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Ekonomiavdelningens kommentarer och förslag till åt-
gärder på revisionsrapporten ”Granskning av intern 
kontroll i kommunens huvudboksprocess”

Ref 4.2/4.4 Ekonomisystemet Raindance/Fasta data
En blankett har tagits fram som skall fyllas i varje gång en förändring av 
styrtabeller i ekonomisystemet förändras. (Blanketten fylls inte i vid kod-
uppdateringar och attestförändringar.)

Blanketten skrivs på av den som gjort förändringen och arkiveras i pärm hos 
systemansvarig. 

4.2 Ekonomisystemet Raindance
Utförlig systemdokumentation skulle ha varit med i leveransen från CGI. 
CGI har under hösten tagit fram en systemdokumentation för Raindance 
som innefattar följande områden:

• Ekonomistyrning (EK)

• Bokföringsorder

• Kundreskontra (KR)

• Leverantörsreskontra (LR)

4.2.1 Webportalen Raindance
Ekonomiavdelningen anser att den fakturahandläggare som löpande gör fak-
turor har bäst kunskap när det gäller konteringar av kundfakturor.

Mängden kundfakturor (20 748 st till och med aug 2015) gör det också 
omöjligt för attestanter att attestera varje enskilt dokument.

Punkten föreslås därför lämnad utan åtgärd.

3.2 Behörighetsadministration
När det gäller användare från CGI så anser ekonomiavdelningen att suppor-
ten bör ha en egen inloggning så att vi lätt och snabbt kan få hjälp vid be-
hov. Ekonomiavdelningen anser inte att det hjälper att ta bort den ständiga 
accesen. Revisorerna pekar på risken för felaktig redovisning och ekonomi-
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avdelningen anser att CGI kan påverkar redovisningen på ett felaktigt sätt 
även när dom tillfälligt fått inloggning. Ekonomiavdelningen föreslår därför 
följande åtgärder:

• Vill CGI logga in i systemet skickar dom ett mail till ekonomiavdel-
ningens supportmail med hänvisning till det supportärende/övrigt 
ärende som dom skall jobba med.

• Ekonomiavdelningen jämför därefter mail med inloggnings-logg.

• Har inloggning skett utan att mail har skickats kommer detta att 
ifrågasättas till CGI.

Ekonomiavdelningen har dessutom fått följande information från CGI:

CGI:s generella sekretessavtal
Alla våra anställda har vid anställningen skrivit på sekretessavtal, där det 
ingår formulering om att kunders uppgifter inte får spridas. Vi signerar ock-
så årligen CGI:s Code of Ethics and Business Conduct (ingår i CGI Funda-
mental texts, som nås via https://www.cgi.com/en/investors/corporate-  go-
vernance/fundamental-texts  ), där det ingår formulering om att kundens in-
frastruktur och information endast får användas för att lösa kunduppdraget 
och att vi i alla lägen skall skydda kundens infrastruktur och information.

 Specifika CGI-användare som idag finns upplagda på grund av att systemet 
är nyimplementerat ses över efter att bokslut 2015 är klart. 

4.3 Behörighetsadministration – Segregations of duties
Ekonomiavdelningen kommer under 2016 se över och eventuellt uppdatera 
nylägena i några av dom ekonomiska processerna. En del i detta arbete blir 
att se över rollfördelningen.

4.3 Behörighetsadministration – lösenordssättningar
Det lösenord som avses är enbart det som man använder till Raindance 
Classic (Klienten). Det är endast ett fåtal användare som har behörighet till 
denna modul via direktinloggning (ekonomiavdelningen samt någon faktu-
reringsassistent).

Ekonomiavdelningen har lagt lösenordskrav som innebär att minst 2 siffror 
och 2 bokstäver ska ingå i lösenordet. Totalt måste lösenordet bestå av minst 
6 tecken.

4.3.1 Upplägg/ändring av användare
Ekonomiavdelningen har tagit fram ett formulär på intranätet där ansvariga 
chefer skall anmäla åtkomst till ekonomisystemet, beställarreferenser och at-
tester.
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Det som fylles i i detta formulär skickas via mail till ekonomiavdelningens 
supportmail. 

Vid mindre uppdateringar krävs endast ett mail som lagras i en på ekonomi-
avdelningen gemensam mapp (elektronisk).

Formuläret beräknas tas i bruk under 2016.

4.3.2 Borttag av användare – Avslutade anställningar
Under hösten 2015 kartläggs anställningsprocessen. Frågan som avser hur 
information skall kommuniceras till systemansvarig när det gäller avslut av 
anställning behandlas i kartläggningen.

4.3.2 Borttag av användare – Periodisk genomgång
Användarförteckning inklusive behörighetsnivå skickas ut till verksamhets-
chefer enligt rutin för attestkontroll, se nedan.

4.3.3 Attestreglemente – Uppdatering
Nytt attestreglemente kommer arbetas fram under 2016.

4.3.3 Attestreglemente – Dokumentation av förändringar
Mail som kommer till ekonomiavdelningen som avser förändrade attesträt-
tigheter sparas fr.o.m. juni 2015 elektroniskt i särskild mapp.

4.3.3 Attestreglemente – Periodisk genomgång
Ekonomiavdelningen kommer årligen göra ett utdrag ur systemet på samtli-
ga attester och skicka detta till verksamhetscheferna. Dessa går igenom lis-
tan och skriva på att denna stämmer.

4.4 Fasta data
Ekonomiavdelningen har under hösten utrett möjligheten att göra utbetal-
ningar via SUS inom de områden där vi i dag hanterar kontonummer (div 
bidrag, kreditfakturor och överinbetalningar). Detta skulle innebära att ban-
ken är registerhållare för kontonummer och vi endast anger personnummer 
vid utbetalningar. Tester pågår.
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I de fall kontonummer lämnas till kommunen skall detta ske skriftligen på 
framtagen blankett eller via mail.

Rutin för granskning av förändringar i leverantörsreskontran upprättas. För-
ändringar som är kopplade till betalinformation granskas (ej förändringar 
avseende namn, adress och dylikt).

4.5 Manuella bokföringsordrar - Skapa
Tyvärr ger inte systemet oss möjlighet att bestämma vilka som skall kunna 
skapa bokföringsordrar på så vis att om vi tar bort möjligheten att kunna 
skapa bokföringsordrar så kan inte heller attestanter attestera bokföringsord-
rar. Ekonomiavdelningens absoluta målsättning är att hantera så många på-
skrifter som möjligt elektroniskt då vi tror att detta ökar säkerheten. Vi vill 
alltså att attester av bokföringsordrar skall ske elektroniskt.

För att ändå säkerställa riktigheten av bokföringsordrar genomförs följande:

1. En Smartassguide på hur man skapar en bokföringsorder har skapats. 
En länk i Raindance inkorg till guiden läggs upp.

2. Följande efterkontroll görs i delårsbokslut och bokslut:

• Samtliga bokföringsordrar som går mot kontoklass 1 och 2 efter-
kontrolleras på så vis att bokslutsbilagor skrivs för dessa konton. 
Skulle det vara fel på bokföringsordrarna upptäcks detta vid bok-
slutsavstämningen.

• Bokföringsordrar skapade inom kontoklass 56 och 57 kontrolle-
ras. PO-snurran körs automatiskt när något bokförs på kontoklass 
50 och 51 därför bör inga bokföringsordrar vara gjorda inom 
kontoklass 56 och 57. Undantaget är bokslutstransaktioner så 
som exempelvis bokning av semesterlöneskuld.

• Enbent interna transaktioner kontrolleras. 

4.5 Manuella bokföringsordrar – Efterkontroll
Se ovan.
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4.6 Aditro Personec Lön, EDP Future, Procapita, Viva 
En rutinbeskrivning tas fram under 2016 som kommer innebära krav på att 
ett mail från Raindance där det står angivet antal fakturor skrivs på och arki-
veras tillsammans med ett utdrag från försystemet (där antal fakturor står 
angivna).

När det gäller bokföringsfiler kontrolleras skickat antal rader mot antal in-
lästa rader.

4.6 Aditro Personec Lön – Avstämningskontroll Raindance/-Per-
sonec
Det kvitto som skapas i samband med lönekörningen är en loggfil som an-
ger summan att utbetala, alltså den summa som bokförs på konto 2870.

Ekonomi- och personalavdelningen anser därför att kontroll ej kan göras på 
annat sätt än vad som redan görs idag, alltså via avstämning av konto 2870.

4.6 Aditro Personec Lön – Avstämningskontroll Bank/Personec
Loggfilen från Personec Lön skrivs ut och signeras/dateras och lämnas med 
till ekonomiavdelningen som underlag för bokföringen av utbetalningen. 
Start fr.o.m. 2016.

4.6 Aditro Personec Lön – Godkännande av betalfil
Den person som kör lönen signerar filen med en kod som Swedbank har le-
vererat i rekommenderat brev.

Loggfilen som nämns i punkten ovan innehåller uppgift om orimligt höga 
löner. Beloppsgräns för detta är 55 tkr. Loggfilen signeras enligt ovan. 

I ett tidigare skede markeras nettolöner större än 30 tkr. Respektive lönead-
ministratör kontrollerar riktigheten i dessa löner. 

4.7 EDP Future
VA-assistenten kommer fr.o.m. hösten 2015 jämföra bokfört belopp i Rain-
dance med fakturerat belopp i EDP Future. Signering sker på utskrivet un-
derlag.

4.8 Procapita
Utbildningsassistenten kommer från och med novemberkörningen av avgif-
terna att signera och sätta datum på underlag för utförd kontroll.

4.9 VIVA
Underlagen sparas sedan tidigare. Ekonomiassistenten signerar som bevis på 
kontroll av belopp fr.o.m hösten 2015.

4.10 Scannade fakturor S4F - Avstämningskontroll
Fakturor som saknar ett eller flera informationsfält fastnar i ”Centralen”. 
Beroende på tid på dygnet kommer en felaktig faktura att hanteras samma 
dag eller dagen efter (eller eventuellt ännu senare om man mer avancerat be-
höver söka ex rätt mottagare). Man kan alltså inte med säkerhet säga att det 
antal fakturor som har avlämnats av S4F också är det antal som registrerats 
på ett exakt datum.

Denna punkt föreslås därmed lämnas utan åtgärd.
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4.10 Scannade fakturor S4F – Underlag
När det gäller underlag för själva mottagningsattesten så anser ekonomiav-
delningen att dessa inte behöver sparas om fakturan för övrigt är komplett. 
Den elektroniska attesten är beviset för utförd kontroll.

4.11 SVE-fakturor
Varje fil är en faktura, därför går det inte att kontrollera själva filerna.

Fakturor som saknar ett eller flera informationsfält fastnar i ”Centralen”. 
Beroende på tid på dygnet kommer en felaktig faktura att hanteras samma 
dag eller dagen efter (eller eventuellt ännu senare om man mer avancerat be-
höver söka ex rätt mottagare). Man kan alltså inte med säkerhet säga att det 
antal fakturor som har avlämnats av Inexhange också är det antal som regi-
strerats på ett exakt datum.

Denna punkt lämnas alltså utan åtgärd.

När det gäller punkt 2: Ekonomiavdelningen kontrollerar att ”Centralen” är 
tom i samband med att bokföringen stängs vid bokslut.

4.12 Manuellt skapade fakturor
Sammanställningssida i execelfilen jämförs med överföringsrapportens sista 
sida så att man ser att antalet fakturor är samma. Signering på underlaget 
görs.

4.13 Extern utskrift av kundfakturor
Utifrån från Strålfors ankommet mail kontrolleras antalet fakturor i 
ekonomisystemets utskriftslogg. Ekonomiavdelningen startar med 
kontrollen hösten 2015.

4.14 Inkassofil till Intrum Justitia
Ekonomiavdelningen har tagit hjälp av CGI för att upprätta filflöden till 
inkassobolag. Uppstart under hösten 2015.

Påminnelser har skickats ut enligt plan hösten 2015.

4.15.1 Inbetalningar – Fullständighetskontroll
Ivägskickande av filen är automatiserad, se nedan.

4.15.1 Inbetalningar – Autogirofil
Betalningsuppdraget skickas sedan i juni dagligen per automatik till BGC.

4.15.2 Utbetalningar 
Ekonomiavdelningens förslag är att göra följande kontroll:

Fakturor som överstiger 500 tkr och där motparten inte är en offentlig 
organisation kontrolleras innan betalfilen skickas iväg. Med kontroll menar 
vi följande:

1. Belopp stämmer överens med fakturabilden (alltså inte feltolkat).

2. Att bankgirot stämmer överens med fakturabilden.

Utifrån kontrollen ovan signerar ekonomiassistent betalningsunderlaget.

När det gäller ”orimliga leverantörer” så anser ekonomiavdelningen att detta 
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kontrolleras i ett tidigare skede. Innan betalspärren på leverantören tas bort 
kontrolleras följande:

• Bankgiro på BGC:s hemsida.

• Namn och f-skatt på allabolag.se.

• Att leverantören ej är en bluffleverantör på Svensk handels 
varningslista.

Manuella betalningar kontrolleras redan idag men ingen formell beskrivning 
finns. Ekonomiavdelningen tar fram en rutinbeskrivning under 2016 som 
innebär att ekonomiavdelningen skall kontrollera att det är rätt 
beslutsattestant som har attesterat utbetalningen (underskrift kontrolleras 
mot kostnadsställe och attestlista). Kontrollen avser utbetalningar direkt via 
bank. Två personer i förening godkänner utbetalningen. Övriga 
utbetalningar attesteras i ekonomisystemet och kontrollen är därmed 
automatiserad.
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