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Rapport, Översiktlig genomlysning-Säkerhet i rutiner och
informationsöverföring mellan VIVA och ekonomisystemet
Ärendebeskrivning
Richard Vahul och Fredrik Markstedt, PwC har inkommit med rapporten Översiktlig
genomlysning-Säkerhet i rutiner och informationsöverföring mellan VIVA och
ekonomisystemet. I rapporten görs en bedömning utifrån nuläget samt anges förslag
till åtgärder.
Ekonomichef Sara Jonsson informerar om vidtagna och tilltänkta åtgärder med
anledning av rapp01ien.

Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar uppdra åt ekonomichef Sara Jonsson att vid
sammanträde i kommunstyrelsen redovisa vidtagna och tilltänkta åtgärder med
anledning av rapp01ien.
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Rapport, Översiktlig genomlysning- Säkerhet i rutiner och
informationsöverföring mellan VIVA och ekonomisystemet,
PwC
Ärendebeskrivning
Richard Vahul och Fredrik Markstedt, PwC har inkommit med rapporten
Översiktlig genomlysning-Säkerhet i rutiner och informationsöverföring mellan
VIVA och ekonomisystemet. I rapporten görs en bedömning utifrån nuläget samt
anges förslag till åtgärder.

Bildnings- och sociala utskottets förslag
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen överväger åtgärder med
anledning av de förslag som anges i rapporten.
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Vidtagna och tilltänkta åtgärder med anledning av PwC:s översiktliga
kartläggning över säkerhet i administrativa rutiner och
informationsöverföring mellan VIVA och ekonomisystemet (Dnr KS
169/2015)
Ekonomiavdelningen har övertagit bokföringen av leverantörsfakturor och avstämning av
redovisningen och leverantörsreskontran från Individ- och familjeomsorgen (IFO). Flera av de
påtalade bristerna undanröjs i och med detta.
Undertecknad ämnar föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt undertecknad att ta fram ett
internkontrollreglemente som ska tydliggöra ansvarsfördelningen mellan chefer,
systemförvaltare och övriga anställda, rutiner för internkontrollarbetet och bestämmelser om
uppföljningen av internkontrollen. Internkontrollreglementet är en åtgärd för att undanröja
ytterligare brister som kartläggningen tillkännagiver, bland annat avsaknaden av
dokumenterade och/eller kända rutiner samt omfattningen av anställdas behörigheter till
verksamhetssystemen.
Det återstår att upprätta tydliga rutiner kring avstämningen av konton med egna medel, det
vill säga privatpersoners egna medel. Det krävs även en bättre förståelse för VIVA hos
systemets förvaltare. Dessa åtgärder har inte vidtagits ännu men det är viktigt att
utvecklingsar7
et Kan..påböijas så snart det är möjligt.
"I

\

,i /~ !
I

f(jjt,, /

sa1a J9fo's~hn
El<onJinichef
1

Ljusnarsbergs kommun
Gruvstugutorget
714 80 Kopparberg

www.ljusnarsberg.se
kommun@ljusnarsberg.se

telefon 0580-805 00
fax 0580-718 30

..............................................

i

' Richard
Val111l och
Fl'edrik
Mal'kstedt
cel'tifierad
ko mm 1111al
revisor

pwc

Innehållsförteckning
Avsnitt

Översikt

Sida

Uppdrag och metod för genomförande

3

2

Roll och ansvarsfördelning

5

3

Uppföljning, avstämning och kontroll

7

4

Tillgl\ngtill riktlinjer och rutiner

9

5

Rekommendationer och vägledning

PwC

11

Uppdrag och metodför genomförande
Bakgrund
Ansvariga i Ljusnarsbergs kommun har tidigare
uppmärksammat att det finns differenser mellan
uppgifterna som återfinns i verksamhetssystemet
VIVAoch kommunens ekonomisystem. Tidigare
har även uppmärksammats att bokföringsmallarna i VIVA förändrats, vilket bland annat
uppmärksammades då inga kostnader hade
bokförts i verksamheten. Vissa åtgärder har redan
vidtagits men i detta u tvecklingsarbete har
ekonomichef sett ett behov av att via en översiktlig
genomlysning få vägledning från PwC infördet
fo1tsatta utvecklingsarbetet.

Uppdrag
PwC har dätför översiktligt gått igenom:
•

Rutiner och nuvarande hantering av
leverantörsfakturor på IFO för att ge en initial
bedömning om vilket underlag i VIVA som är
tillförlitligt som avstämningsunderlag?

PwC

Rutiner för hanteringen av försöijningsstöd i
VIVA för att ge en initial värdering av vilket
underlag i VIVA är tillförlitligt och hur hög är
skulden som ska redovisas i ek-systemet?
Hur fungerar kopplingarna mellan VIVA och
ekonomisystemet?

Metod för genomförande
PwC har tagit del av befintlig dokumentation samt
genomfö1t intel'\1uer med bland annat berörd
enhetschef för IFO, ekonomichef, utredare samt
ett antal andra nyckelfunktioner inom IFO.

Disposition
I de följande avsnitten återfinns sammanfattat de
väsentliga iakttagelserna och de risker och
huvudsakliga hindren som uppmärksammats i
genomlysningen. Avslutningsvis ges ett antal
rekommendationer och viss vägledning inför det
fo1tsatta utvecklingsarbetet.
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Roll och ansvarsfördelning
Nuläge

Risker och hinder

Under det senaste året har det enligt de
intervjuade varit en hög personalomsättning på
flera nivåer inom socialtjänsten. Vakanser i
kombination med tillfälliga konsult och/ellertf
lösningar har bidragit till otydligheter i roll och
ansvarsfördelningen.

Det finns en tydlig risk med att nuvarande
hantering blir för personbunden och att kontroller
"står och faller" med en person i och med
avsaknad av dokumenterade rutiner.

Den praktiska tillämpningen präglas i nuläget av
den enskilde medarbetarens egna erfarenheter
och tolkningar vilket till stor del kan hänföras till
avsaknad av vägledning och ledningsstöd.
Till ,~ss del tillämpas tvåhandsprincipen för vissa
moment vid uppläggning av nytt ärende och vid
utbetalning av exempelvis ekonomiskt bistånd.

Risken med otydliga roller och ansvarsfördelning
är att väsentliga kontrollmoment kan "falla mellan
stolarna" eller utförs av en icke behörig/kompetent medarbetare.
Detta gäller inte minst vid otydlighet i roller och
ansvar avseende vem/vilka som gör vad i systemet
och vem/vilka som har rätt att göra ändringar i
fasta data som påverkar räkenskapsinformationenjbokföringen.

Saknas dokumenterade riktlinjer och tillhörande
funktions beskrivningar som tydliggör roll och
ansvarsfördelning.

PwC
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Uppfö(jning, avstämning och kontroll
Nuläge

Risker och hinder

Det saknas systematisk uppföljning av både
försöijningsstöd och övriga externa kostnader
inom IFO. Ingen ekonomiska uppföljning har
genomfö1ts under 2014.

Utan systematiska uppföljningar av ekonomin
finns tydlig risk för felaktig, eller avsaknad av
styrning. Samt att risken för att inte upptäcka
felaktiga utbetalningar ökar.

Det saknas systematiska kontroller av att
uppgifterna i VNA, både avseende försö1jningsstöd och leverantörsfakturor, som påverkar att
utbetalningar är korrekta. Exempeh~s att
uppgifterna stämmer överens med akt, eller att
bankkonton är korrekta. Vid uppläggning av ny
leverantör(fakturor) tillämpas endast
e nhandsprincip. Ingen uppföljning av
förändringar i fasta data sker.

Utan uppföljning och kontroll av fasta data (dvs.
systeminställningar som styr bokföringen) i VIVA
finns sto1t risk för att systemet inte bokför
transaktioner på avsett vis.

Det finns en osäkerhet kring om/hur bokfödng
sker i VIVA i samband med kontanta
utbetalningar via utanordning.

Utan kontroller av uppläggning av
"leverantörsuppgifter" finns risk för felaktiga
beräkningar och således felaktiga utbetalningar.
Utan avstämningsrutiner mellan VIVA och Aditro
ökar risken markant för att diskrepanser uppstår
mellan systemet, detta inte minst mot bakgmnd
av bristande kontroll över fasta data.

Det sker inga avstämningar mellan VIVA och
Aditro.

PwC
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Riktlinjer och rutiner
Nuläge

Risker och hinder

Det finns i dagsläget inga dokumenterade
riktlinjer, rutiner, processbeskrivningar eller
lathundar för handläggnings- och
u tbetalningsprocessen inom IFO.

I och med avsaknad av dokumenterade riktlinjer
och rutiner för handläggnings-och utbetalningsprocessen inklusive väsentliga kontrollmoment
finns det i dag en mycket stor risk för
personbundenhet i processen.

Det finns i dagsläget en praktisk hanteling av
handläggningen av både försö1jningsstöd och
leverantörsfakturor vilken tydligt präglas av den
enskilde handläggarens e1farenheter och upplevs
som starkt personbunden.

PwC

I och med den stora personalomsättning som varit
finns risk att tidigare kontrollmoment som utfö1t
"fallit" mellan stolarna och att den interna
kontrollen i väsentliga moment i handläggningsoch utbildningsprocessen inte utförs på ett
ändamålsenligt sett.
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Sammanfattande bedömning utfrån vårt uppdrag
Uppdrag

Bedömning

Baserat på våra iakttagelser, i den översiktliga
genomlysningen, som redovisat i tidigare avsnitt
är vår bedömning följande utifrån vå1t uppdrag:

Vår bedömning är att rutinerna för hantering av
leverantörsfakturor och försöijningsstöd i stor
utsträckning är personbunden. Det saknas
dokumenterade riktlinjer och rutiner (inkl.
kontrollmoment) som säkerställer tillförlitlighet i
den indata som sker i VIVA.

Rutiner och nuvarande hantering av
leverantörsfakturor på IFO för att ge en initial
bedömning om vilket underlag i VIVA som är
tillförlitligt som avstämningsunderlag?
Rutiner för hanteringen av försöijningsstöd i
VIVAför att ge en initial värdering av vilket
underlag i VNA är tillförlitligt och hur hög är
skulden som ska redovisas i ek-systemet?
Hur fungerar kopplingarna mellan VIVA och
ekonomisystemet?

PwC

Vidare finns det en mycket stor osäkerhet i om
inställningarna i VNA (som påverkar
bokföringen) är korrekt i och med otydlig
ansvarsfördelning i vem/vilka som får/ska göra
justeringar i fasta data.
I dagsläget saknas fullständig kunskap om hur
kopplingarna mellan VIVA och ekonomisystemet
fungerar, vilken bokföringsinformation som
överförs automatiskt samt en uppenbar risk för fel
i och med "dubbel" manuell bokning i de olika
systemet (exempeMs vi utanordningar).
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Rekommendationer (Generellt)
Prioritering i det fortsatta
utvecklings arbetet
•

Upprätta en handlingsplan

•

Värdera och prioritera områden
och konkreta aktiviteter

•

Säkerställ att både medarbetare
från IFO och kommunledningen
involveras

•

Fastställ en tydlig tidsplan med
tillhörande ansvarsfördelning av
beslutade aktiviteter

PwC

önskeläge

'
Nuläge

•
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Allmänt kring intern kontroll
Att Ljusnarsbergs kommun i flera avseenden är
att betrakta som en förhållandevis liten kommun
och att det därigenom finns en "intern kontroll"
utifrån ko1ta informationsvägar, både från
medborgare och anställda, innebär möjligen en
fördel vad gäller kommunens möjlighet att förr
eller senare få kännedom om felaktig hantering
och i värsta fall eventuella oegentligheter.
Detta kan dock inte likställas med en god intern
kontroll som bygger på ett aktivt och strukturerat
åtgärdsarbete. Med fungerande rutiner kan
situationer förebyggas och åtgärdas innan skadan
är skedd, även om upplevelsen är att några av de
risker som uppmärksammats här inte är så stora
pga kommunensstorlek och den närhet samt
kontinuerliga dialog som finns mellan olika
funktioner.

PwC
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Konkreta medskick
1) Gä igenom systeminställningar

Gå igenom och säkerställ att ansvar, slag och
verksamhet i VIVA - överväg att begränsa
antalet konton som är konterbara allternativt
gör avgränsningar i vem/vilka som kan
kontera pä de olika ansvaren, slagen och
verksamheterna i VIVA
Koppling till rätt resultat och balanskonto i
ekonomisystemet

PwC

2) Roller och ansvar

Vem/vilka ska vara behöriga att göra
ändringar/justeringar i VNA (som får direkt
påverkan på bokföring)
Utse ansvarig för uppföljning, avstämning och
kontroll i processernas olika skeden - Frän
beslut till utbetalning

Vilken information går med automatik över
mellan VNAoch ekonomisystem

3) Fastställ riktlinjer, rutiner och praktiska
tillämpningsanvisningar för hanteringen av
försöijningsstöd, leverantörsfakturor,
utanordningar och utbetalningar i VIVA.

Vilken eventuell manuell
hantering/komplettering krävs i respektive
system?

4) Säkerställ kontinuerlig uppföljning av kritiska
moment för att säkra följsamhet till de direktiv
som fastställs.
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Exempel på väsentliga åtgärder som bör/ska
vidtas
Överväg att införa ko1tlösning istället för
kontant utbetalning
Säkerställ att fullständig bokföring sker i
VIVA i samband med kontant utbetalning via
utanordning (i nulägetärdetokla1t när, om
och av vem eventuell bokföring sker)
Genomför stickprovskontroller av att indata i
VIVA är korrekt genom att exempelvis
kontrollera uppgifterna i VIVA mot underliggande akt.

Fatta beslut om vem/vilka som är lämpliga att
ha rollen som "uppläggare" av nya
leverantörer i VIVA och säkerställ att dessa
medarbetare har tillräcklig kunskap för att
kunna utföra sitt arbete.
Gör en översyn av vem/vilka som har
behörighet till VIVA och vilken behörighetsnivå vederbörande har. Är den rimlig i
förhållande till befattning? Borde den
begränsas- utökas?

Upprätta en lathund för de kontrollmoment
som ska utföras av handläggare i samband
med uppläggning av ny leverantör i VIVA.
Kontrollmomenten kan exempelvis omfatta;
seriositetskontroll, kontroll av organisationsnummer, momsregistering, kontroll mot
bolagsverket etc.
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