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Revisionsrapport ”Utbetalningsrutiner och 
attest av vissa kostnader” 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av 
utbetalningsrutiner samt attest av vissa kostnader.  
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och nämnder lämnar synpunkter på 
de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Under avsnitt 1 i rapporten 
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som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.  
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens rutiner kring utbetalningsrutiner sam attest av vissa kostnader. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2018. 
I samband med tidigare granskningar har revisionen uppmärksammat brister i rutiner 
gällande utbetalningar. Revisorerna bedömer att det finns risk för att bristerna kvarstår, 
och därmed risk för att bristerna kan utnyttjas för utbetalningar till felaktiga konton och 
därmed risk för oegentlighet.  
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.  
Granskningen syftar till 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 kommunen inte har 
tillräcklig intern kontroll över kommunens utbetalningsrutiner för att säkerställa 
hantering av likvida medel. Vi anser vidare att attestrutinerna inte är ändamålsenliga.  
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att:  

— Kommunstyrelsen och BKU1- samt BAS2-nämnden avseende respektive system 
genomför en riskanalys som bland annat beaktar risken för felaktiga utbetalningar 
inklusive risken för oegentligheter, se avsnitt 4.1 (behörigheter), 4.1.2, 4.1.3 och 
4.1.4.  

— Kommunstyrelsen och BKU- samt BAS-nämnden utifrån riskanalysen upprättar rikt-
linjer för tilldelning av behörigheter som innebär att ingen handläggare kan utföra 
hela eller stora delar av en utbetalningskedja ensam, se avsnitt 4.1 (behörigheter), 
4.1.2 och 4.1.3. 

— Kommunstyrelsen och samtliga nämnder tillser att tilldelade behörighetsnivåer god-
känns skriftligt, se avsnitt 4.1.1 (behörigheter) och 4.1.4.  

— Kommunstyrelsen ser över rutinerna för registrering och ändring av leverantörs-
uppgifter. Det bör inte vara tillåtet att registrera fakturor utan att leverantören finns 
upplagd. Vi anser att en regelbunden, och ur effektivitetssynpunkt automatisk 
kontroll, mot avtalsregistret skulle öka kontrollen att inköp endast sker från upp-
handlade leverantörer. Vi anser vidare att en logglista över gjorda ändringar regel-
bundet bör tas ut och riskbaserat granskas och godkännas av överordnad, se 
avsnitt 4.1.1(leverantörsregistret).  

— Kommunstyrelsen ser över Riktlinjer för attest och utanordning, se avsnitt 4.1.1 
(attester). 

                                                
1 Barn- kultur- och utbildningsnämnden 
2 Bistånds, arbetsmarknads och socialservicenämnd 
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— Kommunstyrelsen och samtliga nämnder tillser att beslut om attestanter fattas 
skriftligen såsom också framgår av Riktlinjer för attest och utanordning, se 
avsnitt 4.1.1 (attester),  

— Kommunstyrelsen och samtliga nämnder tillser att löneutbetalning kontrolleras och 
attesteras av ansvarig chef samt att kontrollen dokumenteras, se avsnitt 4.1.2.  

— Kommunstyrelsen tillser att det är säkerställt att utbetalningar sker två i förening, se 
avsnitt 4.1.1 (utbetalning) och 4.1.2. Vi rekommenderar BKU-nämnden att någon 
ansvarig inom skolan, förslagsvis skolchefen, får attesträtt för utbetalning av 
inackorderingstillägg, se avsnitt 4.1.4.  

— Kommunstyrelsen tillser att avstämning av leverantörsreskontran inte sker av 
någon som arbetar inom området, se avsnitt 4.1.1 (avstämning) 

— BAS-nämnden tillser att en enskild tjänsteperson inte har behörighet att både lägga 
upp brukare och bevilja utbetalning, se avsnitt 4.1.3.  

— Kommunstyrelsen och BAS-nämnden ser till att det alltid krävs två handläggare för 
att ladda kort för utbetalning, se avsnitt 4.1.2 och 4.1.3.  

— Kommunstyrelsen tillser att en ensam handläggare inte kan göra utbetalning från 
bankkonto samt i övrigt ser över behörigheterna till kommunens konton, se 
avsnitt 4.1.5. 

— Kommunstyrelsen och samtliga nämnder säkerställer att attest av egna kostnader i 
tjänsten inte förekommer, se avsnitt 4.2.1. 

— Kommunstyrelsen och samtliga nämnder inför rutiner så att även manuella bok-
föringsordrar attesteras, se avsnitt 4.2.2.  
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Kramfors kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska 
kommunens rutiner kring utbetalningsrutiner sam attest av vissa kostnader. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2018. 
I samband med tidigare granskningar har revisionen uppmärksammat brister i rutiner 
gällande utbetalningar. Revisorerna bedömer att det finns risk för att bristerna kvarstår, 
och därmed risk för att bristerna kan utnyttjas för utbetalningar till felaktiga konton och 
därmed risk för oegentlighet.  
Revisorerna har tidigare även uppmärksammat brister vad gäller attester av manuella 
bokföringsordrar och attester av egna kostnader i tjänsten. Om manuella bokförings-
ordrar inte attesteras kan omföringar mellan konton ske utan att någon uppmärk-
sammar detta. Egna kostnader i tjänsten, exempelvis resor, utbildningar och telefoni, 
ska attesteras av en överordnad som verifiering av att kostnaden är godkänd. 
Revisionens bedömer att det finns risk för att de tidigare identifierade bristerna kvar-
står.  
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 attest av manuella bokföringsordrar och 
för egna kostnader i tjänsten?  

Vi har efter överenskommelse med ordförande även följt upp de av media uppmärk-
sammade inköp av plastsäckar och fakturor.  
Vår granskning omfattar ingen bedömning av IT-säkerheten generellt för de granskade 
systemen. Vi har inte heller genomfört tester av IT-baserade kontroller.  
Granskningen avgränsas år 2018. Våra stickprov avseende attest av leverantörs-
fakturor avser främst perioden januari – juli och för utbetalningar augusti månad.  
Vad gäller likvida medel i form av kontantkassor har dessa inte ingått i vår granskning. 
Granskningen avser främst kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  
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2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Gällande lagar och rekommendationer avseende  
— Tillämpbara interna regelverk  

- Riktlinjer för attest och utanordning3 
- Rutin för behörigheter i BAS verksamhetssystem4 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av interna regelverk 
— Intervjuer med berörda tjänstemän däribland ekonom, HR-chef och HR-konsult, 

handläggare vid individ- och familjeomsorg och teknisk chef. 
— Stickprovsvisa kontroller av utbetalningar, leverantörsfakturor och manuella bok-

föringsordrar.  
Rapporten är faktakontrollerad av ekonom, HR-konsult, ekonomihandläggare vid BKU, 
systemförvaltare vid BAS och teknisk chef. 

  

                                                
3 KS 2012-05-08 § 58 
4 2018-05-16 
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3 Inledning 

4 Resultat av granskningen 
4.1 Utbetalningsrutiner 

4.1.1 Leverantörsfakturor 
Betalning av leverantörsfakturor sker via leverantörsfakturasystemet, Å-data.  
Behörighet 
Det finns inga styrdokument som reglerar behörighetstilldelningen för att göra utbetal-
ningar via leverantörsfakturasystemet.  
Behörighet till systemet tilldelas efter godkännande av närmaste chef. Av blanketten 
framgår enbart att tjänstepersonen ska få behörighet till det aktuella systemet. Ansökan 
ska skrivas under av ansvarig chef men vårt stickprov visar att signaturer saknas i 
vissa fall.  
Behörighetsnivån, exempelvis om personen ska ha rätt att attestera, göra utbetalningar 
eller ändra systemparametrar, sätts enligt uppgift efter överenskommelse med ansvarig 
chef. Någon dokumentation över vem som godkänt tilldelad nivå finns inte.  
Vi har tagit del av förteckning från systemet5 över samtliga användare och deras 
behörighet. Under vår granskning har det påbörjats en genomgång av registrerade 
uppgifter. Vi noterar följande iakttagelser: 

• Ett stort antal användare har rätt att registrera och kontera fakturor. 

• Att det endast i undantagsfall finns begränsningar till förvaltning, enhet eller 
belopp. Det innebär att den tilldelade behörigheten kan användas för samtliga 
fakturor inom hela kommunen oavsett beloppsstorlek, se även nedan under 
attest.  

• Fem tjänstepersoner har behörighet som innebär att de kan ändra i leverantörs-
uppgifter (bl a lägga till ny leverantör eller ändra uppgift för en leverantör), 
registrera faktura samt även beslutsattestera densamma.  

• Sju tjänstepersoner, inklusive tre av de fem som nämns i föregående punkt, kan 
med sin ordinarie behörighet arbeta med registerunderhåll och ändra styr-
parametrar. Någon rutin för att kontrollera och godkänna ändringarna finns inte. 

• Några av de tjänstepersoner som enligt vår bedömning har en omfattande 
behörighet har under den granskade perioden beslutsattesterat omkring 
900 fakturor, motsvarande 68 mnkr.  

• Ytterligare ett antal tjänstepersoner kan både registrera faktura och attestera. 
  

                                                
5 Behörigheter per rutin 2018-08-31 
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Bedömning 

Vår bedömning är att tilldelning av behörigheter inte sker med beaktande av risk, inklu-
sive risken för oegentligheter. Föreskrifter för tilldelning av behörigheter saknas. 
Eftersom den fullständiga behörighetstilldelningen inte finns skriftligen kan vi inte 
bedöma om den är godkänd av ansvarig chef.  
Vi anser att det är en risk är att enskild tjänsteperson ensam kan handlägga hela eller 
stora delar av transaktionskedjan. Ytterligare en risk är att det finns behörigheter som 
gör det möjligt att ändra grunddata i systemet, inklusive ändring av behörigheter, utan 
andra kontroller.  
Leverantörsregistret 
Behörigheten att registrera ny leverantör och ändra uppgifter på en leverantör är 
begränsad till ett antal medarbetare (några av dessa har en omfattande behörighet i 
övrigt, se ovan).  
Ny leverantör registreras vid behov, t ex när en faktura inkommer. En kontroll sker mot 
leverantören via bankgirocentralen. Några kontroller mot att leverantören finns i avtals-
registret sker inte. I övrigt kontrolleras inte heller att registrerade uppgifter, inklusive 
ändringar, är korrekta.  
Enligt uppgift sker ingen regelbunden registervård, t ex att leverantörer där avtalet upp-
hört eller att leverantörer som inte används plockas bort.  
Vi noterar att det finns ett stort antal fakturor, för den granskade perioden 703 fakturor 
motsvarande 2,3 mnkr, registrerade under leverantörsnamnet ”Div lev bankgiro”. Vi har 
inte noterat att det finns några särskilda kontrollmoment för denna grupp. Vi har i vårt 
stickprov noterat följande: 

• Utbetalning av vägiståndssättningsbidrag och bidrag för inplantering av fisk 
enligt utanordning upprättad av kommunen. Det finns inga andra underlag som 
styrker att utbetalning sker enligt ansökan eller liknande i verifikationsmaterialet.  

• Återbetalning av slutavräkning för vatten och avlopp. Organisations-
nummer/utbetalningskonto är noterat för hand på underlaget.  

• Leverantörsfakturor som av okänd anledning inte lagts upp som separata 
leverantörer. Vi noterar att flera av dessa fakturor saknar uppgift om F-skatt 
och/eller momsregistreringsnummer. Det framgår inte om avdrag för preliminär 
skatt har skett. 

• Ersättning för arvode inklusive utlägg för resor till privatpersoner, drygt 
10 tkr/underlag. Det framgår inte att kommunen har gjort källskatteavdrag eller 
redovisat arbetsgivaravgift på beloppen.  

• Återbetalning av arvode god man.  

• Ersättning till räddningsgymnasiet för utlägg vid skolresa, 75 tkr, utan bifogade 
kvitton.  
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Bedömning 

Vår bedömning är att de bristande rutinerna innebär en ökad risk för att utbetalning kan 
genomföras till en leverantör som inte är upphandlad. Det gäller även risken för 
oegentligheter, till exempel fakturor som inte hör till kommunen eller betalningar till så 
kallade oseriösa företag och blufföretag.  
Vi anser att det är bra att ett fåtal användare har behörigheten att registrerar och ändra 
i leverantörsregistret. Några av dessa har dock en omfattande behörighet vilket vi 
kommenterat ovan.  
Utbetalningar under leverantörsnamn ”Diverse” innebär enligt vår uppfattning en högre 
risk för fel, såväl till fel konto som att leverantören inte är upphandlad. Vi noterar också 
att det finns fakturor som tyder på att kommunen borde göra källskatteavdrag och 
betala arbetsgivaravgifter samt lämna kontrolluppgifter.  
Attest 
Enligt Riktlinjer för attest och utanordning (fortsättningsvis Riktlinjerna) ska nämnd, 
eller efter uppdrag förvaltningschef, utse beslutsattestanter. Vi har inte funnit några 
underlag som styrker att de personer som har attesträtt enligt systemet är utsedda 
enligt denna ordning. Såsom framgår ovan under behörighet finns inga begränsningar 
vad gäller belopp eller organisatorisk tillhörighet. 
Vi har tagit del av förteckningen6 över vilka som har rätt att attestera 
leverantörsfakturor på olika nivåer. Enligt förteckningen är det ett stort antal personer 
som har rätt att attestera inklusive beslutsattestera. 
Enligt Riktlinjerna ska alla transaktioner attesteras av minst två personer. Det är inte 
tillåtet att attestera egna kostnader i tjänsten. Det framgår inte av Riktlinjerna om eller 
vilka av de fyra angivna attestnivåerna (beställning, mottagning, granskning och beslut) 
som är obligatoriska.  
För leverantörsfakturor gäller enligt uppgift att alla fakturor ska attesteras av olika per-
soner på nivåerna mottagningsattest (kontroll mot leverans och prestation) och besluts-
attest (kontroll mot beslut och anslag). För att systemmässigt förhindra att samma 
person attesterar kan en spärr registreras på personnivå  
Vi noterar vid genomgång att flera attestanter i förteckningen saknade den spärr som 
ska säkerställa att samma person inte kan mottagningsattestera och beslutsattestera 
samma faktura. Enligt uppgift är flertalet av dessa personer inte längre aktiva 
attestanter och att övriga har rättats i samband med vår granskning. Vi har dock funnit 
en faktura i leverantörfakturasystemet där samma person har utfört båda attesterna. Vi 
har inte fått någon förklaring till varför det har kunnat ske.  
En leverantörsfaktura kan även granskningsattesteras (siffermässig kontroll) men fältet 
är inte obligatoriskt och kan utföras även av den som har mottagnings- eller besluts-
attesterat. Det finns däremot inte någon möjlighet att i systemet beställningsattestera 
(kontroll mot beställning).  

                                                
6 Uttagen 2018-10-23 
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Enligt uppgift finns även möjlighet att lägga in automatiska attester i leverantörsfaktura-
systemet men något stöd för sådana kan vi inte finna i riktlinjerna. Vi uppfattar att 
dessa används för återkommande transaktioner, till exempel kostnader baserade på 
avtal. Vi har inte närmare granskat rutinerna för automatiska attester.  
Bedömning 

Vi bedömer att attestrutinen inte är ändamålsenlig. Vi anser att det finns risk för att 
fakturor kan attesteras av en tjänsteperson som inte har blivit formellt utsedd. Den 
obegränsade befogenheten innebär enligt vår bedömning större risk för såväl fel som 
oegentligheter.  
Utbetalning 
Filen för utbetalning kan skapas av några tjänstepersoner, varav flera av dessa har en 
omfattande behörighet. Filen släpps till bankbetalning av en person.  
Filen uppges aldrig lagras på kommunens servrar utan skickas via VPN-tunnel direkt till 
bankgirocentralen. Någon risk för förändring av data uppges inte finnas.  
Vid utbetalning sker en automatisk kontroll via en tjänst Inyett. Kontrollen ska enligt 
uppgift fånga upp leverantörer som saknar F-skatt och så kallade oseriösa företag.  
Bedömning 

Såsom framgår anser vi att tilldelning av behörigheter bör ske utifrån en risk-
bedömning. Vi anser att utbetalning inklusive att släppa fil till bankbetalning bör ses 
över för att säkerställa att en tjänsteperson inte har tillgång till alltför stor del av kedjan.  
Det finns inte uttalat att några särskilda kontroller ska utföras i samband med 
utbetalningen. En sådan skulle kunna vara att särskilt kontrollera gruppen ”Diverse 
bankgiro”, även om vi helst ser att sådana grupper inte är möjliga att använda.  
Avstämning 
Avstämning av leverantörsreskontran sker av tjänstepersoner som arbetar med 
leverantörsfakturor och register, varav en med bred behörighet. 
Avstämning av bank sker av en tjänsteperson som saknar behörighet att göra 
utbetalningar.  
Bedömning 
Vi bedömer att som ett led att minska riskerna bör avstämning av leverantörs-
reskontran utföras av någon som inte arbetar med området.  
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4.1.2 Löner 
Behörighet att lägga upp ny anställd eller ändra uppgift är begränsad till sex löne-
handläggare. Samtliga handläggare har en omfattande behörighet. Det innebär bland 
annat att handläggarna även plocka bort den en spärr som förhindrar ändring av upp-
gifter kopplade till handläggarnas egna anställning.  
Registrering av anställningsavtal sker av lönehandläggare. Någon formell kontroll sker 
inte att uppgifterna överensstämmer med avtal eller i övrigt att rätt uppgifter är 
registrerade, förutom ett antal programmerade kontroller såsom matematiskt rätt 
personnummer.  
Anställningen stängs i samband med att den upphör. För timanställda, som har en mer 
öppen anställning, meddelar respektive chef när personen har slutat.  
Sedan sommaren 2018 sker bevakning av att undertecknat anställningsavtal skickas in 
för arkivering.  
För en anställd med månadslön så är det endast avvikelser som registreras av den 
anställde, t ex frånvaro och övertid, och som attesteras av dennes chef. Någon formell 
attest av själva löneutbetalningen sker inte av ansvarig chef. Gällande ersättning till 
timanställda attesteras tiden via försystem av ansvarig chef. Utlägg attesteras av 
ansvarig chef.  
Lönehandläggare, två i förening, attesterar löneutbetalning. Vi noterar däremot att extra 
löneutbetalningar endast har attesterats av en handläggare. Vi har även noterat att en 
enskild handläggare kan ladda utbetalningskort.  
Lönefilen lagras på en mapp i kommunens server som endast lönehandläggarna upp-
ges ha behörighet till. Filen krypteras och skickas till banken av lönehandläggare. Om 
filen skulle ändras ska den inte kunna skickas till banken utan måste köras i systemet 
igen.  
Bedömning 
Vi bedömer att det finns en risk för att en person kan genomföra en transaktion genom 
hela kedjan utan att felaktighet upptäcks. Vi anser, i likhet med vår tidigare rapport7, att 
en överordnad bör godkänna löneutbetalningen samt att respektive chef bör godkänna 
utbetalda löner, och inte enbart avvikelserna, för sin enhet. Det gäller även extra 
utbetalningar. 

  

                                                
7 2017-02-20 
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4.1.3 Försörjningsstöd 
Inom BAS-förvaltningen finns en riskanalys och rutiner för behörigheter i BAS verksam-
hetssystem. Utgångspunkten är främst risk att information hamnar i orätta händer. 
Behörighet tilldelas efter godkännande av chef.  
De omkring 10 handläggare som har behörighet att fatta beslut om försörjningsstöd har 
också rätt att lägga upp ny brukare eller ändra uppgifter utan att någon annan tjänste-
person kontrollerar uppgifterna. En brukare läggs upp med personnummer när sådant 
finns och där kan också uppgifter hämtas direkt från folkbokföringen. Det är också 
möjligt att lägga upp så kallade fiktiva personnummer för personer som till exempel inte 
är folkbokförda.  
Utbetalningsfilen släpps av två handläggare som inte har behörighet att fatta beslut om 
bistånd. Till banken går uppgift om personnummer varvid banken styr utbetalningen till 
kontonummer eller i undantagsfall avi. Vid betalning av t ex hyra till privat hyresvärd 
kan det ske till ett specifikt kontonummer. Där är rutinen att handläggare som släpper 
utbetalningsfilen lägger upp kontonummer utifrån underlag där mottagaren bekräftar 
riktigheten och som då beslutande handläggare sedan kan välja att koppla biståndet 
till.  
I vissa fall kan utbetalning av bistånd ske till ett av kommunen förladdat kort som 
brukaren kan ta ut insatta medel från. Behörighet att ladda kort som framställts av 
någon annan har två handläggare vid BAS-förvaltningen. Ytterligare två handläggare, 
en vid HR och en vid ekonomienheten, har motsvarande behörighet i syfte att fungera 
som backup vid behov. Behörigheten innebär att de kan förbereda och signera 
laddning av korten själva.  
En handläggare vid ekonomienheten kan beställa kort.  
Därutöver har systemförvaltaren behörighet att ensam beställa kort och även 
behörighet att ensam beställa kort. 
Bokföringsmässigt sker en avstämning mellan utbetalning och beslut av annan hand-
läggare.  
Utbetalningsfilen skapas och sparas på servern. Filerna kan hämtas upp via inloggning 
i banken.  
Bedömning 
Vi ser positivt på att det skett en riskanalys och att det finns rutiner för behörighets-
tilldelning. Vi bedömer dock att risken för att felaktig ersättning utbetalas, inklusive risk 
för oegentligheter inte har beaktats. Vi anser till exempel att den som har rätt att fatta 
beslut om bistånd även kan lägga upp en ny brukare innebär en högre risk då ingen 
annan är involverad i kedjan. Extra uppmärksamhet och kontroller måste finnas om 
brukaren har ett fiktivt personnummer. Att ensam kunna ladda ett kort med pengar, och 
dessutom även kunna framställa kortet, är inte ändamålsenligt enligt vår bedömning.  
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4.1.4 Inackorderingstillägg 
En elev som studerar vid gymnasiet kan under vissa förutsättningar få inackorderings-
tillägg. Ansökan sker via en e-tjänst. 
Behöriga att framställa beslut om inackorderingstillägg är fem tjänstepersoner, varav 
två också har administratörsbehörighet. Någon dokumentation över tilldelningen finns 
inte.  
Av de behöriga är det normalt en tjänsteperson som granskar lämnade uppgifter mot 
bland annat elevregistret och beviljar bidraget via funktion i e-tjänsten samt skapar 
utbetalningsfil. Beslutsattest sker av en tjänsteperson vid ekonomifunktionen. Vi har 
inte tagit del av någon dokumentation som styrker att tilldelad attestbehörighet är enligt 
beslut av BKU-nämnden.  
Manuell förteckning över alla mottagare och belopp skickas till skolchefen. Denna 
sparas inte bland verifikationsmaterialet. Antalet beviljade tillägg kontrolleras varje 
månad utifrån ansökningarna.  
Bedömning 

Vi kan inte bedöma om behörigheterna och attesträtten är godkända av ansvarig 
eftersom skriftlig dokumentation saknas. Vi bedömer att det finns en risk vad gäller 
administratörernas omfattande behörighet. 

4.1.5 Övriga utbetalningar 
Vi noterar av utdrag från Swedbank vad gäller behörigheter att det finns tjänste-
personer som ensamma kan göra utbetalning upp till 100 tkr från kommunens konton. 
Det finns också filöverföringar som inte kräver dubbelsignering. Vissa av dessa tjänste-
personer har också omfattande behörigheter vad gäller leverantörsfakturasystemet 
eller lönesystemet.  
Det finns också tjänstepersoner som har obegränsade behörigheter.  
En av de tjänstepersoner som har en omfattande behörighet vad gäller leverantörs-
fakturor har administratörsrättigheter gällande behörigheter för kommunens internet-
bank.  
Bedömning 
Vår bedömning, i likhet med tidigare granskningar, är att det inte bör vara tillåtet att en 
ensam tjänsteperson kan göra en utbetalning. Omfattande behörigheter inklusive i 
internetbanken medger att en person i än högre grad kan utföra transaktioner utan 
inblandning av andra. Vi anser att det föreligger hög risk för fel och oegentligheter.  
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4.2 Attest  

4.2.1 Egna kostnader i tjänsten 
Enligt Riktlinjer för attest och utanordning får inte attest utföras av den som själv ska ta 
emot betalningen, utan attest ska då göras av närmaste chef. 
Vi har stickprovsvis granskat vissa konton där vi bedömer att risken för att attest av 
egna kostnader i tjänsten är högre. Det gäller bl a konton för representation samt 
avgifter till kurser och konferenser. 
Vi konstaterar att det finns fakturor där den som deltagit i 
konferensen/representationen också har attesterat. Vi noterar att det på flera underlag 
saknas uppgift om deltagare.  
Bedömning 

Vi bedömer att det inte tydligt framgår av riktlinjerna för attest och utanordning om för-
budet även omfattar kostnader som berör den anställde. Vi anser att det inte ska vara 
tillåtet.  
Vi bedömer att rutinerna för att förhindra attest av egna kostnader i tjänsten inte 
fungerar fullt ut. Vi konstaterar också att vi inte kan bedöma om rätt person som 
attesterat, eftersom det inte framgår om den som har attesterat har deltagit vid 
representationen eller vid konferensen. 

4.2.2 Manuella bokföringsordrar 
Av Riktlinjer för attest och utanordning framgår inte något om attester av manuella bok-
föringsordrar.  
Vår granskning visar att flertalet manuella bokföringsordrar inte är attesterade av 
annan än den som upprättat den. 
Det sker även ”manuella” bokningar i excel för att eliminera interna poster i resultat-
räkningen i samband med bokslut. Bokningarna attesteras eller kontrolleras inte av 
annan tjänsteperson. 
Bedömning 
Vi bedömer att det finns en risk kopplad till manuella bokföringsordrar då stora poster 
kan flyttas mellan konton utan godkännande. Förutom risken för stora fel i räken-
skaperna skulle förfarandet kunna användas för att dölja eller möjliggöra en oegentlig-
het. 
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4.3 Särskilt uppmärksammade betalningar 
Under hösten har SVTs program Uppdrag granskning uppmärksammat inköp från före-
tag som finns med på varningslistor över oseriösa företag. Kramfors kommun har enligt 
de fakturor vi erhållit handlat sopsäckar och avfettningsmedel för nästan 217 tkr exkl. 
moms från ett sådant företag.  
Enligt de uppgifter vi har fått har inköpen gått till på det sätt som beskrivits i media från 
andra kommuner. Företaget har kontaktat en tjänsteperson vid kommunen med 
erbjudande om prov eller särskilt förmånligt erbjudande. Därefter har leveranserna fort-
satt, och kostnaden fakturerats kommunen. Fakturorna har attesterats vad vi kan 
bedöma av behörig tjänsteman.  
Ansvarig chef uppger att det kommer att vidtas åtgärder för att förhindra liknande 
transaktioner. Bland annat övervägs att minska antalet personer med rätt att göra 
beställningar och tydligare krav på såväl beställare som attestant att ha kännedom om 
avtal.  
Bedömning 
Vi delar ansvarig chefs bedömning att risken för liknande händelser kan förhindras 
genom ovanstående åtgärder.  
Vi bedömer att risken för fel även skulle minska om leverantörsregistret endast inne-
håller leverantörer där kommunen har upphandlade avtal eller annan grund för löpande 
betalningar. Om en faktura inte kan matchas mot en sådan leverantör krävs extra 
insatser för att säkerställa att kostnaden är korrekt för att tillfälligtvis öppna upp för en 
enskild betalning. I detta fall hade rimligen en sådan kontroll medfört att kostnaderna 
bestridits i ett tidigare skede.  
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5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen inte har 
tillräcklig intern kontroll över kommunens utbetalningsrutiner för att säkerställa 
hantering av likvida medel. Vi anser vidare att attestrutinerna inte är ändamålsenliga.  
Vår bedömning baseras främst på följande brister (för mer detaljer se under avsnitt 3): 

• Kommunen saknar enligt vår bedömning ett riskbaserat förhållningssätt för 
utbetalningsprocessen. En riskanalys motsvarande den som är gjord för IFO, 
kompletterad med risker för fel i utbetalningsprocessen (som sannolikt startar 
med att leverantör/anställd/brukare läggs upp) behöver genomföras för samtliga 
utbetalningsrutiner. De risker som identifieras behöver omhändertas, gärna 
genom automatiserade kontroller som ofta är mer effektiva. Vi ger exempel i 
efterföljande punkter, samt under avsnitt 3, på vilka områden som vi identifierat. 

• Rutiner för att tilldela behörigheter är inte ändamålsenliga. Det saknas även 
riktlinjer för tilldelning av behörighet.  

• Flera handläggare har omfattande behörigheter vilket innebär att de kan utföra 
stora delar av utbetalningskedjan inom respektive område. Behörigheterna 
innebär dessutom att ändringar i system kan göras utan att någon annan 
kontrollerar dessa.  

• Rutiner för att säkerställa att utbetalning sker till endast godkända leverantörer 
saknas. Det gäller inte minst den möjlighet som finns att koppla fakturor till 
leverantörsnamnet ”Div lev bankgiro”. 

• Rätten att attestera är inte begränsad. Underlag som styrker att de personer 
som finns inlagda i systemet med attesträtt är godkända av nämnd, eller de 
nämnden, utsett saknas. 

• Löneutbetalningar kontrolleras inte av ansvarig chef.  

• Det finns möjlighet att ensam göra utbetalningar från bank.  

• Manuella bokföringsordrar attesteras inte.  
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5.1 Svar på revisionsfrågorna  
— Har kommunen ändamålsenliga utbetalningsrutiner som säkerställer att flera per-

soner behöver vara involverade? 
Vår bedömning är att såsom rutinerna är utformade skulle kunna vara möjligt att en 
person kan göra utbetalning.  
— Har kommunen ändamålsenliga rutiner för attest av manuella bokföringsordrar och 

för egna kostnader i tjänsten? 
Vi konstaterar att manuella bokföringsordrar inte attesteras. Vi har även noterat att 
attest av egna kostnader i tjänsten förekommer.  

5.2 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi att:  

— Kommunstyrelsen och BKU- samt BAS-nämnden avseende respektive system 
genomför en riskanalys som bland annat beaktar risken för felaktiga utbetalningar 
inklusive risken för oegentligheter, se avsnitt 4.1 (behörigheter), 4.1.2, 4.1.3 och 
4.1.4.  

— Kommunstyrelsen och BKU- samt BAS-nämnden utifrån riskanalysen upprättar rikt-
linjer för tilldelning av behörigheter som innebär att ingen handläggare kan utföra 
hela eller stora delar av en utbetalningskedja ensam, se avsnitt 4.1 (behörigheter), 
4.1.2 och 4.1.3. 

— Kommunstyrelsen och samtliga nämnder tillser att tilldelade behörighetsnivåer god-
känns skriftligt, se avsnitt 4.1.1 (behörigheter), och 4.1.4.  

— Kommunstyrelsen ser över rutinerna för registrering och ändring av leverantörs-
uppgifter. Det bör inte vara tillåtet att registrera fakturor utan att leverantören finns 
upplagd. Vi anser att en regelbunden, och ur effektivitetssynpunkt automatisk 
kontroll, mot avtalsregistret skulle öka kontrollen att inköp endast sker från upp-
handlade leverantörer. Vi anser vidare att en logglista över gjorda ändringar regel-
bundet bör tas ut och riskbaserat granskas och godkännas av överordnad, se 
avsnitt 4.1.1(leverantörsregistret).  

— Kommunstyrelsen ser över Riktlinjer för attest och utanordning, se avsnitt 4.1.1 
(attester) 

— Kommunstyrelsen och samtliga nämnder tillser att beslut om attestanter 
dokumenteras skriftligen såsom också framgår av Riktlinjer för attest och utan-
ordning, se avsnitt 4.1.1 (attester),  

— Kommunstyrelsen och samtliga nämnder tillser att löneutbetalning kontrolleras och 
attesteras av ansvarig chef samt att kontrollen dokumenteras, se avsnitt 4.1.2.  

— Kommunstyrelsen tillser att det är säkerställt att utbetalningar sker två i förening, se 
avsnitt 4.1.1 (utbetalning) och 4.1.2. Vi rekommenderar BKU-nämnden att någon 
ansvarig inom skolan, förslagsvis skolchefen, får attesträtt för utbetalning av 
inackorderingstillägg, se avsnitt 4.1.4.  
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— Kommunstyrelsen tillser att avstämning av leverantörsreskontran inte sker av 
någon som arbetar inom området, se avsnitt 4.1.1 (avstämning).  

— BAS-nämnden tillser att en enskild tjänsteperson inte har behörighet att både lägga 
upp brukare och bevilja utbetalning, se avsnitt 4.1.3.  

— Kommunstyrelsen och BAS-nämnden ser till att det alltid krävs två handläggare för 
att framställa och ladda kort för utbetalning, se avsnitt 4.1.2 och 4.1.3.  

— Kommunstyrelsen tillser att en ensam handläggare inte kan göra utbetalning från 
bankkonto samt i övrigt ser över behörigheterna till kommunens konton, se 
avsnitt 4.1.5. 

— Kommunstyrelsen och samtliga nämnder säkerställer att attest av egna kostnader i 
tjänsten inte förekommer, se avsnitt 4.2.1. 

— Kommunstyrelsen och samtliga nämnder inför rutiner så att även manuella bok-
föringsordrar attesteras, se avsnitt 4.2.2.  

 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Lars Skoglund  Lena Medin 
Auktoriserad revisor  Certifierad kommunal revisor 
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