
1 
 

 

  



2 
 

Innehållsförteckning 
1.Introduktion ......................................................................................................................................... 3 

2. Systeminställningar ............................................................................................................................. 4 

2.1 Styrvärde Systeminställningar, ekonomi ....................................................................................... 4 

2.2 Styrvärde Bokföringsgrupper ........................................................................................................ 5 

2.2.1 Bokföringsgrupp ..................................................................................................................... 5 

2.2.2 Journal- och verifikationsnummer ......................................................................................... 5 

2.2.3 Bokföringsordernummer ........................................................................................................ 7 

3. Behörigheter ........................................................................................................................................ 8 

3.1 Styrvärde Användare, ekonomiinställningar ................................................................................. 8 

3.2 Rutin Roller .................................................................................................................................... 9 

3.3 Arbeta med attest av bokföringsorder ........................................................................................ 10 

4. Bokföringsinställningar ...................................................................................................................... 12 

4.1 Definiera KOB-konto .................................................................................................................... 12 

4.2 Definiera motkontering ............................................................................................................... 13 

4.2.1 Lägg till en stiftsspecifik transaktionstyp ............................................................................. 14 

5. Felmeddelanden ................................................................................................................................ 15 

5.1 Område saknas ............................................................................................................................ 15 

5.2 KOB-Konto saknas ....................................................................................................................... 15 

5.3 Motkonto eller transaktionstyp saknas ....................................................................................... 15 

 

  



3 
 

Bokföringsfil från KOB 
Inställningar för icke GAS 
Uppdaterade 20200506 

1.Introduktion 
Aveny har sedan tidigare programstöd för att hantera och betala inomkyrkliga kund- och 

leverantörsfakturor som går via KOB, Svenska Kyrkans Kollekt- och Betalsystem. Däremot har det 

krävts en manuell hantering av de övriga in- och utbetalningarna som ingår i den månatliga 

clearingen. En rapport med en specifikation över kollekter, kyrkoavgift, KAE osv. har skrivits ut från 

KOB för att sedan manuellt bokföras i Aveny. Från och med Aveny version 20.1 finns ett programstöd 

även för den här hanteringen. Programstödet består av en ny rutin Bokföringsfil från KOB och ett nytt 

styrvärde KOB transaktionstyper under delprogram Ekonomi. 

 

Processen är kortfattat utformad så här; KOB skapar en bokföringsfil som Aveny läser in i den nya 

rutinen Bokföringsfil från KOB. Via den nya rutinen skapas en bokföringsorder. De här stegen sker per 

automatik. Efter att filen lästs in hanteras bokföringsordern i rutin Bokföringsorder. Här finns bl.a. 

möjlighet att bifoga ett underlag, t.ex. den KOB-rapport som du idag utgår ifrån vid bokföring. I rutin 

Bokföringsorder skapas en verifikation som sedan definitivbokförs i rutin Bokföringsjournal. 

 

Funktionen Bokföringsfil från KOB finns tillgänglig för samtliga enheter från januari 2020 och Aveny-

versionen 20.1. För att funktionen ska vara tillämplig på er enhet krävs att din enhet har 

integrationen till KOB vad gäller kund- och leverantörsreskontran.   

 

De förutsättningar och inställningar som krävs i Aveny för att funktionen ska fungera, vilket inkl. 

bokföringsgrupper, nummerserier och behörigheter, är delvis initierade men behöver kontrolleras 

och kompletteras så att de stämmer överens med hur ni arbetar på er enhet. Mer information hittar 

du under avsnitt 2 ”Systeminställningar” och 3 ”Behörigheter”.  

 

Bokföringsfilens kontering behöver definieras och hur du gör de inställningarna läser du mer om i 

avsnitt 4 ”Bokföringsinställningar”. 
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2. Systeminställningar 
 

2.1 Styrvärde Systeminställningar, ekonomi 
Vara inloggad som en användare med behörighet till styrvärde Systeminställningar/ ekonomi.  

Öppna styrvärde Systeminställningar, ekonomi under delprogram Ekonomi. Välj flik Ekonomi, 

allmänt. 

 Slå på funktionen genom att bocka för rutan ”Bokföringsfil från KOB”, ytterligare fält blir 

synliga.  

o Välj datum för när funktionen ska tas i bruk i fältet ”Aktiveringsdatum”.  

 Om du t.ex. fyller i 2020-03-01 kommer den första filen som skapar en 

bokföringsorder läsas in efter genomförd clearingen i mars månad. 

o Besluta om attest ska användas.  

 Attestfunktionen kan aktiveras i efterhand. 

 För att kunna använda attestfunktionen krävs WebAveny Ekonomi.* 

o Välj ”OK”. 

 

  *Om du vill komma igång med bokföringsorder i 

Webaveny Ekonomi, maila sales@eniac.se. 
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2.2 Styrvärde Bokföringsgrupper 
 

2.2.1 Bokföringsgrupp 
Öppna styrvärde Bokföringsgrupper under delprogram ekonomi.  

 Säkerställ att rutin Bokföringsorder från KOB är kopplad till bokföringsgrupp 

”Bokföringsorder”.  

o Markera bokföringsgrupp ”Bokföringsorder”. 

o Välj flik Rutiner. 

o Under ”Ekonomi” ska Bokföringsfil från KOB vara i bockad. 

 Är den inte i bockad? Bocka för den och Spara. 

 

 

2.2.2 Journal- och verifikationsnummer 

 Koppla Journal- och verifikationsnummer till bokföringsgrupp ”Bokföringsorder”.  

o Välj flik Nummerserier. 

o Använd trepunktersknappen vid ”Journalnummerserie” för att komma till styrvärdet 

Nummerserier.  

o Välj nummerserier ”Bokföringsorder” genom att markera den och klicka på Välj.  

 Finns ingen nummerserie för ”Bokföringsorder” kan du lägga upp den 

alternativ välja en annan befintlig nummerserie.  

o Du kommer tillbaka till styrvärde Bokföringsgrupper, klicka på Spara. 

Upprepa för Verifikationsnummer. 
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Lägg till journal- och verifikationsnummerserie för Bokföringsorder. 

Öppna styrvärde Nummerserie, här kan du lägg upp Journal- och verifikationsnummer för  

”Bokföringsorder”. 

 Klicka på Lägg till 

o Välj ”Journalnummerserie” 

o Fyll i Benämning, Lägsta nummer och Högsta nummer.  

 Se över var i nummerserien du kan lägga upp ett nytt intervall utan att det 

överlappar en annan nummerserie. 

o Spara 



7 
 

 

Upprepa för Verifikationsnummer.  

  

 
2.2.3 Bokföringsordernummer 

 Koppla bokföringsordernummerserie till bokföringsgrupp ”Bokföringsorder”.  

o Var kvar på flik Nummerserier. 

o Använd trepunktersknappen vid ” bokföringsnummerserie” för att komma till 

styrvärdet Nummerserier.  

o Välj den ständiga nummerserien ”Bokföringsordernummerserie” genom att markera 

den och klicka på Välj.  

 Finns ingen nummerserie för ”Bokföringsorder” kan du lägga upp en i ett 

ledigt intervall.  

 

  

o Du kommer tillbaka till styrvärde Bokföringsgrupper, klicka på Spara. 
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3. Behörigheter 
Behörigheter för bokföringsgrupp ”Bokföringsorder”, styrvärde KOB Transaktionstyper och rutin 

Bokföringsorder behöver delas ut till de användare som ska arbeta med Bokföringsfil från KOB.  

Initialt har behörigheter delats ut till de användare som sedan tidigare har behörighet till 

bokföringsgrupp ”Löner” och rutin Inläsning av löneverifikation.  

Kontrollera och gör eventuella justeringar av behörigheterna.  

 

3.1 Styrvärde Användare, ekonomiinställningar 
Öppna styrvärde Användare, ekonomiinställningar under delprogram ekonomi. 

 Kontrollera att rätt användare har fått behörighet till bokföringsgrupp ”Bokföringsorder”.   

o Markera användaren du vill kontrollera i innehållslistan. 

o Välj flik Bokföringsgrupper. 

o Är användaren behörig till bokföringsgrupp ”Bokföringsorder (Bokföringsgrupp)”?  

 Om inte och användaren ska ha behörighet gör nästa punkt.  

 

 Ge användare behörighet till bokföringsgruppen ”Bokföringsorder”. 

o Markera ”Bokföringsorder (Bokföringsgrupp)” i listan på höger sida. 

o Flytta över ”Bokföringsorder (Bokföringsgrupp)” till ”Behörig till”-rutan med hjälp av 

pilen till vänster. 

o Glöm inte att spara dina ändringar med bocken. 

 

 Ta bort behörigheten till bokföringsgruppen ”Bokföringsorder” för en användare. 

o Markera ”Bokföringsorder (Bokföringsgrupp)” i listan på vänster sida. 

o Flytta över ”Bokföringsorder (Bokföringsgrupp)” till ”Ej behörig till”-rutan med hjälp 

av pilen till höger. 

o Glöm inte att spara dina ändringar med bocken. 
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3.2 Rutin Roller 
Logga in som Systemadministratör och gå till rutin Roller i delprogram Systeminställningar.  

Initialt har behörighet för styrvärde KOB Transaktionstyp och rutin Bokföringsfil från KOB lagts till för 

den roll som haft behörighet att arbeta med rutin Inläsning av löneverifikation. Kontrollera att rätt 

roll har fått behörigheten för just er enhet och ändra vid behov till en annan roll. 

Det kan till exempel se ut så här; 

 Ge roll ”Ekonomi – Fullständig behörighet” behörighet till rutin Bokföringsfil från KOB samt 

styrvärdet KOB Transaktionstyper 

o Markera ”Ekonomi – Fullständig behörighet” i innehållsfliken. 

o Gå till flik Behörigheter. 

o Välj Ekonomi och Rutin. 

o Markera ”Bokföringsorder” och välj Behörig på höger sida. 

o Spara med bocken. 

 

Upprepa för styrvärde KOB Transaktionstyper. 

 



3.3 Arbeta med attest av bokföringsorder 
Väljer ni att arbeta med den valbara funktionen attest, bokföringsorder attesteras i Webaveny av 

vald attestant, behöver användarens kodbehörighet markeras med ”Attest bokföringsorder”. 

 

Arbetar ni med samordnad attest och kodbehörighet gör så här; 

Öppna styrvärde Användare, ekonomiinställningar under delprogram ekonomi. 

 Markera den användaren du vill ge attestbehörighet i innehållslistan. 

o Välj flik Attest/kodbehörighet. 

o Välj vilken kodbehörighet på använder som ska knytas till attesträtten genom att 

dubbelklicka på den eller markera raden och klicka Ändra.  

o Bocka i ”Attest bokföringsorder”. 

 Kodbehörigheten får ett ”Ja” i kolumn ”Attest bokf order” 

o Klicka Ok och spara med bocken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetar ni med separata attest- och kodbehörigheter gör så här; 

Öppna styrvärde Användare, ekonomiinställningar under delprogram ekonomi. 

 Markera den användaren du vill ge attestbehörighet i innehållslistan. 

o Välj flik Attest/kodbehörighet. 
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o Välj vilken av användarens kodbehörigheter som ska knytas till attesträtten genom 

att dubbelklicka på kodbehörigheten eller markera raden och klicka Ändra.  

o Bocka i ”Attest bokföringsorder”. 

 Kodbehörigheten får ett ”Ja” i kolumn ”Attest bokf order” 

o Klicka Ok och spara med bocken. 
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4. Bokföringsinställningar 
 

4.1 Definiera KOB-konto 
Logga in som en användare med behörighet till rutin Baskonto.  

Öppna rutin Baskonto och märk upp vilket baskonto som är enhetens KOB-konto, märkningen styr 

kontering av in- och utbetalningarna från KOB. 

Gör så här; 

 Sök fram vilket baskonto som är ert KOB-Konto (Kyrkkonto).  

o Klicka på trepunktersknappen vid ”Lokal Användning”, en ruta med 

användningsalternativ öppnas. 

o Bocka för KOB-konto.  

o Klicka på Stäng och spara med bocken.  
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4.2 Definiera motkontering 
I styrvärdet KOB Transaktionstyper definieras motkonteringen till bankkontot som märkts upp i 

baskontoplanen. Motkonteringen avser alla transaktioner som omfattas av kollekter, kyrkoavgift, 

utjämning och kyrkoantikvarisk ersättning.  

 

Öppna styrvärde KOB transaktionstyper under delprogram Ekonomi. Styrvärdet öppnas med ett antal 

aktiverade typkoder som är standard i KOB. Du har möjlighet att aktivera eller avaktivera typkoderna 

via Aktiv-bocken.  

Föra att definiera hur varje typkod ska konteras gör du följande; 

 Markera en rad i innehållslistan. 

o Fyll i ”Motkonto” på höger sida, inkludera baskonto samt övriga koddelar ni 

använder på enheten. Särskilj koddelarna med bindestreck (–) eller kommatecken (,). 

o Om motkontot är ett kollektkonto som är uppmärkt med konteringskod i 

baskontoplanen kommer rutan ”Konteringskod” att aktiveras. Välj om Typkoden 

motsvarar en in- eller utbetald kollekt.  
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Konteringskoden styr rapporten ”Kollekter” vilken används som 

NOT i årsredovisningen 

 

 

 

 Typkod 700 ”Utbetalning” och 999 ”Övrigt” kan innehålla olika typer av transaktioner och 

behöver därför hanteras från transaktion till transaktion. Ett förslag är att exempelvis ange 

motkonto 2999 ”OBS-konto” och hantera omföring till korrekt intäkts- eller kostnadskonto 

manuellt.  

 

4.2.1 Lägg till en stiftsspecifik transaktionstyp 
Varje stift kan använda egna transaktionstyper. Om du får information om att en sådan 

transaktionstyp ska användas i ert stift finns det möjlighet att lägga upp anpassade transaktionstyper 

i styrvärdet KOB transaktionstyper . De läggs upp i ett intervall mellan 1000-1099.  

 Klicka på   för att lägga till en rad. 

o Fyll i de tomma ruterna på höger sida.  

 Viktigt att typkoden överensstämmer mellan KOB och Aveny.  

o Spara ändringarna med bocken.  
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5. Felmeddelanden 
Om någon inställning skulle saknas vid inläsningen av bokföringsfilen från KOB genererar Aveny ett 

Pop-Up meddelande som berättar vilken inställning som behöver justeras. Några exempel på 

felmeddelanden ser du nedan. 

 

5.1 Område saknas 
Om nedan felmeddelande ”Område måste anges..” visas behöver kodsträngen i styrvärde KOB 

Transaktionstyper kompletteras med koddel område. Felmeddelande berättar vilket baskonto som 

behöver justeras, i exemplet anges baskonto 3110 ”Kyrkoavgift”. Se avsnitt 4.2 ”Definiera 

motkontering”.    

 

5.2 KOB-Konto saknas 
Om nedan felmeddelande ”Det finns inget giltigt baskonto markerat med lokal användning för KOB-

konto” visas har inget baskonto markerats med lokal användning för KOB-konto. Se avsnitt 4.1 

”Definiera KOB-konto”.  Endast ett baskonto kan märkas upp som KOB-konto.  

5.3 Motkonto eller transaktionstyp saknas  
Om ett felmeddelande enligt nedan ”Motkonto hittades inte för rad med typkod xxx” alternativt ”Det 

saknas transaktionstyp för rad med typkod xxx ….” visas saknas information i styrvärdet KOB 

transaktionstyper. I exemplet saknas motkonto för typkoderna 32 och typkod 1000 saknas helt i 

styrvärdet. Typkod 1000 är ingen standardtypkod utan behöver läggas upp manuellt. Se avsnitt 4.2 

”Definiera motkontering” och avsnitt 4.2.1 ”Lägg till en stiftsspecifik transaktionstyp” . 
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