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1

Systemdokumentation - GAS-koncepten
GAS Ekonomi och GAS Personal

1.1

Syfte
Detta dokument beskriver hur Aveny är uppsatt enligt standard för GAS
Ekonomi för de anslutna GAS-enheterna i förvaltning samt de integrationer
som finns med andra system. Med GAS-enhet eller enhet menas i det följande
den lokala ekonomiska enheten, dvs pastoratet/församlingen. Dokumentet
behandlar också GAS Personal med systemen Flex lön och Flex HRM. En
generell hänvisning görs till bilaga Systemdokumentation Flex Lön, som har
upprättats av leverantören Flex Applications på uppdrag av Svenska kyrkan.
Dokumentet ska kunna användas vid systemrevision och som vägledning för
personer som har systemförvaltande uppgifter.

1.2

Omfattning
Dokumentet beskriver översiktligt Aveny för GAS samt integrationer med
GAS löne- och personaladministrativa system; Flex lön och Flex HRM.
Integrerat med GAS Aveny är försystem som hanterar kyrkogård (grav) och
bokning. Bokningssystemen hanterar bokning av kyrkliga handlingar inklusive
lokaler, personal och andra resurser. Bokningssystemet genererar också
underlag för kyrklig clearing och begravningsclearing.
Dokumentet beskriver översiktligt dessa integrationer liksom integrationer för
användarautenticering och behörighetskontroll samt den s.k. fakturaväxeln.
Fakturaväxeln möjliggör att alla clearing- och fakturaflöden kan hanteras
elektroniskt, även när en pappersfaktura ska skickas eller tas emot.

1.3

Beskrivning
Nedan beskrivs hur Aveny är uppsatt enligt GAS standard per den 1 januari
2017. I skrivande stund (mars 2018) pågår en flytt från dagens tre serverhallar
till en ny serversajt. Den förenklade driftssituation som flytten till en serversajt
kommer att innebära, är inte beskriven i detta dokument. Bland annat är
designen av hur GAS Flex-systemen ska sättas upp i den nya serversajten inte
färdigställd.
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2 Teknisk miljö och säkerhet
2.1

Generell beskrivning driftsmiljön




GIP och servermiljö, citrix, ad, netscaler
Kyrknätet (säkerhetslösning), brandväggar osv
Klienter (windowsklient, webbklient, citrix, mobil)

Svenska kyrkan på nationell nivå tillhandahåller för ekonomiska enheter i
Svenska kyrkan en gemensam IT-plattform (GIP).
GIP baseras på det s.k. Kyrknätet som är ett skyddat data-nät som alla kyrkans
enheter har tillgång till. Tillgång till Kyrknätet ges till enheternas lokala datanät via fast förbindelse, krypterad förbindelse (via VPN-router) eller med
engångslösenord för enskilda klienter (via en central VPN-koncentrator). Nätet
är skyddat av brandväggar med en gemensam ingång/utgång till Internet som
är övervakad med virus, webb- och spamfilter. Möjligheter finns att till Internet
publicera användargränssnitt (via Netscaler). Det senare används i GAS för
Avenys och Flex HRM:s webbklienter och mobila klienter.
Det är frivilligt att ansluta sig till GIP men enheter som använder GAS måste
vara anslutna till GIP. GIP erbjuder en servermiljö för gemensamma system
och enhetsspecifika administrativa system. Klienter till systemen och kontorsprogramvara (MS Office) nås via ett fjärrskrivbord (Citrix). Webbgränssnitt
finns för Aveny och Flex HRM. GAS-systemen är tillgängliga via GIP och
hanteras i GIP:s serverhallar. Driften inklusive övervakning, underhåll och
säkerhetskopiering, hanteras av driftsorganisationen för GIP.
Både Aveny och Flex använder MS SQL-server för sina databaser som är
skyddade enligt gängse praxis. Webbservrar är MS IIS som lastbalanseras via
Netscaler. Viss extern kommunikation är krypterad t.ex. överföring av lönefiler
till bank.
För en mer ingående teknisk systemöversikt hänvisas till följande dokument:



GASsystemen_TekniskMiljöGASEkonomi.docx
GASsystemen_TekniskMiljöGASPersonal.docx

Senaste version av dokumenten kan fås via den tekniska systemförvaltningen
för GAS. Där finns också dokumentförteckning över annan teknisk
dokumentation för de förvaltningsmässiga och införanderelaterade processerna.

2.2

Åtkomstkontroll till systemen
Förutom den yttre säkerhet som finns i form av skalskydd och skydd av nätet
som övergripande beskrivs i avsnittet om driftsmiljö, tillämpar GAS-systemen
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en åtkomstkontroll som anpassats till de verksamhetsprocesser som kartlagts
inom ramen för GAS.
Processkartor, styrande dokument och regelverk för GAS Ekonomi respektive
GAS Personal är publicerade på intranätet:
http://internwww.svenskakyrkan.se/administrativsamverkan/overgripandestyrning-och-regelverk
https://internwww.svenskakyrkan.se/administrativsamverkan/overgripandestyrning-och-regelverk_personal
Dokument som beskriver roller enligt GAS processkarta, benämning i GBS
och i Aveny finns att tillgå från den tekniska systemförvaltningen för GAS
(Tabell roller GBS processkartor Aveny.xlsx). Beskrivning av behörighetsgrupper i Flex finns i systemdokumentationen för Flex lön
(Systemdokumentation Flex Lön GAS-mall.docx).
För Aveny gäller att Windows-klienten är åtkomlig via fjärrskrivbordet i GIP
om användaren har åtkomst till Kyrknätet och har loggat in (via AD) med en
behörighet som publicerar applikationen Aveny. Webbgränssnittet publiceras
och är åtkomligt via Internet. Användaren måste i båda fallen explicit logga in
och ange användarnamn och lösenord. Aveny gör sedan ett anrop mot Svenska
kyrkans gemensamma behörighetssysem (GBS) för autentisering och för att
hämta rollbaserad behörighetsinformation (se avsnitt Kommunikatorn och
GBS/Kbok).
För Flex lön och Flex HRM gäller att systemen nyttjar egna och separata
användardatabaser. Användaren får ett konto i Flex lön eller Flex HRM och
lösenordet sätts där. Behörighetsinformationen registreras i respektive system
och är rollbaserad.
Administration av behörigheterna i GBS för GAS Aveny hanteras dels av
nationell nivå, dels av enheterna (se avsnitt Kommunikatorn och GBS/Kbok).
Enheten kan delegera behörighetsadministration till servicebyrån. Detaljerad
beskrivning finns att tillgå från nationella nivåns konceptägare och GAS
integrationsteam. För Flex lön och Flex HRM administreras behörigheterna
dels av nationell nivå och dels av servicebyrån eller vid egen regi av enheten
själv.
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3 Samlingsplan och informationsflöden
3.1 Översikt GAS Ekonomi
Följande Aveny program ingår i konceptet GAS Ekonomi: Aveny Ekonomi, Aveny
Leverantörsreskontra, Aveny Anläggningsredovisning, Aveny Kundreskontra samt Aveny
Order/Fakturering. Bilden nedan ger en översikt av informationsflöden som genererar
redovisningstransaktoiner. Streckade linjer indikerar att andra program än Aveny kan vara
involverade. Lön och tidredovisning hanteras via Flex lön och Flex HRM.
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3.2

Översikt integrerande system
Inom ramen för GAS-konceptet tillhandahålls integrationer mellan GAS Aveny
och andra system, nämligen
1. GAS Personal - Flex lön/Flex HRM
2. Kommunikatorn och GBS/Kbok
3. Försystem för kyrkogård och bokning
4. Fakturaväxeln
Integrationerna finns mer utförligt beskrivna i ett tekniskt översiktsdokument
för GAS Aveny: GAS-systemen, teknisk miljö GAS Ekonomi. Alla integrationer
förutom Kommunikatorn går via Biztalk.
Bilden nedan ger en översikt över de Biztalkbaserade integrationer som
används i GAS. I skissen ingår integrationerna som nyttjas under införandet,
framför allt införandesystemet GAS-in, vilket inte behandlas i detta dokument.
Anmälan används för anmälan till kurser och konferenser.

Noteras kan att två integrationer med Flex via Biztalk är markerade som
planerade. Biztalkintegration är testad och klar men förvaltningen har skjutit
upp produktionssättningen tills arbetet med GAS-införandena januari 2018 är

Dokumentnamn

Upprättat av

Uppdaterad

Sid

Systemdokumentation
GAS koncepten GAS
Ekonomi och GAS Personal

Camilla Edin och
Mikael Boman

20180320

8 (42)

över. Motsvarande integrationer finns i drift men utan att Biztalk används. Filer
skapas och importeras via handgrepp i systemen.
Dokumentation av vilka enheter som nyttjar vilka GAS-relaterade integrationer
framgår av en on-line-tjänst som är kopplad till Biztalk och åtkomliga inom
Kyrknätet på följande adresser för den som har behörighet:
http://knetaspsql202.knet.ad.svenskakyrkan.se/Reports/Pages/Report.aspx?Ite
mPath=%2fIntegrationskatalog%2fProd%2fFl%C3%B6den+per+Systemtyp
http://knetaspsql202.knet.ad.svenskakyrkan.se/Reports/Pages/Report.aspx?Ite
mPath=%2fIntegrationskatalog%2fProd%2fFl%C3%B6den+per+Informationst
yp
Den förra beskriver integrationerna per systemtyp, den senare per
informationstyp. Behörighet till informationswebbplatsen kan beställas från
GAS Integrationsteam (kyrkokansliet.gas.gasin@svenskakyrkan.se)
3.2.1

GAS Personal - Flex lön/Flex HRM

Systemen Flex Lön och Flex HRM stödjer arbetsflödena i konceptet GAS
Personal.
Flex Lön och Flex HRM Integrationerna mellan Aveny och Flex hanterar tre
slags data:
1. Kodplan
2. Bokföringsfiler
3. Budget (persondata)
Integrationen finns beskriven i dokumentet Integration GAS Aveny Flex
Användarversion som publiceras på intranätet:
http://internwww.svenskakyrkan.se/administrativsamverkan/systeminformation
-personal
Kodplan överförs från Aveny till Flex lön respektive Flex HRM. Gåvor
används inte i Flex.
Flex lön skapar bokföringsfiler som importeras till Aveny. Nuvarande
integration förutsätter att en lönehandläggare aktivt skapar filen i Flex lön och
sparar på disk. Därefter läser en ekonomiassistent in redovisningstransaktionerna i Aveny via ett importgränssnitt. I den nya
integrationslösningen ansvarar Biztalk för överföring av filen.
På motsvarande sätt kan en lönehandläggare i Flex lön skapa en fil som
innehåller persondata. Ekonomen kan sedan importera till Aveny för analys
och budgetarbete. I den nya integrationen skapas sådana filer automatiskt på
natten och ekonomen kan välja att importera utan att lönehandläggare behöver
vara involverade.
3.2.2

Kommunikatorn och GBS/Kbok

Aveny använder för GAS-kunder Svenska kyrkans gemensamma
behörighetssystem (GBS). GBS nås via en integrationstjänst som kallas
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Kommunikatorn. GAS-kunder som har andra moduler än de som nyttjas för
GAS använder GBS även för inloggning och behörighetsstyrning av dessa
moduler. Samma Aveny-klient används oavsett vilka moduler som nyttjas av
Aveny. Även WebAveny använder GBS via Kommunikatorn.
Aveny använder alltså för GAS-enheterna GBS via Kommunikatorn för:
1. Användarautentisering (inloggning)
2. Behörighetsinformation (åtkomstkontroll)
Aveny gör även anrop mot Kommunikatorn för uppdatering av personregister i
Aveny mot kyrkans medlemsregister (Kbok). Funktionerna byggs i skrivande
stund om för att uppfylla allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
GBS hanterar en hierarki som beskriver GAS-enheterna och deras tjänsteleverantörer (Servicebyråer) och stiftelser. Därmed kan en behörighet sättas på
exempelvis enhetsnivå och gälla på underliggande stiftelser.
Administration av behörigheterna i GBS för GAS Aveny hanteras dels av
nationell nivå, dels av enheterna. Särskild behörighet för enhetens GASbehörighetsadministatör finns. Mer detaljerad beskrivning finns att tillgå från
nationella nivåns konceptansvarig och GAS integrationsteam.
Just nu (mars 2018) pågår ett arbete med identitet och behörigheter (s.k. IAM)
för Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform som kommer att medföra en
enhetlig hantering av användaridentiteter och behörigheter där GBS och AD
(Active Directory) synkroniseras och en gemensam portal för
användaradministration upprättas.
3.2.3

Försystem för kyrkogård och bokning

För enheter som nyttjar GAS tillhandahålls integrationer mellan GAS Aveny
och GAS Flex samt möjlighet till integration från försystem för kyrkogård och
bokning. Integration med några av Svenska kyrkans gemensamma system ingår
också.
GAS Ekonomi tillhandahåller Biztalkbaserade integrationer mot försystem som
ska skicka order till GAS Aveny. Exempelvis kan kyrkogårdssystem skicka
order för gravskötselavgift till Aveny som sedan skapar en faktura. I nuläget
finns integrationer för följande system:
1.
2.
3.
4.

FAS Kyrkogård
LabOra Kyrkogård
LabOra Bokning (Insidan)
SoftIT Bokning

Eniacs moduler för kyrkogård och bokning, som levereras i Avenysviten men
som inte ingår i de moduler som tillhandahålls via GAS, nyttjar i nuläget inte
denna integration. Integrationen är istället systemintern för Aveny. I skrivande
stund utvecklar LJ system nytt bokningssystem för FAS som ska stödja GAS
integrationsgränssnitt.
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3.2.4

Fakturaväxeln

Fakturaväxeln är en intern funktion för skanning och transaktionshantering
som tillhandahålls till alla enheter. Nedanstående bild beskriver schematiskt
fakturaväxeln. Aktuell version av bilden finns i systemdokumentationen för
fakturaväxeln. Mottagande system i GAS är givetvis Aveny men fler
ekonomisystem nyttjar växeln. EFH i bilden avser elektronisk fakturahantering.
Mer detaljerad information kan fås från systemförvaltaren eller via intranätet:
https://internwww.svenskakyrkan.se/Administrativ%20samverkan/fakturaskan
ning.
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4 Bokföringsöversikt
4.1

Allmänt
Stiftets servicebyrå tillhandahåller tjänster för administration av löner, löpande
bokföring, fakturering, reskontrabevakning och anläggningsredovisning, samt
upprättar årsbokslut för enheten.
För enhetens bokföring och redovisning används programpaketet Aveny med
följande delprogram:
o För bokföring och löpande redovisning används Aveny Ekonomi
o För all manuell fakturering används Aveny Order/Fakturering.
o Efter fakturautskrift samlas alla kundfakturor för uppföljning i Aveny
Kundreskontra.
o För registrering och uppföljning av leverantörsfakturor används Aveny
Leverantörsreskontra.
o För registrering av anläggningstillgångar samt beräkning och bokföring av
avskrivningar och internränta används Aveny Anläggningsredovisning.
Enheten använder nedanstående verksamhetsprogram med koppling till den
ekonomiska redovisningen:
o För gravbok, gravskötsel och fakturaunderlag inom
kyrkogårdsförvaltningarna används något av systemen Aveny Grav, Labora
eller FAS.
o För kremationsjournal och fakturering av kremeringar används Aveny
Kremationsjournal eller Labora.
o För bokning och fakturaunderlag av vigslar, dop, lokaluthyrning mm
används något av systemen Aveny Bokning, Labora eller FAS.
o För all manuell fakturering används Aveny Order/Fakturering.
o För löneunderlag, resor och utlägg samt internbokföring av arbetstid
används Flex HRM.
o För löneadministration används Flex Lön.
o Svenska kyrkans fakturaväxel används inklusive KOB för kyrkliga
internfakturor

4.2

Roller och ansvar för den ekonomiska
redovisningen
Kyrkofullmäktige hos enheten (församlingar och pastorat) har ett övergripande
ansvar för enhetens budget och redovisning.
Arbetsprocesserna inom GAS är dokumenterade i processkartor. Vem som ska
göra vad i varje aktivitet är kopplat till standardiserade roller. Vem som gör
vad framgår av en rollbeskrivning enligt fastställd HUKI-modell.
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H= huvudansvarig roll, U= utförarroll, K=konsulterad roll, I=informerad roll.
En person kan ha flera roller.
Huvudansvarig

•

ansvarig (kan vara delegerat), säger stopp/gå, har vetorätt

•

kan bara finnas en huvudansvarig per aktivitet/beslut

•

H ska alltid följa delegationsordningen

Utförare

•

utför aktiviteten

•

kan finnas flera utförare per aktivitet

Konsulterad

•

har åsikt/kunskap/mandat som är eftersökt

•

konsulteras innan beslut fattas/aktivitet genomförs

•

kan vara flera konsulterade per aktivitet

•

tvåvägskommunikation

Informerad

4.3

•

ska i efterhand ha tillgång till information om beslut/resultat av aktivitet

•

kan vara flera roller

•

envägskommunikation

Löpande redovisning i verksamheten
Löpande redovisning och bokföringsgrundande rapportering utförs i enhetens
verksamhet. Aktörer är servicebyrå, pastoratets/församlingens kansli,
kyrkogårdsförvaltningen, samt övriga verksamhetsansvariga och anställda på
enheten. Följande exempel kan nämnas:
Servicebyrå / Enhet i egen regi:

Rambudget, Leverantörsfakturor, Löpande bokföringsverifikationer, In- och
utbetalningar, Lönehantering, Kundfakturering
Kyrkogårdsförvaltningen:

Underlag för fakturering, avräkning och justering av gravskötselavtal
Pastoratets kansli och församlingar / Församlingens kansli

Budget och underlag för fakturering av deltagaravgifter, servering och kyrkliga
aktiviteter.
Enhetens verksamhetsansvariga

Beslutsattest av leverantörsfakturor och bokföringsorder
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Enhetens samtliga anställda

Löneunderlag i form av tidrapportering, rese- och utläggs-redovisning
Alla Bokföringsjournaler skrivs ut löpande på servicebyrån. I samband med
årsredovisning skrivs verifikationslista, den samlade huvudboken samt
årsredovisning ut och arkiveras på papper, alternativt lagras elektroniskt.
För arkivering av räkenskapsinformation se särskild dokumenthanteringsplan.

4.4

Grund- och huvudböcker
All bokföring redovisas i Aveny.
Utöver dagboken som registreras direkt i Aveny via bokföringsjournaler finns
ytterligare grundböcker i respektive församling/pastorat, t.ex. kollektbok.
Pastoratens församlingar har varsin kontantkassa. Församlingarna redovisar
kontantkassan en gång per månad.
Bilden beskriver verksamhetens underlag som genererar transaktioner i dagbok
och saldon i huvudbok hos enheten.
Underlag: Kvitto, rekvisition mm

Kontantkassa (GB) Församling A

Underlag:
Kvitto,
rekvisition
mm

Bokföringsorder

Registrering på
bokföringsjournal

Aveny Dagbok
Bokföringsjournaler
Aveny Ekonomi
Huvudbok

4.5

Hantering av enhetens likvida medel
Betalningar via kyrkkontot. Inomkyrkliga kundfakturor skickas elektroniskt
via Svenska kyrkans kollekt och betalsystem (KOB). Inomkyrkliga
leverantörsfakturor ankommer elektroniskt från KOB.
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På kyrkkontot clearas inomkyrkliga kund- och leverantörs fakturor tillsammans
med kollekter, kyrkoavgifter och begravningsavgifter, en gång per månad.
Utbetalning leverantörsfakturor från Aveny leverantörsreskontra sker via
PlusGirot, Bankgirot och Svenska kyrkans kollekt och betalsystem (KOB). Till
PlusGirot, Bankgirot och KOB sänds betalningsfiler med attesterade
leverantörsfakturor en gång per vecka. Både PlusGirot och Bankgirot bevakar
automatiskt fakturornas förfallodagar. I KOB betalas leverantörsfakturorna en
gång per månad.
Utbetalningarna bokförs efter underlag från PlusGirot, Bankgirot och KOB.
Inbetalningar av kundfakturor kommer normalt till respektive enhets Plusoch Bankgirokonton men även inbetalningar direkt till kontantkassor
förekommer. Elektroniska kundfakturor som skickats via Svenska kyrkans
kollekt och betalsystem (KOB) betalas också via KOB, en gång per månad.
All gravskötselfakturering sker på fakturor med bifogat OCR-inbetalningskort.
Samtliga inbetalningar till bankgiro och PlusGiro hämtas dagligen på fil med
hjälp av tjänsterna Bankgiro inbetalningar resp Total IN.
Anställdas kontanta utlägg, ersätts normalt i samband med löneutbetalning
med attesterad reseräkning som underlag. Personal inom vissa personalgrupper
förfogar över kontokort för omkostnader i tjänsten.
Kontanta inbetalningar av gåvor, deltagaravgifter, lokalintäkter sätts in på
respektive församlings kontantkassa.
Kollekter låses in i kassaskåp hos respektive församling och sätts in på
enhetens bank-/plusgirokonto nästföljande arbetsdag.
Inbetalningar kan också ske via Swish mobila betalningslösning som för över
pengarna direkt till enhetens bank-/plusgirokonto.

4.6

Attestanvisningar, attesträtter
Enligt fastställt reglemente och attestförteckning med namnteckningsprov som
upprättas på den lokala enheten. Attestreglementet ska speglas i användarens
attest- och kodbehörigheter per rutin/användare.

4.7

Aveny Ekonomi
GAS konceptet har för Aveny en gemensam systemkonfiguration som alla
enheter utgår från. Den hanteras i vad som kallas GAS Bas, en malldatabas
som styr enheternas systemuppsättning. Där finns bland annat processkartans
roller införda så att respektive behörighetsroll kan göra det som rollen
stipulerar. I GAS Bas finns den gemensamma kodsträngen för GAS som består
av sex koddelar. Baskonto och verksamhetskod (koddel 1 och 2) har delvis
gemensamma koder vilket framgår av Kyrkbaskontoplanen respektive GAS
Verksamhetskod. Dessa återfinns på intranätet
https://internwww.svenskakyrkan.se/administrativsamverkan/overgripandestyrning-och-regelverk
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Utdata/Resultat

Indata, bearbetningar
1 Kontoplan

2 Konteringsmallar

3 Automatkonteringar

4 Rapportdefinitioner

5 Rapportpaket

6 Likviditetsplan

7 Årets ingående
balans
9 Verifikationsregistrering

8 Gåvor

Aveny

1 Bokföringsjournaler
2 Bokslutsrapporter

Ekonomi

3 Verksamhetsuppföljningsrapport
er
4 Ändamålsbestämda
gåvor
Utdata, bildskärm
5 Kontoanalys

10 Bokföringsjournaler från:

6 Verifikationsrader

Leverantörsreskontra Kundreskontra
Order/Fakturering

Anläggningsredovisning

Övriga försystem inom Avenyprogrammet

7 Fakturahändelser
8 Likviditetsplan
9 WebEkonomi

11 Löneverifikationer
från Flex lön

12 Budget från Aveny
Budgetmodul

Rapporter
13 Bokföringsunderlag
från externa
försystem

Kontoanalys
Utdata, nya tabeller
10 Gåvorader
11 Anläggningsredovisning
Investeringsrader och
Pågående
investeringsrader
12 SIE-fil för export

Indata/Bearbetningar
N
r
1

Baskontoplanen och övriga koder, t.ex. Verksamhet, initieras från GAS-standard och
underhålls via GAS-Bas uppdateringar.

2

Konteringsmallar styr viss automatisk bokföring såsom kontering på kundfordringar,
leverantörsskulder, avskrivningar mm

3

Automatkonteringar för automatiska procentuella fördelningar och pålägg.
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4

GAS Standard rapportdefinitioner för t.ex Verksamhetsuppföljning, Resultaträkning,
Balansräkning och Kassaflödesanalys uppdateras automatiskt en gång per år av Eniac
Data. Standardrapporterna byggs utifrån Svenska kyrkans redovisningskommiteés
(KRED) branschanpassning.

5

Rapportpaket registreras för att enkelt kunna distribuera månadsrapporter automatiskt
till samtliga budgetansvariga.

6

Vissa kända utgifter och inkomster såsom t.ex löneutbetalningar och
medlemsavgifter kan registreras i likviditetsplan

7

Varje år hämtas föregående års utgående balans som ingående balans till det aktuella
året. Eventuella manuella justeringar kan då registreras.

8

Villkorade bidrag registreras i särskilt register. Vid bokföring med koddelen Gåva,
genereras gåvorader automatiskt av programmet.

9

Omföringar, rättelser mm registreras löpande och direkt i Aveny Ekonomi

10

Bokföringsjournaler från samtliga försystem inom Avenyprogrammet sparas
automatiskt i Aveny Ekonomi.

11

Fil med löneverifikationer från Flex Lön hämtas och bokförs.

12

Från Aveny budgetmodul sparas budgetvärden i Aveny Ekonomi

13

Filer med bokföringsunderlag från externa försystem hämtas och sparas på
bokföringsjournaler i Aveny Ekonomi.

Utdata/Resultat
N
r
1

Samtliga bokföringsjournaler finns tillgängliga för utskrift vid valfri tidpunkt

2

Bokslutsrapporter såsom Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys,
Begravningsverksamhetens resultatsammanställning, Gåvoförteckning mm.

3

Verksamhetsrapporter med budgetjämförelse kan skrivas ut, mailas eller
distribueras i rapportpaket.

4

Rapporter för Villkorade bidrag med aktuella värden och historiska förändringar.

5

Kontoanalys på bildskärm med utskriftsmöjlighet

6

Analyser och sammanställningar över samtliga verifikationsrader (konteringsrader)
görs direkt på bildskärmen

7

Utifrån bokföringens verifikationsrader kan tillhörande fakturahändelser analyseras
och sammanställas

8

Likviditetsplan sammanställs från inregistrerade planerade in- och utbetalningar
samt uppgifter från kund- och leverantörsreskontran
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9

Med hjälp av rapportpaket distribueras rapporter till WebAveny. I WebAveny
finns även en kontoanalys tillgänglig för de som jobbar i Windows Aveny.

10

Vid bokföring på skuldkonto för Villkorade bidrag registrerar programmet
gåvorader automatiskt. Gåvoraderna knyts manuellt till rätt villkorat bidrag i
gåvoregistret.

11

Vid bokföring på investeringskonto registrerar programmet Investeringsrader
automatiskt. Investeringsraderna knyts därefter manuellt till en
Anläggningstillgång i Anläggningsregistret.
Vid bokföring på konto för pågående investering (1180 och ev 1280) registrerar
programmet Pågående investeringsrader automatiskt

12

I samband med bokslut kan en SIE-fil exporteras till särskilt bokslutsprogram

4.8

Aveny Leverantörsreskontra

Se även avsnitt Fakturaväxeln under Översikt integrerande system samt bilaga
Fördjupning delprogram i Aveny.
Indata/Bearbetningar,
registreras
1 Leverantörer
2Attestanter/Attestområden
3 Ankomstregistrering
4. Fakturaattester
5 Definitivbokning
6. Justeringar/
Makulering
7 Bokföring av
utbetalningsuppdrag

Indata/Bearbetningar, hämtas av programmet

8 Adresser från
PlusGirot
/Bankgirot
9 Personadresser
hämtas automatiskt
10 Skannade
Leverantörsfakturo
r
11 Elektroniska
leverantörsfakturor
12 Leverantörsfakturor från KOB
13 Bokförda
utbetalningsuppdrag från KOB

Aveny
Leverantörs
reskontra

1 Leverantörsreskontralistor
Bokslutsspe
cifikationer
2 Fakturabevakning
3Månadsavstämning
mot huvudbok
4Utbetalningsuppdrag
till PlusGirot och
Bankgirot
5 Utbetalningsuppdrag
till KOB
6 Bokföringsjournaler
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Indata/Bearbetningar
N
r
1

Leverantörer registreras normalt i samband med fakturaregistrering. Namn och
adressuppgifter hämtas automatiskt av programmet från Plusgirot och bankgirot

2

Samtliga attestanter registreras och tilldelas attesträtter per attestområde.
Pastoraten är ofta uppdelad i attestområden: Kyrkogårdsförvaltning samt ett
attestområde per församling.

3

Alla leverantörsfakturor hämtas på fil från Svenska kyrkans fakturaväxel. Följande
tre typer av fakturor kan förekomma:




Pappersfakturor som skannats av skanningsleverantör
Inomkyrkliga elektroniska fakturor från KOB-systemet
Övriga elektroniska fakturor från större leverantörer

Vid ankomstregistrering förtrycks fakturauppgifter. När en ny leverantör ska
registreras hämtas namn och adressuppgifter automatiskt av programmet från
Plusgirot och Bankgirot
4

Leverantörsfakturorna attesteras elektroniskt via Web-Aveny

5

Efter attest definitivbokförs fakturorna och markeras klara för utbetalning. I
samband med definitivbokföring granskas varje faktura.

6

Registrerade fakturor kan justeras eller makuleras.

7

Utförda utbetalningsuppdrag hos Bankgirot och PlusGirot registreras och bokförs.
Leverantörsfakturorna markeras som betalda av programmet.

8

När leverantörsfakturor registreras hämtas leverantörernas adresser automatiskt från
Bankgirot eller PlusGirot.

9

Programmet hämtar personadresser direkt via Svenska kyrkans Kommunikator.

10

Alla pappersfakturor skannas och hämtas dagligen på fil via Svenska kyrkans
fakturaväxel.
Fakturaoriginal och fakturabilder arkiveras hos Skanningsleverantören.
Avenyprogrammet hämtar och visar fakturabilderna vid behov t.ex i samband med
ankomstregistrering, attest och fakturabevakning.

11

Elektroniska leverantörsfakturor på formatet SWE-faktura hämtas via Svenska
kyrkans kommunikationscentrala fakturaväxel.

12

Inomkyrkliga leverantörsfakturor hämtas från Kyrkans kollekt och betalsystem
(KOB).

13

Betalda leverantörsfakturor hämtas från KOB, en gång per månad
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Utdata/Resultat
N
r
1

Leverantörsreskontralistor, bokslutsunderlag

2

Bevakning och analys av leverantörsfakturor

3

Avstämning mellan leverantörsreskontra och leverantörsskulders konto i
huvudboken

4

Fil med utbetalningsuppdrag till PlusGirot och Bankgirot via Plusgirots och
Bankgirots normala kommunikationsrutiner

5

Fil med utbetalningsuppdrag till KOB

6

Bokföringsjournaler registreras vid varje förändring som ska påverka
huvudboken. Bokföringsjournalerna bokförs i Aveny Ekonomi.

4.9

Aveny anläggningsredovisning

Se även bilaga Fördjupning delprogram i Aveny.
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Indata/Bearbetningar
Nr Beskrivning
1

Programmet registrerar automatiskt alla verifikationsrader på investeringskonton som
investeringsrader i Anläggningsregistret. Investeringsraderna knyts till
anläggningstillgångens investeringar i särskild rutin.

2

Utrangeringar, Avyttringar och Omklassificeringar registreras per anläggningstillgång.

3

Nedskrivningar registreras per investering.

4

Senaste händelsen
(Utrangering/Avyttring/Omklassificering/Nedskrivning/Avskrivning) kan vid behov
makuleras

5

Vid aktivering av en pågående investering summeras alla pågående investeringsrader
och en ny investering registreras i anläggningsregistret.

6

Investeringsrader och pågående investeringsrader kan ombokföras och tas bort.

7

Konteringsmallarna bestämmer kontering vid avskrivning och beräkning av internränta.
Kontering föreslås vid Utrangering, Avyttring. Omklassificering och Nedskrivning

8

All bokföring på investeringskonto i kontogrupp 11 och 12, genererar investeringsrader
i anläggningsregistret

9

All bokföring på konto för pågående investering (1180 och 1280) genererar pågående
investeringsrader i anläggningsregistret.

Utdata/Resultat
Nr Beskrivning
1

Detaljerade och sammanfattade specifikationer till årsbokslut enligt Svenska kyrkans
redovisningskommités branschanpassning.

2

Inventarieförteckning/inventeringsunderlag skrivs en gång per år i samband med
inventering

3

Budgetunderlag för avskrivningar och internränta.

4

Månatliga avskrivningar bokförs av programmet

5

Internränta beräknas och bokförs varje månad.

6

Bokföringsjournaler registreras vid Omklassificeringar, Utrangeringar, Avyttringar,
Nedskrivningar, Avskrivningar, Internränteberäkningar, Ombokföringar och
Makuleringar. Bokföringsjournalerna bokförs i Aveny Ekonomi.

Svenska kyrkans system Sacer används för att förteckna inventarier ur ett antikvariskt
perpektiv, och har därför ingen automatisk integration till anläggningsredovisningen.
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4.10

Aveny Kundreskontra

Se även bilaga Fördjupning delprogram i Aveny.

Indata/Bearbetningar
Nr

Beskrivning

1

Manuellt registrerade kunder används endast när fakturaunderlag registreras direkt i
Aveny

2

Manuella betalningar, krediteringar och justeringar av fakturor registreras

3

Fakturaunderlag från samtliga försystem faktureras i Aveny Order/Fakturering. I
samband med faktureringen registreras fakturorna i Aveny Kundreskontra.

4

Alla inbetalningar till Bankgirot och Plusgirot hämtas via Kommunikationssätten
Bankgiro inbetalningar från Bankgirot och Total IN från Plusgirot

5

Kundfakturainbetalningar hämtas från Kyrkans kollekt och betalsystem (KOB)

Utdata/Resultat
Nr

Beskrivning

1

Kundreskontralistor, Bokslutsunderlag mm

2

Kravutskrifter till kunder med obetalda fakturor

3

Avstämning mellan kundreskontra och bokförda kundfordringar i huvudboken

4

Verktyg för bevakning och analys av kundreskontrans fakturor

5

Bokföringsjournaler registreras vid inbetalningar, krediteringar och justeringar.
Bokföringsjournalerna bokförs i Aveny Ekonomi.
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4.11

Aveny Order/fakturering

Se även bilaga Fördjupning delprogram i Aveny.

Indata/Bearbetningar
Nr

Beskrivning

1

Fakturaunderlag registreras manuellt som order. I samband med orderregistrering
registreras även nya Kunder. I Avenys webbgränssnitt kan behörig användare
registrera digital order som sedan effektueras av servicebyrån.

2

Kreditorder kan registreras manuellt eller med debetorder som ska krediteras som
mall

3

Kunder registreras manuellt och används vid orderregistrering i Aveny. Vid
registrering av kunder hämtar programmet adressuppgifter från Svenska kyrkans
organisationsregister (församlingar och samfälligheter (pastorat)) och via Svenska
kyrkans Kommunikatorn (personer)

4

Artiklar och standardtexter registreras och används vid orderregistrering i Aveny

5

Konteringsmallar registreras och styr automatiskt hur fakturor, som registreras i
Aveny, ska konteras vid fakturering

6

Faktureringsunderlag från försystem inom Aveny hämtas direkt från orderregister
Faktureringsunderlag från övriga försystem hämtas via Svenska kyrkans fakturaväxel.

7

Adresser till kyrkliga enheter (församlingar, pastorat, stift och nationella nivån)
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hämtas och uppdateras årligen från Svenska Kyrkans centrala organisationsregister
Vid nyregistrering av kunder hämtas alla kyrkliga enheters adresser automatiskt från
kyrkans organisationsregister.
8

Registrerade personadresser för kunder och leverantörer hålls ständigt aktuella via
Svenska kyrkans kommunikationsväg Kommunikatorn. Vid nyregistrering av kunder
och leverantörer hämtas personadresser automatiskt från Kommunikatorn

9

Fil med postnummerkatalog kompletterad med svenska kyrkans församlingar läses in
årligen. Postnummerkatalogen används bl a vid orderregistrering.

Utdata/Resultat
Nr

Beskrivning

1

Fakturor och Kreditfakturor för pappersutskrift skickas normalt för utskrift till externt
tryckeri men kan också skrivas ut lokalt.

2

Dröjsmålsräntefaktura produceras efter försenad betalning.

3

Inomkyrkliga kundfakturor skickas elektroniskt via Kyrkans kollekt och betalsystem
(KOB)

4

Fakturor som registreras vid fakturering bevakas och betalas i Aveny Kundreskontra

5

Bokföringsjournaler registreras vid fakturering. Bokföringsjournalerna bokförs i
Aveny Ekonomi.
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5

Verifikationskedjor

5.1

Översikt

Alla bokföringsposter registreras i huvudboken grupperade på verifikationer.
Verifikationerna är alltid registrerade i nummerföljd på en bokföringsjournal.
Bokföringsjournalerna bildar tillsammans grundbokföringen i Aveny.
Från registrerade årsbaserade nummerserier erhåller alla bokföringsjournalen automatiskt
ett unikt journalnummer på samma sätt som varje verifikation automatiskt får ett unikt
verifikationsnummer.
På en bokföringsjournal samlas alltid bokföringsverifikationer från samma
bokföringsgrupp.
En bokföringsjournal och alla dess verifikationer är alltid knutna till en bokföringsperiod
(månad) och en bokföringsgrupp.
Se vidare bilaga Verifikationskedjor
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6

Bokföringsgrupper och bokföringstyper

6.1 Översikt
Bokföringen registreras i huvudboken via en bokföringsjournal. Bokföringsjournalen
innehåller en eller flera bokföringsverifikationer inom samma bokföringsmånad och
samma bokföringsgrupp.
Bokföringsjournalerna definitivbokförs dagligen. Efter att en bokföringsjournal
definitivbokförts skrivs den ut och arkiveras i journalnummerordning.
Ej definitivbokförda bokföringsjournaler är öppna för nya verifikationer på samma
bokföringsgrupp. En ny bokföringsjournal skapas automatiskt när en
bokföringsverifikation registreras och en öppen bokföringsjournal saknas. När en
bokföringsjournal skapas hämtas nästa journalnummer från bokföringsgruppens
journalnummerserie, på samma sätt som nytt verifikationsnummer hämtas från
bokföringsgruppens verifikationsnummerserie. Journal- och verifikationsnummer har
samma inledande siffra, journalnummer består av 4 siffror och verifikationsnummer består
av 6 siffror.
Samtliga nummerserier är dokumenterade, per bokföringsgrupp, i bilaga
Bokföringsgrupper och bokföringstyper
Genom att dubbelklicka på en verifikation i en bokföringsjournal som inte är
definitivbokförd öppnas rutinen Verifikationsregistrering och det går då att ändra
bokföringsdatum inom månaden, kontering och belopp på verifikationen.
På en bokföringsjournal som inte är definitivbokförd kan verifikationerna backas vilket
innebär att de måste registreras på nytt. Om en backad verifikation är knuten till en
bokföringshändelse (leverantörsfakturaregistrering, betalning osv) är även dessa
bokföringshändelser backade. Det är även möjligt att backa en hel bokföringsjournal vilket
innebär att bokföringsjournalens samtliga verifikationer backas. Backade
verifikationsnummer är fortfarande upptagna och det framgår av bokföringsjournalen vilka
verifikationer som backats.
Bokföringsgrupper och bokföringstyper
Bl a för att möjliggöra bokföring direkt och samtidigt av flera personer från flera försystem
är all bokföring uppdelad i bokföringsgrupper.
I bilaga Bokföringsgrupper och bokföringstyper finns en fullständig beskrivning av
bokföringsgrupperna.
Till en bokföringsgrupp knyts bokföringstyper (rutiner), användare och
verifikationsnummerserie.
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7 Kontoplan/Kodplan
7.1 Uppbyggnad
Sex koddelar: Baskonto, Verksamhet, Område, Objekt, Projekt samt Gåva.
Kodsträng för GAS publiceras på intranätet.
https://internwww.svenskakyrkan.se/administrativsamverkan/overgripandestyrning-och-regelverk
Externredovisning: Pastoratets ekonomiska ställning och resultat redovisas i
kontoklasserna 1-8 (Baskonto) och sammanställs i en balans- och
resultaträkning.
Internredovisning: För intern resultatredovisningen används koddelen
Verksamhet.
Kontoklass 9 används enbart för internredovisning av t.ex internränta, intern
fördelning av begravningsverksamhetens kostnader och intäkter.
Koddel 1: Baskonto

Pastoraten använder GAS Kyrk-BAS som bygger på Kyrk-BAS 2017.
Nivåer/strukturer:
Koddelen baskonto omfattar totalt 4 positioner.
Kontoklass består av baskontots första position.
Kontogrupp består av baskontots två första positioner
Kontoklass

Benämning

1

Tillgångar

2

Eget kapital, avsättning och skulder

3

Verksamhetens intäkter

4

Varor/material mm

5

Övriga externa kostnader

6

Övriga externa kostnader

7

Personal mm

8

Finansiella och andra
intäkter/kostnader

9

Internredovisning
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Baskontoplanen inklusive kontoklasser och kontogrupper visas i GAS
Kyrkbaskontoplanen publiceras på intranätet:
https://internwww.svenskakyrkan.se/administrativsamverkan/overgripandestyrning-och-regelverk
Koddel 2: Verksamhet

Koddelen Verksamhet är obligatorisk för verifikationsrader på baskonton i
intervallet 3000–8999.
Verksamhet är en intern indelning av kostnader och intäkter för pastoratets
olika verksamheter.
Indelningen följer den obligatoriska nivån för Svenska kyrkans Modell för
verksamhetsindelning 2011. Därutöver kan en frivillig uppföljningsnivå på
aktiviteter finnas inom verksamhet.
Nivåer/strukturer:
Verksamhet indelas i Verksamhetsområden och Verksamhetsnivåer enligt
nedan. Koddelen Verksamhet omfattar 4 positioner och byggs upp inom
verksamhetsintervallen med obligatoriska respektive frivilliga
verksamhetskoder. Se vidare Verksamhetskod för GAS som publiceras på
intranätet:
https://internwww.svenskakyrkan.se/administrativsamverkan/overgripandestyrning-och-regelverk

Verksam Verksam-hetshetsnivå
område
1

Benämning

Verksamhetsintervall

Grundläggande uppgiften

101 - 299

101

Verksamhetsgemensamt

101 - 106

110

Gudstjänster o kyrkliga handlingar 110 – 139

140

Undervisning

140 – 199

210

Diakonal verksamhet

210 – 259

260

Mission

260 – 299

3

Övrig kyrklig verksamhet

301 – 499

310

Övrig församlingsverksamhet

310 – 359

360

Serviceverksamhet

360 – 399

410

Skattepliktig rörelse

410 – 459

5
510

Styrning och ledning

501 – 599

Strategisk styrning

510 – 579
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580
6

Verksamhetsledning

580 – 589

Stödjande verksamhet

601 – 699

610

Församlingsadministration och
verksamhetsstöd

610 – 629

630

Gemensamma kostnader och
administration

630 – 649

650

Fastigheter och lokaler

650 – 689

690

Finansiella poster

8

Begravningsverksamhet

690 – 699
801 – 899

801

Verksamhetsgemensamt

810

Administration och ledning

810 – 819

820

Gravsättning och kyrkogårdsskötsel

820 – 839

840

Krematorium

840 – 859

860

Fastigheter och mark

860 - 899

Koddel 3: Område

Större pastorat med flera församlingar kan bokföringsmässigt delas i områden.
Koddelen omfattar alltid 3 positioner. Oftast ett område per församling, ett
område för Verksamhetsgemensamt samt ett område för
Kyrkogårdsförvaltningen. För de enheter som har valt att kontera på Område är
koddelen obligatorisk.
Områdesgrupp

Områden

0

Församlingarna

8

Kyrkogårdsförvaltningen

9

Verksamhetsgemensamt

Koddel 4: Objekt

Koddelen används för fördelning på finansiella instrument, gåvor och
fastigheter och omfattar normalt 4 positioner. Första positionen benämns
Objektgrupp.
Objektgrupp

Benämning

1

Finansiella instrument

8

Övrigt

9

Ansvarskoder

Dokumentnamn

Upprättat av

Uppdaterad

Sid

Systemdokumentation
GAS koncepten GAS
Ekonomi och GAS Personal

Camilla Edin och
Mikael Boman

20180320

29 (42)

Koddel 5: Projekt

Koddelen används för fördelning på projekt och omfattar normalt 3-4
positioner. Första positionen benämns Projekttyp.
Projekttyp

Benämning

1

Investeringsprojekt

2

Underhållsprojekt

3

Verksamhetsprojekt

Koddel 6 Gåva

Koddel 6 används för bidrag och villkorade bidrag. Koddelen är obligatorisk
för villkorade bidrag. Koddelen består av fyra siffror, fyrställig.

7.2 Kontoplanens/Kodplanens betydelse vid upprättande
av årsredovisning
7.2.1Allmänt
Kyrk-BAS 2006 med anvisningar används. Standardversionen följs avseende
såväl principer för kontering som för sammanställning av årsredovisning.
Vid upprättande av bokslut är det i första hand koddelen ”Baskonto” som har
betydelse.
7.2.2Resultaträkning
Resultaträkningen beskriver enhetens intäkter och kostnader samt hur det egna
kapitalet har förändrats under räkenskapsåret.
Resultaträkningen skrivs ut direkt från Aveny Ekonomi med rapporten
Resultaträkning, bokslut.
I bilaga Rapportdefinition Resultaträkning- bokslut beskrivs de urval som görs
för att skapa respektive rad i resultaträkningen.
7.2.3Balansräkning
Balansräkningen beskriver enhetens ekonomiska ställning, gällande tillgångar,
skulder och eget kapital på balansdagen.
Balansräkningen skrivs ut direkt från Aveny Ekonomi med rapporten
Balansräkning, bokslut.
I bilaga Rapportdefinition Balansräkning - bokslut beskrivs de urval som görs
för att skapa respektive rad i balansräkningen.
7.2.4Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen utgör en branschanpassning av Redovisningsrådets
rekommendation om redovisning av kassaflöden.
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Kassaflödesanalysen skrivs ut direkt från Aveny Ekonomi.
I bilaga Rapportdefinition Kassaflödesanlays, bokslut beskrivs de urval som
görs för att skapa respektive rad i kassaflödesanalysen.
7.2.5Begravningsverksamhetens resultatsammanställning
Av begravningslagen framgår att begravningsavgiften endast får användas till
den i lagen definierade begravningsverksamheten. Begravningsavgiftens
användning redovisas därför i en särskild ”Resultatsammanställning för
begravningsverksamheten”.
Begravningsverksamhetens resultatsammanställning skrivs ut direkt från
Aveny Ekonomi med rapporten Begravningsverks resultatsammanställning,
bokslut.
I bilaga Rapportdefinition Begravningsverksamhetens resultatsammanställning
– bokslut, beskrivs de urval som görs för att skapa respektive rad i
begravningsverksamhetens resultatsammanställning.
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8 Behandlingsregler
8.1 Beskrivning
I detta avsnitt beskrivs behandlingsregler i två avsnitt. Behandlingsregler som
bestämmer kodsträngen och Behandlingsregler som bestämmer belopp.

8.2 Behandlingsregler som kontrollerar eller bestämmer
kodsträngen
8.2.1Kontoplan/kodplan
GAS Kodsträng

GAS Kodsträng består av sex koddelar.
Nedan framgår de koddelar som används i GAS samt de regler som tillämpas
för de eventuella enhetsspecifika koddelar som ska kunna skapas.
Samtliga konteringar som registreras hämtar konto från giltig kontoplan i
Aveny. Under menyraden Inställningar-Styrvärden-Kontoplan i Aveny
Ekonomi kan kontoplaner/kodplaner registreras, ändras eller tas bort.
Varje koddel/koddel ligger som egna rutiner i Aveny Ekonomi.
Baskonto:
Beteckning

Användaren kan endast ändra beteckning på vissa koddelar (dvs en för
enheten specifik benämning på ett befintligt baskonto)

Giltighetstid

Kontot kan endast användas vid bokföring inom registrerad giltighetstid

Internkonto

I en och samma bokföringsverifikation kontrollerar programmet att
antingen enbart internkonton eller enbart externkonton används.
Samtliga internkonton registreras i kontoklass 9

Användning

Via användning begränsar programmet vilka baskonton som kan
användas för Kundfordringar, Investeringskonto, konto för pågående
investeringar, leverantörsskulders konto mm.

Kombinationer
med övriga
koddelar

Begränsar vilka koddelar som får eller skall kombineras med baskontot

Kombinationsvillkor

Begränsar vilka koder i de övriga koddelarna som kan kombineras med
baskontot.

Spärr för
manuell
bokföring

Om kontot spärras för manuell bokföring kan endast programmet
använda kontot. Konto för kundfordringar och Leverantörsskulder är
spärrade för manuell bokföring
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Övriga koddelar:
För övriga koddelar kan följande uppgifter anges:
Giltighetstid

Koden kan endast användas vid bokföring inom registrerad
giltighetstid

Kombinationsvillkor

Begränsar vilka koder i de övriga koddelarna som kan
kombineras med koden.

Varje enhet kan komplettera standardkodplanen med egna koder för vissa
kodintervall i koddelarna baskonto och verksamhet. Koder för koddelarna
område, objekt och projekt är unika för varje enhet.
8.2.2Konteringsmallar
Konteringsmallar reglerar och styr all automatisk bokföring i Aveny.
I rutinen Konteringsmallar i delprogrammet Aveny Systemadministration ges
en samlad bild över samtliga automatiska bokföringar som sker i Aveny.
Konteringsmallar visas även i delprogrammet Aveny Ekonomi-InställningarStyrvärden.
GAS standardkonteringsmallar för enheten redovisas i Bilaga
Konteringsmallar. Varje enhet har kompletterats med egna konteringsmallar.
8.2.3Automatkonteringar
Automatkontering i Aveny Ekonomi används för automatisk fördelning av
vissa gemensamma kostnader och intäkter. Automatiskt PO-pålägg för sociala
avgifter på lönekostnader genereras direkt från FLEX Lön.
I Aveny finns två olika fördelningstyper:
Pålägg: När konteringen ska utökas med ett automatiskt pålägg. Ett eller flera
pålägg anges. För varje pålägg ska både konto för pålägg och motkonto anges.
Fördelning, När konteringen ska fördelas på flera konton. Ett eller flera
fördelningskonto med tillhörande procentsats anges.
Pålägg och fördelning sker i samtliga rutiner där bokföringsverifikationer
registreras och redovisas alltid på bokföringsjournaler och bokföringsordrar.
Varje automatkontering har registrerad giltighetstid. Ny giltighetstid läggs
ovanpå den gamla giltighetstiden. Detta innebär att Aveny även kan visa
automatkonteringar som utgått.
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För varje enhet registreras vid behov automatkonteringar.
Se bilaga Automatkonteringar.

8.3 Behandlingsregler som påverkar belopp
8.3.1Priser
Prislistor registreras i Aveny för order som registreras manuellt i Aveny
Order/fakturering.
För order som importeras från försystem bestäms priser i respektive försystem.
I Aveny, rutinen Artiklar, registreras aktuella priser per artikel. I kundregistret
registreras vilken prislista som skall gälla för varje kund. Eftersom all
fakturering knyts till artiklar erhålls priser automatiskt från gällande prislista.
Prislistor Clearing fastställs årligen av Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation. Hämtas elektroniskt från KOB.
8.3.2Räntetabell
I särskild rutin registreras aktuell räntesats för följande räntetabeller:


Internränta

I försystemet Anläggningsredovisning beräknas och bokförs internränta för
begravningsverksamhetens anläggningstillgångar. Räntesats per den 1/1
används för hela året.


Dröjsmålsränta

För sent betalda kundfakturor påförs dröjsmålsränta efter räntesats per
faktureringsdatum.
8.3.3Avskrivningar
I Aveny Anläggningsredovisning bokförs avskrivningar planenligt varje
månad.
Avskrivning startar samma månad som investeringen bokförs och fördelas
jämnt över hela avskrivningstiden. Avskrivningstid registreras per investering.
8.3.4Moms
I Aveny Systemadministration-Rutin-Moms registreras momssats, datum för
momsbyte och konto för ingående och utgående moms.
Nuvarande och föregående momssats framgår alltid av registrerad momstabell.
8.3.5Valuta
I Aveny Systemadministration-Inställningar-Styrvärden-Valuta/Land/Språk
registreras valutor. Kursfaktor, fast eller flytande växelkurs registreras samt
köp- och säljkurs per datum.
Konto för valutakursdifferens anges.
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8.4 Behandlingsregler i Flex Lön
Sociala avgifter:
Procentsatser och kodsträng hämtas under menyraden Arkiv-Inställningar,
fliken Bokföringsorder.
Lönearter: Alternativet Lönearter under menyraden Register visar en lista över
alla upplagda lönearter där nummer, namn samt formel finns angivna.
Funktionen består av fyra flikar: Allmänt, Semester, Formel och Diverse.
Formeln bestämmer hur lönearten skall beräknas och varifrån den skall hämta
sina beräkningsvärden.
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10 Behandlingshistorik
10.1 Logg
De flesta förändringar i tabeller loggas. Tidpunkt, signatur och ändring sparas i
18 månader.

10.2 Arkivering av räkenskapsinformation
Räkenskapsinformation arkiveras enligt vad som beskrivits i avsnitt Fel!
ittar inte referenskälla., Verifieringskedjor.
Räkenskapsinformation som kan hänföras till en bokföringsverifikation
arkiveras alltid per verifikationsnummer.
För mer information se upprättad arkivplan.

10.3 Bearbetningar i Aveny
Samtliga rapporter från Aveny skrivs ut med utskriftsdatum och klockslag.
Alla nedanstående beskrivna objekt kan sökas på samtliga registrerade fält,
såsom t.ex namn, nummer, verifikationsnummer, gravplatsnummer, belopp
osv.
Bokföringsverifikationer

All bokföring registreras på bokföringsverifikationer. Verifikationsnummer
åsätts automatiskt från bokföringsgruppens löpnummerserie. Inloggad
användare och registreringsdatum sparas på bokföringsverifikationen.
Från bokföringsverifikationen kan alltid tillhörande bokföringshändelse
(inbetalning, utbetalning, fakturering osv) härledas.
På försystemens bokföringshändelser såsom t.ex inbetalning, utbetalning,
avskrivning, makulering mm framgår alltid tillhörande bokföringsverifikation.
Bokföringsjournaler

Bokföringsverifikationerna samlas på bokföringsjournaler som dagligen
definitivbokförs i huvudboken.
Alla bokföringsjournaler inklusive bokföringsverifikationer skrivs ut löpande
och arkiveras i kronologisk ordning.
På varje bokföringsjournal registreras när den skapats och när den
definitivbokförts i huvudboken.
Bokföringsjournaler med verifikationer rensas aldrig bort från databasen.
Samtliga bokföringsjournaler sparas i Aveny och kan när som helst skrivas ut.
Huvudbok

Huvudboken skrivs ut efter bokföringsårets slut och arkiveras.
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Kontoplan/kodplan:

Kontoplanen samt alla konton i kontoplanen har registrerad giltighetstid.
Kontoplanen skrivs ut i samband med årsbokslut och arkiveras som
räkenskapsinformation.
Alla förändringar i kontoplanen loggas under 1 år.
Konton i kontoplanen som någon gång använts i en bokföringsverifikation
rensas aldrig bort från kontoplanen. Konton som inte används sätts som
inaktiva.
Fullständig kontoplan per valfritt datum kan när som helst skrivas ut.
Konteringsmallar:

Endast gällande konteringsmallar finns sparade.
En rapport med samtliga konteringsmallar skrivs ut i samband med årsbokslut
och arkiveras som räkenskapsinformation.
Automatkonteringar:

Varje automatkontering har registrerad giltighetstid. Ny giltighetstid läggs
ovanpå den gamla giltighetstiden. Detta innebär att Aveny kan visa både nya
och gamla automatkonteringar.
En rapport med automatkonteringar skrivs ut i samband med årsbokslut och
arkiveras som räkenskapsinformation.
Rapportdefinitioner:

Rapportdefinitioner av Resultaträkning, Balansräkning, Kassaflödesanalys och
Begravningsverksamhetens resultatsammanställning skrivs ut och arkiveras i
samband med årsbokslut. Under rutin Rapportdefinitioner visas alltid datum
för en rapports skapande samt datum för senaste ändring. Rapportdefinitioner
för årsredovisningens rapporter redovisas i bilagor.
Artiklar – Priser i Aveny:

Nytt artikelpris registreras alltid från och med ett angivet datum. Gamla priser
sparas.
Av prislistan framgår alltid pris per valfritt datum.
Artikelpris föreslås, men kan ändras, vid orderregistrering, ordrarna rensas
aldrig från databasen.
Samtliga prisförändringar loggas, loggen sparas i 24 månader.
Prisavtal

Prisavtal med enskilda kunder registreras med datumintervall. Gamla prisavtal
sparas.
Samtliga prisavtalsförändringar loggas, loggen sparas i 24 månader.
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Räntetabell

Samtliga förändringar i räntetabellerna loggas, loggen sparas i 24 månader.
Registrerade räntor rensas aldrig. Av räntetabellen framgår aktuell ränta per
angivet datum.
Kunder

Kunder inklusive samtliga fakturor och fakturahändelser (krediteringar,
inbetalningar mm) sparas i databasen. Ett projekt hos systemleverantören pågår
under våren 2018 för anpassning enligt GDPR.
Av bokföringshändelserna (faktureringar, inbetalningar, insättningar,
makuleringar, krediteringar mm) framgår motsvarande bokföringsverifikation.
Samtliga kundförändringar loggas, loggen sparas i 24 månader.
Fakturaunderlag (Ordrar)

Fakturaunderlag registreras som ordrar som sedan faktureras. Fakturerade
ordrar kan inte förändras.
Fakturor och ordrar sparas och rensas aldrig från databasen.
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11 Begreppsdefinitioner
Bokföringsgrupper Se (bilaga Bokföringsgrupper och bokföringstyper)
Två olika typer av bokföringsgrupper kan registreras:
Bokföringsgrupper: Kan knytas till alla bokföringsrutiner där bokföringsgrupper
krävs förutom rutiner som tillverkar kundfakturor och kundorder.
Bokföringsgrupper av typen Faktureringsgrupper: Kan knytas till alla
bokföringsrutiner.
Bokföringsgrupper knyter ihop Rutiner, Användare, Bokföringsjournaler och
verifikationsnummerserier enligt följande:
o I Aveny bokförs verifikationer i olika bokföringsrutiner såsom t ex
Verifikationsregistrering, Definitivbokning och Manuell inbetalning. Dessa
rutiner knyts till en eller flera bokföringsgrupper.
o Till bokföringsgrupperna knyts också användare i rutinen Användare.
o När användaren startar en bokföringsrutin finns det normalt endast en möjlig
bokföringsgrupp, skulle det finnas flera möjliga bokföringsgrupper kan
användaren ändra den föreslagna bokföringsgruppen.
o Nästa verifikationsnummer och nästa bokföringsjournalnummer hämtas från
nummerserier som registrerats på bokföringsgruppen.
o I samband med att verifikationen bokförs registreras den automatiskt på en
Bokföringsjournal som knyts till aktuell bokföringsgrupp.
I bokföringsrutiner såsom t ex Fakturering används faktureringsgrupper på samma
sätt och för samma ändamål som vanliga bokföringsgrupper och har dessutom
följande extra funktioner:
o Varje faktureringsgrupp knyts till en ordertyp som bestämmer vilken ordertyp
som kan faktureras. Exempel på Ordertyper är Direktorder, Erbjudande,
Leveransorder mm.
o Nästa ordernummer och fakturanummer hämtas från nummerserier som
registrerats på bokföringsgruppen.
o Till faktureringsgrupper knyter man kundkategorier. Faktureringsrutinerna
fakturerar endast kunder med kundkategorier som knutits till
faktureringsgruppen.
o Från aktuell faktureringsgrupp hämtar faktureringsprogrammet Faktureringssätt
och Fakturalayout.
o Faktureringsgrupper kan även knytas till rutiner som inte bokför verifikationer i
huvudboken. För dessa rutiner styr faktureringsgruppen enligt följande:
o Kravutskrift. Särskild fakturalayout för kravutskrift ska knytas till
faktureringsgruppen. När Kravutskrift startas på en faktureringsgrupp
kan endast krav skrivas för fakturor som tillhör samma
faktureringsgrupp.
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o Order. I rutinen Artikelgrupper registrerar man faktureringsgrupper
som artiklarna i artikelgruppen tillhör. Endast artiklar som tillhör
aktuell faktureringsgrupp kan väljas på orderrader.
o Till faktureringsgrupper knyter man kundkategorier. Ordrar kan
endast registreras på kunder som knutits till aktuell faktureringsgrupp
Bokföringsjournal

All bokföring i Aveny registreras som verifikationer på en bokföringsjournal. Vid
valfritt tillfälle, normalt när dagens registreringar är klara, definitivbokförs journalen
i huvudboken. Registrering av verifikationer sker från flera delprogram (försystem)
såsom t ex Kundfakturering, Verifikationsregistrering,
Leverantörsfakturaregistrering, Internränta och Avskrivning från Aveny
Anläggningsredovisning. Bokföringsjournalen rensas aldrig och kan skrivas ut på
skrivare vid varje tillfälle.
Bokföringsperiod

Bokföringsåret har delats in i en bokföringsperiod för varje kalendermånad samt en
bokföringsperiod, period 13, för bokslutsverifikationer. Vid verifikationsregistrering
styrs alltid verifikationerna till rätt bokföringsperiod beroende på angivet
bokföringsdatum.
Konteringsmallar
Konteringsmallar används för att automatiskt styra bokföring till rätt
bokföringskonto.
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12

Referenser:
Aveny respektive Flex hjälptexter direkt i systemet.
Processkartor, styrande dokument och regelverk för GAS Ekonomi respektive
GAS Personal är publicerade på intranätet:
http://internwww.svenskakyrkan.se/administrativsamverkan/overgripandestyrning-och-regelverk
https://internwww.svenskakyrkan.se/administrativsamverkan/overgripandestyrning-och-regelverk_personal
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13 Bilageförteckning
Bilaga

Systemdokumentation Flex Lön

Bilaga

Rapportdefinition Resultaträkning – bokslut

Bilaga

Rapportdefinition Resultaträkning – bokslut mindre enheter

Bilaga

Rapportdefinition Balansräkning – bokslut

Bilaga

Rapportdefinition Balansräkning – bokslut mindre enheter

Bilaga

Rapportdefinition Kassaflödesanalys - bokslut

Bilaga

Rapportdefinition Begravningsverksamhetens särredovisning –
bokslut

Bilaga

Konteringsmallar och automatkonteringar

Bilaga

Bokföringsgrupper och bokföringstyper

Bilaga

Fördjupning delprogram i Aveny

Bilaga

Verifikationskedjor

ID

Kontrollmål kortfattat

1.0
1.1

Intern Organisation

Har ni utsett en informationssäkerhetsansvarig för utveckling
av informationssäkerhet och identifiering av säkerhetsåtgärder?

1.1.2
Mobila Enheter och distansarbete
1.2
1.2.1

1.2.3
1.2.4
2.0

Personalsäkerhet
Före Anställning

2.1

Under Anställning
2.2

3.2

Hantering av lagringsmedia

3.3.3
3.3.4
4.0

4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.3
4.3.1

Har ni identifierat organisationens tillgångar?
Finns det ett register över det?
Är ansvar tilldelat för att skydda tillgångar?
Har ni processer för klassning av informationen med hänsyn
till verksamhetsbetydelse och känslighet för obehörig åtkomst
och modifiering?
Har ni rutiner för hantering av tillgångar i enlighet med
organisationens informationsklassnings modell?
Finns det riktlinjer för hantering av flyttbar lagringsmedia?
Används krypteringsteknik för att skydda data på flyttbar media
där konfidentialitet och riktigheten är hög ?
Finns det formella rutiner för säker avveckling av
lagringsmedia?

Styrning av åtkomst
Verksamhetskrav för styrning av åtkomst

Hantering av användaråtkomst

4.2.1

Hur säkerställer ni att alla anställda tillämpar
informationssäkerhetskrav i enlighet med organisationens regler
och rutiner?
Erhåller ni lämplig utbildning för ökad medvetenhet och
regelbundna uppdateringar vad gäller organisationens policy
och rutiner?

Hantering av tillgångar
Ansvar för tillgångar

Informationsklassning

4.2

Undertecknar alla anställda en överenskommelse om
konfidentialitet eller om "tystnadsplikt" innan åtkomst beviljas
till informationsbehandlingsresurser?
Kommuniceras roller och ansvar under anställningsprocessen?

2.1.1

4.1
4.1.1
4.1.2

Har ni infört regler för användning av mobila enheter avseende
riskerna att arbeta med mobila enheter i oskyddade miljöer?
Finns det ett register över alla mobila enheter?
Används någon krypteringsteknik för att förhindra obehörig
åtkomst ?
Vilken typ av säker anslutning tillämpas vid autentisering via
fjärråtkomst?
Finns det ett verktyg/program som begränsar de anställda från
att installera program?

1.2.2

3.2.1
3.3

Har ni definierat en informationssäkerhetspolicy som anger
verksamhetens syn på informationssäkerhet?
Kommuniceras policyn till alla medarbetare och externa parter?

1.1.1

2.2.2
3.0
3.1
3.1.1
3.1.2

Kontroll
Svar
Organisation av informationssäkerhet

Finns det en dokumenterad process för hur styrningen av
åtkomst ska hanteras?
Krävs formellt godkännande av begäran om åtkomst?
Utför ni regelbunden översyn av åtkomstbehörigheter?
Finns det en dokumenterad rutin för registrering och
avregistrering av användare? Hur ser rutinen ut vid avslutning
av en anställning?
Finns det en process för att regelbundet identifiera och ta bort
inaktivera användarkonton?
Finns det en process för att omedelbart avaktivera och ta bort
användarkonton för användare som har lämnat organisationen?

Finns det en formell process för tilldelning av användaråtkomst
och återkallande av åtkomsträttigheter?
Har ni ett register över åtkomsträttigheter som beviljas till
användarkonton?
Utför ni granskning av åtkomsträttigheter?
Krävs formellt godkännande för fördelning av priviligierade
rättigheter?
Finns det register över vilka som innehar
administratörsrättigheter?
Krävs säkra inloggningsrutiner för att få tillgång till
Styrning av åtkomst till system och tillämpningar
system?(Två faktor)
Loggas misslyckade inloggningsförsök?

Kommentar

Dokumentation

Tvingar systemet användaren att ändra sin lösenord vid först
inloggning?
Tvingar systemet användare att ändra sitt lösenord regelbundet
eller vid behov?

4.3.2
4.3.3

Hur ser dokumentation ut angående lösenordshantering? Finns
det dokumenterat hur lösenorden ska vara utformade?

4.3.4
4.3.5

Hur ser kraven på lösenordskomplexitet ut?
Finns det begränsningar över hur många försök en användare
har på sig för att komma in i systemet?

4.3.6
5.0
5.1

Fysisk och miljörelaterad säkerhet
Säkra områden

Hur säkerställer ni skydd mot yttre och miljörelaterade hot?

5.1.1
6.0
6.1
6.1.1
6.1.2

Driftsäkerhet
Driftsrutiner och ansvar

6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2
6.2.1
6.3
6.3.1
6.3.2
6.4
6.4.1
6.4.2
6.5
6.5.1

Säkerhetskopiering
Skydd mot skadlig kod

Loggning och övervakning

Styrning av driftsystem

6.5.2
6.5.3
7.0
7.1

Hantering av nätverkssäkerhet

Informationsöverföring

Finns det formella rutiner och säkerhetsåtgärder för att skydda
överföring av information?
Finns det regler eller riktlinjer avseende acceptabel användning
av kommunikationsmöjligheter?

Anskaffning, Utveckling och underhåll av system
Säkerhet i utvecklings och supportprocesser

Inkluderas informationsäkerhetskrav vid anskaffning av ny
system?
Inkluderas krav som transkationsloggning, övervakning och
oavvislighet?
Finns det dokumenterade riktlinjer för hantering av
systemändringar?
Finns det ett register över alla uppdateringar och
systemändringar?

Leverantörsrelationer

9.0

Har alla relevanta informationssäkerhetskrav upprättas och
avtalas med varje leverantör?

9.0.1

Ingår det i avtalen rättsliga krav och skydd av personuppgifter
med hänsyn till den nya dataskyddsförordningen (GDPR)?

9.0.2

Finns det en förteckning över den personal hos leverantören
som har åtkomst till organisationens information?

9.0.3
9.0.4
10.0
10.1

Finns det dokumenterade rutiner avseende åtkomst till nätverk
och nätverkstjänster?
Finns dokumenterade rutiner avseende hantering av nätverk?

8.0
8.1

Finns det dokumenterat för hur alla driftrutiner ska se ut och
hanteras?
Hur ofta granskas driftrutinerna?
Är utvecklingsmiljön separerad från drift och test miljön ?
Testas ändringar av produktionssystem i en testmiljö innan
överföring till driftsmiljön?
Finns det register över vad som finns i utvecklingsmiljön?
Finns det information om vilka som har behörighet till
utvecklingsmiljön?
Hur ser rutinen ut vid säkerhetskopiering/backuper?
Hur ofta sker det återläsningstester?
Finns det uppdaterat virusprogram på plats?
Hur ofta körs skanning av servrar och klienter?
Hur ser rutinen ut om skadlig kod skulle upptäckas?
Loggas användaraktiviteter , avvikelser, fel och
informationssäkerhetshändelser?
Hur ofta granskas händelseloggar?
Skyddas och granskas loggarna av priviligierade konton?
Finns det rutiner för att styra installationer av program på
driftsystem?
Utförs uppdatering endast av systemadministratörer?
Finns det begränsningar som gör att användare inte kan sätta
igång egna installationer?
Vilken behörighetsnivå används i dessa situationer?

Kommunikationssäkerhet

7.1.1
7.2

Hur säkerställer ni att endast behörig personal får tillträde?

Ställs det krav och rutiner för incidenthantering?

Hantering av verksamhetens kontinuitet
Kontinuitet för informationssäkerhet

Finns det en BIA affärsberoende- och konsekvensanalys på
plats? Samt en DRP, kris hanterings plan?

Finns där krav på nivån för avbrott (Tid och utsträckning) och
fel i kritiska verksamhetsprocesser?

10.1.1
10.1.2
11.0
11.1
11.1.1
11.1.2

Hur ofta granskas dessa?

Efterlevnad
Efterlevnad av juridiska och avtalsmässiga krav

Finns det regler för skydd av personlig integritet och
personuppgifter?
Granskar företagets ledning regelbundet efterlevnaden av
policys, regler och rutiner?
Finns det någon rutin för att identifiera legala krav?

Bilaga 3: Resultatet från granskningen
systemdokumentation gentemot BFNAR
2013:2 Kapitel 9

Bakgrund

Inom Svenska kyrkan (SvK)pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för en samordnad och
ändamålsenlig administration genom att tillhandahålla standardiserade administrativa tjänster till
ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan, inom konceptet GAS.
GAS (Gemensamt Administrativt Stöd) består av ett Standardiserat arbetssätt tillsammans med ITbaserade system samt en beskrivning av formerna för att arbeta tillsammans över församlings-,
pastorats, och stiftsgränser. GAS förutsätter driftmiljön GIP (Svenska kyrkans gemensamma ITplattform).
Syftet med GAS är att resurser för den grundläggande uppgiften hos församlingar och pastorat ska
frigöras. Enheter i kyrkan ska, genom rationalisering och samordning av administration samt
gemensamma IT-lösningar, kunna tillhandahållas administrativa servicetjänster med hög kvalité.
Nationell Nivå har genomfört upphandlingar av ett antal System till vilka nyttjanderätten har
vidareöverlåtits till Stiftet. Stiftet har genom Avtal med Nationell nivå fått nyttjanderätt till de
upphandlade Systemen samt rätt att genom avtal med ekonomiska enheter vidareföra denna
nyttjanderätt.
Begreppsdefinitioner

Med GAS Ekonomi menas Systemet, Parametersättningen samt Standardiserat arbetssätt inom de
processer som omfattas av Applikationsområde Ekonomi.
Med GAS Personal menas Systemet, Parametersättningen samt Standardiserat arbetssätt inom de
processer som omfattas av Applikationsområde Personaladministration.
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Uppdraget

Vi har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan. Vårt
uppdrag har utförts enligt den standard för närliggande tjänster som är tillämplig på uppdrag att
utföra granskningen enligt särskild överenskommelse. Granskningsåtgärderna har vidtagits för att
stödja församlingar och pastorats behov av att för sina revisorer påvisa GAS-konceptets
dokumentations fullständighet och riktighet, samt GAS-konceptets IT-miljös tillförlitlighet. Vilket
sammanfattas enligt följande:
i.

Vi har granskat systemdokumentationen för GAS koncepten GAS Ekonomi och GAS Personal,
se bilaga 1, för att verifiera att den uppfyller Bokföringsnämndens krav på
systemdokumentationsinnehåll och omfattning enligt BFNAR 2013:2 Kapitel 9. Det detaljerade
resultatet från den granskningen återfinns i bilaga 3.

ii. Vi har granskat att systemdokumentationen för GAS koncepten GAS Ekonomi och GAS
Personal, se bilaga 1, är en rimligt korrekt beskrivning av systemen. Det detaljerade resultatet
från den granskningen återfinns i bilaga 4.
iii. Vi har granskat att IT-miljön som systemen finns i uppfyller ett urval av kontroller hämtade från
den internationella standarden för ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) SS-EN
ISO/IEC 27001, se bilaga 2. Det detaljerade resultatet från den granskningen återfinns i
bilaga 5.
Denna bilaga utgör bilaga 3 enligt ovan.
Noterade iakttagelser

Bokföringsnämndens (BFN) är statens expertorgan på redovisningsområde. BFN ansvarar för att
utveckla god redovisningssed. BFN ger ut allmänna råd till bestämmelserna i bokföringslagen och
årsredovisningslagen.
Vi har vid denna granskningen utgått från kapitel 9 i bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2
(BFNAR 2013:2) beslutat den 5 december 2013.
I tabellen nedan återfinns till vänster ett utdrag ur relevanta delar av Kapitel 9 –
Systemdokumentation och behandlingshistorik från BFNAR 2013:2. Till höger i tabellen återfinns
iakttagelser och hänvisningar till relevant avsnitt i Systemdokumentation GAS koncepten GAS
Ekonomi och GAS Personal.
Det bör beaktas att det till systemdokumentationen finns en mängd bilagor. När vi hänvisar nedan
gör vi det till kapitel eller avsnitt i systemdokumentations huvuddokument. För att få helheten kan
dock den eller de bilagor som hänvisas till i systemdokumentationens huvuddokument behöva
inhämtas också.
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Kapitel 9 – Systemdokumentation och
behandlingshistorik

Systemdokumentation GAS
koncepten GAS Ekonomi och
GAS Personal

Systemdokumentation
9.1 Bokföringssystem är system eller delar av system
där bokföringsposter och räkenskapsinformation
skapas eller bearbetas.

GAS Ekonomi och GAS Personal är
detta.

Grundläggande krav på systemdokumentation
9.2 Systemdokumentationen ska innehålla
a) kontoplan,

Se Kapitel 7 - Kontoplan/Kodplan

b) beskrivning av hur konton används och hur de
sammanställs när årsbokslut eller årsredovisning
upprättas, om detta inte framgår av kontoplanen,
c) samlingsplan, och

Se Kapitel 3 - Samlingsplan och
informationsflöden

d) arkivplan enligt punkt 8.3.

Se Kapitel 10.2 Arkivering av
räkenskapsinformation.
Här skrivs dock endast ”För mer
information se upprättad arkivplan.”.
Det finns en dokumenthanteringsplan för SvK som är att
anse som arkivplan. En tydligare
koppling skulle underlätta.

9.3 Kontoplan är en sammanställning över företagets
konton i vilken kontonas namn och, i förekommande
fall, kontonummer eller annat identifieringstecken
framgår.

Se Kapitel 7 - Kontoplan/Kodplan

9.4 Samlingsplan är en dokumentation över
bokföringssystemets uppbyggnad och sambanden
mellan bokföringssystemets delar.

Se Kapitel 3 - Samlingsplan och
informationsflöden
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Kapitel 9 – Systemdokumentation och
behandlingshistorik

Systemdokumentation GAS
koncepten GAS Ekonomi och
GAS Personal

9.5 Enkla bokföringssystem är dels system med
manuell bokföring i form av en kolumndagbok, dels
system i vilka bokföringen görs i ett standardiserat
bokföringsprogram och övriga delar i systemet
hanteras manuellt. Används automatkonteringar i
bokföringsprogrammet anses bokföringssystemet inte
vara enkelt.

Se kapitel 8 Behandlingsregler.
Automatkonteringar används så
bokföringssystemet kan inte bedöms
vara enkelt. Systemdokumentation är
framtagen för ett bokföringssystem
som inte är enkelt.

Kompletterande systemdokumentation
9.6 Systemdokumentationen ska innehålla en
beskrivning av hur verifikationer identifieras om
a) flera verifikationsnummerserier används,
b) identifieringen görs på annat sätt än numeriskt, eller
c) det av något annat skäl behövs för att det ska gå att
förstå hur verifikationerna identifieras.
Om flera verifikationsnummerserier används, ska det
av beskrivningen framgå hur serierna är indelade och
vilken tidsperiod de omfattar.
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Se 11 Begreppsdefinitioner samt,
Kapitel 7 - Kontoplan/Kodplan

Kapitel 9 – Systemdokumentation och
behandlingshistorik

Systemdokumentation GAS
koncepten GAS Ekonomi och
GAS Personal

9.7 Systemdokumentationen ska innehålla en
beskrivning av verifieringskedjor om

Se kapitel 10.2 Arkivering av
räkenskapsinformation.

a) olika identifieringstecken används för samma
affärshändelse i olika delar av bokföringssystemet,
b) verifieringskedjorna byggts upp på olika sätt för
olika bokföringsposter eller i olika delar av
bokföringssystemet,
c) hänvisningar och identifieringstecken inte klart
framgår av räkenskapsinformationen, eller
d) det av något annat skäl behövs för att det ska gå att
följa verifieringskedjor.
9.8 En verifieringskedja utgörs av hänvisningar och
identifieringstecken som gör det möjligt att följa en
affärshändelse från verifikation, via presentationerna i
registreringsordning och systematisk ordning, till
årsbokslut eller årsredovisning och omvänt.
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Kapitel 9 – Systemdokumentation och
behandlingshistorik

Systemdokumentation GAS
koncepten GAS Ekonomi och
GAS Personal

9.9 Systemdokumentationen ska innehålla en
beskrivning av behandlingsregler och hur de påverkar
de enskilda bokföringsposterna om

Se kapitel 8 Behandlingsregler.

a) det förekommer behandlingsregler som automatiskt
påverkar uppgifter om konto eller belopp i en
bokföringspost,
b) det förekommer behandlingsregler som skapar nya
bokföringsposter, eller
c) det av något annat skäl behövs för att det ska gå att
förstå behandlingsregler och hur de påverkar de
enskilda bokföringsposterna.
Systemdokumentationen ska även innehålla en
beskrivning av behandlingsregler om det behövs för att
förstå hur uppgifter i en verifikation enligt 5 kap. 7 §
bokföringslagen (1999:1078) eller uppgifter i en
bokföringspost enligt punkt 2.3 a ±c tagits fram.
9.10 Behandlingsregel är en instruktion eller liknande
för beräkning av belopp som ska bokföras, kontering,
sammanställning av uppgifter i årsbokslut eller
årsredovisning m.m.
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Kapitel 9 – Systemdokumentation och
behandlingshistorik

Systemdokumentation GAS
koncepten GAS Ekonomi och
GAS Personal

9.11 Systemdokumentationen ska innehålla en
beskrivning av informationsflöden om

Se kapitel 3 Samlingsplan och
informationsflöden

a) bokföringssystemet består av flera datorbaserade
delar, eller
b) det av något annat skäl behövs för att det ska gå att
förstå informationsflödena.
Beskrivningen ska omfatta alla flöden som berör
bokföringssystemet inklusive de delar som skapar eller
bearbetar bokföringsposter.
Om bokföringsposterna följer skilda behandlingsvägar
ska det framgå vilken typ av bokföringspost som följer
respektive väg.
Systemdokumentation vid räkenskapsinformation på maskinläsbart medium
9.12 I företag som lagrar räkenskapsinformation på
maskinläsbart medium ska systemdokumentationen
innehålla en beskrivning av hur
räkenskapsinformationen kan omvandlas till vanlig
läsbar form eller mikroskrift.

Vi har inte kunnat hitta att detta är
beskrivet i systemdokumentationen.
Det framgår dock i t.ex. avsnitt 10.3
Bearbetningar att det går att ta fram
rapporter vilka rimligen får sägas utgöra
vanlig läsbar form av
räkenskapsinformation.

Systemdokumentation för kassaregister
9.13 I företag som använder kassaregister ska
systemdokumentationen innehålla en beskrivning av
a) vilka delar kassaregistret består av och hur de
samverkar, samt
b) programmeringar och inställningar.
Systemdokumentation vid flera separata bokföringar
Systemdokumentation vid gemensam bokföring.
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Inte aktuellt för GAS koncepten GAS
Ekonomi och GAS Personal.

Kapitel 9 – Systemdokumentation och
behandlingshistorik

Systemdokumentation GAS
koncepten GAS Ekonomi och
GAS Personal

9.14 Företag som har gemensam bokföring enligt 4
kap. 5 § bokföringslagen (1999:1078) får upprätta en
gemensam systemdokumentation för denna.

Ja detta är tillämpningsbart enligt 4 kap.
5 § bokföringslagen andra stycket.

Systemdokumentation för behandlingshistorik
9.15 Systemdokumentationen ska innehålla en
beskrivning av hur och var behandlingshistoriken
skapas om det behövs för att ge överblick över
företagets behandlingshistorik.

Se kapitel 10 Behandlingshistorik

Behandlingshistorik
9.16 Behandlingshistoriken ska visa de
bokföringsposter som har tillförts bokföringssystemet
samt, i datorbaserade system, registreringsdatum.

Se kapitel 10 Behandlingshistorik

Behandlingshistoriken ska även beskriva förändringar i
bokföringssystemet som påverkar bokföringsposternas
behandling samt när dessa förändringar infördes.
Behandlingshistorik i kassaregister
Behandlingshistorik vid gemensam bokföring
9.17 Företag som har gemensam bokföring enligt 4
kap. 5 § bokföringslagen (1999:1078) ska upprätta en
gemensam behandlingshistorik för denna
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Ja detta är tillämpningsbart enligt 4 kap.
5 § bokföringslagen andra stycket.
Se kapitel 10 Behandlingshistorik

Bilaga 4: Resultatet från granskningen av
systemdokumentation gentemot systemen

Bakgrund

Inom Svenska kyrkan (SvK)pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för en samordnad och
ändamålsenlig administration genom att tillhandahålla standardiserade administrativa tjänster till
ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan, inom konceptet GAS.
GAS (Gemensamt Administrativt Stöd) består av ett Standardiserat arbetssätt tillsammans med ITbaserade system samt en beskrivning av formerna för att arbeta tillsammans över församlings-,
pastorats, och stiftsgränser. GAS förutsätter driftmiljön GIP (Svenska kyrkans gemensamma ITplattform).
Syftet med GAS är att resurser för den grundläggande uppgiften hos församlingar och pastorat ska
frigöras. Enheter i kyrkan ska, genom rationalisering och samordning av administration samt
gemensamma IT-lösningar, kunna tillhandahållas administrativa servicetjänster med hög kvalité.
Nationell Nivå har genomfört upphandlingar av ett antal System till vilka nyttjanderätten har
vidareöverlåtits till Stiftet. Stiftet har genom Avtal med Nationell nivå fått nyttjanderätt till de
upphandlade Systemen samt rätt att genom avtal med ekonomiska enheter vidareföra denna
nyttjanderätt.
Begreppsdefinitioner

Med GAS Ekonomi menas Systemet, Parametersättningen samt Standardiserat arbetssätt inom de
processer som omfattas av Applikationsområde Ekonomi.
Med GAS Personal menas Systemet, Parametersättningen samt Standardiserat arbetssätt inom de
processer som omfattas av Applikationsområde Personaladministration.
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Uppdraget

Vi har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan. Vårt
uppdrag har utförts enligt den standard för närliggande tjänster som är tillämplig på uppdrag att
utföra granskningen enligt särskild överenskommelse. Granskningsåtgärderna har vidtagits för att
stödja församlingar och pastorats behov av att för sina revisorer påvisa GAS-konceptets
dokumentations fullständighet och riktighet, samt GAS-konceptets IT-miljös tillförlitlighet. Vilket
sammanfattas enligt följande:
i.

Vi har granskat systemdokumentationen för GAS koncepten GAS Ekonomi och GAS Personal,
se bilaga 1, för att verifiera att den uppfyller Bokföringsnämndens krav på
systemdokumentationsinnehåll och omfattning enligt BFNAR 2013:2 Kapitel 9. Det detaljerade
resultatet från den granskningen återfinns i bilaga 3.

ii. Vi har granskat att systemdokumentationen för GAS koncepten GAS Ekonomi och GAS
Personal, se bilaga 1, är en rimligt korrekt beskrivning av systemen. Det detaljerade resultatet
från den granskningen återfinns i bilaga 4.
iii. Vi har granskat att IT-miljön som systemen finns i uppfyller ett urval av kontroller hämtade från
den internationella standarden för ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) SS-EN
ISO/IEC 27001, se bilaga 2. Det detaljerade resultatet från den granskningen återfinns i
bilaga 5.
Denna bilaga utgör bilaga 4 enligt ovan.
Noterade iakttagelser

Denna granskning har utförts genom att personer från SvK och personal från leverantörerna har
berättat om och förevisat systemen. Samtidigt som anknytning till de olika delarna i
systemdokumentationen har gjorts.
Det dokument som utgör själva systemdokumentationen måste läsas tillsammans med dess bilagor
och de rutinbeskrivningar som finns. Detta är helt naturligt eftersom ansvaret för de olika delarna
ligger på olika roller. Det gör det också möjligt att endast delge relevant information för den som
behöver ha tillgång till den.
GAS Ekonomi och GAS Personal är väl kända ekonomi och personalsystem. GAS Ekonomi utgörs
av Aveny Ekonomi, Aveny Leverantörsreskontra, Aveny Anläggningsredovisning, Aveny
Kundreskontra samt Aveny Order/Fakturering från Eniac Data AB. GAS Personal utgörs av
Flex lön och Flex HRM från Flex Applications AB.
Några generella saker som kom fram vid denna övergripande genomgång var främst att systemet
Flex lön gränssnittsmässigt upplevs som gammalt. Det togs också upp att systemet upplevdes som
långsamt.
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Då den nya dataskyddsförordningen, som ofta benämns GDPR enligt den engelska
förkortningen för förordningen, träder i kraft den 25 maj togs det upp att dokumentationen inte
tar upp något direkt kring hantering av personuppgifter som är i linje med GDPR:s krav.
GDPR är inget som BFN:s rekommendation berör. Detta är naturligt eftersom den inte har
förnyats efter att GDRP har tillkommit. GDPR ställer krav på att personuppgiftsbehandling av
känsliga uppgifter ska ska vara dokumenterad. De ska också finnas tekniska eller manuella
rutiner som säkerställer att GDPR-principer och registrerades rättigheter värnas.
System och dokumentation av GDPR relaterad funktionalitet som t.ex. registerutdrag, radering
och gallring kommer att komma via leverantörerna och via anpassade arbetsrutiner. Lagen
kräver att detta är på plats den 25 maj. Lagen tillåter att manuella kompenserande kontroller
används om systemstöd inte finns på plats.
För att verifiera systemdokumentationens överensstämmelse gjordes en detaljerad jämförelse för två
avsnitt i systemdokumentationen. Valet av dessa avsnitt gjordes av GT. Rörande Aveny Ekonomi
var det personal från Eniac Data AB som förevisade de olika delarna i systemet. För resultat se
tabellerna nedan.
Tabell 1 Aveny Ekonomi

Nr

Indata/Bearbetningar

Verifiering

1

Baskontoplanen och övriga koder, t.ex. Verksamhet, initieras
från GAS-standard och underhålls via GAS-Bas uppdateringar.

Ingen anmärkning.

2

Konteringsmallar styr viss automatisk bokföring såsom
kontering på kundfordringar, leverantörsskulder, avskrivningar
mm

Ingen anmärkning

3

Automatkonteringar för automatiska procentuella fördelningar
och pålägg.

Ingen anmärkning

4

GAS Standard rapportdefinitioner för t.ex.
Verksamhetsuppföljning, Resultaträkning, Balansräkning och
Kassaflödesanalys uppdateras automatiskt en gång per år av
Eniac Data. Standardrapporterna byggs utifrån Svenska kyrkans
redovisningskommittés (KRED) branschanpassning.

Ingen anmärkning

5

Rapportpaket registreras för att enkelt kunna distribuera
månadsrapporter automatiskt till samtliga budgetansvariga.

Ingen anmärkning
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6

Vissa kända utgifter och inkomster såsom t.ex.
löneutbetalningar och medlemsavgifter kan registreras i
likviditetsplan

Ingen anmärkning

7

Varje år hämtas föregående års utgående balans som ingående
balans till det aktuella året. Eventuella manuella justeringar kan
då registreras.

Ingen anmärkning

8

Villkorade bidrag registreras i särskilt register. Vid bokföring
med koddelen Gåva, genereras gåvorader automatiskt av
programmet.

Ingen anmärkning

9

Omföringar, rättelser mm registreras löpande och direkt i
Aveny Ekonomi

Ingen anmärkning

10

Bokföringsjournaler från samtliga försystem inom
Avenyprogrammet sparas automatiskt i Aveny Ekonomi.

Ingen anmärkning
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Tabell 2 Flex Lön

Uppgift
4.1 Skapa lönekörning
I denna funktion skapas en ny lönekörning och allt görs klart för
registrering av den nya perioden. Funktionen hämtar eventuella fasta
transaktioner som finns registrerade för respektive anställd.

Verifiering
Ingen anmärkning

Utbetalningsgrupp

Ingen anmärkning.

Månadsutbetalning står som default och man behöver inte välja den
utbetalningsgrupp som man önskar komplettera, eftersom det i GAS
konceptet endast finns en utbetalningsgrupp.
Urval anställda
Välj urval på de anställda som är aktuella för lönekörningen. Om inget
urval anges gäller kompletteringen för alla anställda som i aktuell
utbetalningsgrupp.
Ta även med anställda som slutat
Om rutan är markerad skapas lönekörningen även för anställda som
slutat. Denna används exempelvis för att få med slutlönen på de
personer som har avslutat sin anställning.
Lönekörningstyp
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Det går inte att välja lönekörningstyp vid komplettering av en
lönekörning.
Lönekörningsnr
Det lönekörningsnummer som har åsatts den aktuella perioden när
Skapa Lönekörning gjordes. Kan inte ändras.
Period
Ange här första och sista datum i den period som lönekörningen
avser. Detta värde kan ändras här.
Avvikelser t o m
Här anges vilket datum som avvikelserna ska gälla till och med.
Default ligger startdatum minus en dag.
Utbetalningsdatum
Det datum som lönen är tillgänglig för de anställda. Detta värde kan
ändras här.
Fasta transaktioner
Här markeras den åtgärd som önskas utföras för fasta transaktioner.
Följande val finns.
Hämta på nytt
Systemet tar bort de redan inhämtade fasta transaktionerna och
hämtar in dessa på nytt från försystemet.
Komplettera
Systemet gör endast komplettering av transaktioner som inte tidigare
har hämtats in.
Hämta ej
Utför ingen åtgärd.
Importerade transaktioner
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Här markeras den åtgärd som önskas utföras för behandling av
transaktioner från tidsystemet. Följande val finns:
•
•
•
•

•
•

Hämta på nytt
Systemet tar bort de redan inhämtade transaktionerna från
tidsystemet och hämtar in dessa på nytt.
Komplettera
Systemet gör endast komplettering av transaktioner som inte
tidigare har hämtats in. Om en ny periodavräkning görs i
tidssystemet så kan transaktioner från dessa hämtas in utan att redan
inhämtade transaktioner påverkas.
Hämta ej
Utför ingen åtgärd.

Fellista (knapp)

Klicka på denna knapp för att få en översikt över eventuella fel som
uppstått i samband med att lönetransaktionerna importerades.
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Bilaga 5: Resultatet från granskning av ITmiljön gentemot urval av kontroller från
ISO 27001

Bakgrund

Inom Svenska kyrkan (SvK)pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för en samordnad och
ändamålsenlig administration genom att tillhandahålla standardiserade administrativa tjänster till
ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan, inom konceptet GAS.
GAS (Gemensamt Administrativt Stöd) består av ett Standardiserat arbetssätt tillsammans med ITbaserade system samt en beskrivning av formerna för att arbeta tillsammans över församlings-,
pastorats, och stiftsgränser. GAS förutsätter driftmiljön GIP (Svenska kyrkans gemensamma ITplattform).
Syftet med GAS är att resurser för den grundläggande uppgiften hos församlingar och pastorat ska
frigöras. Enheter i kyrkan ska, genom rationalisering och samordning av administration samt
gemensamma IT-lösningar, kunna tillhandahållas administrativa servicetjänster med hög kvalité.
Nationell Nivå har genomfört upphandlingar av ett antal System till vilka nyttjanderätten har
vidareöverlåtits till Stiftet. Stiftet har genom Avtal med Nationell nivå fått nyttjanderätt till de
upphandlade Systemen samt rätt att genom avtal med ekonomiska enheter vidareföra denna
nyttjanderätt.
Begreppsdefinitioner

Med GAS Ekonomi menas Systemet, Parametersättningen samt Standardiserat arbetssätt inom de
processer som omfattas av Applikationsområde Ekonomi.
Med GAS Personal menas Systemet, Parametersättningen samt Standardiserat arbetssätt inom de
processer som omfattas av Applikationsområde Personaladministration.
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Uppdraget

Vi har genomfört de granskningsåtgärder som vi kommit överens om och som anges nedan. Vårt
uppdrag har utförts enligt den standard för närliggande tjänster som är tillämplig på uppdrag att
utföra granskningen enligt särskild överenskommelse. Granskningsåtgärderna har vidtagits för att
stödja församlingar och pastorats behov av att för sina revisorer påvisa GAS-konceptets
dokumentations fullständighet och riktighet, samt GAS-konceptets IT-miljös tillförlitlighet. Vilket
sammanfattas enligt följande:
i.

Vi har granskat systemdokumentationen för GAS koncepten GAS Ekonomi och GAS Personal,
se bilaga 1, för att verifiera att den uppfyller Bokföringsnämndens krav på
systemdokumentationsinnehåll och omfattning enligt BFNAR 2013:2 Kapitel 9. Det detaljerade
resultatet från den granskningen återfinns i bilaga 3.

ii. Vi har granskat att systemdokumentationen för GAS koncepten GAS Ekonomi och GAS
Personal, se bilaga 1, är en rimligt korrekt beskrivning av systemen. Det detaljerade resultatet
från den granskningen återfinns i bilaga 4.
iii. Vi har granskat att IT-miljön som systemen finns i uppfyller ett urval av kontroller hämtade från
den internationella standarden för ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) SS-EN
ISO/IEC 27001, se bilaga 2. Det detaljerade resultatet från den granskningen återfinns i
bilaga 5.
Denna bilaga utgör bilaga 5 enligt ovan.
Noterade iakttagelser

Granskningen är genomförd utgående från GAS koncepten GAS Ekonomi och GAS Personal. En
vidgad granskning av IT-miljön skulle troligen leda till en mängd ytterligare iakttagelser.
Anledningen till detta är att Svenska kyrkan via GIP och hela kyrknätet tillåter en mängd olika
enheter t.ex. församlingar att ansluta till sitt nätverk. Dessa enheter är fristående och tvingas inte att
efterleva ett gemensamt regelverk. För åtkomst till GAS krävs dock ett särskilt avtal med Svenska
Kyrkan och ett särskilt regelverk måste efterlevas.
Vi vill också betona att vi inte har testat om kontrollerna är effektiva över tiden utan vi har endast
undersökt aktuell status vid tidpunkten för själva granskningen (April 2018) samt till viss del beaktat
resultatet från den cybersäkerhetsgranskning som Grant Thornton genomförde för SvK hösten
2017.
De iakttagelserna av betydelse som vi gjort vid denna granskning tar vi upp i tabellen nedan.
Område

Kontroll

Organisation av informationssäkerhetsarbetet
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Kommentar

Område

Kontroll

Kommentar

Intern Organisation

Har SvK definierat en
informationssäkerhetspolicy som
anger verksamhetens syn på
informationssäkerhet?

Svenska kyrkan har idag ett flertal
policys och riktlinjer som är bindande
för anslutande enheter.

Kommuniceras policyn till alla
medarbetare och externa parter?

Ja, men det finns inte krav på
signering för enskilda medarbetare.

Har SvK utsett en
Ja
informationssäkerhetsansvarig för
utveckling av informationssäkerhet
och identifiering av säkerhetsåtgärder?
Mobila Enheter och
distansarbete

Har SvK infört regler för användning Ja
av mobila enheter avseende riskerna
att arbeta med mobila enheter i
oskyddade miljöer?
Finns det ett register över alla mobila Ja för de som tillhör SvK. Inte för de
enheter?
som tillhör anslutande enheter.
Används någon krypteringsteknik för Ja
att förhindra obehörig åtkomst?
Vilken typ av säker anslutning
tillämpas vid fjärråtkomst?

Flera men främst en
fjärrskrivbordslösning (titthål) som
starkt begränsar den anslutande
datorns åtkomstmöjlighet till
nätverket.

Finns det ett verktyg/program som
begränsar de anställda från att
installera program?

Överlag har Svenska kyrkan ingen
sådan begräsning på enskilda datorer
och andra mobila enheter.
För GAS-servermiljön är det dock
begränsat.
Eftersom en titthålslösning används
för åtkomst till GAS från enskilda
datorer är risken låg att enskilt
installerade program på användarnas
datorer skulle orsaka problem.
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Område

Kontroll

Kommentar

Personalsäkerhet
Före Anställning

Under Anställning

Undertecknar alla anställda en
Ja
överenskommelse om konfidentialitet
eller om "tystnadsplikt" innan åtkomst
beviljas till
informationsbehandlingsresurser?
Kommuniceras roller och ansvar
under anställningsprocessen?

Ja

Hur säkerställer SvK att alla anställda
tillämpar informationssäkerhetskrav i
enlighet med organisationens regler
och rutiner?

Det finns en informationssäkerhets
utbildning men den är inte
obligatoriskt idag. Den är dock
tillgänglig för alla och information om
dess existens har publicerats på
Kyrkokansliets Intranät.

Erhåller SvK personal lämplig
utbildning för ökad medvetenhet och
regelbundna uppdateringar vad gäller Under året kommer det komma
tekniska möjligheter som gör att vissa
organisationens policy och rutiner?
utbildningar i utbildningsportalen kan
göras obligatoriska.
Hantering av tillgångar
Ansvar för tillgångar

Har SvK identifierat organisationens
tillgångar?

Ja, för det som ingår i GAS.

Finns det ett register över det?

Ja, för det som ingår i GAS.

Är ansvar tilldelat för att skydda
tillgångar?

Ja, för det som ingår i GAS.

Informationsklassning Har SvK processer för klassning av
informationen med hänsyn till
verksamhetsbetydelse och känslighet
för obehörig åtkomst och
modifiering?
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Ja

Område

Hantering av
lagringsmedia

Kontroll

Kommentar

Har SvK rutiner för hantering av
tillgångar i enlighet med
organisationens
informationsklassnings modell?

Ja

Finns det riktlinjer för hantering av
flyttbar lagringsmedia?

Ja

Används krypteringsteknik för att
skydda data på flyttbara media där
konfidentialitet och riktigheten är
hög?

Ja

Finns det formella rutiner för säker
avveckling av lagringsmedia?

Ja

Finns det en dokumenterad process
för hur styrningen av åtkomst ska
hanteras?

Ja

Krävs formellt godkännande av
begäran om åtkomst?

Ja

Utför SvK regelbunden översyn av
styrningen av åtkomstbehörigheter?

Ja.

Finns det en dokumenterad rutin för
registrering och avregistrering av
användare?

Ja

Finns det en process för att
regelbundet identifiera och ta bort
inaktiverde användarkonton?

Ja

Finns det en process för att
omedelbart avaktivera och ta bort
användarkonton för användare som
har lämnat organisationen?

Ja

Styrning av åtkomst
Verksamhetskrav för
styrning av åtkomst

Hantering av
användaråtkomst
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Område

Kontroll

Kommentar

Finns det en formell process för
tilldelning av användaråtkomst och
återkallande av åtkomsträttigheter?

Ja

Har SvK ett register över
åtkomsträttigheter som beviljas till
användarkonton?

Delvis, men inte heltäckande. Det
pågår ett projekt kring behörigheter
som ska komma till rätta med detta.

Utför SvK regelbundet granskning av Delvis, men inte systematiskt det
pågår ett projekt kring behörigheter
åtkomsträttigheter?
som ska komma till rätta med detta.
Krävs formellt godkännande för
Ja
fördelning av priviligierade rättigheter?
Finns det register över vilka som
innehar administratörsrättigheter?

Delvis, men inte heltäckande. Det
pågår ett projekt kring behörigheter
som ska komma till rätta med detta.

Styrning av åtkomst till Krävs säkra inloggningsrutiner för att Nej
system och
få tillgång till system? (Två faktor)
tillämpningar
Loggas misslyckade
inloggningsförsök?

Ja

Tvingar systemet användaren att ändra Ja
sina lösenord vid först inloggning?
Tvingar systemet användare att ändra Ja
sitt lösenord regelbundet eller vid
behov?
Hur ser dokumentation ut angående Ja
lösenordshantering? Finns det
dokumenterat hur lösenorden ska vara
utformade?
Hur ser kraven på
lösenordskomplexitet ut?
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MS Windows komplexitetskrav
tillämpas.

Område

Kontroll

Kommentar

Finns det begränsningar över hur
Ja
många försök en användare har på sig
för att komma in i systemet?
Fysisk och miljörelaterad säkerhet
Säkra områden

Hur säkerställer SvK att endast
behörig personal får tillträde?

Kräver särskilt godkännande av
ansvarig.

Hur säkerställer SvK skydd mot yttre Serverhallar med redundans på flera
och miljörelaterade hot?
platser.
Driftsäkerhet
Driftsrutiner och
ansvar

Finns det dokumenterat för hur alla
driftrutiner ska se ut och hanteras?

Ja

Hur ofta granskas driftrutinerna?

Löpande

Är utvecklingsmiljön separerad från
drift och test miljön ?

Ja

Testas ändringar av
produktionssystem i en testmiljö
innan överföring till driftsmiljön?

Ja

Finns det register över vad som finns i Ja
utvecklingsmiljön?
Finns det information om vilka som Ja
har behörighet till utvecklingsmiljön?
Säkerhetskopiering

Hur ser rutinen ut vid
säkerhetskopiering/backuper?

Dagliga backuper samt tre gånger per
dag för SQL-serverloggar.

Hur ofta sker det återläsningstester?

Två gånger per år.

Skydd mot skadlig kod Finns det uppdaterat virusprogram på Ja
plats?
Hur ofta körs skanning av servrar och Kontinuerligt
klienter?
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Område

Loggning och
övervakning

Kontroll

Kommentar

Hur ser rutinen ut om skadlig kod
skulle upptäckas?

I enlighet med incidentprocess.

Loggas användaraktiviteter, avvikelser, Ja
fel och
informationssäkerhetshändelser?
Hur ofta granskas händelseloggar?

Vid behov

Skyddas och granskas loggarna av
priviligierade konton?

Ja

Styrning av driftsystem Finns det rutiner för att styra
installationer av program på
driftsystem?
Utförs uppdatering endast av
systemadministratörer?

Ja

Ja i GAS-servermiljön. På enskilda
datorer kan det utföras av användaren
själv.

Finns det begränsningar som gör att
användare inte kan sätta igång egna
installationer?
Kommunikationssäkerhet
Hantering av
nätverkssäkerhet

Finns det dokumenterade rutiner
avseende åtkomst till nätverk och
nätverkstjänster?

Ja

Finns dokumenterade rutiner
avseende hantering av nätverk?

Ja

Informationsöverföring Finns det formella rutiner och
säkerhetsåtgärder för att skydda
överföring av information?

Ja

Finns det regler eller riktlinjer
avseende acceptabel användning av
kommunikationsmöjligheter?
Anskaffning, Utveckling och underhåll av system
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Ja

Område

Kontroll

Kommentar

Säkerhet i utvecklings Inkluderas informationssäkerhetskrav Ja
och supportprocesser vid anskaffning av nya system?
Inkluderas krav som
Ja
transaktionsloggning, övervakning och
oavvislighet?
Finns det dokumenterade riktlinjer för Ja
hantering av systemändringar?
Finns det ett register över alla
uppdateringar och systemändringar?

Ja

Leverantörsrelationer
Har alla relevanta
Ja
informationssäkerhetskrav upprättats
och avtalas med varje leverantör?
Ingår det i avtalen rättsliga krav och SvK är ännu inte klara med sitt
skydd av personuppgifter med hänsyn GDPR-arbete men det pågår ett aktivt
till den nya dataskyddsförordningen arbeta med detta.
(GDPR)?
Finns det en förteckning över den
personal hos leverantören som har
åtkomst till organisationens
information?

Ja, men fullständigheten och
aktualiteten på dessa förteckningar är
oklar.

Ställs det krav och rutiner för
incidenthantering?

Ja

Hantering av verksamhetens kontinuitet
Kontinuitet för
informationssäkerhet

Finns det en BIA affärsberoende- och Ja
konsekvensanalys på plats? Samt en
DRP, krishanterings plan?
Finns där krav på nivån för avbrott
(Tid och utsträckning) och fel i
kritiska verksamhetsprocesser?
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Ja

Område

Kontroll

Kommentar

Hur ofta granskas dessa?

Vid behov

Efterlevnad
Efterlevnad av
juridiska och
avtalsmässiga krav

Finns det regler för skydd av personlig Ja
integritet och personuppgifter?

Granskar företagets ledning
Ja
regelbundet efterlevnaden av policys,
regler och rutiner?
Finns det någon rutin för att
identifiera legala krav?
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Ja

