


 

 
 

 
 
Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-06-26 
Dnr 

KS 2020/000322 
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Beskrivning av ärendet 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har utifrån genomförd riskbedömning 

gett PwC i uppgift att granska kommunens interna och externa representation 

samt resekostnader. Utgifter för resor och representation innebär en särskild 

risk för förtroendeskada och det är viktigt att resorna och representationen är 

ändamålsenlig. Syftet med granskningen har varit att fastställa om 

kommunstyrelsen och nämndernas interna kontroll är tillräcklig.   

 

Efter genomförd granskning är revisorernas samlade bedömning i sin 

rapport att kommunstyrelsen och nämndernas interna kontroll avseende resor 

och representation inte är helt tillräcklig. Revisorerna instämmer i 

den revisionella bedömning som framgår i rapporten. Revisorerna har nu 

begärt svar från kommunstyrelsen avseende rapportens bedömningar.     

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport ”Granskning av kommunens representation och 

resekostnad” inkommen 2020-06-12   

Tjänsteskrivelse daterad 2020-06-26    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Kommunen instämmer i bedömningen att det finns tydliga och aktuella 

regler och riktlinjer för resor och representation samt att det finns goda 

förutsättningar för efterlevnad av dessa. De styrdokument som finns är 

aktuella och ändamålsenliga.   

 

Förvaltningen är av uppfattningen att regler och riktlinjer för resor och 

representation är kända och efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Vi 

instämmer i bedömningen att ytterligare utbildningsinsats behövs.  

Förvaltningen anser att räkenskapsmaterialet till största delen uppfyller 

kraven för redovisning av resor och representation. Granskningen av 

räkenskapsmaterialet har avgränsats till stickprov för perioden 1 januari 

2019 till 31 mars 2020. Stickproven har tagits på konton 

avseende livsmedel, resor och logi, representation, måltider samt avgifter för 

kurser. Totalt 57 fakturor har valts ut och granskats. De oftast 

förekommande avvikelserna i stickproven har varit att fel baskonto har 

använts vid kontering av fakturan samt att det saknas anteckning om 

deltagare och syfte.   

 



Mörbylånga kommun 
Datum 

2020-06-26 
Dnr 

KS 2020/000322 
Sida 

2(3) 
 

 

Urvalsmetoden har varit att göra ett riskbaserat urval, 

vilket förvaltningen inte anser ger en rättvisande bild av hur stor andel av 

transaktionerna som är rätt. Förvaltningens bild är att betydligt större andel 

av stickproven har varit rätt vid den egna granskningen som utförs två 

gånger per år enligt nämndernas internkontrollplaner. I den egna kontrollen 

görs ett slumpmässigt urval av transaktioner som granskas och de avvikelser 

som hittats har inte varit lika många som beskrivs i rapporten.  

 

Förvaltningen anser att det finns rutiner och kontroller som säkerställer 

korrekt hantering av rese- och representationskostnader. I nämndernas 

internkontrollplaner finns kontrollmoment som har bäring på 

granskningsområdet och avser representation, kurser och resor, att 

beslutsattest skett av rätt person, att attestförteckningar är uppdaterade i 

utbetalande system samt att kontering skett enligt Kommunbas. Respektive 

controller ansvarar för stickprov inom sin nämnd. Kontroller görs två gånger 

per år och utförs gemensamt för att uppnå likvärdighet i 

bedömningarna. Efter granskningen gör respektive controller en 

sammanfattning och skickar ut information till granskare och attestanter om 

vilka fel som hittats och instruktioner för hantering av fakturor. Controller 

träffar också löpande under året de administratörer som konterar fakturor och 

diskuterar hanteringen.  

 

Förvaltningen delar bedömningen i rapporten att ytterligare utbildningsinsats 

är bra för att uppnå ännu bättre följsamhet gentemot lagens krav, riktlinjer 

och rutiner. Efter att kontrollmomenten genomförts i juni 2020 följdes 

avvikelser i stickproven upp enligt gällande rutin. I informationen ut till 

verksamheterna bifogades även representationspolicyn som en påminnelse 

över vilka bestämmelser som finns angående representation. Utöver detta har 

respektive controller gjort upp en plan för hur mer utbildning ska ges 

attestanterna och under hösten planeras möten in där controllers ska träffa 

attestanter ute i verksamheterna och hålla i utbildningar. Ytterligare 

utbildningsinsatser planeras in av ekonomienheten med start hösten 2020. 

 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa överväganden finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation.  

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten antas som 

kommunstyrelsens egna.  
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Granskning kommunens representation och resekostnader 

Revisorerna i Mörbylånga kommun har gett PwC i uppdrag att granska 

kommunens representation och resekostnader. 

Vi instämmer i den revisionella bedömning som framgår i bifogad rapport. 

Revisorerna emotser ett svar från kommunstyrelsen på rapportens bedömningar 

senast den 10 september 2020. 

Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
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Sammanfattning och revisionell 
bedömning 
Revisorerna har utifrån genomförd riskbedömning beslutat att granska kommunens 

interna och externa representation samt resekostnader.  

Efter genomförd granskning är vår samlade revisionella bedömning att kommunstyrelsens 

och nämndernas interna kontroll avseende resor och representation inte är helt tillräcklig. 

Vi grundar vår bedömning på att det finns goda förutsättningar i form av tydliga och 

aktuella regler och riktlinjer samt kontoplan med tillämpningsanvisningar. Vidare finns 

flera kontrollmoment i nämndernas internkontrollplaner som har bäring på 

granskningsområdet. Vi bedömer dock att räkenskapsmaterialet inte uppfyller kraven för 

redovisning av resor och representation då vi har funnit avvikelser i omkring hälften av 

utförda stickprov. Vidare bedömer vi att det finns ett utbildningsbehov av attestanter för att 

säkerställa efterlevnaden av regler och riktlinjer.  

Sammanfattande underlag för bedömningarna redovisas nedan.  

Revisionsfråga Kommentar  

Finns tydliga och aktuella 

regler och riktlinjer för resor 

och representation? 

Uppfyllt 

Vi bedömer att det finns aktuella regler och 
riktlinjer för resor och representation. Vi 
grundar vår bedömning på att det både 
finns en representationspolicy och riktlinjer 
för representation. Riktlinjerna upprättades 
och antogs år 2019 och innehåller 
detaljerad information om vad som gäller vid 
olika typer av representation och gåvor. Vi 
ser positivt på att riktlinjerna innehåller 
bilaga gällande bl.a. maxbelopp för 
momsavdrag och konteringsanvisningar.   

 

Vidare bedömer vi att det finns aktuella och 
ändåmålsenliga stydokument som avser 
attest, kontoplan och 
tillämpningsanvisningar. 

 

Det finns inga specifka riktlinjer som avser 
resekostnader. Hur resekostnader ska 
konteras och att anteckning med 
medarbetarens namn och syftet med resan 
krävs, framgår av kontoplanen med 
tillhörande tillämpningsanvisningar.  
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Är regler och riktlinjer för 

resor och representation 

kända och efterlevs på ett 

tillfredsställande sätt? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att regler och riktlinjer för resor 
och representation delvis är kända och 
efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Vi 
grundar vår bedömning på att det är känt 
vilka kontroller som ska utföras av 
mottagnings- respektive 
granskningsattestant samt att 
ansvarsfördelningen upplevs som tydlig.  

Vidare bedömer vi att det finns goda 
förutsättningar för efterlevnad, då det finns 
aktuella och utvecklade riktlinjer och rutiner 
för resor och representation. Vi bedömer 
dock att det finns ett utbildningsbehov av 
attestanter för att säkerställa tillämpningen 
av riktlinjer och rutiner. 

 

 

 

Uppfyller 

räkenskapsmaterialet kraven 

för redovisning av resor och 

representation? 

Ej uppfyllt 

Vi bedömer att räkenskapsmaterialet ej 
uppfyller kraven på redovisning av resor och 
representation. Vi grundar vår bedömning 
på att stickproven visar avvikelser med 
omkring 50 %.  

Vi noterar att de avvikelser som framkommit 
i våra stickprov kan ha omfattats av 
kommunens egna stickprovskontroller som 
beskrivs i avsnitt 2.4. Enligt de intervjuade 
korrigeras inte avvikelserna i 
ekonomisystemet utan syftet är utbilda 
attestanterna för att uppnå färre avvikelser 
framgent. 

 

 

Finns rutiner och kontroller 
som säkerställer korrekt 
hantering av rese- och 
representationskostnader? 

Delvis uppfyllt 

Vi bedömer att det delvis finns rutiner och 
kontroller som säkerställer korrekt hantering 
av rese- och representationskostnader. Vi 
grundar vår bedömning på att nämndernas 
internkontrollplaner innehåller flertalet 
kontrollmoment som har bäring på 
granskningsområdet. Vi noterar att 
attestanterna informeras om de avvikelser 
som identifierats i kommunens 
stickprovskontroller men vi bedömer att 
resultatet av uppföljningen bör 
kommuniceras till berörda attestanter i form 
av ytterligare utbildningsinsats för att 
framgent uppnå en bättre följsamhet 
gentemot lagens krav, riktlinjer och rutiner. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Representation är ett samlingsbegrepp som avser de händelser då personer inom en 

organisation antingen mottar eller visar uppskattning via exempelvis gåvor eller gästfrihet. 

I begreppet extern representation innefattas aktiviteter som har ett direkt samband med 

verksamheten och som syftar till att inleda eller utveckla viktiga förbindelser med 

utomstående aktörer. Representationen kan även vara intern och riktas då mot den egna 

personalen i syfte att öka trivseln och främja god atmosfär på arbetsplatsen. 

Utgifter för resor och representation innebär en särskild risk för förtroendeskada. Det är 

viktigt att resorna och representationen är ändamålsenlig och att den interna kontrollen är 

tillräcklig. 

Revisorerna har utifrån genomförd riskbedömning beslutat att granska kommunens 

interna och externa representation samt resekostnader.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att fastställa om kommunstyrelsens och nämndernas interna 

kontroll avseende resor och representation är tillräcklig. 

• Finns tydliga och aktuella regler och riktlinjer för resor och representation?  

• Är regler och riktlinjer för resor och representation kända och efterlevs på ett 

tillfredsställande sätt? 

• Uppfyller räkenskapsmaterialet kraven för redovisning av resor och 

representation? 

• Finns rutiner och kontroller som säkerställer korrekt hantering av rese- och 

representationskostnader? 

1.3. Revisionskriterier 

• System och rutiner för intern kontroll 

• Gällande lagstiftning och skatteverkets regler 

1.4. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till stickprov för perioden 1 januari 2019 till 31 mars 2020. 

Stickproven koncentreras huvudsakligen till kontoklass 644 (livsmedel), kontolass 7010 

(persontransporter) kontoklass 705 (resor och logi), kontoklass 710 (extern 

representation), kontoklass 711 (personalrepresentation) och kontoklass 746 (måltider) 

samt kontoklass 76500 (avgifter för kurser mm.). 
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1.5. Metod 

Granskningen har genomförts genom granskning av styrdokument, stickprov enligt ovan 

samt intervjuer med ekonomichef, controllers samt vissa attestanter inom ramen för 

stickprovet. 

Rapporten har sakgranskats av ekonomichef och redovisningsekonom. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Finns tydliga och aktuella regler och riktlinjer för resor och 

representation? 

2.1.1. Iakttagelser 

Representationspolicy för Mörbylånga kommun, KF 2013-09-24, § 105. I policyn 

anges att all representation ska ha ett omedelbart samband med verksamheten. 

Kopplingen till verksamheten ska vara tydlig i avseende på tidpunkt, plats och deltagare. 

Representation ska användas restriktivt men är motiverad då den direkt eller indirekt är till 

nytta för kommunen. En grundregel, enligt policyn, är att representation alltid sker med 

måtta till en, för det unika tillfället, realistisk och försvarbar kostnad. 

Representationspolicyn omfattar samtliga förtroendevalda i Mörbylånga kommun, dess 

bolag, samt kommunens och bolagens samtliga anställda.  

Representationskostnader kan avse t.ex. mat och dryck, övernattningar och resor, 

biljetter, gåvor till gäster eller anställda och olika typer av personalfester eller jämförbara 

arrangemang.  

Representation ska vara godkänd av närmaste chef eller på annat sätt sanktionerad då 

representation avser den politiska organisationen. Kommunalråd och kommunchef har 

alltid den yttersta beslutsrätten.  

Alkoholdrycker ska inte förekomma i samband med representation. Undantag från denna 

huvudregel kan efter särskilt beslut av kommunalråd eller kommunchef ske då artighet 

och gästfrihet så kräver, vanligen i sådana sammanhang då utländska gäster är föremål 

för representation.   

Gåvor kan utgöra en del av extern representation. Gåvor som ges bort får endast uppgå 

till ett mindre värde och ska ha en koppling till Mörbylånga kommun och Öland. Endast 

motsvarande gåvor, t ex enklare prydnads- eller bruksföremål, minnesgåvor eller 

arbetsmåltider, får tas emot i samband med extern representation. 

Riktlinjer för representation, KF 2019-06-27, § 95. Riktlinjerna syftar till att konkretisera 

policyn ”Representationspolicy för Mörbylånga kommun”. Vid all representation ska 

måttfullhet, ansvar och gott omdöme vara utgångspunkt så att kommunen alltid agerar på 

ett etiskt försvarbart sätt. Representationen ska alltid ha ett direkt samband med 

kommunens verksamhet och nyttan ska vara tydlig. Representation omfattar förutom det 

som man traditionellt tänker på som representation, det vill säga mat och dryck, även 

underhållning, biljetter, personalfester, gåvor till gäster, gåvor till anställda, uppvaktningar 

och liknande. Representation kan vara intern eller extern. Reglerna gäller oavsett hur 

kommunen finansierat kostnaderna. Budgetansvarig ansvarar för att reglerna för 

representation följs och att redovisningen sker på rätt sätt. Av riktlinjerna framgår vad som 

gäller vid följande:  
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1. Extern representation 

a. Gåvor – externt 

2. Intern representation 

a. Informationsmöte 

b. Personalfest 

c. Nämnd- och styrelsemöte 

d. Gåvor och uppvaktning till anställda 

e. Julgåva – julklapp, jullunch eller julfest till medarbetare 

f. Minnesgåva när medarbetare avslutar sin anställning 

g. Avtackning av medarbetare 

h. Uppvaktning 50-årsdag 

i. Andra tillfällen för lämnande av gåva 

3. Interna kurser, planeringsdagar och liknande arrangemang 

4. Arbetsmåltider 

5. Trivselåtgärder – förfriskningar och andra enklare förtäring 

6. Verifikationskrav vid representation m.m. 

a. Extern representation – vad verifikationen ska innehålla 

b. Intern representation – vad verifikationen ska innehålla 

c. Gåvor till anställda 

Till riktlinjerna finns bilaga som anger beloppsgränser vid representation år 2019. Av 

bilagan framgår Mörbylånga kommuns beloppsgränser vid extern representation, intern 

representation samt gåvor till anställda, högsta tillåtna belopp för momsavdrag, 

anteckningskrav, förmånsbeskattning samt konteringsanvisningar.   

Kommunen tillämpar kontoplan Kommun-Bas 20. Kontoplanen är daterad 2020-01-01. 

Dokumentet omfattar detaljerade tillämpningsanvisningar på kontonivå. Exempelvis 

framgår att konton för resor och representation kräver anteckning med deltagarnas namn 

och syfte. 

Beslutsattestanter Mörbylånga kommun 2019, KS 2019-06-04, § 136. 

Kommunstyrelsen fastställer årligen vilka i förvaltningen som ska vara beslutsattestanter. 
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Av dokumentet framgår verksamhetsansvar, ordinarie beslutsattestant, ersättande 

beslutsattestant samt beloppsgräns för attest.  

Attestregler, 2018-09-27 (del av ekonomihandboken). Av rutinen framgår att alla fakturor 

ska attesteras av två personer. Mottagningsattestanten ansvarar för kontroll av att 

fakturans innehåll är korrekt, dvs att varorna/tjänsterna har levererats, att antal varor på 

fakturan och övriga villkor stämmer med leverans och avtal. Därefter skickas fakturan 

vidare till beslutsattestant för attest och betalning.  

Vidare framgår att en attestant inte får attestera utlägg/betalningar till sig själv eller 

närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Hotell och restaurangnotor i 

samband med representation hanteras på så sätt att ändamål och deltagare specificeras i 

anteckningsfliken. Samma gäller för kurser och konferenser samt reseräkningar. Vid 

denna typ av fakturor ska den person som gjort utlägget eller resan mottagningsattestera 

fakturan och sedan skicka den vidare till närmsta chef för beslutsattest. Beslutsattest av 

egna utlägg eller resor är inte tillåtet och inte heller beslutsattest av överordnads fakturor 

gällande ovanstående. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det finns aktuella regler och riktlinjer för resor och representation. Vi 

grundar vår bedömning på att det både finns en representationspolicy och riktlinjer för 

representation. Riktlinjerna upprättades och antogs år 2019 och innehåller detaljerad 

information om vad som gäller vid olika typer av representation och gåvor. Vi ser positivt 

på att riktlinjerna innehåller bilaga gällande bl.a. maxbelopp för momsavdrag och 

konteringsanvisningar. Vidare bedömer vi att det finns aktuella och ändåmålsenliga 

styrdokument som avser attest, kontoplan och tilläpningsanvisningar.  

Det finns inga specifika riktlinjer som avser resekostnader. Hur resekostnader ska 

konteras och att anteckning med medarbetarens namn och syftet med resan krävs, 

framgår av kontoplanen med tillhörande tillämpningsanvisningar.  

2.2. Är regler och riktlinjer för resor och representation kända och 

efterlevs på ett tillfredsställande sätt? 

2.2.1. Iakttagelser 

I attestreglerna som beskrivits ovan framgår vad mottagningsattestant respektive 

beslutsattestant ansvarar för. Av intervjuerna framgår att det är ett fåtal personer per 

verksamhet/enhet som mottagningsattesterar fakturor. Antalet mottagningsattestanter 

som konterar fakturor minskade i samband med att kommunen bytte 

fakturahanteringssystem. Byte till nytt fakturahanteringssystem skedde i mars 2019. 

Eftersom det enbart är ett fåtal personer som granskar och konterar fakturor är det inte 

alltid personen som har gjort inköpet som konterar fakturan. Beslutsattest sker av 

budgetansvarig enligt antagen attestlista.  

Enligt de intervjuade finns en funktion i fakturahanteringssystemet som uppmanar 

användaren att ange syfte och deltagare. Denna funktion finns för samtliga baskonton 

som avser representation, resor, hotellkostnader och konferenser.   
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Som del av granskningen har ett antal mottagnings- respektive beslutsattestanter 

kontaktats. Enligt attestanterna är det mottagningsattestantens ansvar att kontrollera 

fakturan gällande pris, kvantitet, att varan/tjänsten har levererats/ägt rum, samla in 

kvitton, kontera och mottagningsattestera. Vidare framgår att attestanterna upplever att 

det finns tydliga riktlinjer och rutiner avseende resor och representation. Det är känt att 

syfte och deltagare ska anges.  

De beslutsattestanter som vi haft kontakt med uppger att de undersöker vad fakturan 

avser samt att konteringen är korrekt. Om det finns frågetecken skickas fakturan tillbaka 

till mottagningsattestanten. Vissa upplever att kunskapen om riktlinjer och rutiner kan 

utvecklas.   

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att regler och riktlinjer för resor och representation delvis är kända och 

efterlevs på ett tillfredsställande sätt. Vi grundar vår bedömning på att det är känt vilka 

kontroller som ska utföras av mottagnings- respektive granskningsattestant samt att 

ansvarsfördelningen upplevs som tydlig. Vidare bedömer vi att det finns goda 

förutsättningar för efterlevnad, då det finns aktuella och utvecklade riktlinjer och rutiner för 

resor och representation. Vi bedömer dock att det finns ett utbildningsbehov av 

attestanter för att säkerställa tillämpningen av riktlinjer och rutiner. 

2.3. Uppfyller räkenskapsmaterialet kraven för redovisning av resor och 

representation? 

2.3.1. Iakttagelser 

Nedan visas resultatet av våra stickprov. Vi har granskat totalt 57 fakturor från 1 januari 

2019 till 31 mars 2020. Vi har granskat fakturor från följande baskonton: 

• Livsmedel, baskonto 64400 

• Persontransporter, baskonto 70100 

• Flygresor utrikes, baskonto 70510 

• Flygresor inrikes, baskonto 70511 

• Bussresor, baskonto 70515 

• Hotell och logi, baskonto 70520 

• Extern representation, baskonto 71000 

• Personalrepresentation, baskonto 71100 

• Färdiga måltider och måltidstjänster, baskonto 74600 

• Avgifter för kurser m.m., baskonto 76500 
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Resultatet av vår granskning visar avvikelser i 28 av 57 stickprov, dvs 49 %.  

Baskonto  Antal stickprov Antal avvikelser 

Livsmedel konto 64400 10 5 

Persontransporter, konto 70100 5 1 

Resekostnader, baskonto 705xx 10 3 

Extern representation, konto 71000 11 6 

Personalrepresentation, konto 71100 15 11 

Färdiga måltider, konto 74600 3 2 

Avgifter för kurser, m.m., konto 76500 3 0 

Totalt 57 28 

 

Avvikelser på baskontot för livsmedel avser felkontering av representationskostnader. Vi 

noterar att baskontot för livsmedel består av över 8000 transaktioner från 1 januari 2019 

t.o.m. 31 mars 2020. Av dessa transaktioner avser drygt 6000 transaktioner 

kostverksamheten. Denna granskning avser resor och representation och stickproven på 

detta baskonto har gjorts utifrån ett riskbaserat urval. 

Avvikelser på baskontot för resekostnader avser felkontering, dvs att fel baskonto 

använts, beslutsattest av person som själv deltog i resa samt att det saknades information 

om vilken utbildning som avsågs.  

Avvikelser avseende extern representation avser felkontering, dvs att fel baskonto har 

använts, att syfte och deltagare saknas, att gåvomottagare ej är angiven, fel momsavdrag 

samt en faktura där det har skett beslutsattest av egna representationskostnader.  

Avvikelser avseende personalrepresentation avser att kostnader felkonterats som gäller 

avgifter för kurser/konferenser, att information avseende syfte/deltagare saknas, att 

gåvomottagare saknas, att gåva har köpts in som överstiger maxbelopp enligt riktlinjerna 

samt att fel momsavdrag har redovisats. 

På baskontot för färdiga måltider har vi funnit kostnader för representation och livsmedel.     

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att räkenskapsmaterialet ej uppfyller kraven på redovisning av resor och 

representation. Vi grundar vår bedömning på att stickproven visar avvikelser med omkring 

50 %.  

Vi noterar att de avvikelser som framkommit i våra stickprov kan ha omfattats av 

kommunens egna stickprovskontroller som beskrivs nedan i avsnitt 2.4. Enligt de 

intervjuade korrigeras inte avvikelserna i ekonomisystemet, om det inte avser ett 

väsentligt belopp, utan syftet är utbilda attestanterna för att uppnå färre avvikelser 

framgent. 
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2.4. Finns rutiner och kontroller som säkerställer korrekt hantering av 

rese- och representationskostnader? 

2.4.1. Iakttagelser  

Vi har tagit del av samtliga nämnders riskanalyser och internkontrollplaner för år 2019 och 

2020 samt internkontrollrapport för år 2019 där uppföljningen av internkontrollarbetet 

redovisas.  

I samtliga nämnders internkontrollplan finns ett kontrollmoment avseende representation, 

kurser och resor. Kontroll av att syfte och deltagare är angivet på underlaget till fakturorna 

ska göras två gånger per år. Stickproven bör, enligt internkontrollplanen, omfatta en 

procent av respektive baskontos leverantörsfakturor för kontrollerad period. Baskonton 

som kontrolleras är representation, livsmedel, måltid, resor och kurser.  

I nämndernas internkontrollrapport för 2019 redovisas resultatet av internkontrollarbetet. 

Av resultatet av kontrollmomentet som avser representation, kurser och resor uppges att 

stickprov har genomförts bland årets verifikationer. Enstaka avvikelser har noterats där 

syfte och deltagare saknades men att flertalet stickprov har varit korrekta. Vidare uppges 

att där avvikelser har noterats har beslutsattestant kontaktats och utbildning har skett.  

Kontrollmomentet avseende representation, kurser och resor ingår även i nämndernas 

internkontrollplaner för år 2020.  

I nämndernas internkontrollplaner för år 2019 finns, förutom kontrollmålet avseende 

representation, kurser och resor, ett antal kontrollmoment som har bäring på 

granskningsområdet. Dessa är; att beslutsattest har skett av rätt person, att 

attestförteckningar är uppdaterade i utbetalande system, att kontering skett enligt 

Kommunbas, att momsredovisning sker på rätt sätt, att kunskapsnivån på 

ekonomiavdelningen och i övriga organisationen om momsredovisning ökar samt att 

ingående moms redovisas rätt på leverantörsfakturor.  

Samtliga kontrollmoment förutom de som avser mervärdesskatt finns även med i 

nämndernas internkontrollplaner för år 2020. Under år 2019 anlitades externt företag som 

kontrollerade momsredovisningen. Två medarbetare genomförde momsutbildning. 

Utbildning har även skett tillsammans med företaget som utförde momskontrollerna i 

samband med att de identifierade fel och brister. Risk för brister i hanteringen av 

mervärdesskatt har i 2020 års internkontrollplan, i och med arbetet som utfördes år 2019, 

bedömts som mindre sannolik.  

Av intervjuerna framgår att respektive controller ansvarar för stickprov inom sitt 

ansvarsområde. Kontrollen utförs två gånger per år. Stickproven utförs gemensamt för att 

kunna diskutera avvikelser och för att uppnå en likvärdighet i bedömningarna. Stickproven 

dokumenteras i de transaktionslistor som tas fram på respektive baskonto som ingår i 

stickprovskontrollen. Attestanterna inom respektive nämnd informeras om de avvikelser 

som identifierats samt hur de ska göra rätt framåt.  
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2.4.2.  Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns rutiner och kontroller som säkerställer korrekt hantering av 

rese- och representationskostnader. Vi grundar vår bedömning på att nämndernas 

internkontrollplaner innehåller flertalet kontrollmoment som har bäring på 

granskningsområdet. Vi noterar att attestanterna informeras om de avvikelser som 

identifierats i kommunens stickprovskontroller men vi bedömer att resultatet av 

uppföljningen bör kommuniceras till berörda attestanter i form av ytterligare 

utbildningsinsats för att framgent uppnå en bättre följsamhet gentemot lagens krav, 

riktlinjer och rutiner. 
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Extrastöd till föreningar med anledning av Covid-19  

Beskrivning av ärendet 

Enligt delegationsbeslut taget den 26 mars 2020 av kommunstyrelsens 

ordförande har 450 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsett 

riktats som ett stödpaket till föreningslivet i kommunen. Då detta beslut togs 

fanns inte vetskapen om den pågående pandemins varaktighet. Under 

pågående pandemi har kommunen haft en kontinuerlig dialog med 

föreningarna och en enkät genomfördes i våras och resultatet av den är en av 

grunderna till förslaget om fördelningen. När nu vetskapen finns att flertalet 

av de restriktioner som införts kommer gälla även över sommaren ser för-

valtningen ett behov att utöka stödet till föreningarna. De gällande restrik-

tionerna omöjliggör nämligen en stor majoritet av föreningars inkomst-

bringande verksamhet. Detta stöd ska ses som en insats från kommunen att 

förhindra att föreningars överlevnad hotas. I skrivande stund råder det 

osäkerhet kopplat till eventuellt nya statliga stöd för föreningar. Detta 

kommer att hanteras i de enskilda besluten. Den tidigare beslutade summan 

bör således utökas med ytterligare 450 000 kronor.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad den 4 augusti 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Eftersom fritidsföreningar drabbas olika hårt av de gällande restriktionerna 

föreslår förvaltningen att detta stöd fördelas utifrån ett antal parametrar: 

1. Storlek på barn- och ungdomsverksamheten 

2. Divisionstillhörighet seniorer 

3. Enkätsvar gällande inställda evenemang 

Punkt 1 hamnar under kolumnen Barn- och ungdomsstöd och punkt 2-3 

under Föreningsstöd 

Tidigare extrastöd (se bilaga 2) har fördelats likvärdigt vilket gjort att 

föreningar som drabbats måttligt av pandemin erhållit samma stöd som 

föreningar med stor påverkan. Detta stöd gör att vi når även de mest 

drabbade föreningarna bättre. Det senare är föreningar som har en större 

verksamhet, med egen anläggning, med arrangemang som ställts in och till 

viss del anställd personal. 

Även mindre föreningar drabbas på ett eller annat sätt av pandemin i och 

med den oro som leder till påtvingat eller frivilligt förändrat beteende. Vi 

menar att föreningarna har en speciellt viktig roll i att främja en god 
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folkhälsa framöver, då fysisk aktivitet blir än viktigare. Därför innehåller 

detta förslag även ett generellt bidrag baserat på 2019 års aktivitetsstöd. 

Även föreningar med verksamheter för seniorer, som här kallas pensionärs-

föreningar ser vi ha drabbats i och med de särskilda restriktioner riktade till 

åldersgruppen 70+. Dessa föreningar kommer också spela en viktig roll när 

samhället återgår till det mer normala. Ett särskilt bidrag föreslås därför till 

dessa föreningar. 

Fördelning fritidsföreningar 

Se bilaga 1 

Fördelning seniorföreningar 

Ansökan görs av respektive förening på särskild blankett. 

Här specificeras förlorade intäkter på grund av restriktioner i samband med 

Covid-19. Maxbelopp 5000 kr/förening. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Fördelning av ovan totalbelopp görs genom ny föreningsansökan, där 

förvaltningen ges befogenhet att besluta om slutlig fördelning. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar perspektiven folkhälsa, FN:s barnkonvention och 

trygghet och säkerhet. 

Extrastödet har till syfte att säkerställa att livet efter pandemin ska kunna 

återgå till det normala. Ett varierat och aktivt föreningsliv är av stor vikt för 

kommunen och kommunens invånare. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Bidragsfördelning godkänns. 

2. Summan betalas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett.     

Eleonor Rosenqvist 

Kultur- och fritidschef 

Matheus Tholin 

Natur- och fritidsutvecklare 

Fattat beslut expedieras till: 

Enligt tabell 

Kommunstyrelsen 

Kultur- och tillväxtnämnden 

Fritidsverksamheten 

 

 



Bilaga 1 till ärende KS 2020/000332 

Fördelning av extrabidrag för fritidsföreningar: 

Förening Föreningsstöd Barn- och ungdomsstöd Totalt 

Algutsrums skytteförening 
 

1 840 kr 1 840 kr 

BK Fåken 
 

6 040 kr 6 040 kr 

Degerhamns IF 
 

420 kr 420 kr 

FBC Kalmarsund Ungdom 15 000 kr 20 480 kr 35 480 kr 

FIK Färjestaden 
 

7 620 kr 7 620 kr 

Färjestaden Basketklubb 
 

1 860 kr 1 860 kr 

Färjestaden scoutkår 
 

2 620 kr 2 620 kr 

Färjestadens Bågskytteklubb 
 

540 kr 540 kr 

Färjestadens GoIF 150 000 kr 42 940 kr 192 940 kr 

Färjestadens Motion IF 5 000 kr   5 000 kr 

Färjestadens Segelsällskap 
 

560 kr 560 kr 

Färjestadens Tennisklubb 2 000 kr 4 940 kr 6 940 kr 

Glömminge/Algutsrum IF 15 000 kr 9 760 kr 24 760 kr 

Gymmix 
 

580 kr 580 kr 

Hulterstads AIK 5 000 kr 1 660 kr 6 660 kr 

Mörbylånga GoIF 50 000 kr 12 600 kr 62 600 kr 

Mörbylånga Tennisförening 
 

1 480 kr 1 480 kr 

Mörbylångadalens Ridsällskap 15 000 kr 6 360 kr 21 360 kr 

Mörbylånga Simsällskap 
 

900 kr 900 kr 

Oddur Islandshästförening 
 

380 kr 380 kr 

Runsten-Möckleby IF 10 000 kr 6 870 kr 16 870 kr 

Sandby-Gårdby Gymnastikförening 
 

500 kr 500 kr 

Sandby-Gårdby Skytteförening 
 

400 kr 400 kr 

Saxnäs Golfklubb 
 

740 kr 740 kr 

Stenåsa-Sandby-Gårdby IF 10 000 kr 13 760 kr 23 760 kr 

Stenåsa-Hulterstad skytteförening 
 

460 kr 460 kr 

Team East Taekwondoklubb 
 

8 820 kr 8 820 kr 

Ölands Windsurfing Club   1 020 kr 1 020 kr 

SUMMA 277 000 kr 156 150 kr 433 150 kr 

 



Bilaga 2 till ärende KS 2020/000332 

Beviljade extrabidrag för fritidsföreningar: 

Idrottsförening Extra driftbidrag Krediterad hyra Matleveranser Totalt 

Algutsrums Skytteförening 1 660 kr   1 660 kr 

BK Fåken  3 940 kr 825 kr 4 765 kr 

Degerhamns IF  1 400 kr 15 675 kr 17 075 kr 

FBC Kalmarsund Ungdom  5 090 kr 9 075 kr 14 165 kr 

FIK Färjestaden 6 240 kr 2 100 kr  8 340 kr 

Färjestaden Basketklubb  150 kr  150 kr 

Färjestadens scoutkår 2 290 kr   2 290 kr 

Färjestadens Bågskytteklubb  360 kr  360 kr 

Färjestadens GoIF 16 570 kr 10 970 kr 33 825 kr 61 365 kr 

Färjestadens Motion    0 kr 

Färjestadens Segelsällskap 1 390 kr   1 390 kr 

Färjestadens Tennisklubb 2 640 kr   2 640 kr 

Glömminge-Algutsrums IF 9 180 kr 3 860 kr 15 675 kr 28 715 kr 

Gymmix  2 790 kr  2 790 kr 

Hulterstads AIK 6 000 kr  1 100 kr 7 100 kr 

Mörbylånga GoIF 9 250 kr 5 760 kr 42 625 kr 57 635 kr 

Mörbylånga Tennisförening 590 kr 1 150 kr  1 740 kr 

Mörbylångadalens ridsällskap 2 240 kr   2 240 kr 

Mörbylånga simsällskap    0 kr 

Oddur-Islandshästar    0 kr 

Runsten/Möckleby IF 4 070 kr 2 350 kr 825 kr 7 245 kr 

Sandby-Gårdby Gymnastik  530 kr  530 kr 

Sandby-Gårdby skytte 560 kr   560 kr 

Saxnäs Golfklubb    0 kr 

SSG IF 8 010 kr 4 620 kr 5 225 kr 17 855 kr 

Stenåsa-Hulterstad skytteförening    0 kr 

Team East Taekwondo    0 kr 

Ölands Windsurfingclub 820 kr     820 kr 

Totalt 71 510 kr 45 070 kr 124 850 kr 241 430 kr 

     

     

Bygdegårdsförening Extra driftbidrag    

Föreningen Folkets hus i Degerhamn 3 550 kr    
Glömminge Föreningshus 2 630 kr    
Gräsgårds Bygdegårdsförening 3 430 kr    
Hulterstads Bygdegårdsförening 3 480 kr    
Mörbylånga Folkets Hus 2 470 kr    
N Möckleby Byggnadsförening 4 110 kr    
Resmo ungdomsgård 4 000 kr    
Sandby/Gårdby Byggnadsförening  3 070 kr    
Segerstad sockenstuga 2 180 kr    
Smedby sockenstuga 2 230 kr    



Stenåsa Byggnadsförening 2 570 kr    
Bygdeföreningen Kastlösa skola 5 500 kr    
Stora Frö Byförening 1 950 kr    
Ventlinge Byggnadsförening 5 580 kr    

479 IOGT/NTO Algutsrum 2 200 kr    

Totalt 48 950 kr    
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Beslut om strategiskt prioriterade yrkesgrupper inför 
löneöversyn 2020.  

Beskrivning av ärendet 

För att vara en attraktiv arbetsgivare genomförs årligen en löneöversyn av 

medarbetarnas löner med syfte att medarbetarnas löner speglar deras 

individuella arbetsinsats, ansvar, kompetens jämfört med motsvarande löner 

på arbetsmarknaden.  

Därutöver behöver Mörbylånga kommun, för att strategiskt kunna möta de 

utmaningar kommunen står inför fatta beslut om vilka yrkesområden vars 

löner särskilt behöver prioriteras för att säkerställa kompetensförsörjningen 

långsiktigt för kommunen.  

Beslutsunderlag 

Förslag löneprioriteringar 2020, daterad den 20 maj 2020.. 

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Följande grupper prioriteras: Undersköterska äldreomsorg; socialsekreterare, 

socialsekreterare biståndsbedömare; förskollärare; grundskollärare F-3 samt 

7-9. 

En strategisk plan för att lyfta fram prioriterade yrkesgrupper inför den årliga 

löneöversynen är ett av de främsta verktyg en arbetsgivare har för att möta 

kommande kompetensförsörjningsbehov och säkerställa att befintlig 

personal stannar i organisationen.  

Respektive verksamhetsområdeschef har utifrån de utmaningar man ser för 

att behålla och attrahera nya medarbetare till sin verksamhet, aktuell 

lönestatistik, kombinerat med de utmaningar som verksamheten står inför 

lyft fram en rad grupper av medarbetare som vi strategiskt behöver satsa på 

för att säkerställa kompetensförsörjningen framåt.  

De övergripande prioriteringarna baseras på det strategiska behovet att 

kunna möta lönenivåer hos motsvarande kompetenser på arbetsmarknaden 

samt det strategiska behovet för att klara framtida 

kompetensförsörjningsutmaningar och hög konkurrens på arbetsmarknaden 

som vår organisation står inför vid nyrekryteringar och för att behålla 

befintlig kompetens.  

Övriga yrkesgrupper kommer respektive verksamhetsområdeschef och 

närmaste chef se över för att säkerställa att den individuella lönesättningen 

baseras på att varje medarbetare har rätt lön utifrån erfarenhet, ansvar, 

utbildning och arbetsinsats samt följer kommunens lönepolicy.  
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Förslag till beslut innebär att den årliga löneöversynen för 2020 kan fortsätta 

som planerat och fördelning av lönepotten kan ske utifrån beslutad 

prioritering.  

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Alternativt förslag till beslut är att Kommunstyrelsen avstår från att fatta 

beslut om löneprioriteringar och istället överlämnar uppdraget helt till 

Kommunledningen att prioritera och fördela lönepotten utifrån de strategiska 

behov organisationen ser finns för att möta framtida 

kompetensförsörjningsbehov inom respektive verksamhetsområde.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens bestämmelser om 

kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslag till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente § 2. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till löneprioriteringar 2020,  antas. 

 

Kerstin Parker 

HR-chef 

HR-avdelningen     

Fattat beslut expedieras till: 

Samtliga nämnder 
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Uppföljning av nämndernas arbete med intern kontroll 
under 2019  

Beskrivning av ärendet 

Enligt de av kommunstyrelsen beslutade riktlinjerna för intern kontroll ska 

förvaltningen senast i maj lämna en uppföljning med en samlad bedömning 

av nämndernas arbete med intern kontroll i de olika processerna. Rapporten 

ska också vid behov innehålla förslag på förbättringar.  

Beslutsunderlag 

Internkontrollrapport 2019 för Mörbylånga kommun 

Tjänsteskrivelse daterad 24 juni 2020    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Nämnderna har i samband med avlämnandet av sina årsrapporter rapporterat 

uppföljningen av sina interna kontrollplaner. Slutsatsen är att inga allvarliga 

brister har identifierats och att den interna kontrollen i kommunen är god.  

Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder 

tagits fram för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i 

framtiden. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller 

med aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Det 

finns vissa kontrollmoment som inte har kontrollerats under 2019 på grund 

av nya system eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar under året. 

Utöver de brister som upptäckts har kontrollmomenten som genomförts haft 

godkända resultat. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Förslaget till beslut påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente §2 på ett negativt sätt. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Rapporteringen av kommunens interna kontroll för 2019 godkänns.     
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Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

Fattat beslut expedieras till: 

"[Skriv text här]"  
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1 Internkontrollarbete 

En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att 

kommunen har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och invånare. Intern 

kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säker-

ställa att det som ska göras blir gjort på det sätt som det är tänkt. 

Den interna kontrollen ska ses som ett hjälpmedel och vara en integrerad del 

i verksamhetens grundläggande processer. Den interna kontrollen är också 

ett av de verktyg som ska användas för att nå de uppsatta målen. 

Arbetet med den interna kontrollen i Mörbylånga kommun bygger på föl-

jande fem beståndsdelar. 

 God kontrollmiljö som skapas av aktörerna och deras samverkan i 

organisationen. 

 Riskanalyser, för att identifiera och analysera olika risker. 

 Kontrollaktiviteter, d.v.s de konkreta åtgärder som vidtas för att mot-

verka, minimera eller helst eliminera de risker som finns. 

 Information och kommunikation mellan aktörer och olika organisa-

toriska nivåer. 

 Tillsyn som syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för 

att säkerställa att detta fungerar på avsett sätt. 

Utifrån genomförd riskanalys bedöms händelser/situationer som kan få kon-

sekvenser för verksamheten och sannolikheten för att skadan inträffar. 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god in-

tern kontroll samtidigt som varje enskild nämnd har det yttersta ansvaret för 

att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. 

2 Uppföljning av internkontroll 

Enligt kommunens riktlinjer för intern kontroll ska nämnden följa upp den 

interna kontrollen löpande under året. I samband med upprättande av 

nämnds årsrapport för det gångna året biläggs rapporten om internkontroll. 

Enligt riktlinjerna ska förvaltningen göra en samlad bedömning av nämnder-

nas arbete med intern kontroll i de olika processerna. Rapporten ska också 

vid behov innehålla förslag på förbättringar. 

I denna rapport redovisas endast de risker som är höga och där kontrollmo-

ment utförts. 

2.1 Ledningsprocesser 

Ledningsprocesser leder och styr så att kommunfullmäktiges vision, grund-

läggande värdering och övergripande mål uppfylls. De utgår från kommun-

styrelsens uppgift att samordna och ha uppsikt över kommunens samlade 

verksamhet. Kommundirektören är ansvarig processägare för ledningspro-

cesserna. 
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2.1.1 Organisera, leda och fördela verksamheten 

2.1.1.1 Risk för att arbetsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt 

sätt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Om arbetsuppgifter är otydligt utformade eller inte är kommunicerade till med-
arbetare kan det leda till att medarbetare arbetar med fel saker eller inte vet 
hur de ska prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns även en risk för att ar-
betsuppgifter inte blir utförda eller görs på ett felaktigt sätt. Detta kan bero på 
den aktuella arbetssituationen, att rutiner saknas eller inte följs av andra an-
ledningar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare och chefer 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Dokumentation av arbetsuppgif-
ter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att väsentliga arbetsuppgifter är do-
kumenterade och att instruktioner 
finns upprättade. 
 

Resultat av kontroll 

På grund av att projektet Dokumen-
tera för resultat inte har prioriterats 
under 2019 har inte denna punkt ut-
förts. Flera verksamheter har på-
börjat arbete med Dokumentera för 
resultat under sista månaderna 
2019 och kommer fortsätta under 
2020 vilket gör att det blir genom-
gång av rutiner. 

 Arbetet fortsätter 2020 
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2.2 Stödprocesser 

Våra stödprocesser bidrar till huvudprocessernas mål genom att ge profess-

ionellt stöd och styrning till organisationen. 

2.2.1 Ekonomirutiner 

2.2.1.1 Risk för brister i hantering av attest och firmatecknare 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att attest sker strid mot reglementet för verifikationer avseende jävs- och in-
tegritetsreglerna. Att utbetalningar attesteras av fel person på grund av att at-
testförteckningarna inte är uppdaterade och kommunicerade med systemför-
valtarna för ekonomisystem och verksamhetssystem. Att kontrakt/avtal skrivs 
på av andra än firmatecknare för Mörbylånga kommun. Detta kan leda till för-
troendeskada och ekonomisk skada för kommunen i form av skadestånd/vite 
från kunder, leverantörer eller andra myndigheter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheter, kunder, leverantörer och andra myndigheter 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Beslutsattest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att beslutsattest skett av rätt person 
 

Resultat av kontroll 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där jävs- och integritetsreglerna 
inte följts men flertalet kontrollerade 
stickprov var rätt. Där avvikelse no-
terats har beslutsattestanten kon-
taktats och utbildning har skett. 

  

 Kontroll av registrerad attest 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att attestförteckningar är korrekt 
uppdaterade i utbetalande system. 
 

Resultat av kontroll 

Svårigheter att kontrollera detta i 
och med övergången till Proceedo. 
Översyn av grupper och behörig-
heter påbörjades under hösten och 
kommer att fortsätta under 2020. 
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2.2.1.2 Risk för brister i hantering av leverantörsfakturor 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kostnader inte redovisas enligt kommunbas 13 och att kostnader för re-
presentation, kurser och resor inte ha korrekt dokumentation avseende syfte 
och deltagande. Att leverantörsfakturor inte betalas i rätt tid. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten, leverantörer. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontering mot kommunbas 13 
 

Resultat av kontroll 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där felaktigt konto använts men 
flertalet kontrollerade stickprov var 
rätt. Där avvikelse noterats har be-
slutsattestanten kontaktats och ut-
bildning har skett. 

  

 Representation, kurser och resor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att syfte och deltagande är angivet 
på underlaget till fakturorna 
 

Resultat av kontroll 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där syfte och deltagare sakna-
des på fakturorna men flertalet kon-
trollerade stickprov var rätt. Där av-
vikelse noterats har beslutsattes-
tanten kontaktats och utbildning har 
skett. Störst problem är det med 
Eurocardfakturorna. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Förfallna fakturor 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det inte finns några förfallna le-
verantörsfakturor vid månadsbryt. 
 

Resultat av kontroll 

Kontroll av förfallna fakturor har inte 
gjorts varje månad utan endast 
sporadiskt under 2019. Vid må-
nadsskiftet augusti/september 
fanns sju obetalda fakturor som 
samtliga var tvistiga och anteckning 
fanns. Under 2020 ska kontroll av 
detta göras varje månad. 

  

2.2.1.3 Risk för brister i redovisningen 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att redovisningen inte blir korrekt. 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Bokföringsorder 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rättelse och omföringar av bok-
föringsorder har tillräckliga underlag 
och kan härledas till ursprunget. 
 

Resultat av kontroll 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Där bokföringsorderna av-
ser en rättelse framgår verifikat-
ionsnummer och vad som rättats. 
Ett flertal avvikelser noterades då 
underlag till bokföringsorderna sak-
nades. För att underlätta att un-
derlag läggs till bokföringsorderna 
kommer ekonomiavdelningen införa 
elektroniska bokföringsordrar med 
elektroniska underlag. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Avstämning av balanskonton 
 
Vad ska kontrolleras? 
Tillse att balanskonto stäms av re-
gelbundet och mot korrekta un-
derlag. 
 

Resultat av kontroll 

Under året görs avstämning av lö-
pande konton varje månad. På 
grund av tidsbrist och svårigheter 
att stämma av leverantörsreskontra 
i Proceedo görs denna avstämning 
endast vid delårs- och årsbokslut. 
Under 2020 ska även denna kon-
troll göras varje månad. 

  

2.2.1.4 Risk för brister i hanteringen av kundfakturering 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att fakturering inte sker i rätt tid eller inte alls och att debiterade avgifter inte 
följer beslutade taxor och avtal. Detta kan leda till ökad administration när rät-
telse måste ställas ut och förtroendet för kommunen kan skada. Det kan 
också innebära förlorade intäkter. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Verksamheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Fakturering i rätt tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att fakturering sker i rätt tid. 
 

Resultat av kontroll 

Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Under vå-
ren har särskilt bygglovsavgiften 
kontrollerats och en bättre och 
snabbare rutin har införts. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt debiterade avgifter 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att debiterade avgifter stämmer 
överens med tagna taxor och avtal. 
 

Resultat av kontroll 

Granskning har inte gjorts under 
året. 

  

 Rutiner för ströfakturering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Uppföljning mot budget för att fånga 
upp avvikande intäkter, dvs intäkter 
som kan ha missats att fakturera. 
 

Resultat av kontroll 

Kontroll av detta sker i samband 
med controllers uppföljning. Doku-
mentation har inte gjorts. Om avvi-
kelser upptäcks tillses att fakture-
ring sker. 

  

2.2.1.5 Risk för brister i hanteringen av mervärdesskatt 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att kommunens hantering och redovisning av mervärdesskatt är felaktig. 
Momslagstiftningen är komplicerad vilket ökar risken för fel. 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att momsredovisning sker på rätt 
sätt 
 

Resultat av kontroll 

Ett företag har anlitats som har kon-
trollerat redovisningen av momsen. 
Rättelse av momsredovisning för år 
2016, 2017 och 2018 har lämnats 
in till Skatteverket. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Öka kunskapsnivån 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att kunskapsnivån på ekonomiav-
delningen och i övriga organisat-
ionen om momsredovisning ökar. 
 

Resultat av kontroll 

Två medarbetare har varit på 
momsutbildning och dessa har se-
dan delat med sig till övriga. Därut-
över har utbildning tillsammans 
med kontrollföretaget skett i sam-
band med att de upptäckt fel och 
brister. 

  

 Korrekt momsredovisning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att ingående moms redovisas rätt 
på leverantörsfakturor 
 

Resultat av kontroll 

Stickprov har gjorts på årets verifi-
kationer. Enstaka avvikelser notera-
des där momsen redovisats fel men 
flertalet kontrollerade stickprov var 
rätt. Där avvikelse noterats har be-
slutsattestanten kontaktats och ut-
bildning har skett. Störst problem är 
det med Eurocardfakturorna. 

  

2.2.2 Kanslirutiner 

2.2.2.1 Risk för otydliga beslutsunderlag och otillräckligt beredda ärenden 

som kommer in för sent. 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att de beslutsunderlag som förmedlas till politikerna inte är tillräckligt tydliga, 
inte tillräckligt beredda eller att tiden för förberedelse inför sammanträde blir 
för kort, vilket skulle kunna leda till att felaktiga beslut fattas eller att beslut 
fattas på felaktiga grunder. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Beslutsfattarna, de som besluten berör. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, inkomna ärenden i tid 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 

Resultat av kontroll 

I dagsläget finns inget enkelt verk-
tyg för uppföljning utan uppföljning 
baseras på en uppskattning av sek-
reteraren. Framåt kommer uppfölj-
ning att ske med hjälp av ny rutin 
och ny modul i Ciceron Assistent. 
Det uppskattade resultat som vi får 
fram i dagsläget visar att det är 
ganska stora variationer över tid 
och i respektive nämnd där ären-
den visserligen anmäls i tid men 
där handlingarna kommer så sent 
som till och med under sittande 
möte. Detta kan leda till att felaktiga 
beslut fattas och därigenom bris-
tande rättssäkerhet. 

 Ny rutin i uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Uppföljning kommer att ske med 
hjälp av ny rutin och ny modul i Ci-
ceron Assistent där slutdatum gör 
att handläggaren får påminnelse 
om sista dag och systemet måste 
öppnas för ärenden som kommer in 
för sent. En administrativ handbok 
kommer att finnas på intranätet 
med information och hjälp till hand-
läggare 
 

 
 

 Kontroll av ärendeberedningsru-
tiner, återremitterade ärenden 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att befintliga rutiner följs. 
 

Resultat av kontroll 

Det uppskattade resultat som vi får 
fram i dagsläget visar att det är 
ganska stora variationer över tid 
och i resp nämnd. Det är inget stort 
problem eftersom inte många ären-
den återremitteras och om ärenden 
går tillbaka till verksamheten kan 
det bero på förändrade förutsätt-
ningar som gör att ärendet måste 
beredas på nytt. 

 Uppföljning av återremitterade 
ärenden 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för utdrag ur dokument- 
och ärendehanteringssystemet Ci-
ceron och ur Stratsys införs 2020. 
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2.2.2.2 Risk för att diarieföring och gallring inte sker enligt gällande lag-

stiftning 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Lagstiftningen är komplex och gråzoner finns. Osäkerhet kan finnas avse-
ende informationshanteringsplaner och lagstiftningens krav på registrering av 
allmänna handlingar. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Allmänheten 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för diarieföring och gallring 
 
Vad ska kontrolleras? 
Om rutinen för diarieföring och gall-
ring följs och om diarieföring sker i 
tid. 
 

Resultat av kontroll 

Diarieföring och gallring ur vårt ana-
loga slutarkiv fungerar enligt gäl-
lande rutiner och lagstiftning. Ar-
bete med informationshanterings-
planer inom verksamheterna pågår. 
Utifrån resp informationshanterings-
plan får verksamheterna fram en 
gallringsplan som gäller eget närar-
kiv. Ett arbete är påbörjat med 
översyn av diarieföring och gallring 
för att upptäcka ev brister samt för 
att undersöka möjligheten att gallra 
automatiskt ur vårt dokument- och 
ärendehanteringssystem Ciceron. 

 Nya rutiner för diarieföring och 
gallring 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Arbete med informationshanterings-
planer inom verksamheterna är på-
börjat. Utifrån resp informations-
hanteringsplan får verksamheterna 
fram en gallringsplan som gäller 
eget närarkiv. Ett arbete är påbörjat 
med översyn av diarieföring och 
gallring för att upptäcka ev brister 
samt för att undersöka möjligheten 
att gallra automatiskt ur vårt doku-
ment- och ärendehanteringssystem 
Ciceron. Information kommer att 
finnas i den administrativa handbo-
ken på intranätet. 
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2.2.2.3 Risk för att delegeringsbeslut inte rapporteras 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att delegeringsbeslut inte återrapporteras enligt antagen delegeringsordning 
 
 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Rutin för återrapportering av de-
legeringsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för återrapportering följs 
 

Resultat av kontroll 

Ny rutin för återrapportering av de-
legeringsbeslut håller på att imple-
menteras. Dokumentcontroller/regi-
strator kontrollerar att rutinen rap-
porteras in i Ciceron. Uppföljning 
via stickprovskontroller genom sök-
ning på delegeringsbeslut i Ciceron. 

 Ny rutin och uppgraderat system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för återrapportering av de-
legeringsbeslut håller på att imple-
menteras. Dokumentcontroller/regi-
strator kontrollerar att rutinen rap-
porteras in i Ciceron. Uppföljning 
via stickprovskontroller genom sök-
ning på delegeringsbeslut i Ciceron. 
 
 

2.2.2.4 Risk för att politiskt fattade beslut inte verkställs 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Att beslut inte verkställs 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Politiken 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av verkställighet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att politiskt fattade beslut har verk-
ställts 
 

Resultat av kontroll 

Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i Ci-
ceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 

 Ny rutin och nytt system 
 
Slutdatum 
2020-12-31 
 
Beskrivning av aktivitet 
Ny rutin för handläggare och admi-
nistratörer att registrera beslut i Ci-
ceron och att registrera uppdrag i 
Stratsys håller på att implemente-
ras. Uppföljning av ny rutin genom 
utdrag ur Ciceron och Stratsys. 
 

 

2.2.2.5 Risk att valen under 2019 inte genomförs enligt gällande lagar och 

rutiner 

 Riskvärde 
8 
 
Sannolikhet 
2. Mindre sannolik 
 
Konsekvens 
4. Allvarlig 
 
Vad kan gå fel? 
Den demokratiska processen inte fungerar 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Kommuninvånare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Säkerställande av kunskap och 
lokaler 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att valförrättare har fått utbildning 
och att lokaler har inventerats 
 

Resultat av kontroll 

Valet genomfördes utan anmärk-
ning. 
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2.2.3 HR/Lön 

2.2.3.1 Risk för att kommunen inte kan säkerställa personalförsörjningen 

med rätt kompetens 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Risk att kommunen inte kan rekrytera personal eller behålla personal med rätt 
kompetens. Många yrkesgrupper är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden 
och konkurrensen från andra organisationer är hög. Kommunen måste vara 
en attraktiv arbetsgivare samt se till att kommunens verksamheter är i ständig 
förändring med nya lagstadgade krav. Kommunen måste kontrollera att kom-
petensutveckling av personalen sker i den utsträckning som behövs för att 
klara yrkesrollen som annars kan leda till ökade avvikelser, lägre effektivitet 
och övriga kvalitetsbrister. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Planering för ersättning av kritisk 
kompetens 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att det finns en plan för ersättning 
av kritisk kompetens 
 

Resultat av kontroll 

Ingen plan för att hantera ersättning 
av kritisk kompetens är framtagen 
på övergripande nivå och har därför 
inte kunnat kontrolleras. Planer tas 
dock fram för överlämning av upp-
gifter och kompetensöverföring vid 
individers pensionsavgångar. 

  

 Kontroll av antalet behöriga sö-
kande till tjänster 
 
Vad ska kontrolleras? 
Antalet behöriga sökande till tjäns-
ter 
 

Resultat av kontroll 

Av de 10 externa rekryteringar som 
kontrollerats har 9 haft behöriga sö-
kanden. En rekrytering ska oman-
nonseras då den endast hade 2 sö-
kande och ingen var behörig. Det 
rörde sig om en distriktssköterske-
tjänst. 
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2.2.3.2 Risk för att kraven i det systematiska arbetsmiljöarbetet inte upp-

fylls 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att arbetsgivaren inte följer arbetsmiljölagen. Arbetsmiljön gäller både fysiska 
och psykosociala förhållanden. En god arbetsmiljö ger engagerade medarbe-
tare som bidrar till verksamhetens kvalitet, resultat och mål, detta riskeras om 
kraven inte uppfylls. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
Medarbetare 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av processen 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutiner och processen för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
följs. 
 

Resultat av kontroll 

4 stickkontroller har genomförts. 
Två chefer som tillträdde som chef 
under 2018 samt två chefer som 
har haft en längre anställning i kom-
munen som chef. Stickprovskontrol-
len visar att alla 4 har genomfört 
BAM-utbildningen. 

  

2.2.3.3 Risk för brister i hanteringen av lön 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Personalkostnader utgör den andelsmässigt största delen av kommunens 
kostnader. I de fall processerna inte följs eller blivit föråldrade kan detta gene-
rera fel vid löneutbetalningar eller få stor påverkan  för den anställde eller ar-
betsgivaren. Det finns risk att frånvaro såsom sjukfrånvaro, semester och för-
äldraledighet inte rapporteras som det ska. Det finns också risk att redovis-
ningen av lönen blir fel. 
 
Vem/vilka berörs av risken? 
De anställda och verksamheternas ekonomi 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rapporterade av-
vikelser 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att medarbetares rapporterade av-
vikelser attesteras av chef innan lö-
nen bearbetas. 
 

Resultat av kontroll 

Varje månad sedan mätningen star-
tat (läs mitten 2019) har lönechef 
skickat påminnelse till flertalet che-
fer som inte attesterat enligt gäl-
lande rutiner. Detta har fått till följd 
att X antal medarbetare fått felakt-
iga löner varje månad, som löneav-
delningen fått lägga tid på att rätta 
efterföljande månader. Ej godtag-
bart resultat. 

  

 Minimalt med fel och varningar 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av uppstådda fel och var-
ningar i Visma lön. 
 

Resultat av kontroll 

Kontroller görs av löneavdelningen i 
Visma lön flera gånger per månad, 
då ev. fel rättas. Särskilt fokus att 
inga fel ska finnas vid verkställande 
av lön. 

  

 Korrekta anställningsbeslut 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att anställningsbeslut är korrekt re-
gistrerade för att redovisning och 
utbetalning av lön ska bli korrekt. 
 

Resultat av kontroll 

Detta moment görs varje dag, vid 
varje nytt anställningsavtal då rap-
porterat anställningsavtal från Win-
Las manuellt registreras i Visma lön 
av löneavdelningen. I och med ma-
nuell överflytt av information från ett 
system till ett annat sker kontrollen 
för varje anställning. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Korrekt ersättning till förtroende-
valda 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rätt ersättning är utbetald till för-
troendevalda utifrån arvodesreg-
lerna. 
 

Resultat av kontroll 

I och med att förtroendevaldas er-
sättning är default inställd i Visma 
lön enligt arvodesreglementet är 
kontroll för detta överflödig. 

  

 Uppföljning av kontering 
 
Vad ska kontrolleras? 
Kontroll av kända konteringar för 
rättning rättas innan de skickas till 
ekonomisystemet. 
 

Resultat av kontroll 

Kontroll utförs flera gånger per må-
nad, med särskilt fokus innan verk-
ställan av lön. Ny rutin sedan ca ett 
år tillbaka att uppstådda fel rättas 
av lönechef i Visma lön och läses 
tillbaka till ekonomisystemet, efter 
underlag om fel från ekonomiavdel-
ningen. På så vis har vi samma 
data i Visma lön och i Visma eko-
nomi. 

  

 Lönefil från lönesystem till eko-
nomisystem 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga lönefiler skickats till 
ekonomisystemet 
 

Resultat av kontroll 

Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 

  

 Ekonomifil från lönesystemet till 
ekonomisystemet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga ekonomifiler skickats 
till ekonomisystemet 
 

Resultat av kontroll 

Detta moment följs alltid upp vid 
verkställande av lön, med godtag-
bart resultat under 2019. 
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  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Placeringsschema från TimeCare 
planering till Visma lön 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att samtliga placeringsscheman in-
kommer till Visma lön i rätt tid. 
 

Resultat av kontroll 

Kontrolleras löpande av löneadmi-
nistratör och lönehandläggare, 
samt påtalas vid chef- och medar-
betarutbildningar om det egna an-
svaret kring schemakontroll. 

  

2.2.4 Leverera IT-stöd 

2.2.4.1 Risk för felaktiga behörigheter i system 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Felaktiga behörigheter i IT-system riskerar att leda till sekretessbrott och 
andra överträdelser av befogenheter. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Kontroll av personal som slu-
tat/bytt anställning 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att behörigheter är korrekta 
 

Resultat av kontroll 

Rutin avseende behörighetsstyr-
ning finns införd i kommunen, där 
samtliga verksamheter beställer be-
hörigheter vi rekrytering av nya 
medarbetare. Gäller för de större 
IT-systemen (större = många an-
vändare). Beställning sker via be-
ställningsblankett till E-postbrevlåda 
som kontrolleras och verkställs av 
systemförvaltare. Godtagbart resul-
tat avseende nyrekryteringar. Dock 
mycket bristfälligt avseende beställ-
ning av avregistrering av behörig-
heter. Stora svårigheter att få an-
svariga att återkoppla när administ-
ratör/chef slutar för att säkerställa 
informationssäkerheten kring denna 
punkt. 
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2.2.5 Tillhandahålla varor och tjänster 

2.2.5.1 Risk för att inköp inte sker enligt avtal 

 Riskvärde 
12 
 
Sannolikhet 
4. Sannolik 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att inköp inte sker enligt de avtal som kommunen tecknat. Samtliga avtal 
finns inte samlade i systemstöd och vilka avtal som tecknats kanske inte är 
känt av de som gör inköp. Det finns också risk för att tecknade avtal inte sägs 
upp i tid, omförhandlas eller förlängs då de återfinns på olika ställen och inte 
är samlade i systemstöd. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av avtalstrohet 
 
Vad ska kontrolleras? 
Avtalstroheten tillsammans med 
upphandlingsenheten i Kalmar. 
 

Resultat av kontroll 

Granskning har inte gjorts. 

 En upphandlare har anställts under 
2020 för att förbättra våra upphand-
lingar och göra kontrollen. 

2.2.5.2 Risk för att direktupphandling inte sker 

 Riskvärde 
9 
 
Sannolikhet 
3. Möjlig 
 
Konsekvens 
3. Kännbar 
 
Vad kan gå fel? 
Att direktupphandling inte görs enligt gällande lagkrav. Lagens krav är inte 
kända hos alla som gör inköp. Det finns också risk att de direktupphandlingar 
som görs inte redovisas till upphandlingsenheten. 

 

  Kontrollmoment  Åtgärd 

 Uppföljning av rutinen för direkt-
upphandling 
 
Vad ska kontrolleras? 
Att rutinen för direktupphandling 
följs 
 

Resultat av kontroll 

Granskning har inte gjorts. 

 En upphandlare har anställts under 
2020 för att förbättra våra upphand-
lingar och göra kontrollen. 



Mörbylånga kommun, Internkontrollrapport 2019 21(21) 

3 Slutsatser 

De brister som främst noterats vid uppföljningen av lednings- och stödpro-

cesserna i Mörbylånga kommuns interna kontroll 2019 har varit inom pro-

cesserna kontroll av ärendeberedningsrutiner, diarieföring och gallring en-

ligt gällande lagstiftning, rapportering av delegeringsbeslut, uppföljning av 

verkställighet av politiska beslut, uppföljning av rapporterade avvikelser 

inom hantering av lön samt kontroll av felaktiga behörigheter i system. 

Där brister har upptäckts i samband med kontrollmomenten har åtgärder ta-

gits fram för att korrigera och åtgärda bristerna för att undvika fel i framti-

den. Uppföljning att tillräckliga åtgärder vidtagits sker löpande eller med 

aktiviteter i kommande riskanalyser och interna kontrollplaner. Det finns 

vissa kontrollmoment som inte har kontrollerats under 2019 på grund av nya 

system eller där rutinen för kontroll inte har hunnit bli klar under året. Utö-

ver de brister som upptäckts har kontrollmomenten som genomförts haft 

godkända resultat. 

Nämnderna har följt upp sin interna kontrollplan enligt de riktlinjer som 

fastställts av kommunstyrelsen. Inga större brister i huvudprocesser har rap-

porterats på de kontrollmoment som följts upp. Slutsatsen blir att det interna 

kontrollarbetet fungerar bra i kommunen och vi har en god intern kontroll.  



 



 

 
 

 
 
Ekonomi 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-11 
Dnr 

KS 2020/000001 

  

 

Ekonomisk uppföljning 202006 för kommunstyrelsen  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 

förutsättningar.     

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning 202006 för Kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelse daterad 11 augusti 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter april visar på ett underskott mot budget med 2,0 mnkr.  

Kommunledningen prognosticeras ett underskott på -2,8 mnkr. Det beror 

främst på det åtgärdspaket till Näringslivet som beräknas landa på 1,9 mnkr 

från KS oförutsedda till följd av Coronaviruset. Ytterligare 1,4 mnkr har 

beviljats för extra junilön till anställda inom omsorgen. Däremot ser det ut 

som att övriga delar av kommunledningen kommer göra ett överskott med 

anledning av att Överförmyndarverksamheten har färre gode män än 

budgeterat 300 tkr, utbildning/kurser ställs in 100 tkr, KF inställt möte 100 

tkr.  

Hållbar utveckling saknar fullständig budget för chefslön i 

Näringslivsverksamheten. Klimat och miljö har istället haft en vakant tjänst 

under årets början. Totalt landar prognosen på -0,4 mnkr.  

Mark- och Exploatering prognosticeras ett totalt överskott på 2,1 mnkr. 

Anledningen är att planprogram Mörbylånga inte blir av under året, 1,3 mnkr 

och att Trafikverkets planer för väg 136 förskjuts till 2021 vilket ger 0,8 

mnkr i överskott innevarande år. 

Verksamhetsstöd saknar budget för vissa system och löner, samtidigt som 

Kris och Säkerhet inte kommer nyttja hela sin budgetram med anledning av 

rådande pandemi. Totalt prognosticeras ett underskott på - 0,5 mnkr. 

Kommunens Kostverksamhet har gjort flertalet besparingar på 

livsmedelsinköp. En åtgärd till följd av att priser ut mot verksamheterna inte 

fått höjas på flera år. Prognosen pekar på -0,4 tkr år 2020. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 
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Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den ekonomiska prognosen efter juni godkänns.  

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Torun Wahlby 

Controller 

Fattat beslut expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

 



Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad

tkr 2020 2020

Kommunledning 17 585 20 385 -2 800

Hållbar utveckling 5 114 5 514 -400

Mark och Exploatering 4 059 1 959 2 100

Ekonomi 33 794 33 794 0

Fastighet 2 196 2 196 0

Verksamhetsstöd 7 864 8 364 -500

HR och Lön 9 694 9 694 0

Kostverksamhet 0 400 -400

Kommunikation 5 149 5 149 0

Summa 85 455 87 454 -2 000



 



Driftsredovisning Budget Prognos Skillnad

tkr 2020 2020

Kommunstyrelsen 85 455 87 454 -2 000

Kultur- och Tillväxtnämnden 89 956 90 906 -950

- varav VA-verksamhet 2 563 3 063 -500

- varav Fjärrvärmeverksamhet 6 106 6 106 0

Samhällsbyggnadsnämnden 11 004 11 904 -900

Socialnämnden 324 491 329 341 -4 850

Utbildningsnämnden 392 979 393 379 -400

Finansförvaltning 23 830 17 480 6 350

Skatteintäkter och generella bidrag -948 891 -961 878 12 987

Finansnetto 3 001 -1 000 4 001

Summa 18 175 32 414 14 238

Förklaring till avvikelse i prognos:
Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott mot budget främst beroende satsningar som gjorts 
på näringslivet och på omsorgspersonal i samband med Covid-19. Nämnden har också haft högre 
systemkostnader inom verksamhetsstöd med 500 tkr men också högre kostnader än budgeterat inom 
kosten och hållbar utveckling. I prognosen har beaktats att KS oförutsedda förbrukas i sin helhet. 
Verksamheterna med underskott täcks upp av att mark och exploatering inte bedöms förbruka sin 
budgetram då detaljplaner och planprogram försenats.

Kultur- och tillväxtnämndens prognos pekar mot ett underskott på  950 tkr vilket till stor del handlar 
om att infrastrukturverksamheten och VA-verksamheten beräknas ge underskott med anledning av 
ökade kostnader för juridisk hjälp kopplat till pågående rättsprocesser samt dubbelbemanning av 
chefer under en övergångperiod. Eketorps borg öppnade senare för säsongen men har ändå haft 
många besökare vilket ger ett underskott på 200 tkr för verksamheten. Vidare beräknas 
vinterväghållningen ge ett överskott på 500 tkr. Övriga verksamheter bedöms bedrivas enligt budget.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar efter juli en prognos med ett underskott på 900 tkr beroende på 
uteblivna intäkter i samband med Covid-19. Det är den årliga tillsynen inom miljö som skjutits upp.  I 
övrigt prognostiseras ett resultat i nivå med budget men stor osäkerhet finns avseede 
bostadsanpassningsbidraget som fått en minskad budgetram med 500 tkr jämfört med föregående år.

Socialnämnden prognostiserar ett underskott på 4 850 tkr. Den största delen av underskottet är 
hänförligt till äldreomsorgen med -10 000 i underskott. Verksamheten har haft högre 
personalkostnader än budgeterat. Införandet av heltidsresan i kombination med att enheterna 
överanställer, för att på egen hand kunna täcka upp för frånvaro, har inneburit att 
personalkostnaderna överskrider antalet timmar som kompenseras för via resursfördelningen. Det 
rådande läget kring Covid-19 innebär också minskade möjligheter att låta överblivna personalresurser 
arbeta i en annan enhet, vilket också bidrar till ökade personalkostnader. Desamma gäller omsorg om 
personer med funktionsvarition vars underskott prognostiseras bli 2 500 tkr. Hälso- och 
sjukvårdsverksamheten lämnar en prognos i nivå med budget men osäkerhet finns avseende ökade 
kostnader orsakade av Covid-19. Osäkerhet råder också avseende kostnader för försörjningsstöd och 
placeringar i familjehem. Erhållna stimulansmedel till befintlig verksamhet och överskott för 
bemanningsenheten förbättrar prognosen.

Utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott mot budget med 400 tkr. Det är främst högre 
personalkostnader inom grundskolan och då särskild grundsärskolan. De skolenheter med en hög 
koncentration av elever i behov av extraordinärt särskilt stöd har svårt att bemanna och möta 
elevernas behov inom budgetramen. Prognosen inkluderar att statsbidraget för likvärdig skola 2019 
inte ska betalas tillbaka tillsammans med likvärdig skola 2020 samt andra tillfälliga projektbidrag.Inom 
förskolan har kostnaderna minskat då det varit färre barn i verksamheten pga Covid-19 och man 
därmed inte behövt ta in vikarier vid sjukdom. I övrigt är det främst högre skolskjutskostnader för taxi 
som utgör underskottet.  Gymnasie- och vuxenundervisning prognostiserar ett överskott på 2 000 tkr 
pga färre elever och lägre kostnader för SVA. 

Finansförvaltningen lämnar efter juli en prognostiserat överskott på 6 350tkr. De interna 
ränteintäkterna för kapitaltjänstkostnader bedöms bli 4 000 högre än budgeterat, 
exploateringsintäkter för sålda tomter uppgår till 1 500 tkr samt lägre arbetsgivaravgifter utgör 
överskottet. Skatteintäkterna för 2020 beräknas bli ca 27 000 tkr lägre än budgeterat, dock har staten 
skjutit till ca 35 000 tkr i extra statsbidrag, varför skatteintäkterna förväntas hamna nästan 13 000 tkr 
bättre än budgterat. På grund av osäkerheten på aktiemarknaden görs heller ingen prognos avseende 
reavinster och reaförluster från KLP. Däremot förväntas räntekostnaderna bli 4 000 tkr lägre än 
budgeterat.
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Ekonomisk uppföljning 2020 för Mörbylånga kommun  

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningen lämnar varje månad en ekonomisk uppföljning och prognos 

för resultatet vid årets slut. Prognosen är baserad på senast kända 

förutsättningar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 15 juli 2020 

Ekonomisk prognos efter juni/juli för Mörbylånga kommun    

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Prognosen efter juni/juli visar på ett överskott mot budget med 14,2 mnkr. 

Samtliga nämnder prognostiserar underskott mot budget vid årets slut men 

finansförvaltningen täcker upp med sitt överskott. Totalt sett gör nämnderna 

ett underskott på 9,1 mnkr medan finansförvaltningen gör ett överskott med 

23,4 mnkr.  

Skillnaden mot uppföljningen efter maj är att socialnämndens resultat 

förbättrats med ca 4 mnkr då större kunskap om ersättningarna i samband 

med Covid-19 gjort att man kunnat beakta dessa i prognosen. Även kultur- 

och tillväxtnämndens prognos har förbättrats beroende på många besökare 

på Eketorps borg och därmed högre intäkter. 

Finansförvaltningens överskott är till största delen är hänförlig till lägre 

kapitalkostnader i samband med övergång till komponentavskrivning samt 

att räntekostnaderna bedöms bli lägre än budgeterat. Skatteintäkterna för 

2020 beräknas bli 27 mnkr lägre än budgeterat men detta täcks upp av extra 

statsbidrag på 35 mnkr. På grund av osäkerheten på aktiemarknaden görs 

heller ingen avvikande prognos avseende reavinster/förluster från KLP. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

Inga alternativa förslag till beslut finns. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Inget av perspektiven i kommunstyrelsens reglemente § 2 påverkas av 

beslutet. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Den ekonomiska prognosen efter juni/juli godkänns.   
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Nämndernas underskott noteras och kommer nogsamt att följas framöver.   

Ann Willsund 

Kommundirektör 

Åsa Bejvall 

Ekonomichef 

  

Fattat beslut expedieras till: 

"[Skriv text här]"  

 



 



 

 
 

 
 
Samhällsbyggnad - Mark och exploatering 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-10 
Dnr 

KS 2020/000346 

  

 

Köpekontrakt - del av Algutsrum 20:10, Brofästet  

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommun överlåter cirka 6 000 kvadratmeter till Propulus 

Discount II AB på handelsområdet vid brofästet. Köparen avser att bebygga 

fastigheten med handelslokaler åt Jysk AB.  

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt, daterat den 10 augusti 2020. 

Tjänsteskrivelse, daterad den 10 augusti 2020.     

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Exploateringen verkar positivt för Mörbylånga kommuns utveckling. 

Alternativa förslag till beslut med de ytterligare överväganden som kan 
behövas 

I detta ärende finns inga alternativa förslag till beslut. 

Kommunikation av förslaget till beslut 

Ärendet omfattas inte av förvaltningslagens regler om kommunikation. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Ärendet påverkar inte något av perspektiven i kommunstyrelsens 

reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Köpekontraktet godkänns. 

2. Mörbylånga kommuns utsedda firmatecknare undertecknat 

köpekontraktet.     

Fredrik Wermelin 

Mark- och exploateringschef 

Eve-Linn Nilsson 

Mark- och exploateringsstrateg 

Fattat beslut expedieras till: 

Propulus Discount II AB, Ingmar Bergmans gata 4, 11434 Stockholm 

Mark- och exploatering 

 



Mörbylånga kommun 
Webbplats 
www.morbylanga.se 

E-post
kommun@morbylanga.se 

Organisationsnr 
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386 80 Mörbylånga 

Besöksadress 
Trollhättevägen 4 

Telefon 
0485-470 00 vx 

Bankgiro 
991-1876

Kommunstyrelsen 

KÖPEKONTRAKT 
Sida 
1(5) 

Dnr 
2020/000346 

Säljare Mörbylånga kommun org.nr. 212000-0704 
Trollhättevägen 4  
386 80 Mörbylånga 

Köpare Propulus Discount II AB org.nr. 559175-6712 
Ingmar Bergmans gata 4  
11434 Stockholm 

Fastighet del av fastigheten Algutsrum 20:10 (”Fastigheten”) 

§ 1 Överlåtelseförklaring
Säljaren överlåter genom detta köpekontrakt härmed till köparen cirka 6 000
kvadratmeter av Fastigheten Mörbylånga Algutsrum 20:10 (nedan kallad
Fastigheten). Fastighetens läge och omfång framgår av bifogad karta, se
bilaga 1.
Köparen förvärvar fastigheten i syfte att bebygga den med handelslokaler till 
Jysk AB. 

§ 2 Köpeskilling
Köpeskillingen för Fastigheten uppgår till tvåmiljoneretthundratusen kronor
(2 100 000 kronor).

§ 3 Betalning av köpeskilling
Köparen betalar kontant till säljaren hela beloppet enligt § 2 på
tillträdesdagen.

§ 4 Tillträde
Köparen ska tillträda fastigheten senast 15 augusti 2021, förutsatt att
följande villkor är uppfyllda:

• Fastighetsbildning enligt § 7 har vunnit laga kraft.

• Bygglov enligt § 9 har beviljats och vunnit laga kraft.
Den sålunda bestämda dagen kallas tillträdesdagen. 
Om parterna så överenskommer kan ovanstående villkorstider förlängas om 
särskilda skäl föreligger. I sådana fall ska ett tilläggsavtal tecknas. 
Vid förlängning ska köpeskillingen räknas upp med konsumentprisindex 
(KPI) för april 2020. KPI med basår 1980 används vid 
uppräkningen. Detta innebär att köpeskillingen kommer att fastställas utifrån 
KPI för dagen för förlängningen. 
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§ 5 Återgångsvillkor
Detta köp är villkorat av att Lantmäteriet godkänner avstyckningen i
kommande förrättning. I det fall Lantmäteriet avslår ansökan om
avstyckning ska köpet återgå i sin helhet och erlagd köpeskilling återgå till
köparen.

§ 6 Hävningsrätt och skadestånd
Säljaren har rätt att med omedelbar verkan häva detta avtal för de fall

• Bygglov inte beviljats enligt § 9 senast 15 mars 2021

• Köparen ej senast på tillträdesdagen betalar köpeskillingen i dess
helhet.

Köparen kan innan tillträde häva detta avtal om köparen inte erhåller 
nödvändiga bygglov och marklov eller om köparen bedömer att det 
saknas andra förutsättningar för att starta projektet. 

§ 7 Avstyckning
Köparen ska genast ansöka om avstyckning i överensstämmelse med detta 
köpekontrakt. Kostnaden för fastighetsbildningen ska betalas av köparen. 
Säljaren biträder ansökan om avstyckning genom undertecknande av detta 
köpekontrakt. 
Om köparen inte ansöker om fastighetsbildning i rätt tid, så att köpet av den 
anledningen blir ogiltigt, ska han ersätta säljaren för den skada säljaren kan 
lida av att köpet inte består. 

§ 8 Rådighet
För fastigheten gäller detaljplan för del av Algutsrum 20:10 m.fl., Brofästet
östra delen med aktbeteckning 0840-P2018/8.

§ 9 Byggnadsskyldighet
Köparen ska uppföra byggnad i enlighet med bifogade skisser, se bilaga 3 på
Fastigheten inom 24 månader från tillträdesdagen. Byggnadsskyldigheten
anses uppfylld när Samhällsbyggnadsnämnden i Mörbylånga Kommun
lämnat slutbesked.
Köparen är berättigad till skälig förlängning av tiden för 
byggnadsskyldighetens fullgörande vid försening som beror på 
omständigheter som köparen inte haft möjlighet att råda över. Köparen ska i 
god tid begära förlängning hos säljaren. Om säljaren inte anser orsaken till 
förlängningen skälig upphör rätten till förlängning. 

§ 10 Krav på medgivande vid överlåtelse
Intill dess köparen har fullgjort sina skyldigheter enligt § 9 har köparen inte
rätt att överlåta hela eller del av Fastigheten utan säljarens skriftliga
medgivande. Köparen får i sådana fall inte heller genom fastighetsreglering
låta Fastigheten regleras in i annan fastighet, avstycka någon del från
Fastigheten, klyva eller sammanlägga Fastigheten. Säljaren kan ge sitt
skriftliga medgivande om särskilda skäl föreligger.
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§ 11 Räntor, skatter, avkastning m.m. samt andra kostnader
förenade med köpet
Räntor, skatter och andra avgifter för Fastigheten av vad slag de må vara ska
betalas av säljaren i den mån de belöper på och avser tiden före
tillträdesdagen, och för tiden från och med tillträdesdagen av köparen.
Lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningskostnader förenade med köpet 
ska betalas av köparen ensam. Köparen ska även stå för samtliga andra 
kostnader som är förenade med köpet. Det innebär att köparen står för 
anläggningsavgift för anslutning till vatten, spillvatten och dagvatten, el, 
fjärrvärme, bredband, telefoni med mera. 
§ 12 Faran för Fastigheten
Säljaren står faran för att Fastigheten av våda skadas eller försämras före
tillträdesdagen. Faran ligger på köparen om Fastigheten inte tillträds på
grund av köparens dröjsmål.

§ 13 Säljarens garantier
Garantierna avser omständigheter och förhållanden per denna dag och fram
till tillträdesdagen om inget annat anges eller framgår av omständigheterna.
Säljaren lämnar inga garantier utöver vad som uttryckligen framgår av detta.
Säljaren påtar sig inte heller i övrigt något ansvar.
Säljaren garanterar: 

• att säljaren är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten

• att Fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av några inteckningar
och att säljaren ej heller ingivit eller före tillträdesdagen kommer att
inge ansökan om sådan inteckning i Fastigheten

• att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några servitut,
nyttjanderätter eller andra belastningar.

§ 14 Servitut, nyttjanderätt, gemensamhetsanläggningar
Fastigheten belastas inte av några rättigheter

§ 15 Ansvar för genomförande av kvartersmark
Köparen ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och anläggningsåtgärder
på kvartersmark inom Fastigheten. Fastigheten ska bebyggas i enlighet med
detaljplanen (§ 8).
Köparen bekostar samtliga projekterings- och utredningskostnader som 
krävs för Fastigheten. Köparen bekostar också avgifter för bygglov och 
eventuella övriga lov som krävs. 

§ 16 Tillgång till fastigheten
Köparen får inte vidta några markarbeten eller andra åtgärder på Fastigheten
före tillträdesdagen om inte säljaren skriftligt godkänt detta. Köparen ska
återställa alla otillåtna åtgärder om köpet inte fullföljs eller om köpet hävs.
Fastigheten ska vara återställd senast sex månader efter att köpet hävts. Om
köparen inte återställer marken inom denna tid har säljaren rätt att, efter
uppmaning till köparen, återställa marken på köparens bekostnad.
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§ 17 Friskrivning från ansvar för fel
Fastigheten säljs i befintligt skick.
Köparen har beretts möjlighet att undersöka Fastigheten och avstår härmed 
med bindande verkan från alla anspråk mot säljaren på grund av fel eller 
brister i Fastigheten. 
Köparen får efter köpet inte göra någon som helst påföljd gällande på grund 
av fel i Fastigheten med undantag för eventuella brister i vad säljaren särskilt 
anger i § 13. 

§ 18 Godkännande av kommunstyrelsen
Detta avtal gäller under förutsättning av lagakraftvunnet godkännande från
Kommunstyrelsen i Mörbylånga kommun. Om ett sådant godkännande inte
lämnas är inte köparen berättigad till skadestånd.

§ 19 Jordabalken
I övrigt gäller vad i 4 kap. jordabalken eller i lag stadgas om köp av fast
egendom.



Mörbylånga kommun 
Sida 
5(5) 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var 
sitt. 

Mörbylånga den________ 
För Mörbylånga kommun 

____________den________ 
För Propulus Discount II AB 

.............................................. ............................................. 
Matilda Wärenfalk 
Kommunstyrelsens ordförande 

.............................................. ...........................................  
Ann Willsund  Namnförtydligande 
Kommundirektör 

Bilagor 
Bilaga 1 Karta 
Bilaga 2 Situationsplan 
Bilaga 3 Skisser 
Bilaga 4 Avsiktsförklaring 
Bilaga 5 Företagsbeskrivning 
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