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1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat 
attesthantering av leverantörsfakturor inom kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden 
samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Enligt kommunallagen ska nämnderna var och 
en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål fullmäktige har 
beslutat, samt säkerställa att den interna kontrollen hanteras på ett tillfredställande sätt.  
 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen knutet till hantering av 
leverantörsfakturor i allt väsentligt är tillräcklig. Vi har dock noterat ett antal 
utvecklingsområden. Nedan redovisas våra huvudsakliga iakttagelser: 

 
✓ Det finns i allt väsentligt ändamålsenliga riktlinjer samt tydliga rutiner för 

attesthantering av leverantörsfakturor. Efterlevnad av riktlinjer och rutiner säkerställs 
till stor del genom automatiska kontroller inbyggt i ekonomisystemet. Vår granskning 
har visat att hanteringen av leverantörsfakturor sker i enlighet med attestreglementet. 

 
✓ Vid vår granskning kan vi konstatera att det finns en aktuell attestantförteckning som 

redogör för vem som har rätt att godkänna samt attestera fakturor i enlighet med 
reglementet. Här har kommunstyrelsen vidtagit åtgärder under året.  
 

✓ Vi har noterat att attestbehörigheter i ekonomisystemet kan avvika från fastställda 
attestantförteckningar. Den avvikelsen som vi har noterat i vårt stickprov rör att det 
har saknat en aktuell attestantförteckning för en anställd medan attestbehörigheten i 
ekonomisystemet har varit korrekt. Det finns idag inga kontroller eller uppföljningar av 
ändringar/ tillägg av behörigheter i systemet.  

 
✓ Vidare har vi noterat att det inte förekommer något attestkrav för ändringar av fast 

data i systemet. Det innebär att ändringar i leverantörsuppgifter inte kräver 
godkännande. Därutöver saknas beloppsbegränsningar i ekonomisystemet som 
säkerställer att transaktioner sker på ett korrekt sätt enligt framtagna 
delegationsordningar.  

 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Säkerställa att det finns aktuella riktlinjer och rutiner för kontroll samt uppföljning av 
ändringar/ tillägg i ekonomisystemet avseende leverantörsuppgifter och rättigheter. 
Detta i syfte att hindra och förebygga felaktig hantering samt oegentligheter vid 
betalning av leverantörsfakturor. 

 Tillse att ändringar av fast data i ekonomisystemet följer rätt behörighet och 
förfarande. 

 Säkerställa att rutiner finns för uppföljning att transaktioner följer beslutade 
delegationsordningar. 

 Se över behörigheter för medarbetare i ekonomisystemet. 
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Att attestera en faktura är detsamma som att godkänna den. Brister i attesthantering kan 
leda till såväl ekonomisk skada som förtroendeskada för kommunen. Kommunstyrelsen och 
övriga nämnder behöver därför arbeta förebyggande och upprätta ändamålsenliga rutiner 
och regelverk för att reducera risken för avsiktliga och oavsiktliga fel vid betalning av 
leverantörsfakturor. Det behöver även finnas systematiska och strukturerade kontroller för 
uppföljning och upptäckande av oegentligheter.   
 
Utifrån genomförd riskanalys för 2019 har revisionen beslutat att genomföra en granskning 
av kommunens rutiner för attesthantering rörande leverantörsfakturor.  

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen säkerställt en ändamålsenlig 
attesthantering avseende leverantörsfakturor.  
 
I granskningen besvaras följande delfrågor:  
 

 Har aktuella och ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för attest av leverantörsfakturor 
upprättats och formellt beslutats? 

 Finns aktuell attestantförteckning som tydligt redogör för vem som har rätt att 
godkänna och attestera fakturor i enlighet med reglementet? 

 Säkerställs att attestbehörigheter stämmer överens i attestantförteckning och 
ekonomisystem (samt belopp utifrån delegationsordning), t.ex. vid 
personalomsättning? Vilken uppföljning finns för att säkerställa att regler och riktlinjer 
avseende attest efterlevs?  

 Finns tydliga rutiner avseende vem som har behörighet att lägga till nya leverantörer i 
leverantörsregistret? 

2.3. Genomförande 

Granskningen grundas på dokumentstudier samt intervjuer (se bilaga 1). Ett stickprov 
bestående av 25 leverantörsfakturor inom berörda nämnders verksamhetsområden har 
granskats avseende attesthantering. Intervjuer har genomförts med berörd personal inom 
kommunstyrelseförvaltningen avseende aktuella rutiner samt behörigheter att lägga till nya 
leverantörer i ekonomisystemet. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska 
rapporten. 
 
Urvalet av fakturor baseras på en bedömning av ovanliga konton av större karaktär utifrån 
resultaträkningen. Fokus har legat på externa kostnader. Utifrån storleken på de granskade 
nämndernas verksamheter har 10 stickprov tagits inom kommunstyrelsen respektive vård- 
och omsorgsnämnden samt 5 stickprov inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Kostnaderna har varit högre inom kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden. Vid 
granskningen noterade vi att ett flertal kostnader kom från samma leverantör. I dessa fall har 
fakturan med störst belopp från leverantören kontrollerats under den period som granskats.  
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2.4. Ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

2.5. Avgränsningar 

Granskningen har avgränsats till att avse attesthantering rörande leverantörsfakturor.  
 

3. Revisionskriterier 

3.1. Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6§ 

Enligt kommunallagen 6 kap. 6§ ska nämnderna var och en inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt.  

3.2. Attestreglemente 

Attestreglementet för Oxelösunds kommun fastställdes av fullmäktige 2011-05-10. 
Reglementet omfattar kommunens ekonomiska transaktioner, inklusive in- och utbetalningar, 
löneadministration för kommunens anställda, interna transaktioner, medelsförvaltning samt 
medel som kommunen åtagit sig att förvalta och/eller förmedla.  

Syftet med attestreglementet är att ange regler för attesträtt, samt att redogöra för de skilda 
attestmoment/ -kontroller av ekonomiska transaktioner som uppkommer i samband med att 
faktura erhålls mot beställning. Samtliga ekonomiska transaktioner kräver minst två attester. 
De två obligatoriska attesterna kan inte utföras av samma person. Detta för att ingen person 
ensam ska hantera en transaktion från början till slut. Följaktligen kan beslutattest ej utföras 
av den som mottagit faktura för att vid första skedet mottagnings-/granskningsattestera den. 
Sedan krävs beslutattest på samtliga fakturor för att dessa ska kunna gå vidare till betalning.  

 
 

 

 
Mottagningsattest: Kontroll av leverans/prestation mot beställning 
 
Granskningsattest: Kontroll mot avtal, taxa, bidragsregler samt kontroll av pris och betalningsvillkor 
 
Beslutsattest:  Kontroll mot beslut, kontering och anslag 
 
Behörighetsattest: Kontroll av beslutsattestants behörighet vid utbetalning 
 

 

Faktura Gransknings-/ mottagningsattest Beslutattest 
Utbetalning 
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4. Granskningsresultat 

 

4.1. Riktlinjer och rutiner för attest 

4.1.1. Iakttagelser 

Utöver attestreglementet har vi i granskningen inte mottagit några dokumenterade riktlinjer 
eller rutiner för attest. Efterlevnad av attestreglementet säkerställs främst genom automatiska 
kontroller inbyggt i kommunens ekonomisystem Raindance.  
 
Referenskoden på en leverantörsfaktura är utgångspunkt för den automatiska hanteringen 
av fakturan, dvs. koden avgör vem mottagaren är. Vid felaktig referenskod hanterar 
ekonomiavdelningen fakturan manuellt genom att vidare cirkulera fakturan (som då har 
fastnat i kommunens fakturacentral) till rätt användares inkorg. Utifrån genomförd 
fakturagranskning kan vi konstatera att fakturor emellanåt fastnar i fakturacentralen till följd 
av saknad eller felaktig referenskod, varpå manuell hantering av ekonomiavdelningen har 
varit aktuell. 
 
Det finns dock ingen behörighetsstyrning kopplat till referenskoden utan oftast är det en 
administratör på mottagande förvaltning som vet hur leverantörsfakturan ska konteras 
varmed denne gransknings-/ mottagningsattesterar fakturan. Leverantörsfakturan kan inte 
attesteras av en och samma person, utan ekonomisystemet kräver ytterligare en attest från 
en behörig anställd s.k. beslutattestant. Granskningen visar att hanteringen av fakturorna i 
vårt stickprov har skett på ett korrekt sätt utifrån fakturaunderlagen samt dess innehåll. I 
vissa fall noterade vi att medarbetare/ administratörer inom samma arbetsgrupp som utför 
samma arbetsuppgifter täcker upp för varandra. Därutöver kan en tillfällig ersättare utses vid 
behov vilket är förenligt med fastställt attestreglemente. Varje nämnd ska vid behov utfärda 
ytterligare tillämpningsanvisningar, med andra ord, hitta ett arbetssätt som fungerar för deras 
verksamhetsområde. Inom granskade nämnder har inga dokumenterade anvisningar tagits 
fram, men rutiner i form av upparbetade arbetssätt finns.  
 
Mottagare av leverantörsfakturor granskar dess riktighet samt konterar dem i 
ekonomisystemet Raindance. Leverantörsfakturor övergår till att vara gransknings-/ 
mottagningsattesterade och får ett ansvarsområde som avgör vem som har beslutattest. I 
detta fall har vår granskning visat att hantering av leverantörsfakturor har skett på ett korrekt 
sätt enligt attestreglementet. Detta grundar sig på att ingen anställd ensam har svarat för 
mottagning, granskning och beslutsattest.  
 
Den avvikelse som vi har påträffat i vår granskning berör kommunens interna kontroller 
avseende uppföljningar mellan attestbehörigheter och ekonomisystemet, att dessa inte 
avspeglar varandra. Se vidare kommentarer rörande denna iakttagelse under avsnitt 4.3.  
 

4.1.2. Bedömning 

Vår bedömning är att det i allt väsentligt finns ändamålsenliga riktlinjer samt rutiner för 
attesthantering av leverantörsfakturor i kommunen. I stickprovet om 25 leverantörsfakturor 
hade fakturorna i samtliga fall mottagits, konterats och attesterats av rätt personer i enlighet 
med attestreglementet. 
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4.2. Attestantförteckning 

4.2.1. Iakttagelser 

Det finns aktuella attestantförteckningar som redogör för vem som har rätt att godkänna och 
attestera leverantörsfakturor i enlighet med reglementet. Dock noterar vi att dessa inte är helt 
tydliga. Vi noterade i granskningen svårigheter att urskilja vem som hade rätt att attestera 
vissa leverantörsfakturor. Detta på grund av att kommunen tidigare har haft 
attestantförteckningar med ordinarie samt ersättande beslutattestant på en och samma 
förteckning dvs. en person kan återfinnas på ett flertal attestantförteckningar som ersättande 
beslutattestant.  
 
Intervjuade inom Nyköpings kommun (som ansvarar för Oxelösunds kommuns 
löneadministration) ger samma bild, då deras personal har haft svårigheter att kontrollera att 
behörig attestant har godkänt lönerna. Svårigheten med att hålla reda på vilka 
attestantförteckningar som är aktuella och vilka personer som är behöriga beslutattestanter 
har föranlett att kommunstyrelsen åtagit sig att ta fram nya attestantförteckningar.  
 
Under 2019 har kommunen tagit fram nya attestantförteckningar som tydligt redogör för de 
skilda ansvarsområdena där respektive anställd är ordinarie samt ersättande beslutattestant. 
Detta innebär att varje person endast har två attestantförteckningar, där den ena anger de 
ansvarsområdena som den anställde i fråga är ordinarie beslutattestant och den andre 
redogör för de ansvarsområden där samma person är ersättande beslutattestant.  

4.2.2. Bedömning 

Oxelösunds kommun har attestantförteckningar för varje anställd som redogör för inom vilka 
ansvarsområden som denne har rätt att godkänna och attestera fakturor i enlighet med 
attestreglementet. 
 

4.3 Attestbehörigheter  

4.3.1 Iakttagelser 

I samband med vår granskning av attesthantering har en jämförelse skett mellan 
attestantförteckningar och ekonomisystemet, för att säkerställa att attestbehörigheten i 
systemet stämmer överens med vad som har beslutats. Urvalet består av 7 stickprov där 
chefer inom berörda nämnder (vård- och omsorgsnämnden, miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt kommunstyrelsen) har ingått. De chefer som ingår i vårt 
urval har godkänt ett stort antal fakturor.  
 
Utgångspunkten är att de ansvarsområden som finns skilda på attestantförteckningarna för 
respektive anställd (både som ordinarie och ersättande beslutattestant) ska återspeglas i 
attesträtterna i ekonomisystemet. Kommunen upprättar vid behov särskilda attestblanketter 
för tillfälliga vikarier så att det enkelt går att urskilja tillfälliga och varaktiga ersättare. Tillfälliga 
ersättare utses främst i samband med semester eller annan tidsbestämd frånvaro.  
 
I vårt stickprov har vi kunnat konstatera att 6 av 7 attestbehörigheter i ekonomisystemet 
stämmer överens med utvalda attestantförteckningar. Vi har noterat avvikelser beträffande 
en anställd där kommunen saknar attestantförteckning som tillstyrker attestbehörighet för 
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enskilda ansvarsområden som finns upplagda i Raindance för den anställda. Den anställdes 
befattning i sig innefattar dock attestbehörighet i de enskilda ansvarsområdena, dvs. 
attestbehörigheterna i ekonomisystemet är korrekt.  
 
Det har framkommit i vår granskning att det inte finns beloppsbegränsningar kopplat till de 
skilda ansvarsområdena i ekonomisystemet. Alla leverantörsfakturor kräver attest av två 
behöriga personer för att de ska gå till betalning, men systemet är inte utformat för att 
kontrollera beslutanderätt enligt delegationsordning för respektive nämnd.  

4.3.2 Bedömning 

Granskningen har visat att attesträtter i Raindance kan avvika från framtagna 
attestantförteckningar. Vår bedömning är att det saknas riktlinjer för kontroller och uppföljning 
av ändringar/ tillägg av behörigheter i systemet. Därutöver saknas beloppsbegränsningar i 
ekonomisystemet som säkerställer att transaktioner sker på ett korrekt sätt enligt framtagna 
delegationsordningar. Kommunstyrelsen bör utarbeta interna kontroller för att säkerställa 
följsamhet till delegationsordningar. 

4.4 Behörighet att lägga till nya leverantörer 

4.4.1 Iakttagelser 

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av användarregistret i ekonomisystemet 
Raindance, där behörighetsnivåer finns angivet för alla användare. För att kunna lägga till 
eller ändra leverantörsuppgifter krävs minst behörighet på nivå 3 eller högre. Vi kan 
konstatera att flertal anställda på ekonomiavdelningen har behörighet i ekonomisystemet att 
lägga till och/ eller ändra leverantörsuppgifter. Denna bild bekräftas av ekonomichef, som 
beskriver att all personal på ekonomiavdelningen har högsta behörighet.1 Vidare delar 
systemleverantörer samt en IT-tekniker i Nyköping samma nivå.   
 
Utöver personalen på ekonomiavdelningen har administratörer på förvaltningarna med 
behörighetsnivå 3 möjlighet att lägga till och ändra leverantörsuppgifter. Detta är inte en del 
av deras arbetsuppgifter utan de ansvarar endast för kontering samt granskning av fakturor 
som ankommer från ekonomiavdelningen. Deras uppgift är då att lägga in fakturor i systemet 
och vid behov, registrera leverantörsuppgifter som saknas i Raindance.   
 
Vi har fått information om att behörighetsnivåerna har sett likadana ut sedan en längre tid 
tillbaka. Ingen systematisk uppföljning har skett för att säkerställa att behörigheterna är 
korrekta. 
 
Det har framkommit i vår granskning att det inte finns något attestkrav för ändringar av fast 
data i systemet i dagsläget. Det innebär att ändringar i leverantörsuppgifter inte kräver något 
godkännande. Följaktligen finns det heller ingen rutin att kontrollera gjorda ändringar som har 
skett under året, något som är möjligt via systemet. Det finns loggar som tydligt visar 
förändringar av leverantörsuppgifter i egenskap av namn, bankgiro m.m.  
 
Enligt intervjuade finns det ingen möjlighet att lägga till en godkännande funktion i systemet 
avseende ändringar/ upplägg av fast data. Vidare saknas kännedom om det är möjligt att få 
ut rapporter ur systemet som visar alla förändringar i leverantörsregistret.  

                                                
1 De anställda på ekonomiavdelningen har behörighet 7 vilket är den högsta nivån i Raindance. 
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Ekonomiavdelningen säkerställer att uppgifterna i leverantörsregistret är korrekta genom 
årliga interna kontroller, enligt ekonomichef. Dock råder viss osäkerhet kring hur ofta 
kontroller av leverantörsregistret faktiskt sker. Härutöver har kommunen en extern tjänst 
(Inyett) för kontroll av leverantörsutbetalningar. Inyett är en automatiserad tjänst som varnar 
för exempelvis listade blufföretag, dubbelbetalningar och avvikande belopp. Detta gör det 
möjligt att spärra misstänkta utbetalningar innan de genomförs, enligt ekonomichef.   

4.4.2 Bedömning 

Vår bedömning är att det saknas riktlinjer för kontroller och uppföljning av behörighetsnivåer i 
ekonomisystemet. Behörighetsnivåerna har sett likadana ut sedan en längre tid tillbaka. 
Härutöver har kommunen kontroller i form av en automatiserad tjänst för att förhindra vissa 
typer av felaktiga betalningar. Dock är vår bedömning att det saknas kontroller för uppföljning 
av gjorda ändringar i leverantörsuppgifter. Risken är att felaktiga betalningar kan ske och att 
oegentligheter inte upptäcks förrän i efterhand.  
 
Vår rekommendation är att kommunstyrelsen bör överväga att utarbeta interna kontroller för 
att minska risken för felaktiga betalningar samt oegentligheter. 
 
 
Oxelösund 23 mars 2020 
 
 
 
Sofia Tran       
EY 
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Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 

 Ekonomichef 
 Redovisningsekonom, kommunstyrelseförvaltningen 
 Ekonom, kommunstyrelseförvaltningen 

 
 
 
 
 
 
 
 


