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Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 80 00 (vx), kommunrevisionen@gavle.se  

Uppföljning av granskningen av intern kontroll i 
utbetalningsprocesserna – Socialnämnden 

Kommunrevisionen granskade rutinerna för utbetalningar av bistånd, ersätt-

ning till familjehem m.m. i januari och rapporten ställdes till Socialnämnden 

2009-01-20.   Nu har en uppföljning gjorts och granskningsrapporten behand-

lades av revisorskollegiet 2009-11-24. 

Överväganden och ställningstaganden 

De mest akuta bristerna i intern kontroll när det gäller behörigheter och till-

gång till filer har åtgärdats både inom Socialtjänsten och inom den centrala IT-

avdelningen. Manuell uppföljning görs av ersättning till familjehem. 

 

Nämndens rutin för avslut av behörigheter följer inte den av Kommunfullmäk-

tige beslutade IT-policyn och IT-säkerhetshandboken. Ett tydliggörande av 

ansvaret att meddela avslut och förändringar till systemförvaltaren behövs. 

 

Kvarstående utvecklingsarbete finns för sekretesskyddet av vårdfakturor, för 

banken som kontohållare samt för ersättningar till familjehem. 

 

Revisorerna i Gävle kommun 

 

 

Rune I Wiebe Henry Lundberg 

Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 

 

Bilaga: Granskningsrapport med samma titel 
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Uppföljning av granskning intern kontroll i utbetal-

ningsprocesserna – Socialnämnden 
 

Det är viktigt att Socialnämnden har god intern kontroll i sina utbetalningar. 

Årligen betalas drygt 200 mkr ut i olika former av direkta ersättningar och betal-

ning för vård. Kommunrevisionen har genomfört en granskning av rutinerna för 

utbetalningar för bistånd, ersättning till familjehem och fakturabetalningar till 

hem för vård och boende och andra externa vårdformer inom Socialtjänsten. 

Rapporten slutbehandlades av revisorskollegiet 2009-01-20. 

 

Uppföljning av de väsentligaste iakttagelserna 

Vid revisorskollegiets sammanträde i januari beslutades att genomföra en upp-

följning av de väsentligaste iakttagelserna hösten 2009: 

1. Sekretess i skanning och i ekonomisystemet (vårdfakturor) 

2. Behörighetsadministration (Treserva) 

3. Rutin för utbetalningar (bistånd) 

4. Banken som kontohållare (bistånd) 

5. Intern kontroll utbetalningar och avslut i personalsystemet (familjehem) 

6. Utnyttjande av modul i Treserva för familjehem 

 

Uppföljningen genomförs av Revisionskontoret i form av intervjuer med Social-

tjänstens ekonomichef och systemförvaltare. Inom Kommunledningskontoret 

sker avstämning med driftschef inom IT-avdelningen och redovisningschef inom 

Ekonomiavdelningen. Handläggare inom Inköp Gävleborg kontaktas. Slutlig 

avstämning av resultatet görs med Socialtjänstens tillförordnade chef.



 

 

Granskningsresultat 

 

Nedanstående bild visar vilka delar av Socialtjänstens utbetalningsrutiner som 

följs upp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

      

 

 

 

1. Sekretess i skanning och i ekonomisystemet (vårdfakturor) 

 

Den första rapporten konstaterade att en ny rutin användes för fakturabetalning. 

De vårdfakturor som Socialtjänsten får innehåller sekretessbelagd information. 

De betalas nu via den vanliga fakturahanteringen i ekonomisystemet. Här finns 

möjlighet att sekretessbelägga fakturorna för att endast ansvarig handläggare 

inom Socialtjänsten ska kunna se vem och vad fakturan avser. Samtliga fakturor 

från Socialtjänsten sekretessklassas vid överföring av filen från skanning till 

ekonomisystemet. Denna funktion i systemet är man idag inom Socialtjänsten 

nöjd med. Den fungerar som avsett. 

 

Den svaga länken i sekretesskedjan är däremot överföringen av fakturorna från 

papper till digitalt format, d v s själva skanningen. Denna tjänst upphandlas och 

det innebär att fakturorna skannas av ett externt företag. Den brist som konstate-

rades i den första granskningen var att det där fanns en risk att sekretessen bryts.  
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Skanningföretaget A2D Technology AB har upphandlats av Inköp Gävleborg. 

(Avtalet gäller även Älvkarleby kommun.) Avtalet gäller till och med 2011-03-

31, med möjlighet till förlängning. 

 

En uppföljning visar att någon klausul om sekretessåtagandet inte finns i avtalet 

mellan Inköp Gävleborg och skanningföretaget. Det som presenteras vid förfrå-

gan till KLK Ekonomi är A2D Technology AB’s egna sekretessförbindelse som 

deras personal ska skriva under. Den är allmänt hållen och hänvisar inte till So-

cialtjänstlagens sekretessregler (se bilaga 1).  

 

Revisionskontorets slutsats: Socialtjänsten måste ta ställning till om denna 

lösning ger ett tillräckligt skydd för sekretessen för de uppgifter som finns på 

fakturorna. Att teckna ett tilläggsavtal angående sekretess via Inköp Gävleborg 

eller att Socialtjänsten själva övertar skanninghanteringen är två möjliga alterna-

tiva lösningar. 

 

 

2. Behörighetsadministration (Treserva) 

 

Här påtalade rapporten tre brister: 

Fullständiga behörigheter 

”Med tanke på konsekvenserna av vad ett felaktigt bruk av Treserva kan innebä-

ra för den enskilde, samt den ekonomiska-/ förtroendeskada kommunen kan råka 

ut för borde behörigheten med fullständiga rättigheter, vara ytterst begränsad. 

Endast systemförvaltarna bör ha denna totala behörighet.” 

 

Problemet är inte åtgärdat utan kvarstår. Utöver systemförvaltarna har ytterligare 

en person fortfarande denna fullständiga behörighet. 

 

Möjlighet att hantera hela utbetalningskedjan 

”Det finns tre assistenter som har uppläggningsbehörigheten och även har rätt 

att fatta beslut i enskilda ärenden, samt genomföra effektueringen. Detta förfa-

rande ligger inte inom ramen för en god intern kontroll, eftersom assistenten 

ensam kan genomföra hela kedjan från upplägg, beslut till att sända iväg utbe-

talningen till Plusgirot.” 

 

Problemet åtgärdat. 

 

Behörighetsadministrationen 

”Genomförda stickprov gällande behörigheten på olika funktioner påvisade 

vikten av regelbundna genomgångar av samtliga användare och dess behörighe-

ter. Behörighetskontrollen av upplagda användare borde ligga som en aktivitet i 

internkontrollplanen.” 



 

 

 

”Vid någon förändring (nyupplägg, ändring, avslut) av behörighet borde det 

finnas ett särkskilt dokument som ska undertecknas av ansvarig chef och sedan 

distribueras till systemförvaltaren för åtgärd i Treserva. 

 

Problemet kvarstår. Internkontrollplanens aktiviteter inte hunnit genomföras som 

planerat under året. Någon blankett för upplägg, förändring och avslut av behö-

righeter i Treserva används inte. Nyupplägg sker utifrån IT-service blankett för 

nätet och tillgång till olika system bl a Treserva. Specifika behörighetsprofiler 

för respektive avdelning och handläggargrupp finns. 

 

Det största problemet är avslut. När någon handläggare slutar, kommer oftast 

inte någon signal från ansvarig chef. Om behörigheterna och användarkontot 

finns kvar, finns dels risken att personen som slutat kan fortsätta att använda det 

även hemifrån om extern åtkomst till kommunens nät finns. Det finns även en 

risk att andra kan utnyttja den ”vakanta” behörigheten.  

 

Revisionskontorets slutsats:  

Vem som ska ha behörigheter och vilken omfattning behörigheten ska ha är en 

fråga för ansvarig chef, ytterst förvaltningschefen. Behörigheter är starkt kopp-

lade till de arbetsuppgifter den anställde har. Ett system med godkännande av 

dessa av behörigheterna ger en tydligare ansvarsfördelning mellan linjechef och 

systemförvaltare.  

 

Rutiner för att säkerställa att användaridentitet och behörigheter tas bort när 

personer avslutar sin anställning måste enligt IT-säkerhetshandboken finnas: 

 

”Rensning av behörigheter skall ske kontinuerligt för att undvika att personer 

som slutat sin anställning eller bytt arbetsuppgifter finns kvar i datorsystemen. 

Rapportering om förändring av arbetsplats eller liknande måste därför ske kon-

tinuerligt till respektive IT-enhet.” Se även bilaga 2. 

 

Den chef som haft personen anställd är ytterst ansvarig för att meddela system-

förvaltaren att någon slutat och att behörigheter ska tas bort. Ett sätt att ha ytter-

ligare kontroll är att systemförvaltaren regelbundet följer upp att detta fungerat. 

Nämnden kan använda den interna kontrollplanen för att göra kontroller av be-

hörighetsadministrationen. Nämnden är som systemägare ytterst ansvarig för 

Treserva. 

 

 

3. Rutin för utbetalningar (bistånd) 

Den första rapporten visade på brister i hanteringen av utbetalningsfiler. Till-

gänglighet fanns även för IT-avdelningen under en kort tidsperiod när filen 

släpptes till bank för utbetalning. Det fanns också brister i spårbarheten.  



 

 

 

Dessa brister har åtgärdats så att idag har endast Socialtjänsten tillgång till dessa 

utbetalningsfiler. Generellt har behörighetshanteringen förstärkts för att säkra 

spårbarhet i den centrala IT-administrationen.  

 

Revisionskontorets slutsats: Spårbarhet är ett grundläggande krav för att möj-

liggöra intern kontroll. Vidtagna åtgärder har förbättrat den interna kontrollen 

dels i den granskade utbetalningsprocessen, dels generellt eftersom den omfattar 

den centrala IT-avdelningen. 

 

 

4. Banken som kontohållare (bistånd) 

I rapporten konstaterades att den interna kontrollen i utbetalningen av bistånd 

skulle förstärkas, om banken var den som var ansvarig för att korrekt konto an-

ges för utbetalningen. Idag tar Socialtjänsten in uppgift om konto och förmedlar 

detta till banken. Kontroller av att det är korrekt konto saknas. 

 

En ur Socialtjänstens synvinkel bättre lösning är att endast ange personnummer 

och att banken ansvarar för kopplingen till ett konto. 

 

Möten med Nordea har hållits vid ett par tillfällen för att diskutera möjligheten 

att lösa detta. De kan dock inte erbjuda denna tjänst. En ny upphandling av bank 

pågår och behovet av att banken kan vara kontohållare har framförts från Social-

tjänsten. 

 

Revisionskontorets slutsats: Frågan har hanterats så långt möjligt idag. 

 

 

5. Intern kontroll utbetalningar och avslut i personalsystemet     

(familjehem) 

6. Utnyttjande av modul i Treserva för familjehem 

Dessa punkter hänger samman. I rapporten konstaterades att överföringen av 

information från Treserva till personalsystemet (då IFS) gjordes helt manuellt 

via papper. Brister i den interna kontrollen fanns. Avstämningar mellan syste-

men med beslut i Treserva och faktiskt utbetald ersättning i IFS gjordes inte i 

tillräcklig omfattning. Konstaterat var att avslut i vissa fall inte skett utan ersätt-

ning fortsatt att betalas ut. 

 

Det nya systemet, Personec P, innehåller en modul som skulle kunna användas 

för dessa utbetalningar. Personec P har körts i kommunen sedan september 2009. 

Denna modul har inte utvärderats.  

För Treserva har Socialtjänsten beslutat att gå in i en ny version under våren 

2010. Där finns en arvoderingsmodul som skulle gå att använda för att förbättra 



 

 

den interna kontrollen i utbetalningarna till familjehemmen. Denna är ännu inte 

utvärderad. Andra större delprojekt i versionsuppgraderingen ligger före. 

 

Hantering av den bristande interna kontrollen i väntan på nya systemlösningar: 

Under hösten 2009 kommer informations att tas ut ur personalsystemet om alla 

uppdragstagare som får ersättning från Socialtjänsten. Dessa uppgifter stäms 

manuellt av mot de uppgifter som finns i Treserva. Syftet är att kontrollera att 

rätt ersättning betalas ut och att avslut skett. 

 

Revisionskontorets slutsats: För att få en långsiktigt höjd nivå på den interna 

kontrollen krävs någon form av systemlösning, där uppgifterna kan integreras 

mellan systemen eller mellan olika moduler i samma system. I väntan på detta är 

en manuell uppföljning av familjehemmen viktig att göra för att säkerställa att 

korrekta belopp betalas ut.  

 

 

Revisionskontoret 

Gunilla Beckman Ljung 

Certifierad revisor 

 

 

 

Bilaga 1: A2D Technology AB’s sekretessförbindelse för personal 

 

Bilaga 2: Utdrag ur IT-säkerhetshandboken kapitel 11 samt bilaga 11 



 Technology AB 
 
 

 

Sekretessförbindelse 
 

Jag förbinder mig härmed att iakttaga tystnadsplikt och inte obehörigen röja något som jag 

får kännedom om såsom anställd/uppdragstagare hos A2D Technology AB, org. nr 

556686-4160, avseende annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden samt att 

inte för egen eller andras räkning utnyttja den vetskap om verksamhet eller kunder som 

jag fått kännedom genom min anställning/mitt uppdrag hos A2D Technology AB. 

 

Jag förbinder mig att inte för någon yppa och inte heller för publicering eller 

offentliggörande lämna ut någon uppgift som omfattas av bestämmelse i sekretesslagen 

(1980: 100). 

 

Jag är vidare medveten om att jag kan bli ersättningsskyldig för skada som uppkommit 

genom röjande eller utnyttjande av sekretessbelagd uppgift enligt ovan. 

 

Jag är likaså medveten om att disciplinära åtgärder enligt arbetsrättsliga regler kan vidtas 

av arbetsgivare/uppdragsgivare om jag bryter mot tystnadsplikten eller olovligen utnyttjar 

sekretessbelagda uppgifter. 

 

Jag är medveten om att vad som omnämnts i denna förbindelse gäller även för tid efter det 

att anställning eller uppdrag hos A2D Technology AB har upphört. 

 

Denna förbindelse är upprättad i två exemplar varav A2D Technology AB och jag får var 

sitt ex. 

 

 

……………………………….. 

Ort och datum 

 

 

 

…………………………………. 

Underskrift 

 

 

………………………………….. 

Namnförtydligande 

 

 

………………………………….. 

Personnummer 

 



Utdrag ur 

 
IT-säkerhetshandbok  

för  
Gävle kommunkoncern  

Version 4.0 jan 2007 
 
 
 
11. Styrning av åtkomst  
 

Mål: Att kontrollera åtkomst till verksamhetsinformation.  

Att förhindra obehörig åtkomst till information  

Att förhindra obehörig åtkomst för användare.  

Skydd av nätverkstjänster.  

Att upptäcka obehöriga aktiviteter.  

Att tillgodose informationssäkerheten vid användning av bärbara datorer  

samt vid distansarbete.  

 

 

11.1 Regler och rutiner för behörighetsadministration  
 

Systemansvarig ansvarar för tilldelning av behörigheter för användarna med operativt biträde av 

systemförvaltaren. Åtkomstprofiler skall dokumenteras skriftligt.  

Systemansvarig ansvarar för uppföljning av tilldelade behörigheter.  

Exempel på regler och rutiner för behörighetsadministration framgår av bilaga 11. 

 

………. 

 

Bilaga 11. Exempel på regler och rutiner för 
behörighetsadministration  
Följande generella regler gäller:  

 

•  Behörigheten till ett system skall vara personlig (endast i undantagsfall kan 

grupptillhörighet tillämpas). Personal som tillfälligt arbetar med IT-baserade uppgifter 

skall tilldelas en tidsbegränsad behörighet.  

 

•  Antalet personer som har högsta behörighet skall minimeras.  

 

•  Behörighet bör alltid utdelas med lägsta möjliga nivå  

 

•  Behörigheter får aldrig lånas ut.  

 

•  Användaren är själv ansvarig för att det personliga lösenordet skyddas. Minneslappar 

eller liknande som indikerar vilket lösenord som används får inte förekomma.  

 



•  Lösenordet bör omfatta minst åtta (8) tecken och får inte vara en nummerserie eller ett 

namn som kan förknippas med användaren. Lösenord för administratörskonton skall 

omfatta minst åtta (8) tecken.  

 

• Byte av lösenord bör ske med högst 60 dagars intervall. Byte av lösenord till 

administratörskonton skall ske med högst 60 dagars intervall. 

Administratörsbehörighet skall endast användas då detta är påkallat. Särskilda konton 

skall finnas för dessa behörigheter där ”vardagsanvändning” ej är möjlig.  

 

•  Då information till kontoinnehavare skall överföras, exempelvis över telefon, skall 

nödvändiga kontrollåtgärder vidtas för att säkerställa att rätt mottagare får 

informationen.  

 

•  Användare ansvarar för att arbetsplatsen inte lämnas så att obehöriga kan bereda sig 

åtkomst till IT-system.  

 

•  Rensning av behörigheter skall ske kontinuerligt för att undvika att personer som slutat 

sin anställning eller bytt arbetsuppgifter finns kvar i datorsystemen. Rapportering om 

förändring av arbetsplats eller liknande måste därför ske kontinuerligt till respektive 

IT-enhet.  

 

• Användaren skall följa de instruktioner som utfärdats och på eget initiativ rapportera 

incidenter, se bilaga 13.  

 


	Missiv uppföljning SN
	Uppföljning SN granskningsrapport
	Sekretessavtal skanning A2D AB
	Utdrag ur IT-säkerhetshandbok 

