritiska kontrollmomentet i form av att säkerställa att den utgående kund-
fakturan är korrekt är utanför ekonomienheten ansvar och de kontrollerna i transaktionsflödet
förutsätts finnas på respektive verksamhetsområde. Det framgår uttryckligen i kommunens
riktlinjer för debitering och kravverksamhet att det är respektive verksamhetsenhet som bär
ansvar för att samtliga fordringar blir fakturerade, att rätt pris, momssats och belopp fakture-
ras samt att ingen anställd fakturerar egna eller närståendes avgifter. En avstämning mellan
antalet fakturor i lista som kommer från Posten stäms av mot antalet skickade fakturor i fil
från redovisningssystemet.

Avstämning kundreskontra och huvudbok
Enligt uppgift sker avstämning av kundreskontran mot huvudboken cirka en gång per vecka.
Eventuella uppkomna differenser kontrolleras och utreds omgående.

Inbetalningar
Majoriteten av kommunens transaktioner avseende inbetalningar hanteras via s.k. OCR-filer
som läses in direkt i systemet. När felaktiga OCR-nummer eller dubbelbetalningar inträffar
framkommer detta via en kvittenslista som skrivs ut av systemet. Om inbetalningar inkommer
via avi registreras dessa manuellt av personal på ekonomienheten. Detta sker dagligen. En
förteckning över manuella inbetalningar tas även ut.

2.1.2. Inköp och utbetalningar

Hantering av leverantörsfakturor samt attestreglemente
En person på ekonomienheten är ansvarig för att skanna in samtliga pappersfakturor som
ankommer till kommunen. Elektroniska fakturor går direkt in i systemet och behöver självfal-
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let inte skannas. När leverantörsfakturan skannats skickas den till respektive verksamhet för
attest. Systemet kräver två unika attestanter för att det ska vara möjligt att klarmarkera leve-
rantörsfaktura, det vill säga kunna betala leverantörsfakturan. Rutinen för inköp ansvaras av
Kansli- och informationsenheten . I ekonomienhetens handbok finns enbart beskrivning hur
rutinen går till vid utbetalningar.

Det finns ett attestreglemente i kommunen, antaget av KF 2009-12-17, som reglerar hur
många attester som ska genomföras för olika typer av leverantörsfakturor samt reglerar an-
svar för respektive attestant. Det åligger nämnderna att utse beslutsattestanter.

Kontroll och mottagande av mottagna varor/tjänster
I samband med inköp upprättas inga inköpsorders och därmed sker ingen attest av inköps-
order. Kontroll och godkännande av mottagna varor/tjänster uppges främst vara aktuellt på
samhällsbyggnadskontoret. Den som genomför beställningen är samma person som sedan
motagningsattesterar leverantörsfakturan när den ankommer. En annan person gransk-
ningsattesterar leverantörsfakturan med ansvar att även säkerställa att leverantörsfakturan
har rätt pris. Avslutningsvis beslutsattesterar en tredje person. Förhållandet ovan är inte fullt
beskrivet i attestreglementet utan uppges vara en produkt av behovet av att säkerställa att
korrekta och beställda varor har ankommit.

Avstämningar leverantörssskulder
När leverantörsfakturan är beslutsattesterad (sista nivån) och klarmarkerad överförs den per
automatik till kommunens leverantörsreskontra. Det finns inbyggda kontroller i systemet som
rapporterar fil i överföring eller kontering. Leverantörsreskontran stäms av cirka en gång per
vecka.

Utbetalningar
Utbetalningen sker via fil från kommunens redovisningssystem. Det krävs behörighet för att
kunna skicka iväg utbetalningarna. En person på ekonomienheten är ansvarig för att genom-
föra utbetalningar.

2.1.3. Investeringsprocessen

Val av leverantör och tecknande av avtal
11111, Val av leverantör och tecknande av avtal sker i regel i samband med upphandling. I detta

skede är det den upphandlande enheten som beslutar om respektive tecknar avtal med leve-
rantören. Samma rutin föreligger även om upphandling inte skulle vara aktuell.

Attest och godkännande av leverantörsfakturor i investeringsprocessen sker på samma sätt
som redogjorts under inköpsprocessen.

Registrering i anläggningsregister
Registrering av genomförda investeringar i anläggningsregistret sker ett par gånger om året.
Den interna målsättningen är att göra detta varje månad. Varje månad erhåller ekonomien-
heten en sammanställning över pågående investeringsprojekt från ekonom på samhälls-
byggnadskontoret samt projektansvariga. I samband med denna rapportering uppdateras
färdigställandedatum och färdiga investeringsprojekt aktiveras i anläggningsregistret.

Ekonomienheten är ansvarig för anläggningsregistret. Varje månad fås en sammanställning
av ekonom på samhällsbyggnadsnämnden samt projektansvariga. I samband med detta
uppdateras färdigställandedatum för investeringsprojekten och avskrivning påbörjas direkt.

Kommunens gräns för aktiveringar uppgår till 12 tkr samt en ekonomisk livslängd om minst
tre år. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har gett ut en information om hur gränsdrag-

Hylte kommun - Granskning av rutiner och intern kontroll inom ekonomienheten 6



•

*

•

•



lieer

DERNST&YOUNG
Quality In Everything We Do

ningen bör hanteras i kommunal redovisning. Enligt svensk skattelagstiftning har beloppet
satts till ett halvt prisbasbelopp samt en ekonomisk livslängd på mer än tre år. RKR menar
att skattelagstiftningens bedömning och belopp kan vara utgångspunkt även i kommuner och
landsting. Vidare ger detta en fördel att det underlättar tillämpningen av enhetliga redovis-
ningsprinciper i den sammanställda redovisningen. Mot bakgrund till detta bedöms kommu-
nens definition av investeringar såsom låg.

2.1.4. Bokslutsprocessen

Avstämning av väsentliga konton
Avstämning av konton i balansräkningen sker löpande under året. Dokumentation av av-
stämningen sker emellertid enbart vid årsbokslutet. En fördelning av vem som ansvarar för
respektive balanskonto finns dokumenterat, dock bedöms en uppdatering av ansvar vara
nödvändig då personer i listan har slutat.

Specifikationerna som upprättas i samband med bokslut innehåller i vissa fall enbart uppgif-
~ ter om förändring på kontot i förhållande till föregående bokslutstidpunkt. En specifikation ska

alttid specificera den utgående balansen på kontot.

Insamling av bokslutsposter m.m.
Ekonomer samlar in och upprättar bokföring för respektive nämnd. S.k. budgetansvariga kan
själva periodisera fakturor men skulle detta missas så görs det istället av respektive ekonom.
Alla bokföringsposter/justeringar som sker i samband med bokslutet lämnas kopia till ansva-
rig ekonom för bokslutet. Denna person dokumenterar därefter materialet och stämmer av
mot respektive balanskonto.

Upprättande  av  årsredovisning med tilläggsupplysningar
En person på ekonomienheten är ansvarig för detta. Redovisningssystemet har färdiga rap-
porter för årsredovisningsändamålet. Att rapporterna som kommer från redovisningssystemet
är korrekta testas innan bokslutet. Även för årsredovisningens tilläggsupplysningar hanteras
på ett liknande sätt. Färdiga rapporter för flertalet av tilläggsupplysningarna finns i ekonomi-
systemet. Innan bokslutet skapas dokumentation av dessa rapporter i pappersformat.

I samband med upprättande av slutlig årsredovisning ansvarar respektive nämnds ekonom
för att redigera respektive nämnds text. I arbetet med den slutliga årsredovisningen involve-
ras kommunens kvalitetsgrupp, ekonomichef samt ansvarig ekonom för årsbokslut.

Noteringar från granskning av delårsrapport
Vid kontroll av beräkningen av särskild löneskatt konstaterades att för hög kostnad har redo-
visats. Orsaken var att de preliminära skattebetalningar som gjorts månadsvis kostnadsförts i
stället för att bokföras som acontobetalning av skulden i balansräkningen.

Skatteprognosen från SKL för slutavräkningen föregående år medförde en förbättring jämfört
med tidigare prognoser. Hälften beaktades i utfallet i delårsbokslutet. Då korrigeringen avser
tidigare år borde hela beloppet bokförts i delårsbokslutet.

Tilläggsupplysningar i årsredovisning och delårsrapport
Notapparaten bör ses över och uppdateras t ex utifrån Rådet för kommunal redovisnings
exempelsamling som tagits fram under 2010. Detta gäller bland annat anläggningstillgångar,
avsättningar, specifikation av förändringar av pensionsförpliktelser, utveckling av pensions-
redovisningen utifrån RKRs krav mm.

Hylte kommun - Granskning av rutiner och intern kontroll inom ekonomienheten 7
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2.1.5. Löneprocessen

Anställningar
Det är respektive chef i organisationen som ansvar för anställningar. När ett anställningsavtal
ankommer till personalenheten uppdateras lönesystemet med aktuella personuppgifter med
mera.

Tidrapportering
Tillsvidareanställd personal rapporterar sin tid som en avvikelserapport. Detta innebär att
enbart avvikelsen mot standardtid rapporteras. När rapportering har gjorts skickas denna till
överordnad chef för attest av tidrapporteringen. Timanställd personal rapporterar sin tid på
blankett som överordnad chef attesterar och därefter skickas blanketten vidare till personal-
enheten för inregistreringen i lönesystemet. I det sistnämnda fallet är det löneadministratör
som registrerar tiden i lönesystemet.

Lönekörning
Löneprocessen i Hylte kommun sker i samarbete med Laholms kommun. Beroende på pla-
nering kan det vara antingen Hylte eller Laholms kommun som genomför de systemtekniska
lönekörningarna. Hylte kommun har egna löneadministratörer som genomför analys och
granskning av löner. När lönekörningen är genomförd i lönesystemet överförs bokföringsun-
derlag till kommunens redovisningssystem via fil. Det konstateras att ingen avstämning av
löner enligt lönesystem samt löner enligt redovisningssystemet sker.

Utbetalning av lön
När lönen är färdig skickas ett godkännande via fax till antingen Hylte eller Laholms kommun
(beroende på vilken kommun som genomfört lönekörningen). Attest avseende godkännande
av löneutbetalningen sker av två personer på personalavdelningen.

2.2. Förvaltning

2.2.1. Mervärdesskatt

Kommunen hade för ett antal år sedan en skatterevision beträffande hanteringen av mervär-
desskatten i kommunen. Fördelningsnyckeln som kommunen använder mellan Ludvika-
moms och vanlig moms godkändes vid det tillfället av Skatteverket. Det bör dock poängteras
det inte är självklart att samma bedömning från Skatteverket fortfarande gäller.

Vid löpande bokföring sker all bokföring av ingående mervärdesskatt på ett och samma kon-
to. Vid avstämning av mervärdesskatten vid respektive månad fördelas mervärdesskatten
enligt schablon som beskrivs ovan.

Det konstateras att i samband med den interna avstämningen av mervärdesskatt sker enbart
avstämning av balanskonton. Därvid är det svårt att upptäcka eventuella felaktigheter då
någon jämförelse ej sker med mervärdesskattepliktig omsättning. För att förbättra den inter-
na kontrollen bör ytterligare ett avstämningsmoment införas exempelvis genom en rimlig-
hetskontroll mellan bokförd utgående mervärdesskatt i relation till mervärdesskattepliktig om-
sättning.

2.2.2. Sociala avgifter och källskatt

Deklarationen till Skatteverket fylls i utifrån deklarationsrapport som kommer från lönesyste-
met. Vi noterar att det inte genomförs någon kontroll att lönesystemets lönekostnad respekti-
ve kostnad för sociala avgifter överensstämmer med bokförd lönekostnad samt kostnad för

Hylte kommun - Granskning av rutiner och intern kontroll inom ekonomienheten 8



•

*

•

•



ERNST & YOUNG
Quality 1n Everything We Do

sociala avgifter. Detta borde vara en grundläggande kontroll, dels för att säkerställa att skat-
tedeklarationen är korrekt, dels att mäta fullständigheten i bokförda löner.

2.2.3. Löpande avstämningar

Ansvaret för löpande avstämningar av konton i balansräkningen är delegerat till olika perso-
ner inom ekonomienheten. Det framkommer att det inte finns någon dokumenterad rutin för
hur löpande avstämningar ska ske utan hänvisning sker till att personal är medvetna om ruti-
nen ändå. Enligt uppgift ska de löpande avstämningar dokumenteras men någon insam-
ling/kontroll av detta görs inte. Enda gången dokumenterade avstämningsunderlag samlas in
för samtliga balanskonton är i samband med årsbokslutet.

2.2.4. Rapportering av pensionsrelaterade underlag

Kommunen får varje månad en rapport från Laholms kommun som innehåller uppgifter som
ska rapporteras in till KPA. I januari månad rapporteras slutliga lönesummor in till KPA. Det
bedöms ej finnas någon kontroll i flödet som verifierar inrapporterade löner till KPA mot fak-
tiska löner i huvudbok/lönesystem.

2.2.5. Hantering av kontokort och reseräkningar

Enligt uppgift finns det i dagsläget två stycken aktuella kontokort inom kommunen. Ett för
kommunens servicevärdinna med syftet att kunna boka hotell och biljetter samt ett för Vild-
marksgymnasiet för liknande syfte. Hanteringen av kontokort är en del av kommunens  Rikt-
linjer för kontant-  och  kassaverksamhet  (Antagen av KF 2009-12-17).

Beträffande reseräkningar är ansvaret på personalkontoret. I normalfallet rapporteras rese-
räkningar av den anställde i lönesystemet varefter den anställdes chef får ett ärende att rese-
räkningen ska attesteras. Därefter går ärendet vidare till löneadministratör som ser till att alla
kvitton och underlag finns och därefter utbetalar ersättningen. Det framkommer uppgifter om
att vissa reseräkningar sker manuellt, det vill säga attest sker av överordnad chef på papper
och sedan skickas underlaget in till personalavdelningen som registrerar reseräkningen i
lönesystemet. Det är vår bedömning att kommunen borde sträva efter att fullt ut utnyttja lö-
nesystemets reseräkningsmodul och på så sätt undvika att behöva upprätta manuella rese-
räkningar.

2.2.6. Kontanthantering

Styrdokument för hanteringen av kontanta medel och kassaverksamhet är reglerat i  Riktlinjer
för kontant- och kassaverksamhet (Antagen av KF 2009-12-17). Enligt uppgift sker avstämning
av kontantkassor årligen i samband med bokslut men enligt ovan nämnda riktlinjer ska re-
spektive verksamhet stämma av kontantkassorna vid varje redovisningstillfälle. Kontantkas-
sorna innehåller mellan 500-1500 kronor.

2.2.7. Försäkringar

Ansvaret för att säkerställa att tillräckliga försäkringar finns åligger ekonomichefen. Aktuellt
försäkringsskydd dokumenteras i separata pärmar och försäkringsmäklare anlitas löpande
samt vid upphandlingar. Arligen skickas förnyade siffror beträffande försäkringsinformation till
försäkringsbolagen såsom exempelvis antal elever eller lokalytor. Avtalen löper oftast över
tre år med ett års förlängning varför nya försäkringar tecknas i cirka vart fjärde år.
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2.2.8. Avtal

Respektive nämnd/styrelse ansvarar för respektive verksamhet avtal. Tecknade avtal arkive-
ras i kommunens centralarkiv. Som komplement till detta finns dessutom alla avtalen digitalt i
kommunens leverantörssystem. Syftet med detta är att personalen ska ha möjlighet att på ett
lättillgängligt sett ha tillgång till kommunens aktuella avtal vid arbete med in-
köp/leverantörsfaktura-processen. Kommunen har i oktober 2010 dokumenterat hanteringen
av avtal. I dokumentet framgår att samtliga avtal ska ha en avtalsansvarig med ansvar att
bland annat tillse att upphandling och avtal sker enligt lag samt årlig uppföljning av avtalet.

2.3. Övriga rutiner

2.3.1. Upprättande av budget samt prognosuppföljning

Budget
Budgeten och flerårsplan ska i regel vara färdig i maj månad. Ekonomienheten i Hylte kom-
mun är en del av budgetprocessen. Detta sker genom ekonomernas arbete med nämnderna
men även som en övergripande/sammanställande funktion. Det sistnämnda gäller framförallt
ekonomichefen.

Ekonomienheten tar fram förutsättningar för den framtida budgeten. Dessa budgetramar be-
slutas därefter i kommunfullmäktige. Efter beslutet i kommunfullmäktige är detta respektive
nämnds ram att vidare arbeta med. När de ekonomiska ramarna är fastställda i kommunfull-
mäktige sammanställer ekonomienheten detta och därefter kommuniceras budgetramarna till
nämnderna. Nämnderna återkommer därefter med sitt budgetförslag till ekonomienheten
som sedan sammanställer materialet och delger detta till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens arbetsutskott träffar därefter samtliga nämner för diskussion kring bud-
getförslaget. Avslutningsvis upprättar komm unchef, ekonomichef samt komrnunstyrelsens
arbetsutskott en slutlig budget för kommande år som sedan beslutas i kommunstyrelsens
arbetsutskott, kommunstyrelsen samt slutligen kommunfullmäktige. Ekonomienheten är an-
svarig för upprättandet av det slutliga budgetdokumentet.

Prognos
Enligt uppgift genomförs månadsvisa prognoser från och med mars månad. Prognosuppfölj-
ning sker på samtliga nämnder. En, vad som uppges, större prognosuppföljning sker i sam-
band med periodbokslutet mars, juni och september. Vid dessa uppföljningstillfällen ska pro-
gnosuppföljningen redovisas i samråd med ekonomichefen och avrapporteras till kommun-
styrelsens arbetsutskott.

2.3.2. Intern kontrollplaner

Av intervjuer framgår att det i dagsläget inte finns någon antagen intern kontrollplan för Hylte
kommun. Under 2009 arbetades ett dokument fram som utifrån ett risk- och väsentlighets-
perspektiv identifierade rutiner och risker för fel. 1 dokumentet framgick även vilket kontroll-
moment som skulle genomföras, vem som ansvarar för kontrollen, metod och hur ofta för
kontrollen samt vilken överordnad som ska delges resultatet av kontrollen.

De rutiner som har identifierats i kontrollplanen bedöms i allra högsta grad väsentliga för
kommens processer, rutiner och förvaltning. Något fortsatt arbete och uppföljning har emel-
lertid inte skett. Det är vår bedömning att detta arbete måste intensifieras för att säkerställa
en ändamålsenlig intern kontroll. Testning av interna processer bör egenutvärderas årssvis
och avrapporteras till kommunstyrelsen. Enligt kommunallagens sjättekapital ska nämnderna

Hylte kommun - Granskning av rutiner och intern kontroll inom ekonomienheten 10



•

•

•

•



.1.71 ERNST &YOUNG
Quality  In  Everything We Do

ansvara för att den interna kontrollen är tillräcklig och det är kommunstyrelsen som har upp-
siktsplikt över detta.

2.3.3. Attestrutiner

Det finns ett av kommunfullmäktige antaget attestreglemente från 2009 (2009-12-17 §91).
Reglementet föreskriver ansvaret kring attestantens skyldigheter. Fokus i reglemente ligger
på utbetalningar av likvida medel vilket i sig inte bedöms som något fel. En stor potentiell risk
i alla organisationer kretsar ofta kring utbetalningar. Attestreglemente kan emellertid uppda-
teras och omfatta en ytterligare detaljeringsgrad beträffande attestanternas ansvar. Exempel
på förtydliganden kan innefatta:

> att utgiften är i överensstämmelse med godkänd inköpsnivå, kontrakt, avtal eller
annan överenskommelse som binder kommunen till viss utgift,

> att levererat material eller tjänst kvalitativt och kvantitativt är i överensstämmelse
med beställningen,

> att debiterat material eller debiterad tjänst till kommunen har mottagits eller utförts,

> att ersättningar till personal såsom löner, reseersättningar med mera är i överens-
stämmelse med gällande avtal, instruktioner eller resereglemente,

> att rabatter eller andra prisreducerande förmåner har avdragits,

> att utgiften tidigare inte påförts kommunen,

> att uträkningar är kontrollerade,

> att rätt konto och kostnadsställe eller projektnummer har utsatts på handlingen.

Vidare kan attestreglementet även förtydligas kring attestanternas ansvar gällande reseer-
sättningar, tidrapporter, telefonkostnader och alla övriga kostnadsersättningar. Detta kan
innefatta krav på granskning av:

> att kostnader alltid skall styrkas med verifikationer.

> att ev. reseersättning är korrekt ifylld innan attestering.

> att dessa kostnader är förattesterade.

> att ingen slutattesterar egna kostnader.
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3. Bedömning och förbättringsförslag

Efter genomgång av aktuella processer, rutiner och övriga förvaltningsåtgärder för Hylte
kommun sammanfattas nedan våra bedömda risker/brister och förslag till förbättring.

Inköpsprocessen

•

Efter vår genomgång konstateras att det upprättas inga inköpsorders och därför sker na-
turligen ingen attest av inköpsorders. Att upprätta och godkänna inköpsorders är en före-
byggande kontroll som syftar till att förhindra att felaktiga inköp genomförs. Att införa den-
na rutin borde övervägas.

•

Attestreglementets fokus ligger på utbetalningar och någon särskild beskrivning av kon-
trollen att mottagna varor/tjänster motsvaras av leverantörsfakturan existerar inte. Till viss
del har kontroller ändå implementeras i form av ytterligare en attestant vid inköp av mate-
rial och varor. Det är emellertid vår bedömning att detta borde dokumenteras och därmed
beaktas vid en revidering av attestreglementet.

•

I ekonomienhetens handbok finns enbart dokumenterat hur rutinen för utbetalningar går
till. Vi anser att en beskrivning även bör finnas för resterande del av inköpsprocessen.
Detta innebär även fördel vid personalförändringar.

Investeringsprocessen

•

Det konstateras att kommunens gränsdragning för investering jämfört inventarier av mind-
re värde är låg. Kommunen bör se över denna princip för att tillämpa samma princip som
praxis inom området.

Bokslutsprocessen

•

Specifikationerna som upprättas i samband med bokslut innehåller i vissa fall enbart upp-
gifter om förändring på kontot i förhållande till föregående bokslutstidpunkt. En specifika-
tion ska alttid specificera den utgående balansen på kontot.

•

Insamling av dokumenterade avstämningar sker enbart vid årsbokslut. Även om det inte
anses nödvändigt att samla in avstämningarna någon mer gång under året kan det vara
lämpligt att dokumentera hur de löpande avstämningarna ska genomföras och dokumen-
teras av respektive ekonom.

•

Det finns en förteckning över ansvarsfördelning av balansräkningens konton. Dock be-
döms förteckningen vara i behov av uppdatering.

•

Notapparaten bör ses över och uppdateras t ex utifrån Rådet för kommunal redovisnings
exempelsamling som tagits fram under 2010. Detta gäller bland annat anläggningstill-
gångar, avsättningar, specifikation av förändringar av pensionsförpliktelser, utveckling av
pensionsredovisningen utifrån RKRs krav mm.

Löneprocessen

•

Lönekörningen i lönesystemet genererar bokföringsunderlag som registreras i kommu-
nens redovisningsssytem. Det görs emellertid inga avstämningar av att bokförd lönekost-
nad stämmer överens med lönekostnaden enligt lönesystemet.

•

Attest av löneutbetalningen sker av två personer på personalavdelningen. Mot bakgrund
till att det är ett kritiskt moment i löneprocessen och ett fel i detta moment skulle innebära
en väsentlig effekt på kommunen i stort bör det övervägas att en av attestanterna är an-
tingen ekonomichef eller kommunchef.
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Mervärdesskatt

•

Fördelning av den s.k. ludvikamomsen och vanlig moms sker utifrån schablon. Kommu-
nen borde sträva efter att deklarera faktiska belopp på respektive mervärdesskattkategori.

•

Vid avstämning av mervärdesskatt görs inga analytiska kontroller visavi mervärdesskatte-
pliktig omsättning. Exempelvis skulle utgående mervärdesskatt kunna jämföras med skat-
tepliktig omsättning för perioden.

Sociala avgifter

•

Som underlag för deklaration av sociala avgifter och källskatt används den deklarations-
rapport som skrivs ut från systemet. Detta förfarande är en vanligt förekommande rutin. Vi
noterar dock att det inte görs någon avstämning mellan lönekostnad enligt deklarations-
rapporten och lönekostnaden enligt huvudboken. Denna kontroll rekommenderas för att
säkerställa att skattedeklarationen är korrekt respektive mäta fullständigheten i bokförda
löner.

'41e, Rapportering av pensionsunderlag

•

Då det finns ett samarbete avseende lönefunktionen med Laholms kommun erhåller Hylte
kommun en rapport med uppgifter som ska rapporteras till KPA. I januari varje år rappor-
teras slutliga lönesummor in till KPA. Det bedöms ej finnas någon kontroll i flödet som ve-
rifierar inrapporterade löner till KPA mot bokförda löner i huvudbok respektive lönesystem.

Reseräkningar

•

I vissa fall sker reseräkningar manuellt, dvs utanför den ordinarie rutinen. Det är vår be-
dömning att kommunen borde sträva efter att fullt ut utnyttja lönesystemets reseräknings-
modul och på så sätt undvika att behöva upprätta manuella reseräkningar.

Intern kontroll

Det finns i dagsläget inget reglemente för intern kontroll. Det är vår bedömning att detta
arbete måste intensifieras för att säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll. Testning av
interna processer bör egenutvärderas årsvis och avrapporteras till kommunstyrelsen. En-
ligt kommunallagens sjätte kapitel ska nämnderna ansvara för att den interna kontrollen är
tillräcklig och det är kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt över detta.

Attestrutiner

•

Vid en revidering av attestreglementet kan en ytterligare detaljeringsgrad implementeras
för att ytterligare beskriva attestanternas ansvar. Förslag på aktiviteter framgår under ka-
pitel 2.3.3.

Hyltebruk den 8 november 2011

M,Øgnus Helmfri
Auktoriserad/ceftifierad revisor

Alexander Carlsson
Godkänd revisor
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Muntliga källor
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Ringström, Alexandra
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Arlid,
Torstensson,
Johannesson,
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Barbro
Birgit
Lisbeth
Marina
Evylynn
Ann-Kristin

Ekonomichef
Redovisningsekonom
Ekonomiassistent
Ekonomiassistent
Ekonomiassistent
Projektledare
Löneadministratör
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Tryckta källor, ett wval
Riktlinjer för debiterings- och kravverksamheten
Flödesschema inbetalningar
Anvisningar för inköp och upphandling
Hantering av avtal
Flödesschema utbetalningar
Attestreglemente
Styr- och ledningsdokument: Finans och kvalitetsplan
Anvisningar Mål och Resursplan
Investeringar och avskrivningstider
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Riktlinjer för kontant- och kassaverksamhet.
Arsredovisning 2010
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