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1 Sammanfattning 
Vi har av Härnösands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
kommunens utbetalningsrutiner. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 
Syftet med granskningen är att säkerställa att rutinerna är ändamålsenligt utformade på 
så sätt att flera personer måste vara involverade i processen från att leverantör 
registreras i leverantörsregistret, att leverantörsfakturan registreras i 
leverantörsreskontran till att fakturan betalas. 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i den interna kontrollmiljön som 
kan leda till medvetna eller omedvetna fel avseende utbetalningar av 
leverantörsfakturor. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi 
kommunstyrelsen och granskade nämnder att 

— löpande kontroller bör införas för att följa upp utförda förändringar i 
leverantörsfakturasystemet avseende ändrade attestanter för att säkerställa att inga 
obehöriga förändringar skett och för att tillse att genomförda förändringar är i 
enlighet med beslut, se avsnitt 3.1. 

— kontroller införs för att säkerställa att personer som slutat eller bytt avdelning tas 
bort som användare i leverantörsfakturasystemet Proceedo, se avsnitt 3.1. 

— personer med behörighet att ändra i leverantörsfakturaregistret begränsas samt att 
kontroll införs för uppföljning av ändringar i leverantörsregistret, se avsnitt 3.1. 

— attestreglementet ses över avseende hur ofta attestförteckningen ska godkännas i 
nämnden samt att det kompletteras med vilka som har rätt att teckna kommunens 
konton, se avsnitt 3.2. 

— betalningar endast kan ske genom två i förening för att minska risken för medvetna 
eller omedvetna fel, se avsnitt 3.4 

— personalen får mer utbildning i programmet för att säkerställa vilka som kan göra 
direktbetalningar via fil från kommunens bankgiro och för att kunna sätta upp rätt 
behörighetsnivåer i systemet, se avsnitt 3.4 

— begränsa antalet personer som kan utföra manuella utbetalningar samt skapar 
rutiner för hur de ska hanteras och vilka kontroller som ska ske i samband med en 
sådan utbetalning, se avsnitt 3.4. 
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2 Bakgrund 
2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Vi har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens rutiner för 
utbetalningar kopplade till leverantörsskulder. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2021. Syftet med granskningen är att kontrollera att rutinerna är ändamålsenligt 
utformade på så sätt att flera personer måste vara involverade i processen från att 
leverantör registreras i leverantörsregistret, att leverantörsfakturan registreras i 
leverantörsreskontran till att fakturan betalas. 
Granskningen avser år 2021.  
Vår granskning har skett via kontroll av uppsättning av behörigheter i relevanta system 
samt stickprovsvis kontroll av att attestnivåerna enligt beslutade attestförteckningar är 
korrekt i leverantörsfakturasystemet. Vidare har vi även kontrollerat kommunens 
bankfullmakter vid granskningstillfället. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 
— Tillämpbara interna regelverk och policys  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudier av relevanta dokument 
— Intervjuer har genomförts med berörda tjänstepersoner 
— Stickprovsvisa kontroller av behörigheter i system och fullmakter. 

 
Rapporten är faktakontrollerad av Linda Hernetaho Hörnberg Redovisningsekonom. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Systembehörigheter 

Kommunen använder sig av leverantörsfakturasystemet Proceedo för hantering av 
leverantörsfakturor och bokföringssystemet Visma Redovisning samt Reskontra (Visma 
RoR) för leverantörsfakturaregistret. 
Leverantörsfakturagruppen bestående av fyra personer, e-Handelssamordnaren samt 
två personer på IT, är användare som ska ha administratörsbehörigheter i 
leverantörsfakturasystemet Proceedo.  
Om någon avslutar sin anställning eller byter tjänst inom kommunen är det upp till 
ansvarig chef att skicka in en anmälan till leverantörsfakturagruppen om att den 
personen slutat som då tas bort som administratör från systemet. 
Som administratör i leverantörsfakturasystemet och i Visma RoR kan du göra samtliga 
steg själv från att lägga in en faktura/leverantör, attestera den samt betala den via 
Visma RoR utan kontroll av någon annan, vilket är fallet för satliga i leverantörsfaktura 
gruppen. 
Behörigheterna och behörighetsnivåer i Visma RoR styrs via Neptun och kommunens 
intranät. När någon slutar tar IT bort användaren från intranätet och personen har då 
inte heller längre behörighet till Visma RoR trots att behörigheten kan ligga kvar i 
bokföringssystemet. 
Vi har utifrån vår granskning kontrollerat administratörsbehörigheter i både 
leverantörsfakturasystemet Proceedo och i Neptun. Vidare har vi kontrollerat 
systembehörigheterna i Visma RoR för vilka som kan ändra i leverantörsregistret och 
vilka som kan göra utbetalning via fil från systemet, se även avsnitt 3.4.  
Vi har noterat att, en person som slutat och en person som bytt avdelning fortfarande 
har behörighet till leverantörsfakturasystemet Proceedo. Vidare har vi noterat att det 
totalt finns 18 användare som arbetar inom kommunen och har behörighet att göra 
ändringar i leverantörsfakturaregistret varav merparten inte jobbar inom 
leverantörsfakturagruppen. Vi har även noterat att det inte finns någon kontroll finns för 
uppföljning av gjorda förändringar i leverantörsregistret. 

3.1.1 Bedömning 
Att administratörsbehörigheterna i leverantörsfakturasystemet Proceedo är begränsade 
till leverantörsfakturagruppen är bra, dock bör löpande kontroller införas för att följa upp 
utförda förändringar i leverantörsfakturasystemet avseende ändrade attestanter för att 
säkerställa att inga obehöriga förändringar skett och för att tillse att genomförda 
förändringar är i enlighet med beslut. Kommunen bör även se över om 
behörighetsnivåerna i Visma RoR kan sättas upp på annat sätt och begränsas till färre 
personer för att undvika medvetna eller omedvetna fel. Vi anser även att en kontroll bör 
införas för att följa upp utförda förändringar i leverantörsregistret löpande. 
Vidare rekommenderar vi kommunen att rutinen vid avslut eller byte av tjänst alltid följs 
för att undvika att obehöriga gör ändringar eller lägger in fakturor som inte tillhör 
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kommunen samt att kontroller införs för att tillse att rutinen följs och att personer som 
inte längre arbetar inom kommunen eller med annan tjänst har tagits bort som 
administratör från systemen. 

3.2 Attestreglemente 
Kommunfullmäktige har 2019-05-27 antagit ett attestreglemente från 2016, som ska 
gälla till och med 2023-03-31. Av reglementet framgår att varje nämnd ska besluta om 
attestanter enligt delegationsordning, förvaltningschefen ansvara för att utse eller 
uppdra åt ansvariga verksamhetschefer att utse granskare, attestanter och 
inköpsansvariga. Den upprättade attestförteckningen signeras av förvaltningschefen 
och beslutas av ansvarig nämnd. 
 
Vidare framgår att det finns fyra olika attest- och kontrollmoment avseende inköp och 
fakturahantering samt att det alltid ska vara två personer vid kontroll av en faktura.  

- Leveranskvittens, attesten innebär kontroll att vara eller tjänst mottagits enligt 
order 

- Beställning, attesten innebär kontroll av att pris, betalningsvillkor och 
leveransvillkor överensstämmer med kommunens riktlinjer samt kontroll av 
kontering 

- Granskning, attesten innebär kontroll att pris, betalningsvillkor och 
leveransvillkor överensstämmer med gjord beställning, att vara eller tjänst 
mottagits samt kontroll av kontering 

- Attest, attesten innebär kontroll av att transaktionen ryms inom beslutad budget, 
överensstämmer med fattade beslut och ligger inom ramen för 
verksamhetsområdet. Vidare att kontering och bokföringsperiod är riktig samt att 
verifikationen uppfyller krav på lagstiftning och god redovisningssed. Attesten 
innebär ett övergripande ansvar för den ekonomiska transaktionen enligt 
attestantförteckningen. 

Så som vi uppfattar det utses inköpsansvariga och granskare av verksamhetscheferna 
d v s de som beställer varor och/eller tjänster och kan i princip vara vem som helst. 
Vidare framgår det av reglementet att ersättare utses av attestanten i enlighet med 
attestförteckningen samt att egna kostnader ska attesteras av överordnad vilken också 
framgår av attestförteckningen. 
Det framgår inte av attestreglementet hur attestförteckningen ska uppdateras, om det 
ska ske årligen eller endast vid personalförändringar. Enligt uppgift från respektive 
nämnd gör nämnderna lite olika, vissa nämnder tar upp attestförteckningen för beslut 
årligen och vid löpande förändringar är det förvaltningschefen som på delegation 
godkänner förteckningen. Medan andra nämnder inte har någon rutin för att årligen 
godkänna attestförteckningen utan det sker endast vid personalförändringar.  
Vi har tagit stickprov på hur attesterna är uppsatta i systemet utifrån erhållen 
attestförteckning och inte funnit några avvikelser per granskningstillfället. 
Administratörerna som kan göra ändringar i systemet är inte upplagda som 
slutattestanter i systemet, men skulle rent tekniskt kunna lägga upp sig själva. 
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3.2.1 Bedömning  
Vår sammanfattande bedömning är att reglementet för attest av leverantörsfakturor är 
ändamålsenligt. Vi anser dock att attestreglementet bör förtydligas med hänseende på 
hur ofta attestförteckningen ska uppdateras och vi anser att det bör beslutas av 
nämnden åtminstone en gång/år.  
Det framgår inte av riktlinjerna vem som har rätt att teckna kommunens konton. Vi 
rekommenderar att kommunstyrelsen fattar årliga beslut om vilka som har rätt att 
teckna kommunens konton. 

3.3 Allmänt om registrering 
Leverantörsfakturorna postas till kommunen som sedan skickar samtliga fakturor 
vidare till en skanning central där fakturorna skannas in till leverantörsfakturasystemet 
Proceedo. 
 
Om det finns referensnummer på den inskannade fakturan skickas fakturan per 
automatik till en fakturamottagare som är kopplad till angivet referensnummer, 
fakturamottagaren granskar sedan själv fakturan eller skickar den vidare till den som 
ska granska fakturan. Granskaren konterar samt granskar och kontrollerar fakturan i 
enlighet med attestreglementet. När fakturan är godkänd av granskaren går fakturan 
vidare för attest enligt de attestregler som är uppsatta i systemet per ansvar och 
beloppsnivåer i enlighet med attestförteckningen. Det finns därmed ingen risk att någon 
annan attestant skulle kunna attestera en faktura än den som är ansvarig enligt 
attestförteckningen.  
 
Om fakturan är från en helt ny leverantör som inte tidigare finns i leverantörsregistret 
så landar dessa på en bild för leverantörsfakturagruppen att hantera i 
leverantörsfakturasystemet, där de får status, leverantör ej vald och då måste 
leverantören läggas upp i Visma RoR innan den kan hanteras i Proceedo, upplägg av 
nya leverantörer hanteras av leverantörsfakturagruppen. 
 
Vid beställning mot avtal så fungerar det lite annorlunda med attestförfarandet i 
enlighet med attestreglementet. I Proceedo finns behörigheten inköpsansvarig, där 
godkänner den som lägger upp en beställning och sedan går beställningen/ordern 
vidare till attestberättigad på samma sätt som ovan baserat på ansvar och 
beloppsgränser. När fakturan sedan anländer kopplar systemet fakturan per automatik 
mot beställningen och fakturan går direkt till betalning om den stämmer med 
underliggande beställning. 
 
Vi har även utfört ”Test of one” för att kontrollera spärrar i systemet. Vi har kontrollerat 
att en granskad faktura per automatik går vidare till överordnad chef i enlighet med 
attestförteckningen och att ingen justering av attestant kan ske av granskaren. 
 
Varje dag kl 10 och kl 22, skickas det filer mellan leverantörsfakturasystemet Proceedo 
och bokföringssystemet Visma RoR på godkända leverantörsfakturor som då bokförs 
som leverantörsskuld. 



 

 7 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Härnösands kommun 
 Utbetalningsrutiner  
 
 2021-11-11 

3.3.1 Bedömning 
Ett leverantörsfakturasystem där attesterna sker elektroniskt och där det finns uppsatta 
spärrar i systemet både på ansvar och beloppsnivåer anses ha en hög tillförlitlighet och 
risken för eventuella medvetna eller omedvetna fel anses som låg då det endast är ett 
fåtal administratörer som har tillgång till systemet och kan göra ändringar. 

3.4 Utbetalningar 
Skriftliga rutiner finns för utbetalningar som sammanfattningsvis fungerar enligt nedan.. 
 
Varje dag sickas leverantörsfakturor elektroniskt till bankgirocentralen. En 
tjänsteperson inom leverantörsfakturagruppen är ansvarig att ta fram en förberedande 
betalningsfil från systemet (alla inom leverantörsfakturagruppen kan dock göra det), 
sedan hämtar en tjänsteperson på kassa/kund upp betalfilen i Visma RoR och skickar 
den för betalning till banken, kvittensen på betalningen signeras av den som skickat 
filen samt den som initierat filen. Förfarandet innebär att kommunen tillser att det alltid 
är två personer som hanterar betalningarna av leverantörsfakturor till bank. Dock skulle 
det rent tekniskt gå att ta ut den förberedande betalfilen och sedan skicka den till 
banken för betalning utan kontroll av någon annan. En oattesterad elektronisk faktura 
kan inte betalas via Visma RoR. 
 
Vi har tagit del av lista för behörigheter i Visma RoR för att kunna skicka betalningar via 
fil, kommunen kan inte svara på om samtliga på listan de facto kan skicka betalfilen då 
kommunen har för dålig kunskap om vad behörighetsnivåerna innebär och hur man 
ändrar dessa i systemet. Dock har vi testat om två personer på listan om totalt 16 
personer kan skicka betalfilen med leverantörsfakturor till banken. Av dessa 16 
personer arbetar merparten inte inom leverantörsfakturagruppen eller med betalningar 
inom kassa/kund, man behöver heller inte ha behörighet till kommunens bankkonton 
för att utföra dessa betalningar via fil. Samma personer kan också göra ändringar i 
leverantörsregistret, se även avsnitt 3.1. Dock har dessa personer ingen 
attestbehörighet i leverantörsfakturasystemet Proceedo. 
 
Vidare har vi tagit del av lista från banken med kommunens behörigheter och 
fullmakter på bank. Det är totalt 13 användare som kan godkänna betalningar från 
bank, varav två med obegränsad behörighet och kan göra betalningar utan 
godkännande av någon annan samt en som kan göra utbetalningar utan godkännande 
av någon annan på vissa av kommunens bankkonton. 
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Manuella betalningar sker främst av påminnelseavgifter, eller om något har avvisats på 
banken och det är ett felaktigt konto samt bidrag. Vid manuell betalning lämnas en 
utanordning in fysiskt till leverantörsgruppen. Utanordningen ska vara attesterad på 
samma sätt som i leverantörsfakturasystemet Proceedo fast manuellt. 
Leverantörsfakturagruppen kontrollerar i attestförteckningslistan, vilka som ska granska 
och attestera så att det är rätt person som utfört attesten. Sedan utförs även ett 
namnteckningsprov, kontroll sker av att underskriften är lika namnteckningslistan. 
Därefter registreras utanordningen i Visma RoR, som ett manuellt verifikat. Innan 
betalning sker kontrollerar leverantörsfakturagruppen att bankgirot är rätt, bidragen kan 
dock inte kontrolleras eftersom det oftast är ett ”vanligt” bankkonto. Mannuella 
betalningar (utanordningar) får alltid kod 10 i systemet och kommer då med på 
utbetalningsfilen och betalas på samma sätt som en leverantörsbetalning ovan. 
Samma problematik med vilka som de facto kan göra utbetalningarna föreligger även 
för dessa utbetalningar som de som skickas via fil enligt ovan. 
 
Utländska fakturor hanteras på samma sätt som en utanordning avseende attester. 
Men betalas inte via fil från bokföringssystemet utan betalning sker direkt från bank där 
det i de flesta fall krävs två i föreningen beroende på vem som lägger upp betalningen 
enligt ovan behörigheter i bank och fullmakter. 
 

3.4.1 Bedömning 
Vår rekommendation är att utbetalningar alltid ska göras av två personer i förening 
samt att skriftliga rutiner för betalningar upprättas. Vidare anser vi att kommunen bör 
ha minst en person som utbildar sig mer i Visma RoR och utses till systemförvaltare för 
att kunna styra och ändra behörigheter så att uppsättningen passar kommunen och för 
att minska risken att obehöriga gör utbetalningar via fil från systemet. Som det ser ut 
nu (om samtliga 16 personer kan göra betalningar) anser vi att antalet som kan göra 
utbetalningar utan inblandning från någon annan ska inte vara möjligt. Det går inte att 
utesluta att kommunen utsätter sig för en stor risk för bland annat förskingring, vilket vi 
ser allvarligt på. 
Vidare rekommenderar vi att kommunen överväger hur många som ska ha möjlighet 
att utföra manuella betalningar, hur de ska hanteras och vilka kontroller som ska ske i 
samband med sådana utbetalningar. 
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte, är att det finns brister i 
den interna kontrollmiljön som kan leda till medvetna eller omedvetna fel avseende 
utbetalningar av leverantörsfakturor. Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar 
vi kommunstyrelsen och granskade nämnder att 

— löpande kontroller bör införas för att följa upp utförda förändringar i 
leverantörsfakturasystemet avseende ändrade attestanter för att säkerställa att inga 
obehöriga förändringar skett och för att tillse att genomförda förändringar är i 
enlighet med beslut, se avsnitt 3.1. 

— kontroller införs för att säkerställa att personer som slutat eller bytt avdelning tas 
bort som användare i leverantörsfakturasystemet Proceedo, se avsnitt 3.1. 

— personer med behörighet att ändra i leverantörsfakturaregistret begränsas samt att 
kontroll införs för uppföljning av ändringar i leverantörsregistret, se avsnitt 3.1. 

— attestreglementet ses över avseende hur ofta attestförteckningen ska godkännas i 
nämnden samt att det kompletteras med vilka som har rätt att teckna kommunens 
konton, se avsnitt 3.2. 

— betalningar endast kan ske genom två i förening för att minska risken för medvetna 
eller omedvetna fel, se avsnitt 3.4 

— personalen får mer utbildning i programmet för att säkerställa vilka som kan göra 
direktbetalningar via fil från kommunens bankgiro och för att kunna sätta upp rätt 
behörighetsnivåer i systemet, se avsnitt 3.4 

— begränsa antalet personer som kan utföra manuella utbetalningar samt skapar 
rutiner för hur de ska hanteras och vilka kontroller som ska ske i samband med en 
sådan utbetalning, se avsnitt 3.4. 

 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Marlene Olsson  Lena Medin 

Auktoriserad revisor  
Certifierad kommunal 
revisor 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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