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Sammanfattning  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC fått i uppdrag att ge-

nomföra en granskning av resor och representation. Efter genomförd revision gör vi bedömningen 

att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning 

och intern kontroll avseende resor och representation. Den revisionella bedömningen görs mot 

bakgrund av utfallet av nedan kontrollmål. För detaljerade bedömningar, se avsnittet för iakttagel-

ser och bedömningar 

Kontrollmål 1 - Det finns dokumenterade anvisningar och rutiner för resor och representat-
ion 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt 

Kontrollmål 2 - Kommunens anvisningar, gällande regelverk och attestinstruktioner inom 
området efterlevs 

Kontrollmålet är ej uppfyllt 

Kontrollmål 3 - Omfattningen av den samlade representationen och resorna, intern och ex-
tern, är rimlig i förhållande till kommunens verksamhet 

Kontrollmålet är delvis uppfyllt 

Kontrollmål 4 - Det finns en tillfredsställande intern kontroll vad gäller resor och represen-
tation 

Kontrollmålet är ej uppfyllt 

Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen och 

nämnderna att: 

• Säkerställa att styrdokument inom granskningsområdet är begripliga, tillräckligt vägle-

dande för tillämpningen och uppdaterade i innehåll och hänvisningar. Vad gäller styrdoku-

menten bör kommunstyrelsen ha en rutin att med regelbundenhet revidera dem utifrån 

teknikutveckling och förändring i omvärlden samt bereda dem inför fullmäktige för faststäl-

lande. 

• ta fram en rutin för dokumentering av behovsprövning inför resor 

• tillse rutiner för att säkerställa att medarbetare, chefer och förtroendevalda löpande på-

minns om och efterlever gällande regler för resor och representation 

• ser över den interna kontrollen för att tillse att kommunens styrdokument och gällande re-

gelverk efterlevs 

• säkerställa att kommunens policy, riktlinjer och rutiner samt gällande lagstiftning efterlevs 

inom området resor och representation både vad gäller genomförande och redovisning. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Med representation avses tillfällen då personer i kommunen avger eller tar emot uppskattningar i 

olika former. Representation konkretiseras oftast genom gemensamma måltider och överlämnande 

av gåvor. Intern representation riktas mot egen personal och har vanligtvis som syfte att öka triv-

seln och underbygga en god arbetssituation. Om representationen är extern har den ett samband 

med kommunens verksamhet och syftar till att inleda eller utveckla viktiga förbindelser med part 

utanför kommunen. 

Resor och representation förekommer i kommunala förvaltningar. Felaktigheter inom dessa områ-

den kan orsaka kommunen minskat förtroende hos allmänheten. Revisionen utesluter inte att det 

finns en risk för att avsteg gjorts från gällande lagstiftning och/eller policy. Revisionen bedömer det 

därför som väsentligt att det kan säkerställas att tillfredsställande kontroller utförs av den här typen 

av kostnader. 

Revisorerna har, utifrån en bedömning av väsentlighet och risk, funnit det angeläget att granska 

kommunens arbete med resor och representation 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunens resor och representation sker i enlighet med 

gällande lagstiftning och övrig reglering inklusive kommunens interna regelverk. Granskningen ska 

besvara följande revisionsfråga: 

• Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig styrning, uppföljning och 

intern kontroll avseende resor och representation? 

1.3. Revisionskriterier 

• Kommunallagen 6 kap. 6 §  

• Skatteverkets regler och allmänna råd 

• Reglemente för resor och representation 

• Övriga tillämpbara interna regelverk och policys 

1.4. Kontrollmål 

• Det finns dokumenterade anvisningar och rutiner för resor och representation 

• Kommunens anvisningar, gällande regelverk och attestinstruktioner inom området efter-

levs 

• Omfattningen av den samlade representationen och resorna, intern och extern, är rimlig i 

förhållande till kommunens verksamhet 

• Det finns en tillfredsställande intern kontroll vad gäller resor och representation 

1.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till att omfatta kommunens samlade hantering av resor och representat-

ion för samtliga nämnder och kommunstyrelsen under år 2019. 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom analys av dokument såsom riktlinjer för gåvor och represen-

tation, resepolicy, riktlinjer för uppvaktning, gåva och när en anställd avlider. Intervjuer har genom-
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förts med tf. kommundirektör, redovisningschef och HR-chef. Vi har även valt ut 48 fakturor som 

avser resor, representation och gåvor där vi begärt in tillhörande underlag. I granskningen har vi 

inte granskat reseräkningar. 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av de intervjuade. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Det finns dokumenterade anvisningar och rutiner för resor och repre-

sentation 

2.1.1. Iakttagelser 

Riktlinjer för uppvaktning, gåvor och när en anställd avlider  

Personalutskottet antog 2003-11-05 Riktlinjer för uppvaktning, gåvor och när en anställd avlider, 

vilka reviderades i juni månad år 2007. Utöver vad som lyfts i Riktlinjer för gåvor och representat-

ion (se nästa stycke) innehåller också denna bestämmelser om att personer som har varit an-

ställda i Gislaveds kommun i mer än 25 år uppvaktas med en minnesgåva i form av en guldklocka, 

guldlänk eller konstföremål av glas. Denna gåva bekostas av centralt anslag under kommunstyrel-

sen. 

Riktlinjen innehåller också information om mutor och hur dessa ska hanteras, en handlingsplan för 

hur hanteringen ska ske om en anställd avlider. 

Riktlinjer för gåvor och representation 

Kommunens riktlinjer för representation och resor beslutades av personalutskottet 2014-12-09 och 

har tagits fram med utgångspunkt av Skatteverkets bestämmelser. Riktlinjerna omfattar anställda 

och förtroendevalda i Gislaveds kommuns förvaltningar och bolag. Riktlinjerna gäller såväl inom 

som utom Sveriges gränser. 

Riktlinjerna lyfter bland annat att representation antingen kan vara extern eller intern. Extern repre-

sentation riktar sig utåt och syftar enligt riktlinjerna till att inleda och/eller utveckla förbindelser som 

är viktiga för verksamheten. Det kan även vara ett led i Gislaveds kommuns marknadsföring och 

näringslivsfrämjande åtgärder. Intern representation riktar sig enligt riktlinjerna inåt mot kommu-

nens personal och består till stor del av verksamhetens personalfrämjande åtgärder. 

Riktlinjerna framhåller även att representationen ska vara måttfull, ske med kostnadsmedvetet och 

med klar målinriktning där nyttan med varje representationstillfälle är tydlig. All representation ska 

ha ett direkt samband med Gislaveds kommuns verksamhet. Kravet gäller både tidpunkt och plats 

för representationen och de personer representationen omfattar. 

Grundläggande för representation är enligt riktlinjerna de regler som antogs av kommunfullmäktige 

1995-01-26 § 2 där följande beslut finns: 

Att den principiella inriktningen för kommunens representation är att den skall vara alkoholfri. Vid 

speciella tillfällen, med hänsyn till arrangemangets specifika art, gästernas kulturella bakgrund etc, 

är det dock tillåtet att använda vin och starköl i samband med representation. 

Gällande gåvor framhåller riktlinjerna bland annat att gåvor till personer eller organisationer utanför 

Gislaveds kommun kan ges i form av reklamgåvor eller representation. Med reklamgåvor avses 

artiklar utan personlig karaktär och av förhållandevis obetydligt värde.  

Gåvor till anställda från verksamheten jämställs enligt riktlinjerna i princip med ersättning för utfört 

arbete. Detta innebär att sådana gåvor utgör skattepliktig inkomst för mottagaren. Minnesgåvor, 

julgåvor av mindre värde och sedvanliga jubileumsgåvor är dock undantagna från skatteplikt. 

Skattemässiga beloppsramar för gåvor för Gislaveds kommun framgår av Skatteverkets regler vid 

intern och extern representation.  
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Minnesgåva är en gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att 

den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 

år eller mer) eller när en anställning upphör. Enligt personalhandboken får beloppet maximalt 

uppgå till 2 % av prisbasbeloppet vid 50 års uppvaktning och uppvaktning vid pensionsavgång får 

uppgå till maximalt 3 % av prisbasbeloppet.  

Redovisningsunderlaget för representation ska innehålla uppgifter om: 

• Datum för representationstillfället 

• Måltidens benämning (lunch, middag etc.) 

• Syftet med representationen 

• Namn och titel på samtliga deltagande personer 

• I förekommande fall ska program bifogas 

• Namn på organisation som gästerna företräder 

• Mervärdesskatt ska vara specificerad på restaurangnotan och andra eventuella kvitton 

• Till faktura eller begäran om ersättning för eget utlägg ska alltid bifogas kvitton i original. 

• Faktura/restaurangnota ska innehålla specificerade uppgifter om mat och dryck 

• Fakturan ska innehålla uppgift om arrangemang 

• Godkännande i förväg från närmast behörig chef om det krävs. 

På redovisningsunderlaget för interna kurser och konferenser ska finnas angivet motsvarande 

uppgifter som för representation. 

Resepolicy för tjänsteresor 

Policyn är antagen av kommunstyrelsen 2004-03-03, reviderad av fullmäktige senast 2007-06-20. 

På policyns framsida finns också datumet 2012-08-17 angivet som datumet då policyn senast revi-

derades av kommunstyrelseförvaltningen.   

Resepolicyn gäller för alla resor som anställda och förtroendevalda i kommunen gör i tjänsten. 

Resor till och från arbetet omfattas alltså inte. Syftet är att alla resor som företas i tjänsten och 

betalas av Gislaveds kommun ska genomföras på ett trafiksäkert, miljöanpassat och kostnadsef-

fektivt sätt. En god arbetsmiljö ska tillgodoses under resorna. 

Av policyn framgår att en behovsprövning av resan alltid ska ske. Vid val av transportslag vid resa 

ska en sammanvägning av kostnad, tidsåtgång, miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö göras för att 

åstadkomma bästa resultat. I första hand ska allmänna kommunikationer väljas vid längre resor. 

Även vid kortare resor ska kollektivtrafik företrädesvis användas, förutsatt att detta är praktiskt 

genomförbart. Detta innebär att det görs ett övervägande om det går att ersätta resan med något 

annat t.ex. telefonmöte, telefonkonferens, e-post. Alla ska också sträva efter att samordna och 

planera sina resor genom att om möjligt genomföra flera förrättningar eller ärenden under samma 

resetillfälle utan att onödiga körsträckor uppstår. Samåkning är en självklarhet om möjlighet finns. 

Vid val av resesätt ska enligt policyn hänsyn tas till resans hela kostnad; transport, logi, trakta-

mente, arbetstid och restid. För att få ut en god arbetsprestation under resan framhåller också 

riktlinjerna att hänsyn också ska tas till den anställdes individuella förutsättningar och behov, vilket 

även bidrar till en god arbetsmiljö. 

Varje resa som en anställd gör inom landet ska enligt riktlinjerna i förväg godkännas av närmaste 

chef.  

Resor som genomförs i kommunens regi ska enligt policyn utföras på ett trafiksäkert och miljöan-

passat sätt, vilket innebär att den enskilde har ett ansvar att iaktta ett hänsynsfullt och lagenligt 

trafikbeteende.  
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Bokning av biljetter för tåg, båt och flygresor samt hotellrum ska ske genom Gislaveds kommuns 

upphandlade resebyrå.  

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

Bedömningen görs mot bakgrund av att det finns dokumenterade anvisningar och rutiner för resor 

och representation som följer Skatteverkets regelverk. Då inga belopp är angivna utan enbart hän-

visas till Skatteverkets regelverk anser vi att gällande styrdokument följer dessa.  

Resepolicyn för tjänsteresor är senast reviderad av kommunledningskontoret. Enligt vår mening är 

detta inte tillräckligt då policyn även gäller förtroendevalda, därmed bör policyn enligt vår mening 

antas i kommunfullmäktige. 

Generellt kan konstateras att samtliga av ovan nämnda dokument behöver genomgå en revidering 

då de inte blivit reviderade på flera år samt innehåller bestämmelser som numera är lagstadgat, 

exempelvis att headset ska användas vid bilkörning. Dokumenten behöver harmoniseras med 

varandra och kommunstyrelsen bör se över om samtliga dokument behöver finnas. Enligt vår me-

ning skulle de bestämmelser som finns angivna i mer än ett styrdokument kunna sammanfogas till 

ett styrdokument.  

2.2. Kommunens anvisningar, gällande regelverk och attestinstruktioner 

inom området efterlevs 

2.2.1. Iakttagelser 

För att verifiera efterlevnaden av anvisningar och regelverk har vi stickprovsvis granskat 48 faktu-

ror i perioden 1 januari 2019 till och med den 28 november 2019. Vid stickproven har vi kontrollerat 

att korrekt baskonto har använts, att syfte och deltagare framgick vid representation och att un-

derlagen i övrigt följer de styrdokument som finns. Samtliga granskade fakturor är attesterade. Då 

vi inte tagit del av gällande attestinstruktioner eller beslutsattestlistor kan vi inte uttala oss om 

huruvida detta följer attestinstruktionerna. Vi gjorde följande iakttagelser i samband med stickpro-

ven:  

• Representationen som förekommer i kommunen är företrädesvis intern. För flera av faktu-

raunderlagen saknas syfte och deltagare när det gäller representation och resor. Enligt 

styrdokumenten ska det framgå i vilket sammanhang konferensen hållits, syftet, innehållet 

och för vilken/vilka personalgrupper mötet hållits. 

• Styrdokumenten anger att även om resan betraktas vara skattefri så ska ändå samma reg-

ler tillämpas som vid en skattepliktig sådan. Detta innebär att program ska bifogas vid kon-

ferenser och resor, vilket sällan görs.  

• Som minnesgåva efter 25 års anställning köper kommunen in cyklar från Skeppshult, 34 

under granskningsperioden. Beloppet stämmer överens gentemot Skatteverkets regelverk 

och det finns specifikation över mottagare. Dock anger styrdokumenten att minnesgåvan 

ska vara guldklocka, guldlänk eller konstföremål av glas.  

• För ett av fakturaunderlagen ser vi 26 namn på specifikationen, men 27 enkelrum har fak-

turerats. Av intervju framgår att detta berodde på en avbokning i sista stund som inte 

kunde bli återbetald. Det framgår dock ej av underlagen. 

• För en av fakturorna som avser en julmiddag är 28 deltagare specificerade men 32 delta-

gare enligt kvitto. Återigen uppges anledningen vara sena avhopp. 

• Av fakturaunderlagen ser vi att kommunen följer sina riktlinjer gällande att alkohol inte ser-

veras.  
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• Enligt styrdokumenten ska behovsprövning göras om huruvida en resa kan ersättas med 

telefonmöte eller annat resesätt. Denna dokumenteras inte utan uppges under intervju ske 

genom en dialog mellan medarbetaren och den närmsta chefen. 

• Enligt styrdokumenten ska personal som kör mycket i tjänsten genomgå en utbildning i 

sparsamt körsätt. Enligt intervjupersonerna sker inte detta. 

• Av 48 granskade underlag är 24 granskade utan anmärkning. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet ej är uppfyllt. 

Bedömningen görs mot bakgrund av att gällande regelverk i förhållande till Skatteverket enbart till 

delar följs och likaså de interna dokumenten. Hälften av våra stickprov påvisar i någon mån brister. 

Utifrån våra stickprov kan vi dock konstatera ett antal brister i efterlevnaden av gällande styrdoku-

ment. Generellt ser vi att det finns brister gällande att underlagen inte innehåller deltagarförteck-

ningar, syfte och program i erforderlig omfattning, vilket styrdokumenten kräver, oaktat om re-

san/representationen är skattepliktig eller ej. Likaså ser vi att styrdokumenten inte följs när det 

kommer till gåva efter 25 års tjänstgöring. Av styrdokumenten framgår att gåvan ska motsvara en 

guldklocka, guldlänk eller konstföremål i glas. Kommunen har som rutin att ge en cykel som gåva. 

Enligt vår mening är det av vikt att kommunstyrelsen tillser att antingen hanteringen sker enligt 

gällande styrdokument eller att styrdokumenten revideras efter nuvarande hantering. Vi ser det 

även som en brist att det inte i underlagen framgår orsaken till att deltagarantalet skiljer sig från 

antalet fakturerade.  

Då styrdokumenten anger att behovsprövning ska göras inför resor ser vi det som angeläget att 

dessa dokumenteras så att uppföljning kan göras av respektive nämnd och kommunstyrelsen. I 

annat fall är det inte möjligt att säkerställa ifall den delen av styrdokumenten efterlevs.  

Vi ser det som en brist att vi efter upprepade försök ej fått ta del av några attestinstruktion-

er/attestordningar eller beslutsattestlistor och därmed inte kan bedöma om huruvida detta efter-

följs. 

2.3. Omfattningen av den samlade representationen och resorna, intern 

och extern, är rimlig i förhållande till kommunens verksamhet 

2.3.1. Iakttagelser 

Kommunen har inte i sina egna styrdokument angett vad som avses med en rimlig representation 

eller ett rimligt resande. De 48 fakturor vi begärt in uppgår till 1 562 529 kr. 

I förhållande till Skatteverkets regler för att julgåvor inte får överstiga ett värde om 450 kr inklusive 

moms och att minnesgåvor inte får överstiga 15 000 kr inklusive moms kan vi se av underlagen att 

det följs. Det högsta fakturabeloppet uppgår till 175 100 kr och avser cyklar som minnesgåvor, 

vilket motsvarar ett belopp om dryga 6 000 kr per cykel. Minnesgåvorna totalt uppgår till ca 280 

000 kr. 

I de 48 underlag vi begärt in avser 24 av dessa resor och boende i någon form. Dessa 24 fakturor 

uppgår till 901 121 kr. I dessa 22 underlag ingår en specifik resa till Bryssel med ledning och för-

troendevalda. Fakturorna för denna resa uppgår till 161 313 kr, vilket motsvarar ca 18 % av kost-

naderna för de underlag gällande resor vi begärt in. Enligt underlagen och intervjuer så var syftet 

med resan en studieresa för att öka förståelsen för EU och deras påverkan i den kommunala politi-

ken. Resan var överenskommen med Sveriges EU-minister. Gislaveds kommun uppger sig även 

ha ett nära samarbete med EU och ansåg det vara av vikt att åka på denna resa. Någon liknande 

resa kommer enligt uppgifter inte ske i närtid igen. Kostnaderna för resan per person är i paritet 

med andra resor som görs av kommunens anställda. Bland annat visar underlagen att det sker 

utlandsresor i form av studieresor och dessa uppgår till snarlikabelopp för såväl resor som hotell 

per person och natt som för resan till Bryssel. Hotellkostnader per person inom Sverige motsvarar 
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också i flera fall högre belopp än hotellet i Bryssel per person. Gällande riktlinjer förbjuder inte 

utlandsresor, men anger att behovsprövning ska göras.  

Av intervjuer framgår också att det pågår ett projekt i kommunen gällande resefria möten (kallat 

Hela resan) och att resorna generellt ska minskas. Detta uppges vara uppskattat av personalen 

som slipper resa och också ett sätt att värna om miljön. Gislaveds geografiska läge gör det enligt 

intervjusvar inte alltid enkelt att resa.  

Den interna representationen motsvarar 13 av våra fakturor och uppgår till dryga 180 000 kr, varav 

det högsta fakturabeloppet uppgår till nästan 35 000 kr och avser upptaktsdag med musik- och 

kulturskolor.  

Resterande 8 fakturor avser bland annat julgåvor och presentreklam. 

De intervjuade anger att representation och resor generellt sker sparsamt i kommunen. Represen-

tationsdelen står enbart för en liten del av kostnaderna och kommunen har ett återhållsamt synsätt 

på representation. 

2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 

Bedömningen grundar vi på att det inte finns något fastställt dokument som anger vad som avses 

med rimlig representation eller resande, vilket också gör att det är svårt att bedöma rimligheten. 

Utifrån Skatteverkets regelverk bör de gåvor som delats ut i kommunen kunna betraktas som rim-

liga. Då inte alltid deltagare framgår av underlagen är det svårt att avgöra om summan är rimlig i 

förhållande till antalet deltagare. 

Resemängden bör också kunna vara rimlig i förhållande till kommunens storlek. Behovsprövningen 

som ska göras inför varje enskild resa, hade kunnat motivera rimligheten ytterligare om den hade 

dokumenterats. Som tidigare nämnts krävs det enligt vår mening en tydligare motivering till varför 

resan görs. Vi ser det som positivt att det pågår ett arbete med resefria möten och på så vis 

minska resorna ytterligare. 

Representationen kan ses som rimlig mot bakgrund av att det främst sker i samband med perso-

nalaktiviteter som vi inte uppfattar sker i någon orimlig omfattning.  

2.4. Det finns en tillfredsställande intern kontroll vad gäller resor och re-

presentation 

2.4.1. Iakttagelser 

I kommunstyrelsens internkontrollplan med tillhörande riskanalys för år 2019 finns inga kontroll-

moment kopplade till representation och resor. Ekonomienheten under kommunledningskontoret 

har en odaterad internkontrollplan1 där representation framgår som en risk där representation ska 

kontrolleras för samtliga nämnders verksamheter två gånger årligen av redovisningschefen. Av 

internkontrollplanen framgår att intern kontroll av representation används för att säkerställa att 

endast representationskostnader bokas upp på kontot för representation. Vidare säkerställs att 

samtliga underlag bifogats korrekt och att momsen är rätt bokförd. Kontrollen görs två gånger per 

år genom att ta ut en lista över samtliga verifikationer på konton som avser representation. Ur lis-

tan görs ett slumpmässigt urval om 10 % av antalet verifikationer, dock max 25 stickprov. Följande 

ska granskas i urvalet:  

- Att kostnaden avser representation 

- Att underlag finns bifogat korrekt tillsammans med deltagarlista och syfte 

- Att momsen är bokförd korrekt enligt Skatteverkets regler 

 
1 Internkontrollplanen är verksamhetens egen och är ej politiskt antagen 
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Den interna kontrollen ska dokumenteras och lagras i en mapp på en server. För år 2019 har 

några kontroller inte genomförts. 

Av intervju med redovisningschef framgår att det kommer göras stickprov gentemot representation 

och resor från och med år 2020. Det framgår också att det görs en överskådlig genomgång av 

posterna för representation och resor i samband med att bokslutet ska tas fram.  

När en faktura hanteras i ekonomisystemet och en resa eller representation registreras får den 

som lägger in underlagen ett popup-meddelande om att syfte och deltagare ska anges. Denna ruta 

går dock att komma förbi och det går att slutföra utan att ange deltagare och syfte. 

2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kontrollmålet ej är uppfyllt. 

Bedömningen görs mot bakgrund av att vi i granskningen har påträffat ett antal brister i de un-

derlag vi tagit del av, vilket tyder på att det inte finns en tillräcklig kontrollmiljö och kontrollfunktioner 

vad avser resor och representation. Likaså konstaterar vi att resor inte ingår som en del av intern-

kontrollplanen för ekonomienheten och att kontrollerna avseende representation inte har genom-

förts. Vi ser det även som en brist att spärren gällande deltagare och syfte i ekonomisystemet går 

att kringgå. Detta hade kunnat vara ett sätt att minska risken att dessa typer av underlag saknas, 

speciellt mot bakgrund av att det är en generell risk vi sett i granskningen. 
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 Revisionell bedömning 
Efter genomförd revision gör vi bedömningen att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt sä-

kerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll avseende resor och represen-

tation. Den revisionella bedömningen görs mot bakgrund av utfallet av nedan kontrollmål. 

3.1. Bedömningar mot kontrollmål 

 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns dokumente-

rade anvisningar och 

rutiner för resor och 

representation 

 

Delvis uppfyllt 

Det finns dokumenterade anvisningar och 

rutiner för resor och representation som föl-

jer Skatteverkets regelverk. Dokumenten 

behöver genomgå en revidering då de inte 

blivit reviderade på flera år samt innehåller 

bestämmelser som numera är lagstadgat, 

exempelvis att headset ska användas vid 

bilkörning. Dokumenten behöver harmonise-

ras med varandra och kommunstyrelsen bör 

se över om samtliga dokument behöver fin-

nas. Enligt vår mening skulle de bestämmel-

ser som finns angivna i mer än ett styrdoku-

ment kunna sammanfogas till ett styrdoku-

ment. 

 

Kommunens anvisning-

ar, gällande regelverk 

och attestinstruktioner 

inom området efterlevs 

 

Ej uppfyllt 

Utifrån våra stickprov kan vi konstatera ett 

antal brister i efterlevnaden av gällande styr-

dokument. Generellt ser vi att det finns bris-

ter gällande att underlagen inte innehåller 

deltagarförteckningar, syfte och program i 

erforderlig omfattning. Likaså ser vi att styr-

dokumenten inte följs när det kommer till 

gåva efter 25 års tjänstgöring. Vi ser det 

även som en brist att det inte i underlagen 

framgår orsaken till att deltagarantalet skiljer 

sig från antalet fakturerade.  

Vi ser det också som en brist att vi inte tagit 

del av gällande attestinstruktioner och där-

med inte heller kan bedöma om dessa efter-

levs. 

 

Omfattningen av den 

samlade representat-

ionen och resorna, in-

tern och extern, är rimlig 

i förhållande till kommu-

nens verksamhet 

Delvis uppfyllt 

Det finns inte något fastställt dokument som 

anger vad som avses med rimlig representat-

ion eller resande, vilket också gör att det är 

svårt att bedöma rimligheten. I förhållande till 

Skatteverkets regelverk anses gåvorna vara i  
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 rimlig omfattning.  

Resemängden anser vi vara rimlig i förhål-

lande till kommunens storlek. Behovspröv-

ningen som ska göras inför varje enskild 

resa, hade kunnat motivera rimligheten ytter-

ligare om den hade dokumenterats.  

Representationen kan ses som rimlig mot 

bakgrund av att det främst sker i samband 

med personalaktiviteter som vi inte uppfattar 

sker i någon orimlig omfattning.  

Det finns en tillfredsstäl-
lande intern kontroll vad 
gäller resor och repre-
sentation 

Ej uppfyllt 

Bedömningen görs mot bakgrund av att vi i 

granskningen har påträffat ett antal brister i 

de underlag vi tagit del av, vilket tyder på att 

det inte finns en tillräcklig kontrollmiljö och 

kontrollfunktioner vad avser resor och repre-

sentation. Likaså konstaterar vi att resor och 

representation inte ingår som en del av in-

ternkontrollplanen. Vi ser det även som en 

brist att spärren gällande deltagare och syfte i 

ekonomisystemet går att kringgå. Detta hade 

kunnat vara ett sätt att minska risken att 

dessa typer av underlag saknas, speciellt mot 

bakgrund av att det är en generell risk vi sett i 

granskningen. 

 

 

3.2. Rekommendationer 

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen rekommenderar vi kommunstyrelsen och 

nämnderna att: 

• Säkerställa att styrdokument inom granskningsområdet är begripliga, tillräckligt vägle-

dande för tillämpningen och uppdaterade i innehåll och hänvisningar. Vad gäller styrdoku-

menten bör kommunstyrelsen ha en rutin att med regelbundenhet revidera dem utifrån 

teknikutveckling och förändring i omvärlden samt bereda dem inför fullmäktige för faststäl-

lande. 

• ta fram en rutin för dokumentering av behovsprövning inför resor 

• tillse rutiner för att säkerställa att medarbetare, chefer och förtroendevalda löpande på-

minns om och efterlever gällande regler för resor och representation 

• ser över den interna kontrollen för att tillse att kommunens styrdokument och gällande re-

gelverk efterlevs 

• säkerställa att kommunens policy, riktlinjer och rutiner samt gällande lagstiftning efterlevs 

inom området resor och representation både vad gäller genomförande och redovisning. 
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Carl-Magnus Stenehav  Emma Ekstén 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Gislaveds kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 

av projektplan från december månad år 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot 

annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 


