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Granskning av utbetalningsrutiner och attest av vissa 
kostnader 

Granskningens inriktning 
KPMG har av Kramfors kommuns revisorer 
fått i uppdrag att granska utbetalnings-
rutiner samt attest av vissa kostnader. Upp-
draget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
Syftet med granskningen är att bedöma om 
kommunen har erforderlig kontroll på 
hantering av likvida medel. Vi har även 
granskat om kommunens attestrutiner 
fungerar tillfredsställande.  

Sammanfattning  
Vår sammanfattande bedömning är att 
kommunen inte har tillräcklig intern 
kontroll över utbetalningsrutinerna.  
Vi har lämnat ett stort antal rekommenda-
tioner till kommunstyrelsen och nämnder i 
syfte att åtgärda de brister vi noterat.  
—Att genomföra en riskanalys som bland 
annat beaktar risken för felaktiga utbetal-
ningar inklusive risken för oegentligheter.  
—Att utifrån riskanalysen upprättar rikt-
linjer för tilldelning av behörigheter som 
innebär att ingen handläggare kan utföra 
hela eller stora delar av en utbetalnings-
kedja ensam. 
—Att tilldelade behörighetsnivåer god-
känns skriftlig.  
—Att se över rutinerna för registrering och 
ändring av leverantörsuppgifter. Det bör 
inte vara tillåtet att registrera fakturor utan 
att leverantören finns upplagd. Kontroll mot 
avtalsregister och av logglistor måste också 
ske. 
—Att se över Riktlinjer för attest och 
utanordning. 

—Att beslut om attestanter fattas skriftligen 
såsom framgår av Riktlinjer för attest och 
utanordning.  
—Att löneutbetalning kontrolleras och 
attesteras av ansvarig chef samt att 
kontrollen dokumenteras.  
—Att det är säkerställt att utbetalningar 
sker två i förening.  
—Att avstämning av leverantörsreskontran 
inte sker av någon som arbetar inom 
området. 
—Att enskild tjänsteperson inte har 
behörighet att både lägga upp brukare och 
bevilja utbetalning.  
—Att det alltid krävs två handläggare för att 
ladda kort för utbetalning.  
—Att en ensam handläggare inte kan göra 
utbetalning från bankkonto samt i övrigt se 
över behörigheterna. 
—Att attest av egna kostnader i tjänsten inte 
förekommer. 
—Att manuella bokföringsordrar attesteras. 
 
 
 Revisorernas rapport ”Granskning av 

utbetalningsrutiner och attest av vissa 
kostnader” kan i sin helhet läsas på 
www.kramfors.se (sökväg via kommun 
och demokrati, resultat och kvalitet, 
revisionsrapporter). 
 
För ytterligare information kontakta:  
Revisionens ordförande  
Bertil Wiklund, tfn 070 – 627 27 37  
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