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Bakgrund

Av kommunallagen framgår att en kommuns nämnder och styrelser ska ha kontroll över sin 
verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning så att 
verksamheten bedriv på ett effektivt sätt, att det finns säkra rutiner som förhindrar förluster och som 
säkerställer att tillgångar förvaras på ett betryggande sätt. 

Ett kommunalförbund bör således se till att rutiner utformas så att förvaltade tillgångar skyddas samt 
att tillgångar inventeras i den omfattning som bedöms erforderlig. 

Granskningen syftar till att pröva om kommunalförbundets system och rutiner för 
inventariehanteringen uppfyller de krav som kan ställas från internkontrollsynpunkt. 

Syfte och revisionsfråga

Är förbundsdirektionen interna kontroll avseende inventariehanteringen tillräcklig?

Revisionskriterier

Kommunal redovisningslag

Eventuella interna regler och riktlinjer inom området

Kontrollmål

• Finns tydliga regler, riktlinjer och rutiner för inventariehanteringen? 

• Hur a-jour-hålls inventarieförteckningen?

• Hur ser ansvaret ut för inventariehanteringen?
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Regler, riktlinjer och rutiner

• Inom Lapplands kommunalförbund finns inga dokumenterade regler, riktlinjer eller rutiner för 
inventariehantering.

• Inom kommunalförbundet finns en upphandlings- och inköpspolicy

• Rådet för kommunalredovisning (RKR) har utarbetat följande rekommendationer inom området:

 Redovisning av materiella anläggningstillgångar, daterad december 2013

 Redovisning av immateriella tillgångar, daterad maj 2007

 Vidare har RKR utarbetat en information kring korttidsinventarier och inventarier av mindre 
värde, som är daterad i september 2009

En anvisning för inventariehanteringen bör innehålla regler som gäller för inventarieredovisningen 
samt en mall för inventarieförteckning. Av anvisningarna bör det framgå att den syftar bland annat 
till att upptäcka stölder, underlätta skadeanmälan och identifikation vid stöld samt att det bör 
utgöra underlag för planering av nyanskaffning, omflyttningar och underhåll. 

Inventariegrupper som bör identifieras (detta kan göras med uppgifter om varans placering, 
fabrikat och tillverkningsnummer) är bland annat: 

• Särskilt stöldkänsliga inventarier (exempelvis; datorer, TV etc.)

• Konst- och museiföremål

• Övriga inventarier av större värde

Vidare bör kommunalförbundet märka inventarierna på något bestående sätt, såsom 
organisationsnr, namn på enheten bör framgå. 
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A-jour-hållning av inventarieförteckning
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• Inom Lapplands kommunalförbund finns ingen inventarieförteckning. Det som finns 
är att man använder sig av anläggningsregistret i ekonomisystemet. I 
anläggningsregistret finns dock bara det som är investerat sedan 2013, samt även 
inventarier till högre belopp. Anläggningsregistret administreras av 
kommunalförbundets controllers/ekonomer. Vidare finns olika former av 
inventarielistor ute på vissa av kommunalförbundets enheter, dock inget organiserat. 
Kommunalförbundets fordon finns organiserade via ekonomisystemet. 

I en anvisning bör det framgå vem som ska upprätta och förvara inventarieförteckningen 
samt vilken enhet/person som ansvarar för en aktuell inventarieförteckning samt var den 
ska finnas tillgänglig och för vem.  Inventarieförteckningen bör löpande uppdateras 
genom att registrering av nyanskaffningar, avregistrering och registrering av andra 
förändringar sker. 

Det finns olika IT-baserade systemstöd för inventariehantering men detta kan göras på 
olika sätt bland annat genom att framförallt använda Excel eller liknande stöd. 

Försäkringsbolag kan ställa krav på hur inventarier ska hanteras för att (full) ersättning 
ska utgå. 
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Ansvar för inventariehanteringen

• Det finns inget direkt uttalat ansvar för just inventariehanteringen, däremot finns det en 
beställarorganisation inom Lapplands kommunalförbund där ytterst ansvariga är verksamhetschefer 
och förbundschef. Det är även dessa som utser vem som för göra inköp. 
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Sammanfattande bedömning
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Är förbundsdirektionen interna kontroll avseende inventariehanteringen tillräcklig?

 Lapplands kommunalförbund saknar i dagsläget ändamålsenliga rutiner och regler 
för inventariehanteringen. Följsamheten till regler och rutiner går därmed inte att 
bedöma

 När det gäller bedömningen avs hur kommunalförbundet a-jour-håller 
inventarieförteckningen, kan ingen bedömning göras utifrån att det inte finns 
någon inventarieförteckning, alt kan helt enkelt konstateras att ingen á-jour-
hållning förekommer

 Ansvaret för inventariehanteringen måste i dagsläget bedömas som högst otydligt 
utifrån att det inte finns något uttalat ansvar för just inventariehantering 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen avseende 
inventariehanteringen är otillräcklig. En utvecklingsprocess bör därför snarast påbörjas 
inom området. 
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