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Rapport – Granskning av utbetalningsrutiner 

Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att genomföra en granskning av 

utbetalningsrutiner.  

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser och 

de rekommendationer som lyfts fram i rapportens sammanfattning.  

Svar önskas senast den 31 maj 2021. Av svaret bör det framgå vilka eventuella 

åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.  

 

För Krokoms kommuns revisorer 

 

 

Britt Carlsson  Björn Skoogh 

Ordförande   Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 

Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens rutiner kring utbetalningsrutiner samt attest av vissa kostnader. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Förutom risk för ekonomisk skada bedömer revisionen att det finns risk för bristande 
förtroende för den kommunala förvaltningen om ovanstående rutiner inte fungerar. 
Revisionen anser att en effektiv intern kontroll är väsentlig för dessa områden. 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har erforderlig kontroll på 
hantering av likvida medel samt ändamålsenliga rutiner för attester. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns vissa 
brister i kommunens utbetalningsrutiner. Vi anser att bankfilen för leverantörsfakturor 
bör attesteras innan den skickas till bank.  Vi anser också att rutinerna kring 
leverantörsregistret är otydliga och att bör attesteras.  

Vi noterar att gällande löneutbetalningar så attesteras endast frånvaron. Det försvårar 
för cheferna att upptäcka eventuella felaktigheter. Vi anser att cheferna bör attestera 
alla löner, även de utan avvikelser. 

Gällande manuella bokföringsorders attesteras bokföringsorders som leder till 
utbetalning. Övriga bokföringsorders t.ex. rättelser och ombokningar attesteras inte 
utan de bokningarna sköter ekonomerna själva. Vi anser att alla manuella 
bokföringsorders ska attesteras, även rättelser och ombokningar som inte leder till 
utbetalning. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen: 

— att ta fram rutiner för hanteringen av leverantörsregistret. 

— att bankfilen för leverantörsfakturor ska attesteras innan den skickas till bank 

— att se över chefernas rutiner för attestering av löner 

—  att säkerställa att alla manuella bokföringsorders attesteras    
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2 Inledning/bakgrund 

Vi har av Krokoms kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens rutiner kring utbetalningsrutiner samt attest av vissa kostnader. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020. 

Förutom risk för ekonomisk skada bedömer revisionen att det finns risk för bristande 
förtroende för den kommunala förvaltningen om ovanstående rutiner inte fungerar. 
Revisionen anser att en effektiv intern kontroll är väsentlig för dessa områden. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om kommunen har erforderlig kontroll på hantering 
av likvida medel samt ändamålsenliga rutiner för attester.  

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

— Har kommunen ändamålsenliga utbetalningsrutiner som säkerställer att flera 
personer måste vara involverade?  

— Har kommunen ändamålsenliga rutiner för upplägg och hantering av nya 
leverantörer? 

— Har kommunen ändamålsenliga rutiner för attest av manuella bokföringsorders och 
för egna kostnader i tjänsten?  

Granskningen avgränsas till år 2020. 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  

2.2 Revisionskriterier 

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6  

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut  

2.3 Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/-avstämningar 
med berörda tjänstepersoner och politiker.  

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomer på ekonomiavdelningen, enhetschefen för 
försörjningsstöd samt HR-chef. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Rutiner leverantörsregistret 

Enligt uppgift är det en ekonom på ekonomiavdelningen lägger upp alla nya 
leverantörer. Leverantörernas uppgifter stäms av mot Bankgirocentralen. En annan 
ekonom ska godkänna nya leverantörer. Det finns inga skriftliga rutiner för hur nya 
leverantörer ska hanteras. 

Ekonomen som läggar upp leverantörer kollar vilka leverantörer som är aktiva. Inaktiva 
leverantörer är spärrade i systemet. Det finns ingen automatisk koppling mellan 
leverantörsreskontrasystemet och skanningssystemet som används för att läsa in 
leverantörsfakturor. Det kan leda till att inskannade fakturor inte alltid får träff mot en 
leverantör trots att leverantören är upplagd i reskontran. Leverantörerna måste läsas 
över till skanningssystemet.   

Underhåll av leverantörsregistret sker då och då. Det finns en inköpsamordnare som 
följer upp problemen som kommunen har haft men nuvarande system. Ett problem är 
t.ex. att kreditföretag står som leverantör och då syns det inte vilken motparten är. 
Systemet planeras att bytas ut. 

3.1.1 Bedömning 

Vi anser att rutinerna kring att registrera nya leverantörer och underhålla 
leverantörsreskontrasystemet är otydliga. Vi anser att kommunen måste ta fram tydliga 
rutiner för vilka som har rätt att registrera nya leverantörer, vilka kontroller som ska 
göras i samband med detta och hur jävssituationer ska hanteras t.ex. släkt-, vänskaps- 
eller affärsrelationer mellan leverantör och anställda på kommunen.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram rutiner för hanteringen av 
leverantörsregistret.  

3.2 Utbetalningsrutiner leverantörsfakturor 

Hanteringen av kommunens leverantörsfakturor har varit i hög grad manuell med 
manuell inskanning av fakturor och manuell kontering men under år 2020 har andelen 
e-fakturor ökat och fr.o.m. december är hanteringen mer automatiserad. Normalt sker 
kontering automatiskt men när detta inte är möjligt går fakturan till en utsedd ekonom 
som konterar fakturan manuellt. Om kommunen får påminnelsefakturor, skannas dessa 
in av ekonomen. Påminnelser beror oftast på att inskanningen inte tar hänsyn till 
förfallodatumet, och då automatiskt 30 dagar. Det finns dock leverantörer som har en 
kortare betalningstid, vilket innebär att dessa förfaller och kommunen erhåller en 
påminnelse. 

När en faktura har registrerats och konterats måste den attesteras i systemet innan 
den går vidare för utbetalning. Attesteringen regleras i ”Attestreglemente för Krokoms 
kommun” fastställt av kommunstyrelsen 1998-10-28. Enligt reglementet ska alla 
transaktioner attesteras ex. fakturor och andra externa ersättningar, löner och 
personalkostnader, hyror och avgifter, placering av likvida medel, interna transaktioner 
och bokföringsorders. Attest ska göras av beslutsattest och behörighetsattestant. 
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Beslutsattestanten ska kontrollera transaktionen mot beställning, beslut, 
leverans/prestation och pris/kalkyl.  

Behörighetsattestanten utgör slutsteget inför transaktionen och ska granska att behörig 
person har attesterat samt utföra en översiktlig rimlighetskontroll av transaktionen. 
Attestanter ska utses av nämnd eller förvaltning med funktion och namn. I reglementet 
regleras att attest eller kontroll inte får utföras av den som själv ska ta emot betalning, 
ska betala till kommunen, eller står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren. 

Attestordningen är uppdelad utifrån ansvar vilket styr konteringen. En person eller 
funktion står som fakturamottagare och är den som ska ta emot fakturan från 
skanningssystemet och måste signera fakturan i systemet innan den går vidare till 
nästa steg. Är det något fel på fakturan eller om det saknas uppgifter så skickar 
skanningssystemet fakturan till en ekonom på ekonomiavdelningen. Efter att 
fakturamottagaren hanterat fakturan skickas den till aktuell beslutsattestant. Då det inte 
är möjligt att kontera på flera ansvarsnummer blir det problem med samlingsfakturor 
och sådana undviks i den mån det går. Gällande fakturor för avtalade kostnader t.ex. el 
eller hyra går det att lägga in en beställningsattest vid registreringen av avtalet. Det 
innebär att fakturor kopplade till det aktuella avtalet attesteras automatiskt så länge det 
inte avviker från de registrerade villkoren. Enligt uppgift används denna funktion endast 
för fakturor gällande elkostnader. 

Enligt uppgift finns det en rutin att egna kostnader i tjänsten ska attesteras av 
överordnad chef. Det framgår inte av attestreglementet.  

När fakturorna är attesterade skapas en fil som skickas till banken. Det är två 
ekonomer som främst brukar skicka bankfilen men ytterligare en ekonom kan göra det 
vid frånvaro. Inget kontrollmoment sker mellan skapandet av filen och när den skickas 
till banken.  

3.2.1 Bedömning 

Vi konstaterar att attestreglementet är från år 1998 och inte helt anpassat efter digital 
hantering av transaktionerna. Exempelvis läggs stor vikt vid behörighetsattest i 
reglementet vilket är relevant vid manuell attest med underskrifter. Med attest i 
leverantörsfakturasystemet kan behörigheterna regleras med spärrar så att 
användarna endast kan attesterar på tilldelade ansvarskoder och beloppsgränser. 

Vi noterar också att reglementet inte reglerar närmare hur egna kostnader i tjänsten 
ska hanteras.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att revidera kommunens attestreglemente och 
tillämpningsanvisningar.  

Vi noterar vidare att bankfilen skapas och skickas av en och samma person.  

Vi rekommenderar att bankfilen ska attesteras innan den skickas till bank. 
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3.3 Utbetalningsrutiner försörjningsstöd 

Två administratörer jobbar med försörjningsstöd. Administratörerna lägger upp 
personer som ansöker om bidrag. En stor andel av ansökningarna kommer in via 
kommunens e-tjänst. 

I den första ansökan om försörjningsstöd ska underlag lämnas. I fortsatta ansökningar 
krävs inte underlag per automatik, utan hushållet redovisar sina inkomster och utgifter. 
Underlag inhämtas antingen när ärendet behöver utredas innan beslut kan tas, eller 
när automatiserade stickprov väljs ut när ansökan skickas in. Systemet som används i 
handläggningen, VIVA, väljer slumpmässigt ut ca 15-20 % varje ansökningsmånad för 
stickprov. 

När ett hushåll blir utvald som stickprov, så behöver de styrka sin ansökan med 
underlag. Urvalet syns i VIVA genom en markering i systemet. Handläggaren kan 
justera stickprovskontrollen. Resultatuppföljning fylls i efter avslutad handläggning av 
stickprovsutvalt ärende. Om resultat blir ej godkänt, ökar även risken för att hushållet 
blir utvalt i stickprovskontroll vid nästa ansökan. 

Det görs ett antal kontroller i efterhand för att kontrollera om felaktiga bidrag har 
betalats ut. En gång per kvartal väljs fyra ärenden slumpmässigt ut från släpplistor. 
Manuell kontroll av ärende inkluderar; kontroll om beräkning finns, relevant 
dokumentation, att journal-anteckningen är låst, att grundutredningen är avslutad samt 
att delegationen har följts. Två gånger per år kontrollerar en kvalitetscontroller och 
enhetschef att samtliga loggningar i VIVA är behöriga. 

För journalanteckningar kontrolleras två gånger per år fem ärenden i Viva hos alla 
handläggare av enhetscheferna. Enhetscheferna kontrollerar att journalanteckningarna 
är låsta inom 7 dagar från att de påbörjats. 

För själva utbetalningarna är rutinen att administratörerna skapar släpplistor som skrivs 
ut och skrivs under av administratören samt enhetschef. Listorna skickas till 
ekonomiavdelningen för bokföring medan det är IT som släpper bankfilen för 
utbetalning. Utbetalningar skickas dagligen. 

Det finns även förladdade kort som används exempelvis när bankkonto saknas. När de 
används så fattas beslut i VIVA, och utbetalningsunderlag skapas. Laddning till det 
förladdade kortet sker när handläggaren bekräftar utbetalningen och signerar med 
Bank ID. När kortet är laddat meddelas ekonomiavdelningen och efter att ekonom har 
gjort den slutliga signeringen, sker utbetalningen. Korten har en maxgräns om 30 tkr, 
max 15 tkr kan överföras per tillfälle. 

3.3.1 Bedömning 

Vi noterar att det finns manuella kontroller för att upptäcka felaktigheter i efterhand. Vi 
har inte närmare granskat effektiviteten i dessa kontroller. Vi anser att det bör ske 
någon form av kontroll i samband med registreringen i VIVA för att i högre grad 
förhindra felaktigheter och eventuella oegentligheter. Det finns funktioner i VIVA för att 
attestera utbetalningar. Generellt är systembaserade kontroller både säkrare att 
använda och enklare att följa upp än manuella kontroller.  
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3.4 Utbetalningsrutiner löner 

Vid nya anställningar får lönehandläggare skriftligt underlag från anställande chefen, 
och knappar in uppgifterna i systemet (Heroma). Det är fem lönehandläggare som har 
behörighet för lönebearbetning i systemet. Två av dessa har utökade 
administratörsbehörigheter och kan lägga till och ändra behörigheter för övriga 
användare. En av dessa har systemadministration som en av sina huvuduppgifter och 
har även kontinuerlig kontakt med systemansvarig och driftsansvariga inom 
Östersunds kommun.  

Anställda med månadslön/grundlön rapporterar avvikelser som frånvaro, 
arbetsförändringar, övertid/mertid i Heroma Webb, en självserviceapplikation som är 
kopplad till lönesystemet Heroma. Attester av avvikelsetid sker digitalt av närmaste 
chef. 

Största delen av de som är timanställda använder systemet TimeCare Pool för att 
rapportera arbetspass som därefter exporteras till Heroma. Övriga timanställda 
rapporterar sina arbetspass manuellt på papper, sk tidrapporter. Chef attesterar och 
lönehandläggarna registrerar sedan in uppgifterna manuellt i Heroma. Det finns en 
systemmässig möjlighet att även för timanställda rapportera tiden digitalt direkt via 
Heroma Webb, men enligt uppgift är det fortfarande under utveckling. 

För att fånga upp eventuella fel finns signallistor i systemet. Listorna genereras med 
automatik efter lönekörning. Dessa visar händelser som chef inte åtgärdat, till exempel 
registrerad frånvaro inte attesterats, arbetsförändringar som inte hanterats, ej 
godkända stämplingar, avdrag som inte kan göras, mm. Signallistorna kontrolleras av 
lönehandläggarna varje månad. Lönehandläggarna stämmer även av sjukfrånvaron om 
den är hög, då stäms den av med ansvarig chef att den är korrekt. Löpande under 
månaden tas ett flertal andra underlag ut för kontroll. Dessa är kopplade till överuttag 
av semester, löneskulder, ej fastställda lönepåverkande ärenden.  

Signallistorna hittar en del av felen, annars kan även chefer eller anställda 
uppmärksamma fel. Det är chefens ansvar att kontrollera själva lönen, HR har inte det 
ansvaret. Som chef går det att få ett flertal olika rapporter levererade varje månad, 
bland annat en s.k. utanordningslista där specifika lönesummor för varje medarbetare 
är specificerade tillsammans med ordinarie grundlön. Det går även att lägga in olika 
bevakningar, utifrån de specifika behov som varje chef har. 

Inför varje månad går arbetsgruppen igenom kommande månads aktiviteter. 

Det finns begränsningar i att ändra sina egna löneuppgifter. Som vanlig 
medarbetare/användare kan man ändra adress, närmsta anhörig, uppgift om barn 
(krävs vid registrering av föräldraledighet). Ingen kan ändra sina egen lönesumma i 
systemet. Lönehandläggare kan däremot ändra varandras uppgifter. 

Själva utbetalningen vid den ordinarie lönekörningen sker via en lönefil som hanteras 
av Östersunds kommun, som sköter driften av lönesystemet. Ett par gånger per månad 
görs extrakörningar för att rätta fel som har skett. Extrakörningarna uppdaterar 
systemet, det sker inte alltid en utbetalning i samband med körningen. 
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HR-chefen kan godkänna direktutbetalningar mellan ordinarie lönekörningar. Dessa 
sker endast när arbetsgivaren är ansvarig för att det har blivit fel exempelvis en sen 
anställning som inte hunnit registreras, rättelser med mera. Dessa utbetalningar 
kringgår lönesystemet. Det är endast enstaka fall som dessa manuella/kontanta 
utbetalningar sker. Detta sker normalt om arbetsgivaren har gjort fel. Manuella 
utbetalningar i form av direktutbetalning till medarbetares bankkonto görs årligen,  
ca 15-20 stycken. I princip alla rättningar som görs i lönesystemet görs manuellt av 
lönehandläggare. 

3.4.1 Bedömning 

Vi noterar att chefer endast attesterar avvikelser för medarbetare med 
månadslön/grundlön. Vi ser en risk för fel då medarbetare utan avvikelser inte behöver 
hanteras i systemet vilket försvårar för cheferna att upptäcka eventuella felaktigheter. 
HR är tydliga med att det är chefernas ansvar och inte HR att det utbetalas korrekt lön. 
Därför anser vi att cheferna bör attestera alla löner d.v.s. även de som inte har 
rapporterat några avvikelser. 

När det gäller utbetalning av lön via lönefil anser vi att det är viktigt att säkerställa fyra 
ögon-principen innan den skickas. Detta kan göras t.ex. genom att två signerar en 
sammanställning eller kvittens av lönefilen innan den går iväg för utbetalning.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över chefernas rutiner för attestering av 
löner.   

3.5 Attest av manuella bokföringsorders 

Kommunen har en rutin för manuella bokföringsorders som kräver utbetalning t.ex. 
utländska fakturor eller fakturor som inte registrerats och är sena. Kontering och attest 
görs då av chef direkt på fakturan. Sen lämnas den till en av ekonomerna som 
registrerar den för utbetalning i internetbanken och ytterligare en person måste 
kontrasignera för att utbetalningen ska verkställas.  

För manuella bokföringsorders som inte kräver utbetalning t.ex. rättelser eller 
ombokningar har kommunen en annan rutin. Bokföringsorders från verksamheterna 
ska vara attesterade av chef medan bokföringsorders upprättade av ekonomerna inte 
attesteras utan ekonomerna sköter bokningarna själva.  

3.5.1 Bedömning 

Vi anser att alla manuella bokföringsorders ska attesteras. Även om rättelser och 
ombokningar inte leder till utbetalning finns det en risk för fel samt en risk för 
manipulation av redovisningen. Manuella bokföringsorders är generellt förknippade 
med hög risk och därför anser vi att det är viktigt att upprätthålla en ”fyra ögon-princip” 
även vid rättelser och ombokningar. 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att alla manuella bokföringsorders 
attesteras.    
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4 Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns vissa 
brister i kommunens utbetalningsrutiner. Vi anser att bankfilen för leverantörsfakturor 
bör attesteras innan den skickas till bank. Vi anser också att rutinerna kring 
leverantörsregistret är otydliga och att bör attesteras.  

Vi noterar också att gällande löneutbetalningar så attesteras endast frånvaron av 
närmaste chef. Det försvårar för cheferna att upptäcka eventuella felaktigheter. Vi 
anser att cheferna bör attestera alla löner, dvs även de som inte har några avvikelser. 

Gällande manuella bokföringsorders attesteras bokföringsorders som leder till 
utbetalning. Övriga bokföringsorders t.ex. rättelser och ombokningar attesteras inte 
utan de bokningarna sköter ekonomerna själva. Vi anser att alla manuella 
bokföringsorders ska attesteras, även rättelser och ombokningar som inte leder till 
utbetalning. 

4.1 Rekommendationer 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen:  

— att ta fram rutiner för hanteringen av leverantörsregistret. 

— att bankfilen för leverantörsfakturor ska attesteras innan den skickas till bank 

— att se över chefernas rutiner för attestering av löner 

—  att säkerställa att alla manuella bokföringsorders attesteras    

 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Kristoffer Bodin  Mikael Lindberg 
Auktoriserad revisor/Certifierad 
kommunal revisor  Kommunal revisor/kundansvarig 
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