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1. Sammanfattning och revisionell 
bedömning 

Vi har på uppdrag av kommunalförbundets förtroendevalda revisorer granskat om 

direktionen bedriver en tillfredsställande och ändamålsenlig löneutbetalning med 

tillräcklig intern kontroll. Revisorernas bedömning av väsentlighet och risk har 

legat till grund för valet av granskningsinriktning. 

Nedan redogörs för bedömning av revisionsfrågan och kontrollmålen. Den 

sammantagna bedömningen av kontrollmålen ligger till grund för bedömningen av 

revisionsfrågan:  

Bedömningsskalan för ändamålsenligheten sträcker sig från; ”inte ändamålsenlig”, 

”i begränsad utsträckning ändamålsenlig”, ”till övervägande del ändamålsenlig” 

samt ”ja-ändamålsenlig”.  

Bedömningsskalan för intern kontroll sträcker sig från; ”otillräcklig”, ”bristande”, 

”till övervägande del tillräcklig”, ”tillräcklig”.  

Vår sammanfattande bedömning är att direktionen bedriver en 

tillfredställande och till övervägande del ändamålsenlig löneutbetalning men att 

den interna kontrollen till viss del är bristande.  

Nedan presenteras grunderna för vår bedömning utifrån de för granskningen 

styrande kontrollmålen. För utförligare redogörelse av iakttagelser, bedömningar 

och rekommendationer hänvisas till rapportens resultatdel. 

- Vår bedömning är att det finns dokumenterade rutiner som ger 

förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. Vår bedömning grundar sig 

på att det finns styrdokument, riktlinjer och rutiner på både övergripande- 

och verksamhetsnivå. Kommunalförbundet har en utarbetad intern-

kontrollplan, där lämpliga kontrollområden införts som berör löneområdet.  

- Vår bedömning är att direktionen bedriver en ändamålsenlig lönehantering 

med till övervägande del tillräcklig intern kontroll, när det gäller dubbla 

löner, höga löner, sparad semester, innestående kompensationstid, övertid 

och lönetillägg.  

- Genomförd registeranalys och verifiering av materialet gällande sparad 

semester, kompensationstid, övertid visar att en övervägande god intern 

kontroll finns.  

- Den interna kontrollen är bristande när det gäller tjänstledighets-

ansökningar och registrering av dessa samt redovisningen av kvitton i 

samband med utlägg. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kostnader för löner och lönebikostnader är en betydande del av 

kommunalförbundets totala kostnader.  

Att lönehanteringen är korrekt och innehåller tillräcklig intern kontroll är därför 

väsentligt.  

Revisorerna har utifrån sin riskbedömning konstaterat att det ska göras en 

granskning av området utifrån perspektivet tillräcklig intern kontroll. 

Konsekvenserna av bristande rutiner och kontroller kan få både ekonomiska och 

förtroendemässiga följer.  

Syftet med granskningen är att besvara revisionsfrågan om direktionen bedriver en 

tillfredsställande och ändamålsenlig löneutbetalning med tillräcklig intern kontroll? 

2.2. Revisionsfråga och kontrollmål 

 Finns det dokumenterade rutiner för tillräcklig intern kontroll inom 

området löneutbetalning? 

 Registeranalys med inriktning på utbetalning av löner 
- Dubbla löner 
- Höga löner 
- Sparad semester 
- Innestående kompensationstid 
- Övertid 
- Lönetillägg 

2.3. Revisionskriterier 

Utgörs av tillämpliga lagar så som arbetstidslagen, semesterlag, kollektivavtal, 

kommunallagen 6 kap 7§ (internkontroll) etc. Interna rutiner/riktlinjer, regler och 

anvisningar utgör också underlag till de bedömningsgrunder som uttrycks i 

kontrollmålen. 

2.4. Metod, material och avgränsning 

Granskningen avgränsas till att gälla direktionen.  

Granskningen har genomförts genom registeranalys av löneutbetalningar inom 

direktionens verksamheter. Utifrån ett antal kontrollmål har olika sökningar skett 

med hjälp av registeranalys. Resultatet av sökningarna har därefter kontrollerats 

med intervjuade. En översiktlig kartläggning av rutinen för utbetalning av lön har 

skett. Intervjuer har genomförts med berörda tjänstemän inom personalområdet. 

Vidare har riktlinjer, rutiner och andra berörda styrdokument granskats.  
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrdokument, rutiner och riktlinjer 

Arbetet med löner inom Kommunalförbundet bedrivs som en frinyttighet via 

medlemskommunerna. När det gäller just löneadministrationen skickas underlagen 

för lön till löneavdelningen i den kommun som är stationeringsort för den enskilde. 

Det vill säga kommunalförbundet har inget eget lönesystem och/eller system för 

anställningstider etc. utan är underställd Kiruna kommuns Winlas-licens samt att 

Kiruna kommun är ansvarig för systemadministrationen, uppdateringar m.m. 

Kommunalförbundet är även underställd Kiruna kommuns Personec-licens och 

Kiruna kommun ansvarar för systemadministrationen även där. Alla 

månadsanställda har tillgång till självservice i Personec.  

Inom Lapplands kommunalförbund finns två personer som är anställda inom 

personalområdet, dock arbetar inte dessa två personer med löner utan mer med 

arbetsuppgifter som är förknippade med personal- och organisationsfrågor inom 

hela förbundet. Däremot när det uppstår fel med själva lönen är de behjälpliga med 

att lösa problemen. En av personerna är också ansvarig för internkontrollarbetet 

inom förbundet för löneområdet.  

Lapplands kommunalförbund har en personalhandbok där värdegrunden finns 

samt olika policydokument så som lönepolicy, policy för tjänsteresor, policy för 

arbetstid m.m. Personalhandboken är beslutad i direktionen 2011-12-16, enligt de 

intervjuade revideras den kontinuerligt. Vidare finns det en riktlinje för löne-

sättning som är antagen av förbundschef, gymnasiechef och vuxenutbildningschef 

2016-12-02. Det finns även en ansvarsfördelning inom personal- och löneområdet 

som senast är reviderad 2015-11-24.  

Direktionen har även beslutat om en delegationsordning för beslutanderätt inom 

personalärenden. Syftet är bland annat att avlasta direktionen från rutinärenden. I 

delegationsordningen framgår det vem/vilka som får fatta beslut.  

Inom kommunalförbundet finns en internkontroll plan som är antagen av 

direktionen. I dagsläget innehåller den tre kontrollområden som berör 

löneområdet. Nedan redovisas kontrollområdena som berör löneområdet. 

- Kontroll av frånvaro före löneutbetalning varje månad. Uppföljning sker 

via PA-systemet och analyslistor före löneutbetalning varje månad. 

Uppföljning se punkten nedan kontroll av tjänstledighetsansökan.  

- Kontroll av att tjänstledighetsansökan inkommit och att frånvaro 

rapporterats. Uppföljning sker genom 10-20 stickprov av reseräkningar 

med utlägg samt inrapporterade tjänstledigheter. Vid senaste 

uppföljningen hade 51 inrapporterade tjänstledighet i Personec 

kontrollerats. I 12 fall återfanns en skriftlig tjänstledighetsansökan. I 3 

fall visade kontrollen att uppföljningen av tjänstledigheten inte 
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genomförts/registrerats vilket har lett till att medarbetare felaktigt 

erhållit lön trots att personerna inte varit i tjänst.   

- Kontroll av att kvitton inkommit före beviljande av reseräkningar. 

Uppföljning sker genom 10-20 stickprov av reseräkningar med utlägg 

samt inrapporterade tjänstledigheter. Vid senaste uppföljningen tittade 

kommunalförbundet på 20 inrapporterade reseräkningar och egna 

utlägg. I 4 fall saknas originalkvitto vilket lett till att ersättning utbetalts 

felaktigt till medarbetare.   

Enligt de intervjuade tyder internkontrollen på brister i rutiner avseende kontroll av 

frånvaro före utbetalning. Chefer inom kommunalförbundet ska varje månad innan 

löneutbetalningen ta ut analyslistor/logglistor. Syftet med analyslistan är att 

respektive chef kan se vilka löner som går ut just denna månad. Enligt de 

intervjuade tar inte chefer ut analyslistor innan lönefilen skickas för utbetalning. I 

systemet finns ingen spärr där en chef exempelvis måste attestera en lön innan 

utbetalning, utan det chefen attesterar i samband med lönekörningen är avvikelser 

det vill säga sjukfrånvaro, semester etc. På grund av att det inte finns någon spärr 

innan lönen utbetalas är det ytterst viktigt att ta ut analyslistan/logglistan för att 

säkerställa att de personer som är i tjänst också är de personer som får lön.  

När det gäller kontroll av kvitton bör inte chefer attestera reseräkningar innan alla 

kvitton finns på plats. Enligt de intervjuade håller de med om att alla kvitton ska 

finnas innan attest kan ske. Rutiner för detta ska ses över.  

Kommunalförbundets förslag inför 2018 är att skapa än tydligare rutiner avseende 

tjänstledighetsansökan och rutin för egna utlägg i samband med resa och även 

förankra dessa rutiner i organisationen. Ytterligare utbildningsinsatser för chefer 

avseende kontroll av analyslistor före utbetalning av lön kommer att göras.   

Eftersom själva lönen utbetalas från medlemskommunerna finns inte person-

kännedomen och eftersom inte personkännedomen finns, finns inte heller 

rimlighetsbedömningen. Detta gör det än viktigare att den attesterade lönen, 

utläggen etc. är rätt attesterad, en lönehandläggare hos en medlemskommun kan 

inte veta om ett kvitto saknas eller inte.  

Eftersom det är Kiruna kommun som är systemansvarig är det också Kiruna som 

ska ha rutiner för detta, vilket också finns. Systemansvariga i Kiruna tittar bland 

annat på olika felsignaler, det sker även en motkoll av filen som går till ekonomi-

kontoret. Det finns vidare systemmanualer att använda sig av i det dagliga arbetet 

med löner.  

Bedömning 

Vår bedömning är att det finns dokumenterade rutiner som ger förutsättningar för 

en tillräcklig intern kontroll. Vår bedömning grundar sig på att det finns 

styrdokument, riktlinjer och rutiner på både övergripande- och verksamhetsnivå. 

Kommunalförbundet har en utarbetad internkontrollplan, där lämpliga 

kontrollområden införts som berör löneområdet. Däremot är den interna kontrollen 
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bristande när det gäller tjänstledighetsansökningar och registrering av dessa samt 

redovisningen av kvitton i samband med utlägg. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar att förbundet ser över sina rutiner avseende registrering av 

tjänstledigheter respektive avseende redovisning av reseutlägg för att säkerställa att 

korrekta löner och ersättningar utbetalas. 

3.1.1. Registeranalys 

Inom ramen för granskningen har en registeranalys avseende lönehanteringen 

genomförts. Registeranalys är en metod som används för att analysera stora 

mängder av data och för att utifrån olika sökningar identifiera transaktioner som 

avviker. För vår granskning har olika filer hämtats ur Kommunalförbundets/Kiruna 

kommuns lönesystem. I filerna finns samtliga registrerade lönetransaktioner 

samlade för granskningsperioden (november). Genom att använda ett verktyg för 

genomförande av registeranalysen har sedan sökningar gjorts för att urskilja 

transaktioner som på något sätt avviker och bör följas upp. Exempel på analyser 

som har gjorts är sökningar efter dubbla poster, stora belopp respektive 

transaktioner på lönearter som förekommer sällan.  

Registeranalysen har framförallt inriktat sig på utbetalningar av löner. Detta för att 

säkerställa att dubbla löner inte utbetalas samt att det finns kontroll över sparad 

semester, innestående kompensationstid, övertid, lönetillägg och höga löner. 

Registeranalysen avser alla Kommunalförbundets tillsvidareanställda under 

framförallt lönekörningen i november månad 2017. Materialet har verifierats 

genom intervjuer samt slagningar på enskilda personer.  

3.1.1.1. Sparad semester 

Enligt allmänna bestämmelser får antalet sparade semesterdagar inte överstiga 40 

(gäller till och med 2017-12-31). Dagar över 40 skall utbetalas i form av lön året 

efter att det konstaterats att det finns för många sparade dagar. Från och med 2018-

01-01 får antalet sparade semesterdagar inte sammanlagt överstiga 30. Arbets-

tagare som den 31 december 2017 har fler än 30 sparade semesterdagar får ta ut de 

överskjutande dagarna under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 

30 sparade semesterdagar den 31 december 2022. Inom Kommunalförbundet 

uppger de intervjuade att förbundet kommer följa de allmänna bestämmelserna.  

Registeranalysen visade att inga personer inom Lapplands kommunalförbund hade 

mer än 40 sparade semesterdagar vid tillfället för registeranalysen. Lapplands 

kommunalförbund har som policy att betala ut överskjutande semesterdagar i 

februari varje år vilket innebär att personer endast kan ha över 40 sparade dagar 

under en månad, det vill säga i januari. Alla personer som har fler än 40 sparade 

dagar efter årsskiftet och fram till februari kommer att få utbetalt sina 

överskjutande semesterdagar under februaris lönekörning 2019.  
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3.1.1.2. Kompensationstid och övertid 

Syftet med denna analys är att kontrollera förekomsten av anställda med mycket 

övertid och kompensationstid.  

Totalt fanns det för 1 januari till 21 november år 2017 657,13 timmar övertid 

registrerat. Verksamheter där mest övertid var registrerat var inom enheten 

Hjalmar Lundbomskolan, 114,75 timmar var registrerat på den person som hade 

mest.  

Totalt fanns det 133,75 timmar kompensationstid registrerat per 2017-11-21. Den 

verksamhet där mest kompensationstid var registrerad var administrationen totalt 

78,25 timmar.  

Enligt Arbetstidslagen 8§ får övertid tas ut med högst 200 timmar under ett 

kalenderår (allmän övertid). Enligt de intervjuade inom Kommunalförbundet följer 

förbundet Arbetstidslagen, det finns inga ytterligare rutiner inom området.  

Allmän övertid: Om det inträffar något som gör att den ordinarie arbetstiden inte 

räcker, får allmän övertid tas ut inom vissa gränser. Detsamma gäller om jourtiden 

inte skulle räcka. Övertiden behöver alltså inte innebära att arbete utförs, utan 

arbetstagaren kan bara finnas tillgänglig. Övertiden får bara utnyttjas för tillfälliga 

behov. Detta uttrycks i lagtexten så att det ska finnas ett särskilt behov av ökad 

arbetstid. Att under ett par månader öka den dagliga arbetstiden någon timme är 

alltså inte tillåtet. 

Vidare är det själva anställningsavtalet som styr om medarbetaren får ta ut 

kompensationstid och/eller övertid.  

3.1.1.3. Lönetillägg 

Kontrollmålet har som syfte att undersöka förekomsten av lönetillägg och att 

tillägget inte ligger kvar/utbetalas efter förordnandets slut. Normalt avser 

lönetillägg någon form av mer tillfälligt uppdrag/arbetsuppgift/ansvar. 

Kommunalförbundet har flera olika typer av lönetillägg.  

Registeranalysen visar att 40 personer har ersättning för någon typ av lönetillägg. 

Det förekom att anställda hade 2 olika lönetillägg. Analysen visar dock att ingen 

anställd hade ett felaktigt lönetillägg. Alla lönetillägg hade ett slutdatum, då 

tillägget avslutas. Om det inte finns ett slutdatum innebär det en risk att 

lönetillägget försätter att utbetalas trots att orsaken har löpt ut. 

3.1.1.4. Höga löner 

Analysen går ut på att ta fram alla personer med en lön överstigande 40 000 kr per 

månad och analysera lönebeloppet i förhållande till sysselsättningsgrad och 

befattningskategori.  

Analysen visar att 49 personer har en månadslön överstigande 40 000 kr. 

Personerna har befattningsbenämningar som kanslichef, gymnasiechef, 

vuxenutbildningschef, rektor, enhetschef, controller, specialpedagog, lärare etc. För 

de personer med löner över 40 000 kr är högsta lön 63 038 kr.  
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3.1.1.5. Dubbla löner 

Syftet med analysen är att säkerställa att inte någon anställd får utbetalt dubbla 

ersättningar av något slag.  

Analysen visade att det inte fanns någon person som förekom två gånger i löne-

utbetalningen för november. Sammanfattningsvis har vi inte kunnat se att det har 

betalats ut dubbla löner inom kommunalförbundet. Vi har inte heller kunnat se att 

någon medarbetare har en sysselsättningsgrad överstigande 100 %. I register-

analysen kan det se ut som att en person förekom flera gånger, men personen har i 

de fallen fått utbetalt semester, semesterersättning, OB, kilometerersättning eller 

liknande.  

Bedömning 

Vår bedömning är att direktionen bedriver en ändamålsenlig lönehantering med till 

övervägande del tillräcklig intern kontroll, när det gäller dubbla löner, höga löner, 

sparad semester, innestående kompensationstid, övertid och lönetillägg.  

Genomförd registeranalys och verifiering av materialet gällande sparad semester, 

kompensationstid, övertid samt höga och dubbla löner visar att en övervägande god 

intern kontroll finns.  


