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1. Sammanfattning
PWC har p5 uppdrag av de fértroendevalda revisorerna i Sédertérns

brandférsvarsférbund genomféirt en granskning avseende lbpande internkontroll i

ett urval redovisningsrutiner.

Efter genomférd granskning gér vi bedémningen att férbundsdirektionens interna

kontroll avseende utvalda redovisningsrutiner 5r delvis tillfredsst'afllande och att

den av direktionen beslutade internkontrollplanen efterlevs. Detta mot bakgrund av

bedbmningarna av processerna som redovisats i avsnitt 4.1.

Utifrfin granskningens resultat och gjorda iakttagelser rekommenderar vi

férbundsdirektionen att:

o stéirka den interna kontrollen avseende inkijp och upphandling och

sfikerst'ailla att detta gérs i enlighet med LOU.

o upprétta styrande och stbdjande dokument avseende s.k. féjrtroendekéinsliga

poster samt lépande s‘eikerst'eflla dessas bverensstfimmelse med aktuell

lagstiftning.

o revidera attestférteckning och delegationsordningen och framéver lépande

utv'eirdera revideringsbehovet.

o se fiver behovet att inféira kontrollmoment i internkontrollplanen avseende

s.k. fijrtroendek'ainsliga poster.
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2. Inledning

2.1 .Bakgrund
AV kommunallagen framgfir att styrelser och nfimnder ska ha kontroll fiver sin

verksamhet, detta gfiller éven direktionen i kommunalférbund. Detta innebfir att

styrelser, némnder och (i kommunalféjrbund) direktionen sjélva ansvarar fér att ha
éndamfilsenlig styrning och sékra rutiner. Intern kontroll fir ett ledningsverktyg
med betydelse fér tjénstemannaledning och direktionen. Kontrollsystem ska
séikerstélla att beslut fattas p5 ett korrekt underlag. De ska ocksfi skydda mot
medvetna eller omedvetna fel nér det galler hanteringen av férbundets tillgfingar.

En av revisorernas uppgifter enligt kommunallagen 9 kap 9 § fir att ”utr6na 0m
rékenskaperna ?a'r rfittvisande och om den kontroll som gtjrs inom nfimnderna (i

kommunalférbund direktionen) fir tillrécklig”.

2.2. Revisionsfrc‘iga, kontrollmc‘il och
revisionskriterier

Granskningen har syftat till att besvara fiiljande revisionsfrégor:

o Ar direktionens interna kontroll avseende utualda redovisningsrufiner

tillfiedsstdllande?

o Efterleverfijrbundet, den av direktionen beslutade, internkontrollplanen

inom utualda redovisningsrutiner?

De rutiner som kommer omfattas fir fb'ljande:

o Inképsprocessen frén ”ax till limpa” avseende féljande vésentliga

kostnadsposterl); Inkéip av konsulttjfinster samt kostnader fér externa hyror.

Vi kommer att kontrollera hela inkfipsflédet frén upphandling (avrop mot
befintligt avtal), genomfbrd kontroll av nya leverantijrer, attest av fakturor,

hantering av utbetalningar.

o Férbundets rese—, representations— och konferenskostnader. Vi kommer
kontrollera, syfte, deltagarférteckning, momsredovisning och attest. Vi

kommer éven stfimma av att granskade kostnader konvergerar med
f6rbundsordningen och ev. égardirektiv.

Revisionskriterier utgér frén aktuell lagstiftning inkl. évrig normgivning inom
omrédet samt interna styrande och stédjande dokument.

2.3. Revisionsmetod och avgriinsning
Granskningsobjektet fir direktionen. Avgrénsning har gjorts utifrfin revisionsfrfiga

och utvalda redovisningsrutiner. Granskningen har utférts genom genomgéng av

férbundets rutiner inom de omrfiden som omfattas av granskningen samt genom
stickprov fér att kontrollera rutinerna.

Féljande tjénstemfin har intervjuats/kontaktats Via mail:

o Redovisningsekonomer

Revisionsrapporten har varit féremfil fér sakgranskning hos berérda tjfinstema'n.

1 Vi har valt de tvfi hégsta kostnadsfléidena per 2017-12-31 som avser externa inkéip.
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3. Granskningsresultat

3.1. Inkb’psprocessen

Kontrollpunkt
Inkb'psprocessenfrfin “ax till limpa” avseendefb’ljande vdsentliga

kostnadsposter: inkb'p av konsultljc'inster samt kostnaderfijr externa hyror.

Vi kommer kontrollera hela inképsflédetfrc‘in upphandling (inkb'p mot
befintligt avtal), genomfb‘rd kontroll av nya leverantérer, attest av
fakturor, hantering av utbetalningar.

3.1.1. Genomfbrd granskning
Allmiintom inkb’psprocessen

Inképsprocessen fir relativt decentraliserad innebérandes att respektive

budgetansvarig ansvarar fér samtliga inkép som g6rs inom ansvaret. I Sédertb'rns

branijrsvarsfiJ‘rbunds reglementefijr intern kontroll, budgetansvar och attest

(2004—09-17 §71) framgfir féiljande:

”Med budgetansvar f'dljer automatiskt anskaffningsrfitt av varor och tjfinster inom
budgetramen och de upphandlingsavtal som trfiffats med leverantérer. Dfiremot
innebér budgetansvaret ingen rfitt att géra upphandling. Upphandlingsréitten

regleras i férbundets delegationsordning. Budgetansvarig kan uppdra fit annan
person att géra inkép. Sfidan anskaffning sker dock fortfarande p5 den
budgetansvariges ansvar.”

AV delegationsordningen (2012—02-03 §6 och 2012—01—12) framgfir att brandchef

och brandchef i beredskap har behijrighet att ingé avtal av icke—principiell

betydelse. F6r 6vriga avtal krévs beslut frfin direktionen. Budgetansvariga har

siledes inte behéjrighet att genomféra upphandlingar men behéirighet att géra inkép

och avrop frén avtal.

F6rbundet éir med i Komentus och kan sfiledes ta del av SKLs avta] och

upphandlingar. Inkéjp gérs i férsta hand via avtal mot faktura och i andra hand via

rekvisition. Enligt uppgift kommer fbrbundet inférskaffa ett nytt inkijpssystem

vilket ska géra det léttare att géra inkép frfin avtalade leverantérer.

AV genomférd intervju framgé’u‘ att rutiner f6r en systematiserad och dokumenterad
kontroll av nya leverantérer vid upprfittande av avtal eller inkép frén en ny
leverantiir saknas. Enligt uppgift kontrollerar dock ekonomiavdelningen nya
leverantiirer 0m de upptécker en ny leverantér i flédet. Som ett led i granskningen

har vi kontrollerat om leverantéjrerna i stickprovsurvalet (se nedan) finns med p5
Svensk handels varningslista. Kontrollen gjordes utan anmfirkning fér samtliga.
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Stickprovskontroll
En stickprovskontroll har gorts avseende genomférda inkijp avseende de tvé

stdrsta kostnadsposterna f6r externa inkéjp per 201712, dvs kostnader fér konsulter

och kostnader féjr externa hyror2. Sammantaget har 16 fakturor bokférda under

perioden januari till september 2018 kontrollerats. Kontroll har gjorts med
utgfingspunkt i inképsprocessen, siledes har kontroll 'OI'ts med avseende p5

féljande moment:

- Avrop mot befintligt avtal

- Attest —— beh6righet och dualitet

I tabellen nedan framgér utfallet frén stickprovskontrollen av 16

leverantérsfakturor.

Kontrollpunkt Verifierad utan anmfirkning Verifierad med
anmfirkning

Inkiip 10, varav 6 st, varav

Bverensstémmer - 2 st: delvis verifierad mot avtal men — 6 st: avtal

med avtal fakturorna innehiill éven ej saknas

avtalsreglerade timpriser som endast

verifierats mot uppgifter om att separat 6k

fattats.

Beslutsattest av 16 0

behérig person

Dualitet vid attest 16 o

Stickprovsurvalet omfattade sammantaget 13 leverantéjrer, varav avtal saknades f6r sex

stycken. Vi har kontrollerat totala inképsvolymer frfin dessa sex leverantérer under perioden

januari till september 2018. I tabellen nedan redogérs fér inképsvolymerna frfin dessa sex

leverantijrer. Vidare lfimnas négra korta kommentarer med hénsyn till LOU.

Leverantiir Inkiipsvolym (kr) Kommentar
', Leverantéir 1 981 927 Overstiger direktupphandlingsgrfinsen

Leverantér 2 537 03o Overslagsrékning visar att vid samma inképsvolym
firet ut kommer direktupphandlingsgrénsen
(Sverstigas.

Leverantéir 3 204 087 Dokumentationskrav finns vid direktupphandling
- 6verstigande 100 tkr. Vi har ej tagit del av sédan

:
dokumentation.

Leverantéir 4 123 55o Dokumentationskrav finns vid direktupphandling

averstigande 100 tkr. Vi har ej tagit del av sfidan
dokumentation.

Leverantéir 5 38 500

Leverantéir 6 2 123

Totalt 1 887 218

2 Externa hyror: kto 601x
Konsulter: kto 4700
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Verifiering har fiven g'orts med avseende p5 tillfimpning av tvfihandsprincip Vid

verkstéllande av utbetalningsfilen fér leverantérsfakturor. Tvfihandprincipen vid

verkstéllande av utbetalning sfikerstélls genom att utbetalningen gérs i systemet av

en redovisningsekonom varefter en annan redovisningsekonom manuellt signerar

utbetalningsfilen. Stickprovsstorlek har bestfimts med hjélp av PwC audit mall fér

kontrolltestning, se bilaga 1. Verkstéllande av utbetalningsfilen gérs tvfi géngeri

veckan, sfiledes har 10 kontroller inhémtats. Sammantaget verifierades nio av tio

utbetalningsfiler utan anmérkning. F6r en utbetalning kunde Vi inte verifiera att

attest var gjord av tvfi olika personer. Enligt uppgift hade déremot attest gorts av

tvé olika personer.

Kontrollpunkt Verifierad utan Verifierad med
anmfirknjng anmfirkning

‘

Utbetalningsfil attesterad av tvfi 9 7

1

f

pe’rs‘oner

3.1.2. Bedc'imning

Genomférd granskning pfivisar att inképsprocessen fir relativt decentraliserad.

Vidare framgfir av genomféirda stickprovskontroller att det gérs en relativt stor

mfingd kéip inom dessa inkéjpskategorier utanfdr avtal. Analysen av

inképsvolymerna pfivisar ocksé att det finns risk f6r avsteg frfin LOU, bide vad

géller direktupphandlingsgrfinsen och dokumentationskrav. Granskningen pfivisar

att centrala styrande dokument sfisom attestférteckning och delegationsordning

inte har reviderats pfi 14 respektive 6 fir.

De kontrollmoment som genomférts med avseende p5 attest av fakturor och

utbetalningsfil har i huvudsak .orts utan anmérkning.

Sammantaget bedémer Vi att kontrollmélet ?a'r delvis uppjyllt.

3.2. Flirtroendekiinsliga poster

Kontrollpunkt
Fc'irbundets rese—, representations— och konferenskostnader.

Vi kommer kontrollera syfte, deltagarfijrteckning, momsredovisning och
attest. Vi kommer ocksé stdmma av att granskade kostnader konvergerar
mederbundsordningen och ev. c'z'gardirektiv.

3.2.1. Genomfard granskning

Styrande och stb'djande dokument
Sérskilda dokumenterade formella styrande och stédjande dokument avseende s.k.

fértroendekénsliga poster saknas. Reglering avseende dessa poster gérs i viss mfini
Sb'dertérns brandfarsvarsfiirbunds reglementefiir intern kontroll, budgetansvar
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och attest (2004-09-17 §71) dfir fijljande fastslfis avseende innebérden av

beslutsattest:

Med beslutsattest avses kontroll av att...

F6r representation:
— tid, plats, syfte och gfisters namn anges p5 originalkvittot

- kontering fir riktig

Vidare framgfir av det interna dokumentet konteringsflagga att det finns Vissa

restriktioner fér avdragsgill moms Vid representation. Under rubriken

representation fastslfis att representation fir avdragsgill upp till ett Véirde av 90 kr

exk] moms per person. Vidare ges konteringsexempel f6r hur avdragsgill och ej

avdragsgill representation och moms ska konteras. Vfirt aft n'a'mna fir att

informationen framstélldes baserat p5 2003 firs regler. Skatteverkets

beloppsgrénser f6r avdragsgill representation har h6jts sedan upprfittandet av

denna instruktion.

Avseende resor framgfir av delegationsordningen att resor utanfér norden och EU
ska beslutas av direktionen och att resor inom norden och EU ska beslutas av

brandchef. Vidare finns tvfi interna dokument; Eker'ofdrjan och zjc'insteresor Vilka

ger information 0m hur anstEa'llda ska géra bestfillningar av olika resor i tjénsten.

Vi har inom ramen fér granskningen inte pfitriffat styrande och stédjande

dokument som behandlar konferenskostnader.

Internkontrollplanen innehfiller inga kontrollmoment avseende fértroendekfinsliga

poster.

Stickprovskontroll

Vi har inom ramen fér granskningen genomfért en stickprovskontroll avseende 16

fakturor konterade som representationS, resor4 och kurser/konferenser5 under

perioden januari till september 2018.

Kontroll gjordes med avseende p5 angivande av syfte och deltagarféirteckning,

korrekt momsavdragé, attest (behérig, oberoende och dualitet), samt om kostnaden

fir verksamhetsgill. Sammantaget verifierades 15 fakturor helt utan anmirkning. AV
dessa 15 bedéms tre fakturor vara felaktigt konterade som extern representation. De
tre fakturorna avség kostnader f6r mat i anslutning till kurser som anordnats av

f6rbundet som fijrbundet tar betalt f6r i kursavgiften vilket séledes inte 5r att

betrakta som extern representation. Utfallet f6r respektive kontrollpunkt framgé’lr

av tabellen nedan.

3 kto 710x
4 Kto 705x
5 Kto 5810
6 Skatteverkets regler.

https:llwww.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/kogavarorochtianster/regresentationA.1 5532c7b1 442f

256baec84b.html#!/2017
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Kontrollpunkt Verifierad utan Verifierad med anmfirkning
anmfirkm'ng

3 syfte 16 st o st
‘

varav tvé kompletterades i

_

V

efterhand

Deltagarfbrteckning 15 st 1 st

varav en kompletteras i avser fakturering fér uttag av fika

efterhand frfin Markan i samband med
externa méten. Deltagare vid

respektive méte framgfir inte.

* Mams 16 s_t
'

1

"
'

I

o st

Behérig attestant 16 st o st

Oberoende attestant 16 st 0 st

Dualitet vid attest 16 st 0 st

Verksamhetsgill 16 st
‘

0 st

kostnad

3.2.2. Bedb'mning

Det finns endast i begrénsad utstrfickning styrande och stédjande dokument som
berér s.k. fértroendekfinsliga poster. Vidare kan konstateras att befintliga dokument

inte 5r helt uppdaterade med nya regler f6r avdragsgill moms vid representation.

Genomfbrd stickprovskontroll pfivisar dock att posterna i allt vésentligt uppfyller

redovisningskraven fb'r den hfir typen av verifikationer samt att attest hanteras pfi

ett tillbérligt s‘a'tt.

Mot bakgrund av posternas fértroendeskadliga natur vid otillbéjrligt anvéndande ?a'r

dock vér bedémning att det fir centralt att det finns styrande och stédjande

dokument som p5 ett samlat sfitt reglerar anvéndandet av férbundets medel f6r den

hér typen av transaktioner.

Kontrollmfilet bedéims vara delvis uppfyllt.

3.3. Internkontrollplan

Kontrollpunkt
Efterleverjbrbundet, den av direktionen beslutade, internkontrollplanen

inom utvalda redovisningsrutiner?

3.3.1. Genomfijrd granskning
F(jr Sédertéirns brandférsvarsfiirbund finns en uppréttad internkontrollplan som
antagits av direktionen i anslutning till beslut om verksamhetsplan 2018 och budget

2018-2020. Vi har inom ramen fér granskningen inte tagit del av nfigon

underliggande riskanalys. Enligt uppgift gérs riskanalysen i dialogform dfir h‘cinsyn

tas till risk och Vfisentlighet, utfall av féregfiende firs internkontroll och upplevd

kompetens inom olika kontrollomréden. Internkontrollplanen beskriver de

kvalitetskontroller som g6rs inom ett antal administrativa rutiner samt
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Kontrollpunkt Verifierad utan Verifierad med anmfirkning
anméirkning

Syfte 16 st o st

varav tvé't kompletterades i

i efterhand

Deltagarférteckning 15 st 1 st

varav en kompletteras i avser fakturering f6r uttag av fika

efterhand frfin Markan i samband med
externa méten. Deltagare vid

respektive méte framgfir inte.
‘

Moms 16 st
,

o st

Behéjrig attestant 16 st o st

Oberoende attestant 16 st 0 st

Dualitet Vid attest 16 st 0 st

Verksamhetsgill 16 st o st

kostnad

3.2.2. Bedb'mning

Det finns endast i begréinsad utstrfickning styrande och stiidjande dokument som
ber6r s.k. fértroendekénsliga poster. Vidare kan konstateras att befintliga dokument
inte fir helt uppdaterade med nya regler fér avdragsgill moms vid representation.

Genomfb’rd stickprovskontroll pfivisar dock att posterna i allt Visentligt uppfyller

redovisningskraven féir den hfir typen av verifikationer samt att attest hanteras p5

ett tillbérligt sétt.

Mot bakgrund av posternas f6rtr0endeskadliga natur vid otillbiirligt anvéndande fir

dock vfir beddmning att det fir centralt att det finns styrande och stédjande

dokument som p5 ett samlat sétt reglerar anvéindandet av f6rbundets medel f6r den

hfir typen av transaktioner.

Kontrollmélet bedbms vara delvis uppjyllt.

3.3. Internkontrollplan

Kontrollpunkt
Efterleverfiirbundet, den av direktionen beslutade, internkontrollplanen

inom utvalda redovisningsruliner?

3.3.1. Genomfiird granskning

Far Sédertérns brandfb’rsvarsférbund finns en upprfittad internkontrollplan som
antagits av direktionen i anslutning till beslut 0m verksamhetsplan 2018 och budget

2018-2020. Vi har inom ramen far granskningen inte tagit del av nfigon

underliggande riskanalys. Enligt uppgift gérs riskanalysen i dialogform dZa'r hfinsyn

tas till risk och vésentlighet, utfall av féregfiende firs internkontroll och upplevd

kompetens inom olika kontrollomrfiden. Internkontrollplanen beskriver de

kvalitetskontroller som gérs inom ett antal administrativa rutiner samt
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kfirnverksamheten. I internkontrollplanen finns tvé kontrollmoment som ber6r de

redovisningsrutiner som omfattas av denna granskning: 1) upphandling av varor

och tjénster samt 2) attestrutin féir manuellt hanterade fakturor. Béda dessa

omfattar inképsprocessen.

1) Upphandling av varor och tjfinster. Granskning av upphandlingar med vfirde st6rre

fin 500 tkr gentemot upphandlingsreglemente, delegation och avtal. Mats genom:
Kontroll av tre upphandlingar. Uppf'dljningsansvarig: Tekniskchef.

2) Attestrutin fdr manuellt hanterade fakturor. Ffiljs attestrfitt? Mats genom:
stickprov 10 st. Uppf'dljningsansvarig: Ekonomjchef.

Per granskningsdatum har kontroll énnu inte hunnit genomfiiras. Enligt uppgift

gérs det normalt under firets sista mfinader. Av internkontrollplanen framgfir

varken tidplan f6r genomférande av kontroll eller form f6r iterrapportering till

direktionen.

3.3.2. Bedb'mning

Genomférd granskning visar att det finns en av direktionen beslutad

internkontrollplan som innehéller kontrollmoment inom en av de tvfi

redovisningsrutiner som omfattats av granskningen — inkéipsprocessen. Per

granskningsdatum hade ingen uppféljning énnu lorts, vilket var i linje med
internkontrollplanen eftersom inget datum fér uppféljning fastslagits. Vi har inom
ramen f6r granskningen sfiledes inte pfitrfiffat nfigot som tyder p5 att

internkontrollplanen inte efterlevs.

Kontrollmfilet bedéms vara uppfyllt.
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4. Bedb’mning och
rekommendationer

4.1. Avstiimning mot kontrollmfil
Granskningen har gorts utifrfin tre processer. Bedémningen av respektive process

g6rs enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/Ej uppfyllt.

Process Bedfimning

1
Inképsprocessen Delvis uppfyllt

Genomféird granskning pévisar att inkijpsprocessen fir

relativt decentraliserad. Vidare framgfir av genomféirda

stickprovskontroller att det gérs en relativt stor mingd kfip

inom dessa inképskategorier utanfdr avtal. Analysen av

inképsvolymerna pfivisar ocksfi att det finns risk fdr avsteg

frfin LOU, bfide vad géller direktupphandlingsgrfinsen och

dokumentationskrav. Granskningen pfivisar att centrala

styrande dokument sfisom attestfdrteckning och

delegationsordning inte har reviderats p5 14 respektive 6 fir.

De kontrollmoment som genomférts med avseende p5 attest

av fakturor och utbetalningsfil har i huvudsak gorts utan

anmfirkning.

Fértroendekfinsliga

poster

Delvis uppfyllt

Det finns endast i begrénsad utstréckning styrande och

stbdjande dokument som berér s.k. fénroendekfinsliga

poster. Vidare kan konstateras att befintliga dokument inte

éir helt uppdaterade med nya regler f6r avdragsgill moms Vid

representation. Genomférd stickprovskontroll pfivisar dock

att posterna i allt Visentligt uppfyller redovisningskraven f6r

den hér typen av verifikationer samt att attest hanteras p5 ett

tillbiirligt sitt.

Mot bakgrund av posternas f6rtroendeskadliga natur Vid

otillbérligt anVZa'ndande fir dock Vfir bedémning att det fir

centralt att det finns styrande och stéjdjande dokument som
p5 ett samlat sétt reglerar anvfindandet av f6rbundets medel

f6r den hér typen av transaktioner.

a Internkontrollplan Uppfyllt

Genomféird granskning visar att det finns en av direktionen

beslutad internkontrollplan som innehfiller kontrollmoment

inom en av de tvfi redovisningsrutiner som omfattats av

granskningen — inkéipsprocessen. Per granskningsdatum
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hade ingen uppféljning finnu 'orts, vilket var i linje med
internkontrollplanen eftersom inget datum fér uppféljning

fastslagits. Vi har inom ramen fér granskningen sfiledes inte

pfitrfiffat nfigot som tyder p5 att internkontrollplanen inte

efterlevs.

4.2. Svar p(‘i revisionsfi'i’lgan samt
rekommendationer

Efter genomférd granskning gér vi bedémningen att férbundsdirektionens interna

kontroll avseende utvalda redovisningsrutiner fir delvis tillfredsstéllande och att

den av direktionen beslutade internkontrollplanen efterlevs. Detta mot bakgrund av

bedémningarna av processerna som redovisats i avsnitt 4.1.

Utifrfin granskningens resultat och 0rda iakttagelser rekommenderar Vi

féirbundsdirektionen att:

o stérka den interna kontrollen avseende inkép och upphandling och

sfikerstélla att detta gérs i enlighet med LOU.

o upprétta styrande och stédjande dokument avseende s.k. féirtroendekinsliga

poster samt 16pande sakerstfilla dessas fiverensstémmelse med aktuell

lagstiftning.

o revidera attestférteckning och delegationsordningen och framéver 16pande

utvfirdera revideringsbehovet.

o se fiver behovet att inféra kontrollmoment i internkontrollplanen avseende

s.k. fértroendekfinsliga poster.

2018~12—17

Ebba Lind Richard Vahul

Projektledare Uppdragsledare
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