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Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Reglementen för intern kontroll och attest (Dnr A 332/96) 

1. 	Bakgrund 

God intern kontroll behövs i alla organisationer. Intern kontroll är primärt ett 
ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och 
förvaltningarna. Kontrollsystemen bidrar till att säkra att besluten vilar på ett 
korrekt underlag. De skyddar också mot förluster eller förstörelse av kommu
nens tillgångar. Att denna kontroll upprätthålls är kommunstyrelsens anvar 
och det är revisorerna som har att pröva om den interna kontrollen är tillräck
lig. 

Helsingborgs stad har de senaste åren genomgått stora organisatoriska för
ändringar. Ansvar och befogenheter har decentraliseras. En konsekvens av 
detta är att antalet befattningshavare med ekonomiska befogenheter ökat, 
vilket aktualiserar frågan om stadens interna kontrollsystem är ändamålsen
ligt. Ett förslag till reglemente för intern kontroll har därför upprättats. Regle
mentet fastlägger organisation, arbetsfördelning och övergripande plan för att 
på ett strukturerat sätt arbeta med den interna kontrollen. 

Attesten är en del av den interna kontrollen, varför ett nytt förslag till attest
reglemente har upprättats och föreslås ersätta det av kommunfullmäktige an
tagna attest- och utanordningsreglementet från 1987. 

2. 	Intern kontroll 

System för intern kontroll byggs upp av rutiner och bestämmelser som skall 
tillämpas i den löpande förvaltningen och som syftar till att: 

• 	 säkerställa en rättvisande redovisning 
• 	 trygga stadens tillgångar och därvid förhindra att staden drabbas av förluster 

på grund av oavsiktliga eller avsiktliga felaktigheter 
• 	 säkerställa att gällande bestämmelser efterlevs samt 
• 	 öka stadens effektivitet 

I FARs (Föreningen Auktoriserade Revisorer) beskrivs med följande ord hur 
god intern kontroll kan uppnås: 

Fell Okänt växelargument. 
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" God intern kontroll åstadskoms genom en lämplig kombination av generella 
kontroller såsom ansvars- och arbetsfördelning och skydd mot obehörig åt
komst av register och program samt olika kontrollmoment inlagda i system 
och rutiner, s k rutinorienterade kontroller. Ansvars- och arbetsfördelning syf
tar till att ingen person ensam skall kunna handlägga en transaktion genom 
hela behandlingskedjan och att det arbete som utförs aven avdelning eller en 
viss befattningshavare om möjligt blir föremål för en oberoende kontroll av 
någon annan." 

Respektive nämnd svarar inom sitt ansvarsområde för att den interna kontrol
len verkställs. Roller, befogenheter och ansvar måste vara tydliga och logiska 
för att den interna kontroll ska vara effektiv. En väl fungerande intern kontroll 
ger också stöd för de anställda genom att undanröja misstankar om att oe
gentligheter ska kunna förekomma. 

Intern kontroll bör utformas utifrån en helhetssyn med beaktande av risk och 
väsentlighet. Väsentlighet uttrycker de konsekvenser som kan uppstå vid ett 
fel medan risk är sannolikheten för att fel uppstår. Den sammanvägda be
dömningen av risk och väsentlighet skall sedan ställas mot kostnaden för att 
genomföra den interna kontrollen. 

I reglementet fastslås att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret 
medan nämnderna har det yttersta ansvaret för interna kontrollen inom sitt 
ansvarsområde. Vidare fastläggs på en övergripande nivå kommunstyrelsens 
och nämndernas skyldigheter. En särskild intern kontrollplan ska upprättas. 
Förvaltningschefen ansvarar för utformningen av konkreta anvisningar och 
den löpande rapporteringen till nämnden. 

3. Attest 

Att attestera innebär att kontrollera och bekräfta att rätt/behöriga personer 
har utfört handlingarna på ett korrekt sätt och utifrån rätt förutsättningar. At
testen är en del av den interna kontrollen. Nuvarande attest- och utanord
ningsreglemente som antogs av kommunfullmäktige den 1987-11-24 före
slås ersättas av ett nytt attestreglemente. Det nya reglementet har anpassats 
till den utveckling som har skett. 

4. Förslag 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta föreliggande förslag till reglementen för intern kontroll och attest. 

Helsingborg 1996-12-03 
KOMMUNSTYRELSEN 

Britta Rundström 

Fell Okänt växel argument. 
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Magnus Hultgren 

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR HELSINGBORGS 
STAD 

Organisation av intern kontroll 

1 § Kommunstyrelsen 

Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I 
detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom staden. 

Kommentar 
Det är viktigt att kommunstyrelsens övergripande ansvar att verka för en god intern kontroll 
fastläggs. Omfattningen av intern kontroll ska bedömas utifrån risk och väsentlighet. Kom
munstyrelsen har ansvaret för utformningen aven övergripande organisation för den interna 
kontrollen. 

En annan viktig uppgift är att formulera förvaltningsövergripande anvisningar kring intern 
kontroll exempelvis i frågor om attest, uppföljning, lönerapportering m m. 

2 § Nämnderna 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksam
hetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att 

• en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive verksamhets-område 
• regler och anvisningar antages för den interna kontrollen 

Kommentar 

Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7 och 9:7. Det är alltid respek

tive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. I detta an

svar ligger att med utgångspunkt från den övergripande interna kontrol/organisation, som 

ful/mäktige har beslutat om, utforma en lokal organisation anpassad till respektive nämnds 

organisationsutformning. Vidare måste lokala regler och anvisningar för den interna kontrol

len utformas. Dessa regler och anvisningar skall dokumenteras och antagas av nämnden. 


3 § Förvaltningschefen 

Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschefen för att konkreta regler och 
anvisningar utformas för att upprätthålla en god intern kontroll. Dessa regler skall antagas av 
respektive nämnd. Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur 
den interna kontrollen fungerar. 

4 § Verksamhetsansvariga 

Fel! Okänt växelargument. 
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De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationer är skyldiga att följa regler 
och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och an
visningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar 
till en god intern kontroll. 

Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmaste överordnad. 

Kommentar 
De verksamhetsansvarigas ansvar för att arbeta i enlighet med de regler och anvisningar 
som har antagits av nämnden kring den interna kontrollen fastslås här. Alla anställda har en 
skyldighet att omedelbart rapportera fel och brister i det interna kontrollsystemet till närmaste 
överordnad som i sin tur också är skyldig att rapportera vidare uppåt i organisationen. Syftet 
med detta är givetvis att man inom förvaltningen omgående skall kunna vidtaga åtgärder för 
att komma tillrätta med de fel och brister som har uppmärksammats. 

Uppföljning av intern kontroll 

5 § Nämndens skyldigheter 

Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom 
nämndns verksamhetsområde. 

Kommentar 

För att det interna kontrollsystemet skall kunna fungera och kunna förändras i takt med 

verksamhets- och organisationsförändringar, fordras en kontinuerlig uppföljningsprocess. 

Detta förutsätter att nämnden själv handhar uppföljningen eller att nämnden beslutar att nå

gon/några anställda ska biträda nämnden i detta arbete. 


Det kan ibland vara en fördel om någon utanför nämndens organisation biträder med upp

följningen. Exempelvis kan nämnden köpa denna tjänst från ekonomikontoret eller personal 

inom annan nämnd, alternativt externt. 


6 § Intern kontroll 

Nämnd skall antaga en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 

Kommentar 

Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- och risk

bedömning. Hur omfattande denna plan skall vara måste givetvis diskuteras med utgångs

punkt från den omfattning och volym som nämndens verksamhet har, och den väsentlighets

och riskbedömning som har gjorts. 


7 § Uppföljning av intern kontrollplan 

Fel! Okänt växelargument. 
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Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall. med utgångspunkt från antagen 
plan. löpande rapporteras till nämnden. 

Kommentar 

Rapporteringen skall ske skriftligt. 


8 § Nämndens rapporteringsskyldighet 

Nämnden skall i samband med årsredovisningens upprättande. rapportera under året kon
staterade fel och brister vid uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kom
unstyreisen. 

Rapportering skall samtidigt också ske till stadens revisorer. 

Kommentar 
Eftersom kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen är det vik
tigt att resultatet av nämndernas uppföljningar av den interna kontrollen också rapporteras 
till styrelsen. Kommunstyrelsen har sedan att ta med dessa rapporter i sin bedömning över 
stadens totala interna kontrollsystem. 

Stadens revisorer skall också ta del av rapporterna, eftersom de bör utgöra en del av ett un
derlag för ett uttalande "om kontrollen inom nämnden är tillräcklig". 

9 § Kommunstyrelsens skyldigheter 

Kommunstyrelsens skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvär
dera stadens samlade system för intern kontroll. och i de fall förbättringar behövs. föran
stalta om sådana. Styrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i 
stadens företag. 

Kommentar 

Kommunstyrelsen skall, med utgångspunkt från nämndernas rapporter och den egna upp

följningen inom styrelsens verksamhetsområde, utvärdera stadens samlade system för in

tern kontroll. I egenskap av ägare är det naturligt att information inhämtas om hur de interna 

kontrollsystemen fungerar i de kommunala företagen. Det är också viktigt att denna utvärde

ring leder till att åtgärder vidtages till förbättringar av eventuella brister i kontrollsystemet. 


Stadens revisorer bör här, liksom vid liknande diskussioner ute i nämnderna, vara lämpliga 

samtalspartners. Det kan även vara lämpligt att inrätta en särskild controllerfunktion under 

styrelsen för att bl a arbeta med interna kontrollfrågor. 


Fel! Okänt växelargument. 
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ATTESTREGLEMENTE FÖR HELSINGBORGS STAD 

INLEDNING OCH KOMMENTARER TILL ATTESTREGLEMENTET 

Huvudregeln vid utformning av ansvars- och arbetsfördelning enligt detta reglemente är att ingen 
enskild person själv hanterar en transaktion i alla led. Det är viktigt alt skilja mellan den som utför 
kontrollerna och den som kontrollerna riktar sig mot. 

I normalfallet finns följande fem funktioner vid ett inköp: 
• budget-/resultat/ansvar 

• inköp 

• mottagningsattestant 
• beslutsattestant 
• behörighetsattestant 

Budgetansvar och inköp är ansvar och befogenheter enligt gällande organisation. Attest är 
däremot ett sammanfattande begrepp för ett antal olika kontrollåtgärder och är en del i den 
interna kontrollen. Mottagnings- och beslutsattest är kontroller som riktar sig mot inköpet och 
den som utfört detta. Behörighetsattest innebär kontroll av att övriga attestanter är behöriga. 

Det är viktigt att skilja mellan intern kontroll avseende budgetansvar och transaktioner. Intern 
kontroll av budgetansvar (ram och mål) sker av närmast högre organisatoriska nivå medan 
attest av transaktioner (intern kontroll) sker enligt detta reglemente. Det medför bl.a. att: 

• inköpare och beslutsattestant företrädesvis ska vara olika personer, samt 
• att behörighetsattestant ej ska teckna mottagnings- eller beslutsattestant 

Däremot kan: 

• beslutsattestant och budgetansvarig vara samma person, eller 
• inköpare och mottagningsaftestant vara samma person 

I reglementet för intern kontroll fastläggs ambitionen för kontrollnivån. Det är emellertid svårt 
att i en decentraliserad organisation till alla delar utforma den interna kontrollen enligt detta 
reglemente. Det är då viktigt aft, med beaktande av risk och väsentlighet, på annat sätt sä
kerställa en tillfredsställande nivå på den interna kontrollen. 

Som exempel kan nämnas att inköpare och beslutsattestant ändå kommer att vara samma person. Jfr 
ovan. I sådana undantagsfall kan utförda attester kompletteras med andra kontrollåtgärder som t ex 
stickprovskontroller av lämplig person för att en til(fredsställande kontrollnivå skall uppnås. 

§ 1 TILLÄMPNINGSOMRADE 

Fel! Okänt växelargument. 
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Detta reglemente gäller för stadens ekonomiska transaktioner, inklusive interna, medelsför
valtning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. 
Reglementet avser kontroll av ekonomiska transaktioner och är alltså en del av nämndens interna 
kontroll som också omfattar t ex en tydlig ansvars- och arbetsfördelning. Den exakta tillämpningen av 
hur attestregler ska utformas för olika typer av transaktioner får varje nämnd avgöra. Det beror bl a 
på vilken typ av transaktion det är fråga om samt hur arbetsfördelning och rutiner är utformade. 

§ 2 NÄMNDERNAS ANSVAR 

Det åligger stadens nämnder att tillse att bestämmelserna i detta reglemente iakttas och att 
tillämpliga attestmoment utförs. Med nämnd avses både nämnd och styrelse. Attestmomen
ten är ett led i den interna kontrollen och ska utformas så att den interna kontrollen inom 
nämnderna kan anses vara tillräcklig. Varje nämnd anger innebörd och omfattning av de 
olika attestanternas ansvar. 

Kontrollåtgärdernas omfattning bestäms med hänsyn till väsentlighet och risk. De ska läggas på rätt 
nivå och utformas på ett sätt som inte i onödan förlänger handläggningen eller skapar ineffektiva ru
tiner. Det är också viktigt att löpande pröva/ompröva de olika kontrollåtgärdernas omfattning. 

Observera att ansvaret för den interna kontrollen inte kan överlåtas på någon annan t ex 
stadens revisorer. Revisorernas skyldighet är att pröva om den intern kontrollen är tillräcklig. 

§ 3 ATTESTENS INNEHALL 

Transaktioner ska attesteras (kontrolleras) innan de utförs. Attesterna innebär: 

• beslutsattest; kontroll mot underlag/beställning/beslut och villkor 
• mottagningsattest; kontroll mot leverans/prestation 
• granskningsattest; kontroll av uträkning 
• behörighetsattestant; kontroll av attestbehörighet 
Ovan anförda kontrollmoment kan kompletteras med de andra kontroller som resp nämnd 
kan finna erforderliga för särskilda fall. 

Attestfunktionen omfattar alla slags ekonomiska transaktioner t ex 

• fakturor och andra externa betalningar 
• löner, arvoden, reseräkningar och andra personalkostnader 
• kundfakturor, d v s debitering av hyror och avgifter 
• placering av stadens likvida medel 
• interna transaktioner 
• bokföringsorder 

Beslutsattesten innebär kontroll av att en faktisk beställning har skett och att villkoren stämmer med 
det som överenskommits. Se vidare kommentar till § 4. 

Fel! Okänt växelargument. 
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Mottagningsattesten bekräftar att fakturaIbokföringsunderlag stämmer med fullgjord leverans eller 
prestation. I kontrollen ingår även att notera och framföra reklamationer, restnoteringar eller andra 
klagomål fil/leverantören. 

Granskningsattesten avser den matematiska kontrollen. Den kan utformas på olika sätt, t ex med 
stickprov eller med särskild kontroll av manuellt utfärdande underlag. Granskningskontrollen bör 
normalt tecknas av den person som konterar bokföringsunderlaget eller av mottagningsattestanten. 

Behörighetsattesten ersätter utanordnare i tidigare reglemente. Attestanten kontrollerar att behöriga 
personer attesterat, varefter transaktionerna kan utföras. Se vidare kommentar till § 6. 

Ibland kan inte alla beskrivna kontrollmoment utföras (I ex mottagningsattest när ingen leverans eller 
prestation har utförts). Så är fallet när transaktionen avser ianspråktagande av bankmedel eller andra 
fördelnings- och förmedlings transaktioner. Vid mindre organisatoriska enheter kan det ibland vara 
svårt att skapa tillräckliga kontrol/kedjor. Huvudprincipen skall emellertid vara två attester (utöver 
behörighetsattest) samt att dessa har god kännedom om verksamheten. 

§ 4 ATTESTANTUPPDRAG 

Nämnd kan utse eller uppdra åt ordförande eller förvaltningschef att utse beslutsattestanter 
och behörighetsattestanter samt ersättare för dessa. Nämnd ska fatta särskilt beslut för 
varje kalenderår. 

Om så anses vara lämpligt kan nämnd utse eller uppdra åt förvaltningschef att utse annan 
attestant än beslutsattestant och behörighetsattestant och ersättare för dessa. Uppdragen 
ska vara personliga. 

Skyldigheten för nämnd att utse attestant fråntar inte nämnden rätt att själv genom beslut vid 
sammanträde attestera. 

Fördelningen av olika attestmoment ska vara en naturlig följd av den ansvars- och arbetsfördelning 
som råder. 

Det är lämpligt att utse även nämndens ordförande till beslutsattestant. Denne kan då vid övriga atte
stanters förfall utöva sitt arbetsgivareansvar, och tillse att stadens betalningsskyldigheter fullgörs. 

Kontroller ska helst utföras av överordnad person för att undvika beroendeförhållanden. Detta är 
emellertid inte alltid möjligt men attestanten ska ha en god överblick och kunskap om organisationen 
och verksamheten. 

Det är viktigt att nämnden förmedlar sina krav på attester till de personer, som ska utföra dem och 
beskriver innebörden av allestansvaret. 

§ 5 BESLUTSATTESTANT 

Beslutsattest innebär kontroll av att: 

• beställning har skett av behörig person 

Fel! Okänt växelargument. 
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• kvantitet och kvalite är riktiga och i överensstämmelse med beställning 
• pris, rabatt och övriga villkor är riktiga och stämmer med ingångna avtal 
• beställning har skett enligt direktiv och riktlinjer för verksamheten 
• jäv enligt § 7 ej föreligger 
• kontering är korrekt 

Ansvaret för beslutsattest ska vara odelat. Vid sjukdom, ledigheter eller annat tjänsteupp
drag ersätts ordinarie beslutsattestant av ersättare. Innan bokföringsunderlag överlämnas till 
behörighetsattestant ska minst besluts- och mottagningsattest vara undertecknade av olika 
personer. 

Beslutsattesten är kärnan i kontrollen. Eftersom beslutsattesten är ett led i internkontrollen ska nor
malt inte en och samma befattningshavare vara både beställare och beslutsattestanI. Beslutsattestan
ten bör alltså i de fall då denne är beställare låta överordnad beslutsattestera dessa transaktioner. Se 
även § 7angående jäv. 

I beslutsattestantens ansvar ligger bl.a en rimlighetskontroll av att inköp endast sker av varor och 
tjänster som behövs för verksamheten. 

Löner och andra personalutgifter kontrolleras på motsvarande sätt d v s att utbetalning och kontering 
är riktig. 

Respektive beslutsattestant är ansvarig för att säkerställa att mottagningsattest tillämpas på ett kor
rekt sätt av behörig/lämplig befattningshavare. Saknas granskningsattest inrymmes ansvaret för detta 
kontrollmoment i beslutsattesten. 

§ 6 BEHÖRIGHETSATTESTANT 

Behörighetsattestant innefattar kontroll av att kontering har skett samt att attester är teck
nade av behöriga personer enligt beslut av nämnd eller förvaltningschef. 

Behörighetsattesten utgör slutkontrollen inför registreringen av transaktionen. Kontrollen omfattar 
att: 

• föreskrivna attester har skett 
• behöriga personer har attesterat 
• betalning är ställd till rätt mottagare 

Normalt bör den som upprättar bunten vid boliföring av leverantörsfakturor också vara behörighet
sattestant. Behörighetsattest tecknas på buntsammandrag för samtliga transaktioner i bunten. Någon 
ytterligare kontroll sker inte efter behörighetsattesten. Det är viktigt alt behörighetsattestanten har 
god kännedom om organisationen. 

§7 JÄV 

Attestmoment får ej utföras av den som är betalningsmottagare. Ej heller får attestanten stå 
i beroendeförhållande till betalningsmottagaren eller den utgiften berör. Beslutsattest ska ej 

Fell Okänt växelargument. 
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heller tecknas för egna utgifter i tjänsten. I fråga om jäv ska beslutsattest tecknas av över
ordnad. 

Attestmoment far ej utföras av betalningsmottagare. Som exempel kan nämnas reseräkningar och er
sättningar for utlägg. Ej heller egna utgifter i tjänsten får attesteras av den det avser. Som exempel pa 
egna utgifter i tjänsten kan nämnas kurser/konferenser och datautrustning som vederbörande själv i 
huvudsak disponerar. Observera att om beslutsattestanten samtidigt är ansvarig för handkassa kan 
denne ej teckna beslutsattestant vid utbetalning till denna. 

§ 8 ANSVARIGHET 

Attestanterna är var för sig ansvariga för sina respektive åtgärder. 

Meningen med de olika kontrollerna är aft eventuella tveksamheter eller direkta felaktigheter 
ska kunna beivras eller stoppas. Fel eller brister som noteras i de olika attestmomenten ska 
omedelbart bli föremål för utredning. I första hand ska man vända sig till den som beställa
ren eller den som beordrat transaktionen för en förklaring eller åtgärd. Vid allvarliga fel ska 
närmaste överordnad chef eller förvaltningsledning underrättas. Stadens ekonomi- eller per
sonalkontor liksom revisorerna kan också utgöra ett stöd för attestanten. 

§ 9 ANVISNINGAR 

Ekonomikontoret äger utfärda anvisningar för tillämpningen av detta reglemente. 

§ 10 FÖRTECKNING 

Varje nämnd svarar för att en aktuell förteckning upprätthålls över utsedda attestanter. 

Det är viktigt att den förteckning nämnden upprättar hålls aktuell och finns tillgänglig för an
vändning, särskilt för de som ske utföra behörighetsattesterna. Det ska av förteckningen 
framgå när förändringar gjorts. Förteckningen ska också innehålla namnförteckning/signatur 
på de personer som utsetts. 

Fell Okänt växelargument. 


