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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Som ett led i årets revision har våra noteringar från granskning av intern kontroll under 
2021 sammanställts.  
 
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att det inom den interna kontrollen finns vissa 
områden där förbättringar kan ske. Vår granskning täcker endast områden och aspekter 
väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i 
rutiner och intern kontroll. 
 
Rapporten är skriven i avvikelseform, vilket innebär att det i första hand är de områden där 
vi har synpunkter eller har förslag till förbättringar som kommenteras.  

1.2. Syfte 

Syftet med föreliggande rapport är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen 
av kommunens redovisning och interna kontroll.  
 
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer: 

• Bokslutsprocessen 

• Löneprocessen, inklusive pensioner  

• Inköpsprocessen 

• Investeringsprocessen 

• Exploateringsprocessen 

• Processen för redovisning av mervärdesskatt, sociala avgifter och källskatt 

• Processen för användning av finansiella instrument 

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer en transaktion genom hela flödet, 
exempelvis från det att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i 
huvudboken och slutligen regleras likvidmässigt.  
 
Övrig granskning som genomförts är bland annat:  

• Analys av huruvida kommunens redovisningsreglemente beaktas vad gäller 

gränsdragning mellan investering och drift 

• Analys av aktiveringar och avskrivningar på anläggningstillgångar 

• Övergripande resultatanalys samt kontoanalyser på väsentliga intäkts- och 

kostnadskonton 
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar 

2.1. Bokslutsprocessen 

2.1.1. Gjorda iakttagelser 

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och 
bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk som föreligger, för redovisningen, i 
bokslutet gör att processen alltid bedöms som väsentlig. Vi har gått igenom rutiner i 
bokslutet rörande ansvar, periodiseringar och avstämningar.  
 
Vi har kunnat konstatera att det finns en tydlig ansvarsfördelning av arbetsuppgifter i 
bokslutet, samt en fastställd tidplan. Det framgår vem som har ansvar för respektive post 
samt när i tiden avstämning skall ske. 

2.1.2. Rekommendation 

Bokslutsprocessen bedöms i allt väsentligt fungera väl.  

2.2. Löneprocessen inklusive pensioner  

2.2.1. Gjorda iakttagelser 

Vi noterar att det saknas en processbeskrivning för lönerutinen.  Noteringen kvarstår från 
föregående år. 
 
Det saknas i dagsläget en rutin där ändringar av grunddata i löneregistret granskas, till 
exempel genom granskning och stickprov av logglista. Noteringen kvarstår från föregående 
år. 
 
Vi noterar likt föregående år att vid löneutbetalningar har systemförvaltare möjlighet att 
göra ändringar i lönefil, skicka lönefil samt genomföra löneutbetalning var för sig. 
Kommunen har dock infört en kostnadskontroll som rutin. Rutinen innebär att samtliga 
enhetschefer godkänner lönekostnaderna för sin enhet inför löneutbetalning. Vid utebliven 
kontroll skickas en påminnelse från HR-avdelningen. 

2.2.2. Rekommendation 

 
Vi rekommenderar att kommunen upprättar en processbeskrivning som anger väsentliga 
rutiner och kontrollfunktioner för att säkerställa ett enhetligt arbetssätt, minska 
personberoendet samt förebygga risken för att fel uppstår.  
 
Vi rekommenderar kommunen att införa en rutin för att följa upp ändringar av grunddata i 
löneregistret, till exempel genom granskning och eventuella stickprov av logglista. En sådan 
kontroll bör utföras av en person som inte själv har behörighet att registrera grunddata. 
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Vi ser positivt på att rutinen för kostnadskontroll har införts. Vi rekommenderar dock att 
samtliga utbetalningar utförs två i förening.  

2.3. Inköps- och utbetalningsprocessen 

2.3.1. Gjorda iakttagelser 

Uppföljning av upphandling kan förstärkas, till exempel sker inte kontroll av totala inköp per 
leverantör. Noteringen kvarstår från föregående år. 
 
Vi har vid genomgång av inköps- och utbetalningsprocessen noterat att kommunen inte har 
en formaliserad process avseende uppföljning av förändring av grunddata i 
leverantörssystemet. Kommunen anger dock att samtliga nya leverantörer kontrolleras med 
stöd av Inyett innan de registreras i leverantörsregistret. Noteringen kvarstår från 
föregående år. 

2.3.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunen ser över uppföljningen av upphandling och avtalstrohet, 
till exempel genom att kontrollera totala inköp per leverantör.  
 
Vi rekommenderar kommunen att införa en rutin för att följa upp ändringar av grunddata i 
leverantörssystemet, till exempel genom granskning och eventuella stickprov av logglista. En 
sådan kontroll bör utföras av en person som inte själv har behörighet att registrera 
grunddata. 

2.4. Investeringsprocessen 

2.4.1. Gjorda iakttagelser 

Vi har i samband med vår genomgång av kommunens investeringsprocess noterat att 
månadsmöten och en Excel-sammanställning där samtliga pågående projekt uppdateras är 
centrala inslag i processen. 
 
Vi noterar likt föregående år att kommunen ej har formaliserat investeringsprocessen och 
därmed inte definierat hur investeringsbeslut ska utformas eller beslutas. Dock anges att 
samtliga beslut fattas av Kommunfullmäktige baserat på upprättad tidplan och 
investeringskalkyl. 
 
Kommunen har under 2021 definierat gränsvärde i styrprinciperna som anger när avslut av 
projekt ska dokumenteras i en slutrapport. Då inga projekt avslutats under 2021 har vi inte 
kunnat verifiera den nya rutinen men ser positivt på att kommunen tydliggjort när 
slutrapport ska upprättas.  
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2.4.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar att kommunen ser över investeringsprocessen och definierar hur 
investeringsbeslut ska utformas och beslutas. 

2.5. Exploateringsprocessen 

2.5.1. Gjorda iakttagelser 

Vi har i samband med vår genomgång av kommunens exploateringsprocess noterat att 
månadsmöten och en Excel-sammanställning där samtliga pågående projekt uppdateras är 
centrala inslag i processen. Detta motiveras av kommunen med att det enbart finns ett 
mindre antal pågående projekt. 
 
Kommunen saknar en processbeskrivning för exploateringsprocessen. 
 
Kommunen har under 2021 definierat gränsvärde i styrprinciperna som anger när avslut av 
projekt ska dokumenteras i en slutrapport. Då inga projekt avslutats under 2021 har vi inte 
kunnat verifiera den nya rutinen men ser positivt på att kommunen tydliggjort när 
slutrapport ska upprättas.  

2.5.2. Rekommendation 

Vi rekommenderar kommunen att se över exploateringsprocessen och upprätta en 
processbeskrivning för att stärka rutinen för uppföljning av exploateringsprojekt.  
 
 
 
Göteborg den 18 mars 2022 
 
   
Hans Gavin              Björn Hulthén   
Auktoriserad revisor  Auktoriserad revisor 
Certifierad kommunal revisor    
Ernst & Young AB  Ernst & Young AB 


