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Granskning av ¡ntern kontroll -
tillförlitlighet i system och rutiner för
leverantörsfakturor inklusive manuella
utbetalningar

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer granskat tillftirlitlighet i
system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor inklusive manuella

utbetalningar. Vårt val av granskningsinsats utgår från den väsentlighets- och
riskanalys som genomftjrdes inför revisionsåret 2013.

Vi delar de bedömningar som PwC gör i granskningsrapporten. Vår samlade

bedömning är att den interna kontrollen avseende tillförlitlighet i system och
rutiner für hantering av leverantörsfakturor är i huvudsak tillräcklig men kan
förbättras. Följande iakttagelser ligger till gnrnd för bedömningen:

Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av leve-
rantörsfakturor och det finns en fungerande intern kontroll. Två verifie-
ringar har gjorts av kommunens genomförda kontroller 2012.

Det finns en årlig uppftiljning av attest och behörighet och det finns en

forteckning över be slutsattestanter och andra atte stanter. F örteckningen
är dock inte aktuell. Verifiering av attest visar på att tio fall inte stäm-

mer överens med kommunens ftirteckning. Det saknas en skriftlig rutin
för när uppföljning eller avslut av behörigheter ska ske.

Kommunens ekonomisystem saknar spärrar som omöjliggör att en

handläggare som arbetar med den löpande faktureringen även kan regi-
strerar nya leverantörer. Detta är en brist. Enligt uppgift har denna brist
identifierats av kommunen och åtgärdats genom att inte tilldela behö-
righeter som inkluderar både möjlighet att registreranya leverantörer
och attesträtt.

a

a

Vallentuna
kommunWWW.VALLENTUNA. SE



VALLENTUNA KOMMUN
REVISION EN

a

a

MISSIV

2013-t2-t8

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunen har en väsentlig andel leverantörer i leverantörsregistret
som förekommer fler än en gång.

Vidare bedömer vi att den intema kontrollen inte är tillräcklig avseende hante-

ringen av manuella utbetalningar. Följande iakttagelser ligger till grund flor

bedömningen:

Vid verif,rering visade det sig att tillräckligt med underlag saknades på

ekonomiavdelningen. 15 av underlagen inkom fürst efter förfrågan un-

der granskningens gång från ft)rvaltningarna. Dessutom bedöms tvã av

de manuella utbetalningarîa inte innehålla den information som be-

hövs för att kunna förstå och kontrollera betalningarna. I syfte att
stärka den interna kontrollen bedömer vi att den centrala ekonomiav-
delningen bör förbättra kontrollen av underlag för de manuella utbetal-
ningarna.

Revisorerna utgår frän att Kommunstyrelsen vidtar relevanta åtgärder som

följd av granskningen och scdan redovisar dessa iill Kommunfullmäktige

enligt rúin1.2.39.
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r. Sanntnørnfuttníng
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun
genomfört en granskning avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering

av leverantörsfakturor inklusive manuella utbetalningar.

Den interna kontrollen bedöms enligt följande ordning; tillräcklig, i hur,'udsak
tillräcldig, inte tillräcklig.

Efter genomförd granskníng bedömer ui att deninterno"kontrollen auseende

ti%forlitlighet i system och rutiner för hantering au leuerantörsfakturor ör i
huuudsaktillräcklig.

Följande iakttagelser ligger till grund för bedömningen avseende hanteringen av

leverantörsfakturor:

Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av

leverantörsfakturor. Vår bedömning är att det finns en fungerande intern
kontroll. Två verifìeringar har gjorts av kommunens genomförda kontroller
2012.
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a Det finns en årlig uppföljning av attest och behörighet. Vi bedömer att det

finns en förteckning över besiutsattestanter och andra attestanter, vi
bedömer dock att förteckningen inte är aktuell. Verifìering av attest visar på

att tio fall inte stämmer överens med kommunens förteckning. Det saknas

en skriftlig rutin för när uppföljning eller avslut avbehörigheter ska ske'

Kommunen köper tjänsten för scanning av fakturor av ett externt företag.

Kommunens ekonomisystem saknar spärrar som omöjliggör att en

handläggare som arbetar med den löpande faktureringen även kan
registrerar nya leverantörer. Vi bedömer detta som en brist. Enligt uppgift
har denna brist identifìerats av kommunen och åtgärdats genom att inte
tilldela behörigheter som inkluderar både möjlighet att registrera nya

leverantörer och attesträtt.

Vi kan konstatera att kommunen har en väsentlig andel leverantörer i
leverantörsregistret som förekommer fler än en gång.

a

a

Vidare bedömer ui att deninternakontrollenínte är tillräcklig ouseende hante-
ring en ou manuella utb etalning or.

Följande iakttagelser ligger till grund för bedömningen avseende hanteringen av

manuella utbetalningar;

Vid verifìering av manuella utbetalningar framkom att samtliga granskade

underlag har kontrollerats av sakgranskare och attestant.
a
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I syfte att stärka den interna kontrollen bedömer vi att den centrala

ekonomiavdelningen bör förbättra kontrollen av underlag för de manuella

utbetalningarna. Vid verifiering visade det sig att tillräckligt med underlag
saknades på ekonomiavdelningen. 15 av underlagen inkom först efter
förfrågan under granskningens gång från förvaltningarna. Dessutom

bedöms två av de manuella utbetalningarna inte innehålla den information
som behövs för att kunna förstå och kontrollera betalningarna.

I öwigt hänvisar vi till avsnitt 6 där avstämning mot kontrollmål sker.

December 2013
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t-a InIednílr.g
2.7. Bøkgrund
Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder och styrelser ska ha kontroll
över sin verksamhet. Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en

ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt, att det
finns säkra rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer att redovisningen
är rättvisande.

Rutiner och system för hantering av leverantörsfakturor och utbetalningar avseende

sådana utgör ett väsentligt riskområde. Att ha väl fungerande rutiner och system är
således viktigt för att upprätthålla en säker hantering av leverantörsfakturor och

utbetalningar relaterade till dessa. Revisonsinsatser genomförs utifrån en

riskanalys. Dessa rutiner och system hanterar många leverantörer, stora
transaktionsvol¡rmer och sammantaget stora belopp (väsentlighet). Det finns risker
för såväl oegentligheter som förtroendeskada (risk). Dessa faktorer utgör skäl för
granskning av området.

2.2. Sgfte, reuísíonsfrãga och kontrolhnùI
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Är den interna kontrollen tillräcklig ouseende system och rutíner för hantering au
leu er ant ör sfaktur or inklusiu e manuello" utb et alning ar ?

Följande kontrollmål ska besvaras inom ramen för denna granskning:

Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av

leverantörsfakturor.
Det finns en aktuell förteckning över beslutsattestanter och eventuellt andra

attestanter.
Det finns en samlad dokumentation över vilka som har behörighet i
scanningssystemet och vilken behörighet de har.

Upplägg avbehörigheter i scanningssystemet sker utifrån tillräckliga underlag
och av behörig person.

Upplägg av nya behörigheter samt av förändringar avbehörigheter följs upp
regelbundet.

Upplägg av nya leverantörer i leverantörsregistret sker av oberoende person, det
vill säga av någon annan än den som löpande arbetar med fakturahanteringen.

Fakturor och utanordningar innehåller den information som behövs för att
kunna förstå och kontrollera betalningarna.

2.5. Reuisíonsrnetod och o:agrärl.snírl.g
Granskningen sker genom dokumentstudier av tillämpliga styrdokument och
rutinbeskrivningar. Bearbetning och granskning sker även avvissa register och
underliggande räkenskapsmaterial. Intervjuer sker med berörda befattningshavare.
Verifiering av att identifierade nyckelkontroller fungerar konsekvent över tiden.
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Verifiering sker genom test av samtliga identifìerade nyckelkontroller för att
säkerställa att de utförs konsekvent över tid.

Rapporten har varit föremål för faktaavstämning.

December 201 3
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3. Rufinerfrrhsntering au
leuerc:ntörsfø,knlror

5.7. Stgrande och stöQiønde dokutnent
Valientuna kommun har ett antal styrande och stödjande dokument kring
hanteringen av leverantörsfakturor. Nedan ges en kort beskrivning av de dokument
som kommunen bedömt relevant för denna granskning gällande

leverantörsfakturor.

Ekonomiavdelningen
Dokument skapades av kommunledningskontoret zorz och innefattar instruktioner
för administrationen av leverantörsreskontran. Instruktionen beskriver bland annat
hur administratörerna stegvis genomför olika moment i huvudboken Control,
såsom att: makulera eller radera leverantörsreskontraposter, stämma av Control
och Plusgirot, stämma av leverantörsskulden och ankomstregistrerade
leverantörsfakturor. Dokumentet finns tillgängligt för medarbetare inom
kommunen på intranätet och ska alltid innehålla aktuella uppgifter.

Leverantör
Dokumentet är utformat av kommunledningskontoret 2ot2, (senast reviderad
zotg-o8-27) och innefattar instruktioner för administrationen av

leverantörsreskontran. Instruktionen beskriver bland annat hur administratörerna
ska gå tiil väga vid registrering av nya leverantörer och manuelia
Ieverantörsfakturor samt makulera leverantörsfakturor. Endast ekonomipersonalen
på kommunledningskontoret makulerar betalningsuppdrag hos PÌusgirot och i
Control via uppdrag som erhålls via e-post. Dokumentet finns tillgängligt på

intranätet.

Anvisningar inköp
Dokumentet är utformat av kommunledningskontoret zorz och innehåller
anvisningar för tillåtna inköpssätt samt avseende de leverantörer kommunen får
handla från. Samtliga inköp i kommunen, oavsett inköpssätt, ska ske enligt lagen

om offentlig upphandling (LOU) och måste göras från upphandlade leverantörer
där avtal finns. De inköpssätt som får tillämpas anges vara inköp mot faktura,
kommunens inköpskort, handkassa, utlägg via lönesystemet samt kontanter som

anställda erhållit i förskott. Anvisningarna nämner att det är respektive chefs ansvar

att informera anställda som gör utlägg i tjänsten om gällande inköpsrutiner.

DCE-Admin (Document Center Enterprise)
Detta dokument utgör en instruktion för kommunens DCE-administratörer
(Document Center Enterprise) och är utformat zorz. Varje förvaltning har sin egen

DCE-administratör vars uppgift innefattar att hantera de olika gruppköerna, lägga

upp användare och behörigheter som attestant och sakgranskare, lägga upp nya

konton till kontering samt ge support till användarna. Det finns cirka 65o

användare i DCE, varje användare kan själv lägga in en vikarie i systemet.

December 2013
Vallentuna kommun
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I instruktionen beskrivs bl a DCE-administratörernas hantering av gruppkön

leuerantörsregistrering.Här hamnar nya leverantörer som inte finns registrerade i
Controls leverantörsregister samt fakturor från factoringbolag. Vidare beskrivs

möjtighet att styra utvalda fakturor till gruppkönualiderakontering som möjliggör
extra kontroller av konteringen under exempelvis upplärningsfasen av ny personal.

Validera objekt är ytterligare en kö som används för särskild kontroll av underlag
för fakturor på utvalda konton såsom representation.

5.2. Interujuer rned berörda Çjänstetnän
I samband med granskningen har intervjuer skett med berörda tjänstemän på

ekonomiavdelningen. Intervjuerna har bland annat innefattat en genomgång av

organisation, ansvar och väsentliga rutiner, vilka redogörs för nedan.

Organisation och ansvar
Vallentuna kommun har under zorz och zor3 uppdaterat kommunens intranät som

numera innefattar ekonomiavdelningens aktuella styrande och stödjande

dokument. Ekonomiavdelningen består av en ekonomichef, två controllers, en

systemekonom, tre upphandlare samt en redovisningsansvarig. Därutöver finns fitra
medarbetare som arbetar med redovisning, omfattande bokslut, bokföring,
leverantör, kund och kassa.

Hantering av leverantörsfakturor
Kommunen använder ekonomisystemet Control och har valt att använda den

externa scanningstjänsten Itella där inkomna leverantörsfakturor stäms av mot
kommunens leverantörsregister och skickas direkt till medarbetare om ska

sakgranska fakturan, Då scanningstjänsten är extern saknas scanningsbehörigheter

för medarbetare i kommunen. Fakturor från nya leverantörer placeras i kö för
leverantörsregistrering. Leverantörsid består av bank- eller plusgiro, med undantag
för factoringbolag då organisationsnummer används.

Kommunens fakturaflöde beskrivs enligt följande: Efter scanning hos Itella
importeras fakturan tili DCE som är direktlänkat till Control (huvudboken) för
automatisk ankomstregistrering. Därefter följer automatisk ankomstbokning där
konto for preliminära leverantörsfakturor och moms debiteras och

leverantörsskulder krediteras. Fakturan skickas vidare för sakgranskning och

kontering. Därefter sänds fakturan för attest. Vid definitivbokning uppdateras

Control och slutlig betalning sker i Control.

S.S. Intent kontroll
Riktlinjer för intern kontroll
Kommunens riktlinjer för intern kontroll (gällande fr o m 2oo1-o1-15) uppger att
kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god

intern kontroll samt att nämnderna ansvarar för att ett system för intern kontroll
upprättas inom respektive verksamhetsområde med övergripande riktlinjer, regler

och anvisningar.

December 2013
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Områden som bör beaktas inom den interna kontrollen är kontrollmiljön,
väsentlighet och risk, information, uppsikt.

Förvaltningschefen ansvarar för att konkreta regler och anvisningar utformas och

fastställs inom respektive nämnds verksamhetsområde så att en god intern kontroll
kan upprätthållas. Förvaltningschef har också ansvar för att den interna
kontrollorganisationen får kännedom om de regler och anvisningar som gäller så att
de tillämpas konsekvent inom alla verksamheter. De kontroller som bör genomföras

kan delas in i wå kategorier; redovisningskontroller och administrativa kontroller.
Uppföljning av det interna kontrollsystemet samt plan för uppfoljning av den
interna kontrollen ska ske årligen avvarje nämnd.

Kommunens internkontrollplan
I samband med granskningen har en genomgång av internkontrollplan för zor3
skett. Kommunens internkontrollplan redovisas per nämnd. Nedan redogörs för de

nämnder vars internkontrollplan för zor3 behandlar rutin/system som är relevanta
för granskningen.

December 201 3
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betalning sker,
momsredovisning
sker korrekt

Löpande

Löpande

Leverantörsfakturor

Utanordning/attest

Elektronisk
fakturahantering i
IM.

Attestreglemente,
gällande besÌuts- och
behörighets-
attestanter, inkomna
fakturor, momsregler

Ekonomihandläggare
(IM-administratör)

KLK, Ekonomi
System-ansvarig

Kulturnämnden

Kommunledningskontorets internkontrollplan zor3 innehåller en rutinförteckning
for olika områden. Utöver kontrollerna i förteckningen finns årliga kontroller, dessa

uppges vara; attestbehörighets kontroll, kontroll av handkassor samt konterings
kontroll av förtroendekänsliga poster. Förteckningen innehåller r7 olika
granskningsområden inom ekonomi, exempelvis moms,leverantörsfakturering och

investeringsuppföljning. Förteckningen anger också områden som IT,
dokumenthantering och personal. Utifrån förteckningen väljer ekonomiavdelningen
områden som ska granskas varje år. Nedan redogörs för granskningar som har
gjorts tidigare år.

Leverantörsfaktura/ utanordning
Kommunledningskontoret utförde under 2012 intern kontroll av konteringen inom
kommunen. Kontrollmomentet som granskades var rätt betalning samt rätt
kontering. 243 st (o,g %) fakturor granskades motsvarande ro8 mnkr. Utfallet av

granskningen visade att betalningarna gått rätt samt att konteringen var rimlig
bortsett från några mindre justeringar. Resultatet ansågs inte kräva några direkta
åtgärder utan man planerar att fortsatta med utbildningsinsatser till nyanställda

och inom redovisningsnätverket.

Personliga utlägg och handkassor
Kommunledningskontoret utförde under 2012 intern kontroll av personliga utlägg

och handkassor inom kommunen. Kontrollmomentet som granskades var
avtalstrohet, kontering och kontroll av F-Skattsedel hos leverantör vid personliga

utlägg och handkassor. Resultatet ansågs inte kräva några direkta åtgärder, men

kommunen har lanserat en inköps- och upphandlingsguide på intranätet for att
ytterligare informera personal om vilka regler och riktlinjer som gäller inom
kommunen.

Bedömning
Vi kan konstatera att det fìnns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring
hantering av leverantörsfakturor. Vi bedömer också att det finns en fungerande

intern kontroll.

Ingen i kommunen har behörighet att scanna fakturor. Kommunen köper denna

tjänst av externt företag. Bedömning kan således inte göras.

December 201 3
Vallentuna kommun
PwC

8av18



5.4. Ilornteríng øu leuerstttörer í kotntnun,en,s
leuero:¡ttörsregíster

Upplägg av leverantörer i kommunens leverantörsregister görs främst av DCE-

administratörerna. Ingen skillnad görs vid upplägg av tillf?illiga eller återkommande

Ieverantörer. Det går att spärra en leverantör som fìnns upplagd för att omöjliggöra

att registrering av poster på leverantören. Det går dock inte att avsluta en leverantör

som haft transaktioner. Det görs en rimlighetbedömning vid upplägg av leverantör

samt en kontroll mot bolagsverket. Vid misstanke om oegentligheter görs en extra

kontroll mot bankgirocentralen eiler plusgirot. Enligt rutin görs ingen kontroll av F-

skattsedel.

Ekonomiavdelningen utför en kontroll varje månad där en lista över nya och

ändrade leverantörer tas ut och kontrolleras med avseende på att upplägg skett

korrekt.

Antal manuellt registrerade leverantörsfakturor per förvaltning skickas per e-post

till en gemensam mail. Antalet stäms av mot betalningsförslaget från Control.

Rimlighetsbedömning görs utifrån datum, belopp, mottagare etc. Förfallodatum

bevakas av Plusgirocentralen. Normalt utförs betalningar om 1-2 mnkr dagligen.

Tjänsten varningsinfo via Itella används.

Därefter skapas en betalningsfil från Control. Betainingsfilen (PDF-format)

innefattande sända betalningar sparas i gemensam mapp och sänds till plusgirot.

Behörighet till att gå in i den gemensamma mappen innehas inte av alla

medarbetare. Leverantörsutbetalningar kan makuleras, men ändringar i
betalningsfilen kan inte göras. Om en differens uppstått måste manuell kontering

göras. I avsnitt 5 redogörs för manuella utbetalningar.

Det finns inga spärrar i systemet som begränsar att samma person som lagt upp en

leverantör inte kan genomfdra en utbetalning till samma leverantör. Interna regler

finns uppsatta av ekonomiavdelningen för att omöjliggöra detta. Dessa regler

innebär att samtliga personer som kan skicka betalningar och lägga upp nya

leverantörer inte har attesträtt. I samband med granskningen framkom dock att en

person på ekonomiavdelningen har behörighet att utföra alla tre steg, d v s

registrera ny leverantör, attestera samt skicka betalning. Kommunen avser dock att

ändra behörigheten för denna person.

Ersättare i DCE registreras själv av den medarbetare som ska ersättas. Ersättaren

måste dock ha samma behörighet, saknas ansvar kan fakturor inte hanteras.

Exempelvis kan ekonomichefen ersättas av kommuncontroller och

redovisnings ansvarig.

För närvarande sker en genomgång av kommunens ieverantörsregister av en

projektanställd inom kommunen. Huvudsyftet med arbetet är att se till att
organisationsnummer finns registrerar för samtliga leverantörer i
leverantörsregistret. I samband med genomgången kontrolleras felupplägg, gamla

uppgifter, factoringsbolag, m m. Arbetet beräknas vara klart under våren 2074.
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Verifiering av leverantörer
Inom ramen för granskningen har vi tagit del av kommunens leverantörsregister.
Utifrån leverantörsregistret har en kontroll gjorts genom att jämföra antal
registrerade leverantörer mot antal registrerade organisationsnummer. Med
bakgrund av kontrollen kan vi konstatera att kommunen har totalt 79ro
leverantörer i sitt leverantörsregister. Av dessa förekommer 7oB4 (89,6 %)

leverantörer en gång, zz6 (2,9 %) leverantörer förkommer två gånger och

resterande 6oo (7,6 %) leverantörer förekommer mellan tre och 4z gänger.

Bedömning
Genomförd verifiering påvisar att majoriteten av leverantörerna förekommer en
gång i kommunens leverantörsregister. Vi gör dock iakttagelsen attzzíleverantörer
forekommer två gånger och att tio till 19 leverantörer förkommer 22 till zB gånger.

Detta tyder på att kommunen inte rensar sitt leverantörsregister. Vi ser det dock
som positivt att en projektanställd inom kommunen för närvarande går igenom
kommunens leverantörsregister.

Det har noterats att det saknas spärrar i ekonomisystemet som omöjliggör att en

handläggare som arbetar med den löpande faktureringen även kan registrerar nya
leverantörer. Enligt uppgift har denna brist identifierats och kommunen har
åtgärdat detta genom att inte tilldela behörigheter som omfattar attesträtt samt
befogenhet att registrera nya leverantörer. Dock fìnns det en medarbetare centralt
som kan utföra samtliga steg i flödet. Enligt uppgift ska kommunen åtgärda detta,
vilket bedöms positivt.
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4. Attest och behörígheter
4.7. Stgrande och stödjande dokutnent
Vallentuna kommun har ett styrande och stödjande dokument kring hanteringen av

attest och behörigheter. Nedan ges en kort beskrivning av det dokument som

kommunen bedömt relevant för denna granskning gällande attest och behörigheter.

Reglemente för kontroll av verifìkationer- attestreglemente
Dokumentet (antaget av kommunfullmäktige zoo6-rz-18) anger att verifikationer
ska attesteras innan de bokförs. Kommunen tillämpar följande attestformer:
sakgronskningsattest (namnteckning eller elektronisk signatur) som innebär
kontroll mot leverans/prestation samt uträkning, beslutsattest (namnteckning eller
elektronisk signatur) som medför kontroll mot underlag/beställning/beslut och

villkor, saml b ehörig hets atte st ( namnteckning) som innebär kontroll av behörighet.

Beslut om att utse beslutsattestanter och ersättare till dessa ska fattas av nämnd
eller förvaltningschef. Dessa ansvarar även för att en aktuell forteckning ska finnas
och delges ekonomiavdelningen.

Målsättingen med reglementet är att säkerställa följande; prestotion (varan eller
tjänsten har levererats från kommunen), bokforíngsunderlag (verifikationen

upp$'ller kraven enligt god redovisningssed),betolningsuillkor (betalning sker i rätt
tidpunkt), bokforingstidpunkt (bokföring sker i rätt tidpunkt och i rätt
redovisningsperiod), kont ering (transaktionen är rätt konter ad), b e slut
(transaktionen överensstämmer med beslut av behörig beslutsfattare).

Verifiering
Som ett led i granskningen har vi tagit del av följande nämnders/enheters beslut om
attestanter och ersättare; kommunledningskontoret, fritidnämnden, barn och

ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen och

socialförvaltningen. Observera att samtliga beslut är från 2ot3, utom
kulturförvaltningens beslut som är från zorz.

Vidare har vi tagit del av attestbehörighetsspecifikationer (zor3-rr-n) från
ekonomiavdelningen där samtliga beslutsattestanter för respektive enhet anges.

Bedömning
I kommunens ekonomisystem tillämpas två roller, attestant och sakgranskare.

Spärrar i systemet omöjliggör för dessa roller att utgöras av samma person.

Vi kan konstatera att det finns en förteckning över beslutsattestanter och andra

attestanter.
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4,2. R:utínftr upplägg och borttøg øu øttest och
behörígheter

Attesträtten i Vallentuna är uppbyggd utifrån ansvar. Det är en decentraliserad
organisation där samtliga medarbetare kan göra inköp, det enda som krävs är att
referensnummer lämnas vid inköp. Dock krävs det ett godkännande från chefen
först. Beslutsattestanter utgörs av ansvariga chefer ute på verksamheterna.
Sakgranskning sker av den som lämnat referens på fakturan, det vill säga av

beställaren.

Enligt kommunens attestreglemente ska varje nämnd ansvara för att upprätthålla
en aktuell förteckning över utsedda attestanter. Attesträtten knyts till befattning
eller person tillsammans med angivande av eventuella begränsningar.

Attesträtt ligger separat från behörigheter, vid upplägg av attesträtter ska en kopia
på namnunderskifter alltid skickas till ekonomiservice och sparas i särskild pärm.
DCE-administratörerna i respektive förvaltning registrerar nya attesträtter på

uppdrag via e-post från ansvarig chef. Det finns nio olika roller i systemet, varav
sakgranskningsrollen och konteringsrollen utgör grunden för rollerna. Beroende på

hanteringen i systemet ges olika roller och rättigheter i behörigheten. Det finns en

person centralt som kan lägga upp nya roller för behörigheter i Control. DCE-

administratörerna ansvarar själva för rollerna inom sin enhet. Det framkommer att
DCE-administratörerna upprättar egna förteckningar över rollerna inom sin enhet.

Vid avslut ansvarar närmsta chef för att avslut av behörighet elier attesträtt sägs

upp. Avslut ska ske via skriftlig eller muntlig överenskommelse. Skickas en faktura
till någon som inte längre arbetar kvar fl¡tas denna per automatik till kön
"överskriden tid", för att eliminera risken att en faktura blir liggande obehandlad.
Vad gäller uppföljning av avslut av sakgranskare, kan detta enligt uppgift dröja.

Verifiering av attest o behörigheter
Som ett led i granskningen har verifiering skett av attest och behörigheter.
Verifiering har skett av ett urval registrerade attestanter från olika förvaltningar i
kommunen. Totalt har z5 olika attestanter och 25 ansvar kontrollerats. Kontroll har
skett av att det finns ett formellt beslut, av nämnd eller förvaltning, för registrerade
attestanter i kommunens ekonomisystem.

Två kontroller har gjorts, kontroll ¡ har skett genom att ansvar enligt nämndens

beslut har stämts av mot registerad attestbehörighet i kommunens ekonomisystem
av,kontroll zhar skett genom att registrerad attestbehörighet i kommunens
ekonomisystem har stämts av mot nämndens beslut avbeslut- och
behörighetsattestanter. Kontrollen redovisas i nedanstående tabell.
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JaJa 101722

JaJa 103t2t
JaJa 777101

Ja.Ia 779tt6
JaJa to7ro6

244 JaNej342
JaJa z6o247
JaNej 242-342233
JaNej 247gBs

Ja.Ia 267244

JaJa 502507
JaJa 503504
,IANej 504507
JaNej 505506
Nej506502 Nej

Nej63t6s6 Ja
66s Ja6sg Ja

420 Nej64t Ja
6s+ Ja6+s Ja

642 Ja6+z Ja

70o Ja725 Nej

707 Ja727 Ja

702 Ja72t Ja

700-799 Ja723 Ja

770 Ja724 Ja

Ansvar enligt
registrerad
attestbehörighet i
DCE stämmer
överens med
nämndbeslut

2 Ansvar enligt
registrerad
attestbehörighet
i DCE

Ansvar enligt
nämndbeslut
stämmer
överens med
attestbehörighet
i DCE

1 Ansvar
enligt
nämndbeslut

Bedömning
Upptägg av nya behörigheter görs via e-post elier blankett. Vid upplägg ska, enligt

kommunen, namnunderskrifter bifogas till ekonomiavdelningen. I samband med

genomförd verifiering har vi endast erhållit namnunderskriftsblanketter för
kommunledningskontoret och fritidnämndens. För övriga förvaltningar har

nämndbeslut erhåÌlits.

Nämndens årliga uppföljning av attest och behörigheter ses av kommunen som en

kontroll i sig. Det finnas inte någon skriftlig rutin för när uppfoljning av attest och
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behörigheter ska ske. Kommunen medger att uppföljning av sakgranskare kan
dröja. Det fìnns inte heller någon rutin för avslut av attest eller behörigheter. Vidare
bedöms förteckningen inte vara aktuell då genomfördverifiering av attest och

behörigheter visar på att det i tio fall av 5o inte stämmer överens med kommunens
attestbehörighet i ekonomisystemet eller avbeslut som fattats av nämnd/via
delegation av förvaltningarna.
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S. Mo;nuellautbeto"Iníngor
5.7. Stgrande och stödjande dokutnent
Vallentuna kommun har två dokument kring hantering av manuella utbetalningar,
vilka beskrivs nedan.

tiner för hantering av manuella utbetalningar
Dokumentet är utformat av kommunledningskontoret zor3 och omfattar riktlinjer
och rutiner för registrering, bokföring och avstämning av in- och utbetalningar.
Rutinbeskrivningen avser in- och utbetalningar som inte betalas via fil för både
Vallentuna kommun och AB Össebyhus samt redogör för hanteringen av dagliga
betalningsuppdrag. Bland annat beskrivs att utbetalningar via internetbanken alltid
utförs två i förening genom alt Person r registrerar och signerar betalningarna med

elegitimation dag r (totalbelopp max zoo tkr/dag), följt av att Person z
kontrollerar samtliga utbetalningar dag z. Detta innebär att den medarbetare som
registrerar betalningarna aldrig ska vara samma densamma som den som utför
kontrollen efterföljande dag. Skulle betalningarna överstiga 2oo tkr krävs

ekonomichefens tillåtelse för att skicka ett betalningsuppdrag till banken. Innan en

betalning registreras ska Personr kontrollera att den manuella betalningen är
korrekt och har signerats av attestberättigad person. Vidare beskriver dokumentet
att kontantuttag endast kan utföras under förutsättning att det görs två i förening
med minst en redovisningsansvarig, controller eller ekonomichef. Detta då ingen ur
personalen själv kan teckna kontot.

Skapa och sända filer för betalning
Dokument utgör en instruktion för att skapa och sända fìler för betalning, utformat
av kommunledningskontoret zot z. Betalningsfilen skapas genom att hämta
underlag för leverantörsbetalningar från Control. Instruktionen beskriver att
följande kontroller görs innan fìlen skickats för betalning: rimliga förfallodatum,
kontroll av omslutning och rimligheten i högre belopp.

5.2. Interujuer rnedberördo, Qiänstetnän
Kommunen publicerar inte ovanstående styrande/stödjande dokument för
manueìla utbetalningar på intranätet. Syftet är att inte "uppmuntra" till manuella

utbetalningar, den som vill göra en manuell utbetalning måste därför kontakta
ekonomiavdelningen som utför betalningen. Kommunen strävar efter att göra så få

manuella utbetalningar som möjligt.

Manuella utbetaìningar går utanför reskontran och direkt via bankens
internettjänst i betalningsfilen. En manuell utbetalning består oftast av

löneförskott, handkasseinnehavare redovisar sin kassa, BUF skickar
vårdnadsbidrag och praoersättningar. Bankfullmakt innehas av fem medarbetare

centralt och omfattar behörighet att attestera manuella utbetalningar uppgående till
2oo tkr per dag. Vid högre belopp ska betalningen skickas direkt till banken av

ekonomichefen som har en högre behörighetsgräns. Tidigare fanns en
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behörighetsgräns om 20 mnkr per dag, dock har Vallentuna kommun valt att
begränsa behörigheten.

Idag utförs betalningar till svenska bankkonton och utlandsbetalningar direkt hos

banken, kommunen planerar dock att i framtiden lägga in aktiviteten i DCE. Konton
lagras inte i banksystemet. Vid en engångsöverföring utf,árdas en blankett som
underlag. Vid kontroll ska sakgranskaren bl a kontrollera att signaturen på

underlaget är korrekt. Ytterligare en kontroll görs dagen efter utförd betalning då

någon annan bokför transaktionen mot kassan.

Alla betalningar i sker via Nordea. Kommunen använder även Handelsbanken, men

då endast vid kontantinsättning och i undantagsfall för kontantuttag. Uttag sker
alltid wå i förening.

Verifiering av manuella utbetalningar
I samband med granskningen har kopia på kommunens fem bankfullmakter
erhållits och kontroll har skett av att beloppsbehörigheten uppgår till zoo tkr per
dag.

Vi har inom ramen för granskningen även tagit del av kommunens transaktioner
avseende manuella utbetalningar för perioden 2o1g-o1-o2 till zor3-rr-r4, vilka
uppgår r o57 transaktioner. Av dessa har totalt 3o underlag från följande
förvaltningar/enheter granskats: kommunledningskontoret, fritidnämnden, barn-
och ungdomsnämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen och
socialförvaltningen. Kontroll har skett av att det fìnns tillräckliga underlag för
utbetalningen samt att dessa har kontrollerats av sakgranskare och beslutsattestant.

Bedömning
För sticþrovet av fakturor kan vi konstatera att samtliga har en kontrollerats av

sakgranskare och beslutsattestant.

I två fall saknas tillräckliga underlag. Dessa två bedöms inte innehålla den
information som behövs för att kunna förstå och kontrollera betalningarna. Vi
noterar också att kontrollen av underlag för manuella utbetalningar kan förbättras
centralt. 15 av underlagen inkom först under granskningen.
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6. Austätnníng rnot kontrolbnãI

Uppffllt
Vi har tagit del av och kan konstatera att
det finns dokumenterade
riktlinjer/anvisningar kring hantering
av leverantörsfakturor.

Därutöver finns särskilda
riktlinj er/anvisningar avseende
manuella utbetalningar.

Det finns dokumenterade
riktlinjer/anvisningar kring hantering
av leverantörsfakturor

Delvis uppffllt
Det finns en förteckning över
medarbetare med attesträtt. Denna
följs upp årligen.

Utifrån vår verifiering av attest och
behörigheter kan vi ytterligare notera
att i ro fall stämmer inte kommunens
attestförteckning i ekonomisystemet
överens med beslut som har fattats av
nämnd eller via delegation av
förvaltningarna.

Det finns en aktuell förteckning över
beslutsattestanter och ev andra
attestanter

Ej tiilämpligt
Kommunen använder en extern
scanningstjänst.

Det fïnns en samlad dokumentation
över vilka som har behörighet i
scanningssystemet och vilken
behörighet de har

Ej tiilämpligt
Kommunen använder en extern
scanningstjänst.

Upplägg av behörigheter i
scanningssystemet sker utifrån
tillräckliga underlag och av behörig
person

Ej uppffllt
Det framkommer inte finnas någon
skriftlig rutin för när uppföljning eller
avslut av behörigheter skall ske.

Upplägg av nya behörigheter samt av

förändringar av behörigheter följs upp
regelbundet

KommentarKorrtrollmål
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Upplägg av nya leverantörer i
leverantörsregistret sker av oberoende
person, d v s av någon annan än den
som löpande arbetar med
fakturahanteringen

Delvis uppfyllt
Det saknas spärrar för att upplägg och
borttagande av leverantörer i
leverantörsregistret ska kunna utföras
av samma person som gör
utbetalningen. Enligt uppgift har denna
brist identifierats och kommunen har
åtgärdat detta genom att inte tilldela
denna typ av behörighet. Dock finns en
person centralt som kan utföra samtliga
steg i flödet, vi ser det som positivt att
kommunen ska åtgärda detta.

Fakturor och utanordningar innehåller
den information som
behövs för att kunna förstå och
kontrollera betalningarna

Delvis uppS'llt
Utifrån verifïeringen av stickprovet
kan vi konstatera att samtliga manuella
utbetalningar kontrollerats av

sakgranskare och beslutsattestant. Dock
kan vi konstatera att det i wå av 3o fall
saknas tillräcldiga underlag. Dessa två
bedöms inte innehålla den information
som behövs för att kunna förstå och
kontrollera betalningarna.

Vi noterar också att kontrollen av

underlag vid utanordningar i vissa fall
inte är tillräcklig, Ekonomiavdelningens
rutin bör förbättras avseende detta. 15

av underlagen inkom först under
granskningens gång.
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