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Till
Sydnärkes lönenämnd
För kännedom
Fullmäktiges presidium
Revisionsgranskning, lönenämndens interna kontroll
Kumla kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska rutinerna gällande löner och
kontrollerna som omgärdar löneförvaltningens ansvar vad gäller att korrekta löner och
ersättningar betalas. Uppdraget avser 2018 års revision.
Vår sammanfattande bedömning är att det i stort finns en tillfredsställande lönehanteringsprocess.
Dock gör vi bedömningen att det finns ett antal brister i den interna kontrollen i
lönehanteringsprocessen. En stor del av dessa brister beror emellertid på avvikelser som, enligt
vår bedömning, ligger inom respektive kommuns ansvarsområde.
I granskningen konstateras också att Sydnärkes lönenämnd inte arbetar i enlighet med Kumla
kommuns regler för intern kontroll trots att nämnden, i och med att den ingår i Kumla kommuns
förvaltning, är skyldig att följa dessa regler.
Vi anser att ansvarsfördelningen mellan de samverkande kommunerna och Sydnärkes lönenämnd
skulle behöva förtydligas. Så som samverkansavtalet och övriga styrdokument är formulerade
skulle det kunna tolkas som att en större del av ansvaret för de uppdagade bristerna faller på
lönenämnden.
Den dataanalys vi genomfört inom ramen för granskningen har visat på ett antal mer eller mindre
allvarliga avvikelser/brister. Beroende på hur samverkansavtalet och övriga styrdokument tolkas
faller olika stor del av ansvaret för de uppdagade avvikelserna/bristerna på lönenämnden. Oavsett
hur stor del av ansvaret som faller på vilken part anser vi att Sydnärkes lönenämnd bör ta upp
dessa avvikelser/brister i dialogen med de samverkande kommunerna i syfte att motverka
liknande avvikelser/brister i framtiden.
Mot bakgrund av ovanstående samt vad som i övrigt framkommer i denna granskning lämnar vi
följande rekommendationer.
•

Sydnärkes lönenämnd bör ta initiativ till att samverkansavtalet kompletteras med ett
tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan kommunerna och lönenämnden avseende
de olika delarna i lönehanteringsprocessen. Vi anser också att det i samverkansavtalet
med fördel skulle kunna förtydligas vilket ansvar som åvilar Sydnärkes lönenämnd och
vilket ansvar som åvilar kommunerna när det gäller att säkerställa att rätt lön betalas ut.

•

Sydnärkes lönenämnd bör ta initiativ till att samverkansavtalet förtydligas avseende
lönenämndens uppdrag och ansvar, t.ex. krav på tillgänglighet, vilket ansvar
lönenämnden har for att arbeta med utvecklingsfrågor, vilken kompetens kommunerna
kan förvänta sig att lönenämnden ska tillhandahålla och vilket ansvar löneförvaltningen
har för att tillhandahålla utbildning för kommunernas chefer.

•

Sydnärkes lönenämnd bör ge löneförvaltningen i uppdrag att, i samråd med kommunerna,
ta fram dokumenterade rutiner for hela lönehanteringsprocessen inklusive rutiner för de
delar av processen som hanteras i försystemen. I dessa rutiner ska tydligt framgå vem
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som är ansvarig för de olika delarna av lönehanteringsprocessen. Enligt vår mening är det
ansvarig chef som har det yttersta ansvaret för vilken lön som betalas ut till medarbetarna
vilket bör tydliggöras i rutinerna.
•

Sydnärkes lönenämnd bör utvärdera huruvida de skillnader som förekommer i
löneprocessen i de olika kommunerna är förenliga med kravet enligt samverkansavtalet
på att de samverkande kommunerna ska ha samma lönerutiner.

•

Sydnärkes lönenämnd bör ge löneförvaltningen i uppdrag att förtydliga vilka kontroller
löneadministratörerna förväntas genomföra i enlighet med processbeskrivningen
"Administrera anställningar i Personec".

•

Sydnärkes lönenämnd bör genomföra riskbedömningar avseende
lönehanteringsprocessen i syfte att identifiera eventuella ytterligare behov av kontroller i
processen.

•

Sydnärkes lönenämnd bör verka för att den så kallade kostnadskontrollen görs
obligatorisk för chefer i de samverkande kommunerna.

•

Sydnärkes lönenämnd måste följa Kumla kommuns regler och riktlinjer avseende den
interna kontrollen.

•

Sydnärkes lönenämnd bör verka för att de ingående kommunerna fastställer
styrdokument som tydliggör hur skyddade personuppgifter ska hanteras.

•

Sydnärkes lönenämnd bör utreda huruvida de systembaserade kontroller som syftar till att
säkerställa att korrekta uppgifter rapporteras till Skatteverket, ska kompletteras med egna
kontroller. Detta då ansvaret för att säkerställa uppgifternas korrekthet inte kan läggas på
leverantören av systemet.

Avslutningsvis vill vi också lyfta fram ett förhållande som diskuterades i samband med vår
grundläggande granskning 2018. Eftersom nämnden endast har två sammanträden per år
konstaterades att det aldrig blir någon kontinuitet i ordförandeskapet. Mot den bakgrunden lyftes
frågan om det kan vara i& att ordförandeskapet i nämnden löper längre än ett år. Därtill menar vi
att frågan om frekvensen på sammanträden, två sammanträden per år, också skulle kunna tas upp
till diskussion. Inte minst mot bakgrund av de rekommendationer som vi lämnar ovan.

Revisorerna önskar att Sydnärkes lönenämnd inkommer med synpunkter på granskningen samt
denna skrivelse, senast den 24 maj 2019.

För revisorerna i Kumla kommun

/

øiL411
Anders Svärd
Ordförande revisionen (2018)
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1

Sammanfattning
Vi har av Kumla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna gällande löner
och kontrollerna som omgärdar löneförvaltningens ansvar vad gäller att korrekta löner
och ersättningar betalas. Uppdraget avser 2018 års revision.
Vår sammanfattande bedömning är att det i stort finns en tillfredsställande
lönehanteringsprocess. Dock gör vi bedömningen att det finns ett antal brister i den
interna kontrollen i lönehanteringsprocessen. En stor del av dessa brister beror
emellertid på avvikelser som, enligt vår bedömning, ligger inom respektive kommuns
ansvarsområde.
I granskningen konstateras också att Sydnärkes lönenämnd inte arbetar i enlighet med
Kumla kommuns regler för intern kontroll trots att nämnden, i och med att den ingår i
Kumla kommuns förvaltning, är skyldig att följa dessa regler.
Vi anser att ansvarsfördelningen mellan de samverkande kommunerna och Sydnärkes
lönenämnd skulle behöva förtydligas. Så som samverkansavtalet och övriga
styrdokument är formulerade skulle det kunna tolkas som att en större del av ansvaret
för de uppdagade bristerna faller på lönenämnden.
Den dataanalys vi genomfört inom ramen för granskningen har visat på ett antal mer
eller mindre allvarliga avvikelser/brister. Dataanalysen presenteras i stycke 3.6.
Beroende på hur samverkansavtalet och övriga styrdokument tolkas faller olika stor del
av ansvaret för de uppdagade avvikelserna/bristerna på lönenämnden. Oavsett hur
stor del av ansvaret som faller på vilken part anser vi att Sydnärkes lönenämnd bör ta
upp dessa avvikelser/brister i dialogen med de samverkande kommunerna i syfte att
motverka liknande avvikelser/brister i framtiden.
Mot bakgrund av ovanstående samt vad som i övrigt framkommer i denna granskning
lämnar vi följande rekommendationer.
•

Sydnärkes lönenämnd bör ta initiativ till att samverkansavtalet kompletteras
med ett tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan kommunerna och
lönenämnden avseende de olika delarna i lönehanteringsprocessen. Vi anser
också att det i samverkansavtalet med fördel skulle kunna förtydligas vilket
ansvar som åvilar Sydnärkes lönenämnd och vilket ansvar som åvilar
kommunerna när det gäller att säkerställa att rätt lön betalas ut.

•

Sydnärkes lönenämnd bör ta initiativ till att samverkansavtalet förtydligas
avseende lönenämndens uppdrag och ansvar, t.ex. krav på tillgänglighet, vilket
ansvar lönenämnden har för att arbeta med utvecklingsfrågor, vilken kompetens
kommunerna kan förvänta sig att lönenämnden ska tillhandahålla och vilket
ansvar löneförvaltningen har för att tillhandahålla utbildning för kommunernas
chefer.

•

Sydnärkes lönenämnd bör ge löneförvaltningen i uppdrag att, i samråd med
kommunerna, ta fram dokumenterade rutiner för hela lönehanteringsprocessen
inklusive rutiner för de delar av processen som hanteras i försystemen. I dessa
rutiner ska tydligt framgå vem som är ansvarig för de olika delarna av
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lönehanteringsprocessen. Enligt vår mening är det ansvarig chef som har det
yttersta ansvaret för vilken lön som betalas ut till medarbetarna vilket bör
tydliggöras i rutinerna.
•

Sydnärkes lönenämnd bör utvärdera huruvida de skillnader som förekommer i
löneprocessen i de olika kommunerna är förenliga med kravet enligt
samverkansavtalet på att de samverkande kommunerna ska ha samma
lönerutiner.

•

Sydnärkes lönenämnd bör ge löneförvaltningen i uppdrag att förtydliga vilka
kontroller löneadministratörerna förväntas genomföra i enlighet med
processbeskrivningen "Administrera anställningar i Personec".

•

Sydnärkes lönenämnd bör genomföra riskbedömningar avseende
lönehanteringsprocessen i syfte att identifiera eventuella ytterligare behov av
kontroller i processen.

•

Sydnärkes lönenämnd bör verka för att den så kallade kostnadskontrollen görs
obligatorisk för chefer i de samverkande kommunerna.

•

Sydnärkes lönenämnd måste följa Kumla kommuns regler och riktlinjer
avseende den interna kontrollen.

•

Sydnärkes lönenämnd bör verka för att de ingående kommunerna fastställer
styrdokument som tydliggör hur skyddade personuppgifter ska hanteras.

•

Sydnärkes lönenämnd bör utreda huruvida de systembaserade kontroller som
syftar till att säkerställa att korrekta uppgifter rapporteras till Skatteverket, ska
kompletteras med egna kontroller. Detta då ansvaret för att säkerställa
uppgifternas korrekthet inte kan läggas på leverantören av systemet.
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Kumla kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna gällande löner
och kontrollerna som omgärdar lönekontorets ansvar vad gäller att korrekta löner och
ersättningar betalas. Uppdraget avser 2018 års revision.
Kumla, Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Ljusnarsbergs kommuner
samverkar i en gemensam lönenämnd. Förutom till medlemskommunerna hanterar
nämnden löner/ersättningar till kunderna Sydnärkes utbildningsförbund, Sydnärkes
kommunalförbund, Hallbo samt Stiftelsen Svenska Skoindustrimuseet i Kumla.
Nämnden, som benämns Sydnärkes Lönenämnd, har inrättats av Kumla kommun och
ingår i dess förvaltning.
Löneförvaltningen hanterade under 2017 ca 9 500 lönespecifikationer per månad. De
totala lönekostnaderna (innan PO) i medlemskommunerna samt kunderna uppgick år
2017 till närmare 2,2 miljarder kronor.
Löneprocessen måste säkerställa att rätt lön utbetalas endast till anställda i den
aktuella kommunen/organisationen. Med rätt lön avses att den överensstämmer med
gällande avtal justerad med tillägg för tillkommande tid samt avdrag för ledighet och
annan frånvaro.
Revisorerna utesluter inte att det finns risk för att det förekommer brister i den interna
kontrollen avseende de rutiner och kontroller som löneförvaltningen omfattas av vilka
ska säkerställa att rätt löner och ersättningar utbetalas.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma om det finns ändamålsenlig intern kontroll för att
säkerställa att rätt löner och ersättningar utbetalas.
Granskningen har utgått från följande revisionsfrågor:
-

Finns ändamålsenliga styrande dokument som tydliggör lönekontorets ansvar
och rutiner i processen?

-

Finns systemmässiga och manuella kontroller för att minska risken för fel?
Är kontrollerna i förekommande fall baserade utifrån en
riskbedömning?
-

Är kontrollerna i förekommande fall kända och sker uppföljning av att
de är effektiva?

Granskningen sker även genom en dataanalys med syfte att besvara följande
revisionsfrågor:
Är de som under granskningsperioden fått lön och/eller ersättning
korrekt identifierade?
Finns det anställda som inom nämndens ansvar och under
granskningsperioden har en sysselsättningsgrad större än hundra
procent?
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-

Har de som fått lön och/eller ersättning under granskningsperioden
också en anställning och/eller ett uppdrag?
Finns det anställda som under granskningsperioden erhåller väsentligt
stor del av sin bruttolön i form av ersättningar?
Finns det anställda som har tagit ut mindre än 20 dagars semester för
senaste semesteråret?

Vi kommer även att göra en analys av
- Åldersfördelningen
Större avvikande belopp per löneart
Till Skatteverket inlämnad uppgift om utbetald bruttolön mm. (det så
kallade Ruta 11-beloppet) överensstämmer med vår aggregering av
belopp från lönetransaktionerna
Granskningen omfattar kalenderåret 2018.
Granskningen avser de rutiner och processer som faller inom Sydnärkes lönenämnds
ansvar.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller
— Kommunallagen 6 kap. 6 §
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut
— God intern kontroll

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:
— Dokumentstudier
— Dataanalys
—Gruppintervju med löneförvaltningen
Rapporten är faktakontrollerad av lönechef.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Organisation och ansvar
Som framgår i rapportens inledning/bakgrund ingår Sydnärkes lönenämnd i Kumla
kommuns förvaltning. Löneförvaltningen består av 20 medarbetare fördelat enligt
följande:
•

14 löneadministratörer (en av löneadministratörerna arbetar även del av sin
tjänst som pensionshandläggare).

•

4 systemförvaltare

•

2 pensionshandläggare (varav en även arbetar som löneadministratör på en del
av sin tjänst)

•

1 chef

För att minska sårbarheten vid eventuell frånvaro har löneadministratörerna en
uppdelning så att de arbetar mot mer än en kommun. Det är dock ingen
löneadministratör som arbetar mot alla kommuner.
Den gemensamma nämndens ändamål och verksamhet beskrivs i ett samverkansavtal
mellan de i nämnden ingående kommunerna. Av samverkansavtalet framgår bl.a.
följande:
Den gemensamma nämnden bedriver en ekonomisk effektiv verksamhet inom
löneområdet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt gällande
författningar och frivilliga åtaganden samt nyttja och säkra kompetens inom nämndens
verksamhetsområde. Kravet är att de samverkande kommunerna ska ha samma
personaladnninistrativa system och samma lönerutiner.
Vidare anger samverkansavtalet att varje heltidsanställd löneadministratör i snitt ska
administrera 600 löner för att uppnå en effektiv verksamhet. Med nuvarande
bemanning ligger snittet på ca 670 löner per löneadministratör.

3.2

Samverkansmöten
Inom ramen för lönesamverkan sker årligen ett antal träffar i syfte att hålla alla
uppdaterade om exempelvis systemuppdateringar eller utveckling av processer. Enligt
uppgift träffar lönechefen personalcheferna fyra gånger per år. Därtill uppges att
löneförvaltningen träffar respektive personalavdelning fyra gånger per år. Utöver dessa
träffar håller löneförvaltningen i utbildningar för cheferna i den aktuella kommunen.
Dessa utbildningar är enligt uppgift inte obligatoriska.
Utöver ovanstående sker vid behov direktkontakt med respektive kommun via telefon,
möte eller e-post.
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3.3

Styrdokument och rutinbeskrivningar
Förutom samverkansavtalet och nämndens reglemente finns interna process- och
rutinbeskrivningar samt månadsplanering för lönehandläggare och driftplanering för
systemförvaltare. Samtliga interna styrdokument och rutinbeskrivningar finns att tillgå i
en lokal mapp på Kumla kommuns server som löneförvaltningen har tillgång till.
När det gäller processbeskrivningarna finns exempelvis en processbeskrivning för
administration av anställningar, från att löneadminstratören får anställningsinformation
till det att lön utbetalas. Denna processbeskrivning innehåller emellertid ingen
information om vilka kontroller som görs när i processen. Det finns inte heller någon
samlad dokumentation av lönehanteringsprocessen som tydliggör vilka olika rutiner
som ingår i processen. Det finns ej heller någon gemensam dokumentation av vem
som ansvarar för samtliga olika delar i processen. I sammanhanget ska dock nämnas
att lönehanteringsprocessen ser olika ut i de olika kommunerna vilket gör det till en
utmaning att ta fram en samlad beskrivning av denna process.
Inget av de politiskt antagna styrdokumenten tydliggör ansvarsfördelningen mellan
medlemskommunerna och Sydnärkes lönenämnd när det gäller säkerställande av att
rätt löner och ersättningar utbetalas. Däremot anges följande i samverkansavtalet:
"Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgift inom
löne- och pensionsadministration."
Dock är det chefer inom respektive kommun som attesterar ledigheter och frånvaro etc.
(exempelvis semester, sjukdom, turbyte) medan det är ekonomiavdelningen i
respektive kommun som attesterar själva löneutbetalningen. Det formella ansvaret för
löneprocessen är således delat mellan kommunerna och Sydnärkes lönenämnd. Som
vi kommer att komma in på längre fram i rapporten blir Sydnärkes lönenämnds roll, ur
ett ansvarsperspektiv, i vissa delar relativt begränsad. Rent praktiskt är rollen
emellertid desto större.
Kommentarer
Vi anser att Sydnärkes lönenämnd bör ta initiativ till att samverkansavtalet
kompletteras med ett tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan kommunerna och
lönenämnden avseende de olika delarna i lönehanteringsprocessen. Vi anser också att
det i samverkansavtalet med fördel skulle kunna förtydligas vilket ansvar som åvilar
Sydnärkes lönenämnd och vilket ansvar som åvilar kommunerna när det gäller att
säkerställa att rätt lön betalas ut.
Samverkansavtalet skulle därtill med fördel kunna förtydligas avseende lönenämndens
uppdrag och ansvar, t.ex. krav på tillgänglighet, vilket ansvar lönenämnden har för att
arbeta med utvecklingsfrågor, vilken kompetens kommunerna kan förvänta sig att
lönenämnden ska tillhandahålla och vilket ansvar löneförvaltningen har för att
tillhandahålla utbildning för kommunernas chefer.
Enligt vår mening bör Sydnärkes lönenämnd ge löneförvaltningen i uppdrag att, i
samråd med kommunerna, ta fram dokumenterade rutiner för hela
lönehanteringsprocessen inklusive rutiner för de delar av processen som hanteras i
försystemen. I dessa rutiner ska tydligt framgå vem som är ansvarig för de olika
delarna av lönehanteringsprocessen. Enligt vår mening är det ansvarig chef som har
6
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det yttersta ansvaret för vilken lön som betalas ut till medarbetarna vilket bör
tydliggöras i rutinerna.

3.4

Löneprocessen
För att beskriva löneprocessen behöver även delar av anställningsprocessen
beskrivas. Eftersom Sydnärkes lönenämnd hanterar löner för flera olika kommuner
finns vissa skillnader i anställningsprocessen. I grunden är dock anställningsprocessen
likartad i de olika kommunerna. I den följande beskrivningen utgår vi från hur
anställningsprocessen i Kumla kommun ser ut när det gäller tillsvidare- och
visstidsanställningar. Det bör noteras att anställningsprocessen på vissa punkter ser
olika ut beroende på vilken typ av anställning det handlar om.

3.4.1

Anställning
Det är respektive chef som ansvarar för att obligatoriska uppgifter som persondata,
grundlön, anställnings- och arbetstidsvillkor läggs in i anställningsavtalet. Chef och/eller
administratör tar fram underlag för anställningsavtal och skriver anställningsavtalet med
de villkor som ska gälla. Avtalet skrivs under av båda parter. Chef/administratör skickar
sedan det påskrivna avtalet till löneadministratör. Löneadministratören kontrollerar att
det är rätt chef som undertecknat avtalet innan anställningsinformationen läggs in i
Personec. När uppgifterna läggs in i Personec finns vissa förinställda kontrollfunktioner
i systemet. Exempelvis går det inte att registrera ett matematiskt felaktigt
personnummer. Vidare uppges att vissa anställningsformer inte kan kombineras.
I gruppintervjun med löneförvaltningen framförs att det från löneförvaltningens sida inte
sker några systematiserade kontroller av att uppgifterna i anställningsavtalet är
korrekta. Exempelvis sker ingen kontroll av att namn och personnummer
överensstämmer. Däremot påtalas att löneadministratörerna ibland upptäcker
felaktigheter ändå och att dessa felaktigheter då givetvis korrigeras. Men utöver de i
systemet fördefinierade kontrollfunktionerna sker således ingen systematiserad kontroll
från löneförvaltningens sida för att säkerställa att uppgifterna är korrekta. Enligt
processbeskrivningen "Administrera anställningar i Personec" ska
löneadministratörerna emellertid kontrollera att uppgifterna är korrekta. I samband med
faktagranskningen av rapporten framförs att det innebär att lönenämnden ansvarar för
att kontrollera att anställningsinformationen är korrekt, exempelvis så att inte olika avtal
blandas ihop. Något ansvar för att säkerställa att personinformationen är korrekt
uppges inte ligga på lönenämnden. Detta tydliggörs dock inte i den aktuella
processbeskrivningen.
I samband med att löneadministratören lägger in anställningsinformationen i Personec
lägger löneadministratören även in exempelvis schema och information om flextid,
vilket förutsätter att anställande chef skickat med dessa uppgifter. I gruppintervjun
framförs att det inte är helt ovanligt att schemainformation saknas när uppgifterna ska
läggas in i Personec.
När anställningsinformationen registrerats skickar löneadministratören
anställningsavtalet till aktuell personalavdelning för arkivering i personalarkivet.
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Om det handlar om en tidsbegränsad anställning ska uppgifter om slutdatum framgå
när löneadministratören lägger in uppgifterna i Personec. Som vi kommer att komma in
på i stycke 3.6.5 nedan har vi funnit ett antal exempel på där denna information inte
registrerats.

Kommentarer
Vi anser att Sydnärkes lönenämnd bör ge löneförvaltningen i uppdrag att förtydliga
vilka kontroller löneadministratörerna förväntas genomföra i enlighet med
processbeskrivningen "Administrera anställningar i Personec". Som framgår ovan sker i
dagsläget ingen systematiserad sådan kontroll över huvud taget från
löneförvaltningens sida, vilket enligt vår mening inte är tillfyllest. Däremot finns, som
tidigare nämnts, inbyggda kontroller i systemet plus att löneförvaltningen åtgärdar
felaktigheter som upptäcks.
3.4.2

Rapportering av tillägg och avvikelser
Rapportering av tillägg och avvikelser sker på olika sätt i olika kommuner. Vissa skickar
in manuella listor medan andra rapporterar genom så kallad självservice, vilket innebär
att den anställde själv registrerar tillägg (t.ex. traktamenten) och avvikelser (t.ex.
semester) i Personec. För timavlönade medarbetare används försystemet TimeCare
för denna typ av rapportering. I och med att TimeCare är integrerat med Personec
levereras uppgifter därifrån direkt in i Personec. Registrerade tillägg och avvikelser
attesteras av ansvarig chef.
Vid gruppintervjun med löneförvaltningen framförs att denna typ av rapportering i allt
högre grad sker via olika typer av e-tjänster. Dock påpekas att det finns vissa saker
som inte går att lägga in i systemet, exempelvis kostavdrag, föräldraledighet och
tjänstledighet utan lön. Därtill påpekas att vissa verksamheter inte kommer åt
lönesystemet över huvud taget vilket innebär att dessa endast kan rapportera manuellt.
Även när det gäller utläggshantering ser det olika ut i de olika kommunerna.

Kommentarer
Som framgår i stycke 3.1 anger samverkansavtalet att det är ett krav att de
samverkande kommunerna ska ha samma lönerutiner. Av beskrivningen ovan framgår
att det förekommer vissa skillnader i löneprocessen i de olika kommunerna. Vi menar
att Sydnärkes lönenämnd bör utvärdera huruvida de skillnader som förekommer är
förenliga med kravet enligt samverkansavtalet på att de samverkande kommunerna
ska ha samma lönerutiner.
3.4.3

Kontroller inför löneutbetalning
Precis som vid anställningsförfarandet finns det i Personec vissa fördefinierade
kontrollfunktioner inför löneutbetalning. Kontrollfunktionerna ger upphov till en "fellista"
och en "varningslista". Fellistan och varningslistan kontrolleras kontinuerligt med fokus
på olika saker beroende på tidpunkt i månaden.
Exempel på signaler är:
•

För mycket uttagen semester
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•

Månadslön upphör

•

Löneskuld

•

Negativt kompsaldo

•

Ofullständiga skatteuppgifter

•

Utmätning — hela beloppet ej draget

•

Orimlig bruttolön

•

Ej verkställda kostavdrag eller extra skatt

I löneadministratörernas månadsplanering framgår när sista datum är för kontroll av feloch varningssignaler inför kommande löneutbetalning. Även systemförvaltarnas
driftplanering innehåller uppgifter om vilka kontroller/åtgärder som ska göras vilken dag
i månaden. Förutom kontroll av fel- och varningslista görs även ett antal manuella
kontroller inför löneutbetalning. Exempelvis sker kontroller av respektive kommuns
kontoinformation så att utbetalningar ej är felkonterade. Det sker också kontroll av att
avtal inte löper ut, att sjukskrivningar är attesterade, status på vilande anställningar etc.
De i systemet fördefinierade kontrollfunktionerna som kontinuerligt stäms av utgör
majoriteten av de kontroller som görs inför löneutbetalning. De manuella kontroller som
kompletterar de systembaserade kontrollerna uppges ha tillkommit på förekommen
anledning genom att det inom löneförvaltningen har uppmärksammats att det finns
behov av vissa typer av kontroller. Det uppges inte ha skett någon riskbedömning
utifrån vilken man valt att fokusera på vissa typer av kontroller.
De kontroller som förekommer ser i huvudsak likadana ut för samtliga kommuner.
Därmed stämmer samtliga löneadministratörer och systemförvaltare av samma
uppgifter, vilket innebär att kontrollerna är kända.
Enligt vår gruppintervju sker ingen systematiserad uppföljning av om de aktuella
kontrollerna är effektiva. Däremot uppges att det sker en vardaglig löpande uppföljning
av kontrollerna på så sätt att de kontinuerligt anpassas efter de behov
löneförvaltningen ser. Vidare framförs att man från löneförvaltningens sida upplever det
som att det blir färre och färre fel.
Utöver de kontroller som löneförvaltningen genomför kan även respektive chef
genomföra en så kallad kostnadskontroll för sin enhet inför löneutbetalning. Via
kostnadskontrollen kan cheferna upptäcka om någon medarbetares lön ser felaktig ut
och därmed förhindra eventuella löneskulder eller extra utbetalningar.
Kommentarer
Vi anser att Sydnärkes lönenämnd bör genomföra riskbedömningar avseende
lönehanteringsprocessen i syfte att identifiera eventuella ytterligare behov av kontroller
i processen.
Vi konstaterar att det inte är obligatoriskt för cheferna att genomföra den så kallade
kostnadskontrollen inför löneutbetalning. Enligt vår mening bör denna kontroll göras
obligatorisk då det sannolikt är en av de mer effektiva kontrollerna för att förebygga
felaktiga utbetalningar. Vidare är det endast personer med god kännedom om
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verksamheten som kan genomföra denna typ av kontroll på ett adekvat sätt. Mot
bakgrund av ovanstående menar vi att Sydnärkes lönenämnd bör verka för att
kostnadskontrollen görs obligatorisk.
3.4.4

Löneutbetalning
Inför löneutbetalning stängs systemet för chefer etc. under två arbetsdagar. Om
löneutbetalning sker på en måndag stängs systemet på torsdagen och öppnas sen upp
igen efter att lönen utbetalats på måndagen. Under denna stängning kontrollerar
löneadministratörerna olika bevakningar varefter systemförvaltarna verkställer lönen.
Tillägg, avdrag, och ersättningar som ska betalas ut med lönen registreras genom s.k.
självservice (dvs, den anställde själv ska registrera t.ex. frånvaro i systemet) och ska
attesteras av chefen. Innan systemet stängs ger löneadministratören en signal till
chefen om det finns ej attesterade poster.

3.5

Uppföljning av intern kontroll
Då Sydnärkes lönenämnd ingår i Kumla kommuns förvaltning ska den följa Kumla
kommuns regler och riktlinjer avseende den interna kontrollen. Inom ramen för
revisorernas grundläggande granskning 2018 framkom att Sydnärkes lönenämnd inte
arbetar i enlighet med Kumla kommuns reglemente för intern kontroll.

Kommentarer
Vi menar att Sydnärkes lönenämnd måste följa Kumla kommuns regler och riktlinjer
avseende den interna kontrollen vilket innebär att nämnden ska göra riskbedömningar
avseende lönehanteringsprocessen och ta upp kontrollpunkter i årliga
internkontrolplaner.

3.6

Resultat av dataanalys
I detta stycke presenteras iakttagelser som vi gjort inom ramen för dataanalysen. I det
fall områden/frågeställningar inte berörs i detta stycke har vi inte funnit några
avvikelser.
Då stycket i princip bara utgörs av en beskrivning av sådant som vi betraktar som olika
typer av avvikelser lämnas våra kommentarer löpande i texten. Till skillnad från tidigare
delar av rapporten återfinns således inte våra kommentarer under en egen rubrik i
slutet av respektive stycke.

3.6.1

Säkerställande av att personuppgifter är korrekta
En av granskningens frågeställningar är om de personer som under
granskningsperioden fått lön och/eller ersättning är korrekt identifierade. Den
fördefinierade kontrollen i Personec innebär, som tidigare nämnts, att det inte går att
registrera ett matematiskt felaktigt personnummer. Däremot finns det ingen
kontrollfunktion i systemet som säkerställer att personnumret som registreras verkligen
tillhör den person som anställts. Löneförvaltningen gör inte heller några manuella
kontroller för att säkerställa detta. Vi har i vår dataanalys funnit två personer som
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registrerats med fel personnummer. I båda fallen har pengar betalats ut till den
"felaktiga personen".
Ett av de fall där pengar betalats ut till fel person togs upp vid gruppintervjun med
löneförvaltningen. Enligt uppgift eftersöktes den person som fått den felaktiga
utbetalningen utan framgång. Vidare uppges att man, i och med att det var "en mindre
summa", lät saken vara när man inte fick tag i personen i fråga.
Vi har också funnit fyra exempel där det registrerade personnumret inte existerarl. I två
av dessa fall har det enligt lönesystemet betalats ut pengar.
Huruvida det är den anställande chefen som registrerat felaktig personinformation eller
om det är löneadministratören som knappat in fel uppgifter har vi ej granskat. I grunden
är vår utgångspunkt att det är den anställande chefen som är ansvarig för att korrekt
personinformation registreras. Som tidigare nämnts har dock löneadminstratören enligt
processbeskrivningen "Administrera anställningar i Personec" ansvar för att kontrollera
att uppgifterna är korrekta. Och som också nämnts tidigare tydliggörs inte vad som
inbegrips i denna kontroll. Mot den bakgrunden kan den felaktigt registrerade
personinformationen, oavsett om felet uppstått hos den anställande chefen eller hos
löneförvaltningen, betraktas som ett uttryck för bristfällig intern kontroll hos Sydnärkes
lönenämnd. Med adekvata kontroller av att uppgifterna i anställningsinformationen är
korrekta borde de felaktiga personnumren ha uppdagats. Men som tidigare nämnts är
vår grundinställning att huvudansvaret för dessa kontroller borde ligga hos den
anställande chefen.
I övrigt när det gäller identiteten hos de personer som fått utbetalningar har vi i vårt
material funnit ett antal personer vars namn är felstavade. I vissa av dessa fall tolkar vi
det som att personens smeknamn har registrerats i stället för dess riktiga namn. I
andra fall handlar det dock mer troligt om en ren felstavning. Dessutom finns det vissa
personer där man registrerat förnamnet som efternamn och vice versa. Det finns också
ett antal personer vars efternamn inte stämmer. I flera av dessa fall handlar det
sannolikt om att personen ifråga har gift sig och därmed bytt efternamn.
I och med att samtliga utbetalningar är kopplade till personnumret kan det tyckas vara
av mindre vikt om man i anställningsinformationen registrerar ett smeknamn i stället för
personens riktiga namn. Vi anser dock att alla typer av "felregistreringar" innebär en
risk ur ett internkontrollperspektiv. Dessutom kan denna typ av "felregistreringar" tolkas
som att Sydnärkes lönenämnd inte fullgjort sitt ansvar att i enlighet med
processbeskrivningen "Administrera anställningar i Personec" kontrollera att
uppgifterna i anställningsinformationen är korrekta.
I samband med rapportens faktagranskning framförs att det är möjligt för anställda att
själva ändra sitt namn i Personec utan att meddela löneförvaltningen. Dessutom
poängteras att löneförvaltningen skriver in de uppgifter som finns i
anställningsinformationen och att dessa uppgifter är undertecknade av såväl den
anställde som anställande chef.

I I ett av de fyra fallen handlar det om ett samordningsnummer. Hos Skatteverket finns ingen information
om det aktuella samordningsnumret. Personen i fråga återfinns inte heller i Skatteverkets databas även
om samordningsnumret görs om till ett födelsedatum.
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Mot bakgrund av ovanstående menar vi att det bör klargöras vad som ingår i uppdraget
att, i enlighet med processbeskrivningen "Administrera anställningar i Personec",
kontrollera att uppgifterna som läggs in i Personec är korrekta.
3.6.2

Personer med skyddade personuppgifter
Den som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. Det finns tre
olika nivåer av skyddade personuppgifter varav två beslutas av Skatteverket medan
den tredje beslutas av Polisen. Skatteverkets beslut om skyddade personuppgifter
omprövas varje eller vart tredje år beroende på vilken nivå av skydd det handlar om.
Så kallad sekretessmarkering omprövas varje år medan skyddad folkbokföring
omprövas vart tredje år.
Vi har i vår dataanalys funnit två personer som enligt Skatteverket inte har skyddade
personuppgifter vars uppgifter trots det är avidentifierade i anställningsregistret och
lönesystemet.
Att en persons uppgifter är avidentifierade trots att personen i fråga inte har skyddade
personuppgifter är enligt vår mening en mindre allvarlig avvikelse. Vi anser dock att
Sydnärkes lönenämnd bör införa rutiner för regelbundna avstämningar i syfte att
säkerställa att skyddade personuppgifter hanteras i enlighet med Skatteverkets beslut.
Om en persons sekretessmarkering upphör bör avidentifieringen i anställningsregistret
och lönesystemet också upphöra.
En betydligt mer allvarlig avvikelse än den ovan beskrivna är att vi i vår dataanalys har
funnit sju personer vars personuppgifter framgår i lönesystemet och
anställningsregistret trots att de enligt Skatteverket har skyddade personuppgifter.
Vid gruppintervjun med löneförvaltningen framförs att det inte finns några framtagna
rutiner för hantering av personer med skyddade personuppgifter eftersom det är så
sällan sådana ärenden uppkommer. Vidare framförs att det är den anställande chefen
som måste ge löneförvaltningen information om en anställd har skyddade
personuppgifter.
I samband med faktagranskningen av rapporten fick vi emellertid del av ett dokument
från Hallsbergs kommun med titeln "Lathund skyddad identitet och vårt
personalsystem". I dokumentet anges bland annat följande.
Det ligger ett ansvar på den enskilde att själv upplysa om eventuell sekretessmarkering
eftersom det inte åligger myndigheter att utan anledning kontrollera om en person har
sekretessmarkering i folkbokföringen. Vid en anställning och en person berättar för
chefen att hen har en form av skyddad identitet (av grad ett eller två) ska ett dokument
som styrker detta visa upp (skatteverket kan se till att personen får detta). De uppgifter
som får föras in på anställningsavtalet ska sedan göras så. Anställningsavtalet och en
kopia på beslutet om sekretessmarkering eller kvarskrivning skickas till löneförvaltningen
så att de kan koda rätt i personalsystemet.2
Dokumentet är inte daterat och innehåller ingen information om vem som fastställt det.

2

Texten är direkt citerad från det aktuella dokumentet. De språkliga felen återfinns i originaltexten.
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Som framgår ovan var dokumentet inte känt av löneförvaltningen i samband med vår
gruppintervju. Enligt vår tolkning finns det inte någon formellt beslutad rutin som gäller
för samtliga kommuner som ingår i Sydnärkes lönenämnd.
Enligt vår mening bör Sydnärkes lönenämnd verka för att de ingående kommunerna
fastställer styrdokument som tydliggör hur skyddade personuppgifter ska hanteras. Om
det är så att samtliga kommuner är eniga om att det är den enskildes ansvar att
upplysa om eventuell sekretessmarkering bör detta klart och tydligt framgå i ett politiskt
fastställt styrdokument.
Vidare menar vi att, det faktum att en myndighet inte har någon skyldighet att
kontrollera om en person har skyddade personuppgifter inte utgör något tungt vägande
skäl för att inte genomföra denna typ av kontroller. Inte minst mot bakgrund av att
denna kontroll är tämligen enkel att genomföra.
Innan man fattar ett eventuellt beslut om att lägga ansvaret på den enskilde menar vi
också att man bör beakta risken för att exempelvis anställda som inte fullt ut behärskar
det svenska språket, kanske inte heller är helt på det klara med att det är deras
skyldighet att upplysa om skyddade personuppgifter.
Enligt vår uppfattning utgör den typen av kontroll som vi genomfört i samband med
denna granskning, inget större merarbete i samband med anställningen. Det
begränsade merarbete kontrollen innebär bör ställas i relation till vilka konsekvenser
det kan leda till om identiteten hos en person med skyddade personuppgifter röjs på
grund av att man valt bort dessa kontroller.
3.6.3

Åldersfördelning
Vi har i vår dataanalys tittat på hur åldersfördelningen ser ut i de sex kommunerna när
det gäller tillsvidareanställd personal. I tabellen nedan anges genomsnittsåldern per
kommun samt hur stor andel av respektive kommuns tillsvidareanställda personal som
är under 30 år, över 50 år samt över 60 år.

Kommun

Genomsnittsålder
tillsvidareanställd
personal

Under 30 år

Över 50 år

Över 60 år

Askersund

46,7 år

10,7 %

44,0 %

13,2 %

Hallsberg

45,4 år

9,6 %

36,5 °A)

9,6 %

Laxå

47,4 år

9,5%

47,2%

14,0%

Lekeberg

44,3 år

11,9 %

34,8 %

9,6 %

Ljusnarsberg

48,3 år

7,6 %

50,0 %

13,0 %

Kumla

44,4 år

12,7 %

32,6 %

9,9 %

Andel tillsvidareanställda
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Av tabellen framgår att minst en tredjedel (ca) av den tillsvidareanställda personalen i
samtliga kommuner är över 50 år. I Ljusnarsberg är så mycket som hälften av
kommunens tillsvidareanställda personal över 50 år. Lekeberg och Kumla sticker ut
genom att ha, i sammanhanget, låg medelålder medan främst Ljusnarsberg sticker ut
åt andra hållet. Av tabellen kan konstateras att de olika kommunerna i olika
utsträckning står inför utmaningar när det gäller kompetensförsörjning på sikt.
Genomsnittsåldern för samtlig personal i de sex kommunerna som under
granskningsperioden fått månadslön är 43,6 år. Av den månadsavlönade personalen är
17,5 % under 30 år medan 10,0 % är över 60 år. Det finns 54 månadsavlönade
personer som är 67 år eller äldre, varav den äldsta är 74 år.
När det gäller riktigt unga personer har vi i vår dataanalys funnit att fyra personer
anställts innan det år de fyller 16 år. Samtliga fyra är anställda enligt allmänna
bestämmelser (AB). Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö
(AFS 2012:3) definieras dessa som "äldre barn"3. Den yngsta var 13 år vid
anställningstillfället.
I gruppintervjun med löneförvaltningen togs detta upp och löneförvaltningen
konstaterade då att man borde reagerat på arbetstagarnas ålder när
anställningsinformationen registrerades. Enligt vår mening indikerar detta att
Sydnärkes lönenämnd inte fullgjort sitt ansvar att i enlighet med processbeskrivningen
"Administrera anställningar i Personec" kontrollera att uppgifterna i
anställningsinformationen är korrekta.
3.6.4

Kontrolluppgifter
Arbetsgivare ska varje år lämna kontrolluppgifter om sina anställda till Skatteverket.
Uppgifterna visar vad som betalats ut i lön, dragits av i skatt etc.
Vi har i granskningen kontrollerat om de till Skatteverket inlämnade uppgifterna om
utbetald bruttolön mm. överensstämmer med vår aggregering av belopp från
lönetransaktionerna. För att kunna göra denna kontroll inhämtade vi information om
vilka orsaker (lönearter) från lönetransaktionerna som aggregeras till kontrolluppgiften.
Då vår aggregering inte stämde överens med de till Skatteverket inlämnade
kontrolluppgifterna tittade vi närmare på de individer som gav upphov till den
beloppsmässiga diskrepansen. Vi kunde då konstatera att avvikelserna var kopplade
till vissa specifika orsaker (lönearter). Det visade sig att löneförvaltningen hade missat
att informera oss om att dessa orsaker (lönearter) också aggregeras till
kontrolluppgiften. Efter att ha kompletterat vår aggregering med de missade orsakerna
(lönearterna) överensstämmer vår aggregering med de till Skatteverket inlämnade
kontrolluppgifterna.
I vår gruppintervju framkommer att löneförvaltningen inte genomför någon kontroll i
syfte att kvalitetssäkra de uppgifter som skickas till Skatteverket. Däremot uppges att
det finns inbyggda kontroller i systemet som ska säkerställa att kontrolluppgiften blir

Äldre barn är minderårig som fyllt 13 år men som inte är "ungdom". Ungdom är minderårig som fullgjort
sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår.

3
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korrekt. Om det skulle bli något fel i systemet finns därmed ingen egen kontroll som
säkerställer att korrekta uppgifter rapporteras in.
Det är Sydnärkes lönenämnd som bär ansvaret för att korrekta uppgifter rapporteras in
till Skatteverket. Detta ansvar kan inte läggas på leverantören av systemet. Därmed
menar vi att nämnden bör utreda huruvida de i systemet inbyggda kontrollerna ska
kompletteras med egna kontroller.
3.6.5

Övriga iakttagelser
Vi har i vår dataanalys funnit 3 986 personer som har någon typ av tidsbegränsad
anställning men där det saknas såväl "till och med-datum" för anställningen som
avgångsdatum. Nio av dessa är feriearbetande ungdomar. Därtill har vi funnit
ytterligare 1 036 personer som har någon typ av tidsbegränsad anställning där det
förvisso finns ett "till och med-datum" för anställningen angivet men där det saknas
avgångsdatum. Därutöver finns en (1) person som saknar "till och med-datum" men
som har ett avgångsdatum.
Som berörts i stycke 3.4.1 ovan anges i gruppintervjun med löneförvaltningen att
slutdatum ska framgå när löneadministratören lägger in uppgifterna i Personec.
Ovanstående indikerar avsteg från denna rutin vilket är ett tecken på bristande intern
kontroll.
Datum som ovan
KPMG AB

Andreas Wend in
Kundansvarig
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