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1 Sammanfattning 
Vi har av Bräcke kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna gällande löner. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
I Bräcke kommun finns drygt 700 tillsvidareanställda och visstidsanställda med 
månadslön. Därutöver finns ett stort antal timanställda. Lönekostnader, inklusive 
sociala avgifter, uppgick enligt bokslutet för år 2017 till närmare 350 mnkr, och är den 
enskilt största kostnaden i kommunen. 
Löneprocessen måste säkerställa att rätt lön utbetalas endast till anställda i 
kommunen. Med rätt lön avses att den överensstämmer med gällande avtal justerad 
med tillägg för tillkommande tid samt avdrag för ledighet och annan frånvaro. 
Kostnader för löner är en väsentlig post i kommunens resultaträkning. Revisorerna 
utesluter inte att det finns risk för att det förekommer brister i den interna kontrollen 
avseende rutiner och systemfunktioner som skall säkerställa att rätt lön utbetalas till 
endast anställda. 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns vissa brister i den interna kontrollen 
kopplade till löneprocessen. En del är att vi bedömer att ansvarsfördelningen inte är 
tydlig. Vi konstaterar att utbetalning av lön inte attesteras av cheferna vilket kan 
innebära risk för att felaktig lön betalas ut. Signering av kontroller som genomförs i 
samband med lönekörningen saknas vilket försvårar uppföljning och utvärdering. Den 
allvarligaste bristen är att några medarbetare kan ändra sin egen behörighet och får 
därigenom möjlighet att ändra sina egna uppgifter i lönesystemet. 
Därför rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- tydliggöra ansvarsfördelningen i de olika momenten samt det övergripande 
ansvaret i löneprocessen, se avsnitt 3. 

- se över rutinerna för attest av löneutbetalningar, se avsnitt 4.1, 4.2 samt 4.3, 
- säkerställa att de olika stegen i löneprocessen kvalitetssäkras och 

dokumenteras, se avsnitt 4.3, 
- införa rutiner för hanteringen av behörigheter till kommunens lönesystem, se 

avsnitt 4.3. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av Bräcke kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna gällande löner. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018. 
I Bräcke kommun finns drygt 700 tillsvidareanställda och visstidsanställda med 
månadslön. Därutöver finns ett stort antal timanställda. Lönekostnader, inklusive 
sociala avgifter, uppgick enligt bokslutet för år 2017 till närmare 350 mnkr, och är den 
enskilt största kostnaden i kommunen. 
Löneprocessen måste säkerställa att rätt lön utbetalas endast till anställda i 
kommunen. Med rätt lön avses att den överensstämmer med gällande avtal justerad 
med tillägg för tillkommande tid samt avdrag för ledighet och annan frånvaro. 
Kostnader för löner är en väsentlig post i kommunens resultaträkning. Revisorerna 
utesluter inte att det finns risk för att det förekommer brister i den interna kontrollen 
avseende rutiner och systemfunktioner som skall säkerställa att rätt lön utbetalas till 
endast anställda. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Granskningen syftar till att bedöma om det finns ändamålsenlig intern kontroll för att 
säkerställa att löner utbetalas med rätt belopp till endast anställda. 
Granskningen besvarar följande revisionsfrågor: 
- Finns ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör ansvarsfördelning och 

rutiner i processen? 
- Finns systemmässiga och manuella kontroller för att minska risken för fel och är 

kontrollerna baserade utifrån en riskbedömning? Är kontrollerna kända samt följs 
det upp att de är effektiva? 

- Är behörighetssystemet ändamålsenligt uppsatt och sker kontroller vid ändring av 
fasta data samt att systemet övervakas via kontroll av loggar. 

- Finns det rutiner som säkerställer att lön i lönesystemet blir rätt registrerat utifrån ett 
av behörig tjänsteperson godkänt underlag (anställningsavtal eller lönerevision)? 

- Finns rutiner som säkerställer att all frånvaro, t.ex. sjukdom och semester, blir rätt 
registrerat? 

- Finns rutiner som säkerställer att slutliga lönebearbetningen kontrolleras och 
attesteras av behörig tjänsteperson på lämplig nivå samt att det är krav på dualitet 
(två i förening) vid den formella utbetalningen? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen är översiktlig och inriktad mot rutiner och kontroller. 
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2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Gällande lagar och rekommendationer avseende redovisning av 
anläggningstillgångar  

— Tillämpbara interna regelverk och policys avseende anläggningstillgångar 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen.  

2.5 Projektorganisation/granskningsansvariga 
Granskningen har utförts av Kristoffer Bodin, kommunal revisor, under ledning av Lena 
Medin, kundansvarig och certifierad kommunal revisor. 
Rapporten är faktakontrollerad av Henrik Kvist, ekonomichef, Elisabet Högström, 
systemförvaltare/lönehandläggare, och Ulla Bäckman, lönehandläggare. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstemän och politiker. 
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3 Styrdokument och skriftliga rutiner 
Bräcke kommun har på personalområdet en medarbetarpolicy1, rehabiliteringspolicy2, 
arbetsmiljöpolicy3 samt en friskvårdspolicy4. Medarbetarpolicyn reglerar kommunens 
värdegrund, medarbetarens ansvar, övergripande lönekriterier samt krav och 
förväntningar på medarbetaren. 
Rehabiliteringspolicyn reglerar vilket ansvar kommunen och medarbetaren i ett 
rehabiliteringsärende. Arbetsmiljöpolicyn innehåller bland annat riktlinjer för en god 
arbetsmiljö och friskvårdspolicyn innehåller riktlinjer för hur kommunen ska aktivera 
uppmuntra medarbetarna till regelbunden friskvård. 
Utöver de övergripande styrdokumenten finns det allmän personalinformation på 
kommunens intranät samt specifika lathundar riktade mot medarbetare och chef 
gällande hur de aktuella systemen ska användas. Det pågår ett arbete med att samla 
rutiner inom personalområdet i en personalhandbok. Den är dock inte klar än. 
Gällande rutiner kring lönekörningen se avsnitt 4.3. 
Bedömning 

Vi anser att det är viktigt att tydliggöra chefernas respektive löneenhetens ansvar i 
löneprocessen. Utifrån de dokument vi tagit del av bedömer vi att ansvarsfördelningen 
inte framgår helt tydligt. Situationen att cheferna inte behöver ta ansvar för 
löneutbetalningarna genom attest bidrar till otydligheten, se avsnitt 4.2. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att tydliggöra ansvarsfördelningen i de olika 
momenten samt det övergripande ansvaret i löneprocessen. 

4 Löneprocessen 
4.1 Anställning och lönerevision 

Vid nya anställningar skriver chef och medarbetare under ett anställningsavtal. För 
medarbetare som jobbar på timmar ska nytt avtal upprättas var sjätte månad. 
Registrerade uppgifter i WinLAS utgör underlag för själva anställningsavtalet. Chefen 
måste godkänna anställningsavtalet för att kunna skriva ut det. När chefen har godkänt 
anställningsavtalet, och därigenom uppgifterna, får löneenheten en avisering att ett nytt 
anställningsavtal är klart. Löneenheten registrerar och kontrollerar uppgifterna som 
cheferna därefter kan se i lönesystemet. Om felaktigheter upptäcks i 
anställningsavtalet så ska ett nytt avtal upprättas innan registrering i lönesystemet. 
Anställningsavtalet skickas, efter påskrift från chef och medarbetare, till lönefunktionen 
för arkivering i personalakt. För att hålla reda på om avtalen inkommit till löneenheten 
bockar handläggarna i en ruta i WinLas när de mottagit originalhandlingen. Enligt 
uppgift följs detta upp då och då men utan systematik. 
 

                                                
1 2013-01-28. 
2 2012-11-19. 
3 Reviderad KF § 38/2016. 
4 Antagen KF § 136/2015. 
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Vid uppsägning ska chefer meddela löneenheten skriftligt att en person är uppsagd, 
sen lägger lönehandläggarna in uppgiften i lönesystemet. För vikarier läggs det in ett 
stoppdatum efter den avtalade perioden för att minska risken för felaktiga 
utbetalningar. 
Lönerevisionen hanteras både i en särskild modul till lönesystemet samt i Excel-
dokument. Listor över medarbetarna upprättas i Excel och skickas till chefer 
arbetsledare som gör en bedömning och sätter poäng på sina respektive medarbetare. 
Chefer och arbetsledare föreslår inga nya löner utan gör endast en bedömning av 
medarbetarnas prestation under året. Listorna skickas tillbaka till löneenheten som 
beräknar och fördelar utifrån poäng och pott för att slutligen upprätta ett förslag. 
Förslaget läggs in i modulen innan slutförhandling. Listan ur systemet stäms av mot 
Excel-listan. Förslaget går sedan till ekonomichef och personalchef som slutförhandlar 
med facket. När förhandlingarna är klara går facken igenom de slutliga listorna ur 
systemet för att säkerställa att de överensstämmer med resultatet av förhandlingarna. 
När listorna är granskade och godkända läses de över till lönesystemet. Modulen 
skapar även brev till varje medarbetare med uppgifter om den nya lönen.  
Utöver korrigering av lön via lönerevision, kan löpande lönekorrigering ske på tre sätt; 
nytt anställningsavtal via WinLas, korrigering kopplat till lönekartläggning med 
handlingsplan utifrån ett politiskt beslut i kommunstyrelsen, eller ett tillfälligt lönetillägg 
efter beslut av chef och överordnad chef på papper.   
Bedömning 

Vi har stickprovsvis kontrollerat anställningsavtalen för ett antal nyanställningar i 
kommunen. För samtliga stickprov fanns originalet av anställningsavtalet hos 
löneenheten och samtliga avtal var underskrivna av både arbetsgivaren och 
arbetstagaren.  
Vi noterar att det finns en risk att om en chef missar att meddela löneenheten att en 
person slutar så kan det leda till att lön betalas ut felaktigt. Denna risk skulle kunna 
minskas genom att cheferna attesterar utbetalningen av lönerna, se avsnitt 4.2  

4.2 Registrering och attest 
Ute i verksamheterna används en självservicemodul som heter Visma Window 
(Självservice). Efter registrering förs uppgifterna över till lönesystemet. 
I vården används schemaverktyget Timecare som förs över till Självservice. Chefen 
godkänner schemat med arbetade timmar, semester o.s.v. Tillkommande avvikelser 
efter att schemat fastställts gör medarbetaren i Självservice. Vikarier bokas i Time Care 
Pool som sen förs över i lönesystemet. 
När det gäller Självservice lägger medarbetaren själv in avvikelser som t.ex. ledigheter, 
sjukdom o.s.v. Respektive chef attesterar avvikelserapporten. Först när chefen 
attesterat går uppgifterna vidare till lönesystemet. Lönehandläggare kan se om det 
finns oattesterade uppgifter och påminner cheferna vid behov.  
I Självservice attesteras inte närvaro d.v.s. finns det inga avvikelser så behöver inte 
chefen attestera rapporten. Då betalas avtalad lön ut. Vid många anställda kan en 
person, ex. arbetsledare, få en tillstyrkafunktion d.v.s. arbetsledaren intygar via 
systemet att avvikelserna för sina medarbetare är riktiga.  
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Men det är alltid närmaste chef som slutligen måste attestera avvikelserapporten för att 
uppgifterna ska överföras till lönesystemet. Cheferna får inga uppgifter i samband med 
löneutbetalningen för kontroll och attest. 
Finns ett sjuk- och frisksystem (Previa) dit månadsanställda medarbetarna sjuk- och 
friskanmäler sig till en sjuksköterska. Respektive chef meddelas då via mail och sms. 
Lönehandläggarna ser om det finns sjukdom rapporterad via sjuk- och frisksystemet 
och detta inte är inlagt som en avvikelse. Vid sådana fall påminner de den berörda 
medarbetaren och dennes chef. 
Bedömning 

Vi anser att det är närmaste chef som har ansvaret för att medarbetarnas utbetalda 
löner är korrekta. Vi noterar att cheferna attesterar avvikelser och frånvaro men vi 
bedömer att det inte är tillräckligt för att säkerställa att lönerna som betalas ut är 
korrekta. Därför anser vi att löneutbetalningarna för respektive medarbetare bör 
attesteras på något sätt för att säkra fullständigheten i utbetalningarna.  
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över rutinerna för attest av 
löneutbetalningar. 

4.3 Lönekörning och behörigheter 
Handläggarna har ett körschema för varje månads hantering av lönerna. Själva 
lönekörningen genomförs i regel kring den 21-23:e varje månad med utbetalning den 
27:e. Inför lönekörningen finns en kontrollista som handläggarna går igenom. Det 
handlar om att kontrollera påbörjade och avsluta anställningar, lönetillägg, läkarintyg 
med mera. De kontrollerar poster som är ej beviljade i självservice, bruttolöner över ett 
visst belopp och de tar också ut en fellista från systemet som de går igenom. Sist 
kontrollerar de alla lönespecifikationerna, men gällande egna specifikationerna 
kontroller de inte sina egna utan det gör en kollega. Punkterna på listan bockas av men 
ingen signerar listan och attesterar att allt är genomgånget och klart. Vid utbetalning 
skriver två lönehandläggare på kvittensen från lönesystemet innan den upprättade filen 
skickas till bankgirocentralen. Kvittensen från bankgirocentralen skriver handläggarna 
på och lämnar till ekonomi som bokför lönekörningen. Vid körningen kommer det under 
år 2019 införas extra kontroller i och med införandet av individuella 
arbetsgivardeklarationer. 
För att hantera behörigheter i lönesystemet och modulerna använder kommunen 
Neptune från Visma. I det systemet loggar alla som är upplagda in med en admin-
behörighet. Det är 6 medarbetare som är upplagda som användare i Neptune. 
Samtliga tillhör löne- eller ekonomienheten. När behörigheter till lönesystemet läggs 
upp i Neptune läggs också en spärr in kopplat till användarens personnummer vilket 
hindrar användaren från att kunna ändra sina egna löneuppgifter i lönesystemet. 
Användarna av Neptune kan hantera sina egna behörigheter och därigenom ta bort 
spärren i lönesystemet och i förlängningen finns då möjlighet att ändra sina egna 
löneuppgifter. Enligt uppgift från systemförvaltaren sker ingen systematisk kontroll av 
loggar från Neptune eller från något annat system.   
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Bedömning 

Vi noterar att lönehandläggarna har rutiner och att det utförs kontroller men att 
dokumentationen av dessa kan förbättras. Det är till exempel svårt att veta i efterhand 
vem som gjort vilka kontroller. Det gör att det inte går att kontrollera om 
lönehandläggarna har följt rutinen om att inte granska sina egna lönespecifikationer. 
Brister i dokumentationen försvårar både uppföljning och utvärdering av löneprocessen 
samt vid utredning av eventuella fel.  
Vi noterar vidare att det är två lönehandläggare som skriver på kvittensen från 
lönesystemet. Vi anser att det bör vara en överordnad som på något sätt attesterar 
löneunderlaget som går till utbetalning. Det är en vedertagen princip som oftast gäller 
även vid andra typer av transaktioner och därför är det rimligt att också tillämpa 
principen vid utbetalning av lön.  
Vi ser allvarligt på att det finns flera medarbetare som har möjlighet att administrera sin 
egen behörighet till lönesystemet och att det inte finns några kontroller som hanterar 
den risk det innebär. Går det inte att hantera genom ökad säkerhet i 
behörighetssystemet bör loggar ur systemet granskas med jämna mellanrum. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att de olika stegen i löneprocessen 
kvalitetssäkras och dokumenteras. 
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över rutinerna för attest av 
löneutbetalningar, se avsnitt 4.2. 
Vi rekommenderar också kommunstyrelsen att införa rutiner för hanteringen av 
behörigheter till kommunens lönesystem.  

5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns vissa 
brister i den interna kontrollen kopplade till löneprocessen. En del är att vi bedömer att 
ansvarsfördelningen inte är tydlig. Vi konstaterar att utbetalning av lön inte attesteras 
av cheferna vilket kan innebära risk för att felaktig lön betalas ut. Signering av 
kontroller som genomförs i samband med lönekörningen saknas vilket försvårar 
uppföljning och utvärdering. Den allvarligaste bristen är att några medarbetare kan 
ändra sin egen behörighet och får därigenom möjlighet att ändra sina egna uppgifter i 
lönesystemet. 

5.1 Svar på revisionsfrågorna 
- Finns ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör ansvarsfördelning och 

rutiner i processen? 
Vår bedömning är att ansvarsfördelningen är otydlig och att den bör tydliggöras. 
- Finns systemmässiga och manuella kontroller för att minska risken för fel och är 

kontrollerna baserade utifrån en riskbedömning? Är kontrollerna kända samt följs 
det upp att de är effektiva? 

Vår bedömning är att det finns kontroller, både systemmässiga och manuella, men att 
vissa brister i dokumentationen försvårar uppföljning och utvärdering om kontrollerna är 
effektiva. 
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- Är behörighetssystemet ändamålsenligt uppsatt och sker kontroller vid ändring av 
fasta data samt att systemet övervakas via kontroll av loggar. 

Vår bedömning är att det finns allvarliga brister i hanteringen av behörighetssystemet 
och att det saknas kontroll av övervakning via exempelvis loggar. 
- Finns det rutiner som säkerställer att lön i lönesystemet blir rätt registrerat utifrån ett 

av behörig tjänsteperson godkänt underlag (anställningsavtal eller lönerevision)? 
Vår bedömning är att det finns rutiner för att hantera anställningsavtal samt 
förändringar vid lönerevisionen. 
- Finns rutiner som säkerställer att all frånvaro, t.ex. sjukdom och semester, blir rätt 

registrerat? 
Vår bedömning är att det finns rutiner och handledning för chefer hur frånvaro och 
avvikelser ska hanteras. 
- Finns rutiner som säkerställer att slutliga lönebearbetningen kontrolleras och 

attesteras av behörig tjänsteperson på lämplig nivå samt att det är krav på dualitet 
(två i förening) vid den formella utbetalningen? 

Vår bedömning är att attestering av utbetalning inte sker på lämplig nivå utan bör ske 
av en överordnad tjänsteperson. 
 
KPMG, dag som ovan  

 
 

Lars Skoglund 

Auktoriserad revisor 

 

Kristoffer Bodin  Lena Medin 

Kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 
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