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1. Sammanfattning  
 
De förtroendevalda revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av löne-
hanteringen. På uppdrag av revisorerna har EY genomfört en uppföljande granskning av vilka 
åtgärder kommunstyrelsen har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som 
lämnades i revisionsrapporten 2014 samt i vilken utsträckning granskningens rekommendat-
ioner har beaktats och implementerats. 
 
Vår sammantagna bedömning efter uppföljningen är att kommunstyrelsen i tillfredställande 

omfattning har genomfört, eller är i en process att vidta, ett antal åtgärder i linje med rekom-

mendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning 2014.  

 

Mot bakgrund av att implementering av internkontrollplan och riskanalys avseende lönehante-
ringen inte fullt ut har trätt i kraft vill vi framhålla vikten av att kommunstyrelsen kontinuerligt 
bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till önskad effekt och vid behov gör 
anpassningar. Utifrån vad som har framkommit vid uppföljningen bedömer vi det vidare vara 
viktigt att kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt noterar hur andra nämnder utformat sitt 
arbete med internkontrollplaner och riskanalys kopplat till löneprocessen, i syfte att förebygga 
en alltför olikartad hantering mellan verksamheterna. Detta bedöms viktigt inte minst eftersom 
lönehanteringsprocessen ska samordnas inom kommunledningskontorets ansvar under de 
närmaste åren.   

 
Utifrån vad som har framkommit vid uppföljningen vill vi framhålla följande bedömning till be-
rörda nämnder:  

 
 Vid uppföljningen har det inte framgått att orsaker till övertid sammanställs och analy-

seras från centralt håll. Kommunledningskontoret har inte kunskap om i vilken utsträck-

ning orsaker till övertid analyseras ute i verksamheterna. I de fall analys av övertid inte 

sker, är vår bedömning att verksamheter kan tjäna på att systematiskt sammanställa 

och analysera orsaker till övertid som ett led i att utveckla och anpassa exempelvis 

fördelning av personalresurser och schemaläggning. Detta gäller företrädesvis de för-

valtningar som i hög grad berörs av redovisad övertid. 
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2. Bakgrund 

Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet ska revisorerna regelbundet följa upp genom-
förda granskningsinsatser för att få svar på om åtgärder med anledning av revisorernas 
granskning har genomförts1. 
 
Revisorerna i Kalmar kommun genomförde 2014 en granskning av kommunstyrelsens löne-
hantering. Den övergripande frågan var huruvida lönehanteringen var tillfredsställande och 
ändamålsenlig.  Revisorerna bedömde att lönehanteringen i stort sett var säker och tillförlitlig. 
Det baserades på att det fanns ett personal- och lönesystem som stödjer lönehanteringen, att 
den interna kontrollen kring uppläggning av nyanställda var god, att det fanns dokumenterade 
rutiner och stödjande dokument i form av manualer samt att det utfördes kontroller av inrap-
porterade värden i lönesystemet. Det fanns en dokumentation över vilka kontroller som ska 
utföras. Revisorerna framförde att den interna kontrollen kunde förstärkas med interna kon-
trollplaner baserade på riskanalyser. I svar som lämnades av kommunstyrelsen den 13 januari 
2015 framgår vilka åtgärder kommunen ämnade vidta.  
 
Revisorerna i Kalmar kommun har beslutat att göra en uppföljande granskning av vilka åtgär-
der kommunstyrelsen har vidtagit med anledning av de iakttagelser och synpunkter som läm-
nades i revisionsrapporten samt i vilken utsträckning granskningens rekommendationer beak-
tats och implementerats. 

2.1. Syfte och avgränsning 

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen har genomfört åtgärder med 
anledning av rekommendationer och synpunkter som lämnades vid revisorernas granskning 
2014. 
 
Granskningens inriktning är begränsad till uppföljning av revisionens rekommendationer och 
iakttagelser som lämnades i samband med tidigare granskning. Uppföljningen syftar inte till att 
göra en ny granskning utan avser att inhämta förvaltningens beskrivning av vidtagna åtgärder 
utifrån de rekommendationer som lämnades vid granskningen 2014.  

2.2. Revisionsfrågor 

Granskning har skett av vilka åtgärder som kommunstyrelsen har vidtagit avseende följande 
rekommendationer och synpunkter från revisionsrapporten 2014: 
 

 En internkontrollplan, baserad på en riskanalys, bör upprättas för lönehanteringen 

 Den interna kontrollen bör stärkas genom att orsaken till övertiden beskrivs vid rappor-

teringen 

2.3. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, 
slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna 
av förekomsten av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder utifrån revisionens rekommendat-
ioner vid granskningen 2014. 

                                                
1 Sveriges Kommuner och Landsting. God revisionssed i kommunal verksamhet 2014, s. 47. 
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2.4. Metod och genomförande 

Granskningen har skett i form av genomgång av dokumentstudier och intervjuer med tjänste-
män. Intervjuer har genomförts med kommunledningskontorets redovisningschef och två lö-
nehandläggare, varav en är huvudsystemförvaltare för lönesystemet. I bilaga 1 framgår grans-
kade dokument och intervjuade personer. De intervjuade har beretts tillfälle att saklighetskon-
trollera rapporten.  
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3. Iakttagelser från uppföljningen per rekommendation/ synpunkt 

I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga rekommendationer och synpunkter som lämna-
des i samband med granskningen 2014. Vidare återges berörda åtgärdspunkter i kommunsty-
relsens svar på revisionsrapporten och förvaltningens beskrivning av nuläget avseende områ-
dets status och vidtagna åtgärder. Slutligen framgår vår kommentar och bedömning av 
huruvida kommunstyrelsen har genomfört åtgärder med anledning av rekommendationerna 
som lämnades vid revisorernas granskning 2014. 

3.1. En internkontrollplan, baserad på en riskanalys, bör upprättas för lönehantering 

I revisionsrapporten angavs att för att stärka den interna kontrollen ytterligare bör en intern-
kontrollplan upprättas för lönehanteringen, som baseras på en riskanalys. Kontrollpunkterna 
bör återrapporteras i enlighet med gällande reglemente för intern kontroll.  
 
Kommunstyrelsens svar 2015-01-13 
För närvarande pågår en översyn av det interna kontrollreglementet och den interna kontroll-
processen. I den uppdaterade processen ingår att göra en riskanalys och en intern kontrollplan 
kommer att upprättas där löneprocessen ingår.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
I dagsläget är kommunledningskontorets implementering av det interna kontrollreglementet 
och den interna kontrollprocessen på god väg enligt de intervjuade. Förvaltningen har etablerat 
ett arbete med riskanalys såväl som utformat kontrollaktiviteter för att möta identifierade risker.  
 
Ett första förslag till internkontrollplan har tagits fram av kommunledningskontoret och har fast-
ställts av kommunstyrelsen i maj 2016. Internkontrollplanen bygger på det internkontroll-reg-
lemente som kommunfullmäktige antog i november 2015. Internkontrollplanen har baserats på 
en riskanalys kopplad till området ”Risk i finansiell rapportering” och omfattar två risker kopp-
lade till löneadministration; ”Risk - Hantera lön” och ”Risk - Utbetala lön”. Innebörden av re-
spektive risk beskrivs i dokumentet och riskerna värderas till ett riskvärde som bygger på be-
dömd sannolikhet och konsekvens. För varje identifierad risk anges underliggande kontrollmo-
ment som ska kontrolleras för området. En beskrivning finns avseende kontrollmomentens 
innebörd, ansvarig för kontrollen, vilken metod som ska användas och med vilken frekvens 
kontrollen ska utföras. För att utvärdera och dokumentera resultat från uppföljning av intern-
kontrollaktiviteter ska ett befintligt systemstöd, Hypergene, användas. De analysunderlag som 
erhålls från systemstödet kan ställas in till att omfatta hela kommunen såväl som enskilda 
verksamheter. Resultatet av utförda kontroller ska löpande återrapporteras till kommunstyrel-
sen i linje med gällande internkontrollreglemente. 
 
Kommunledningskontoret anser att det finns behov av att utveckla internkontrollplanen ytterli-
gare kring lönehantering och ambitionen är att ett reviderat dokument ska finnas framtaget och 
fastställas av kommunstyrelsen i november 2016. Bland annat behöver internkontrollplanen 
utökas med andra riskområden än finansiell rapportering, exempelvis IT-relaterade risker. I 
processen med att utveckla internkontrollplanen ska hela ledningsgruppen inklusive kvalitets- 
och miljösamordnare involveras och i samråd komma fram till väsentliga riskområden. Det är 
enligt förvaltningen viktigt att internkontrollplanen utgår från flera perspektiv och inte enbart 
beaktar ekonomirelaterade risker som uppfattas av ekonomifunktioner.  
 
Det är fastlagt att alla nämnder ska göra sin egen riskanalys och internkontrollplan för sina 
verksamheter, inklusive lönehantering. Det arbete med riskanalys och internkontrollplan som 
skett inom kommunledningskontoret avseende lönehanteringen behöver följaktligen inte ha 
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utformats likadant inom andra nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen erhåller emellertid 
insyn i nämndernas riskanalys och internkontrollarbete genom sin uppsiktsplikt.  
 
En omorganisation har inletts beträffande kommunens lönehantering, som bland annat inne-
bär att renodla kompetenser, tydliggöra styrning och effektivisera handläggningen. Löneadmi-
nistratörer inom de olika förvaltningarna ska successivt organiseras under kommunens redo-
visningschef fram till och med år 2018. Hittills har ansvaret för omsorgsförvaltningens lönead-
ministratörer hunnit överflyttas till kommunledningskontoret.   
  
Bedömning 
Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen vidtagit, eller är i en process att vidta, tillfredstäl-

lande åtgärder utifrån revisionens synpunkter. Mot bakgrund av att implementering av intern-

kontrollplan och riskanalys avseende lönehanteringen är i sin linda, finner vi det vara angeläget 

att kommunstyrelsen kontinuerligt bevakar utvecklingen av om genomförda åtgärder leder till 

önskad effekt och vid behov gör anpassningar. Vi bedömer det vidare vara viktigt att kommun-

styrelsen genom sin uppsiktsplikt noterar hur andra nämnder utformat sitt arbete med intern-

kontrollplaner och riskanalys kopplat till löneprocessen, i syfte att förebygga en alltför olikartad 

hantering mellan verksamheterna. Detta bedöms viktigt inte minst eftersom lönehanterings-

processen ska samordnas inom kommunledningskontorets ansvar under de närmaste åren.   

3.2. Den interna kontrollen bör stärkas genom att orsaken till övertiden beskrivs 

I revisionsrapporten framgick att den interna kontrollen bör stärkas genom att orsaken till över-
tiden beskrivs i samband med rapporteringen. Vid rapportering av övertid bör enligt revisions-
rapporten meddelanderutan användas i större utsträckning för att beskriva orsakerna till över-
tiden.  
 
Kommunstyrelsens svar 2015-01-13 
Enligt kommunstyrelsens svar ska övertid beordras i förväg av chefen och orsaken till överti-
den ska anges i arbetsledarmodulen i samband med attest av respektive chef.  
 
Beskrivning av nuläget september 2016 
Vad de intervjuade erfar, förekommer övertid främst bland medarbetare inom omsorgs- och 

socialförvaltningen. Den vanligaste anledningen till övertid är att medarbetaren har arbetat mer 

i samband med annan personals sjukfrånvaro. Vid uppföljningen har det inte framgått att or-

saker till övertid sammanställs och analyseras från centralt håll. Kommunledningskontoret har 

inte kunskap om i vilken utsträckning orsaker till övertid analyseras ute i verksamheterna. 

 

Den åtgärd som kommunstyrelsen avsåg att genomföra enligt sitt svar innebär, enligt de inter-

vjuade, ingen förändring mot de rutiner som redan tillämpades vid revisorernas granskning 

och som fortfarande tillämpas. Följaktligen har ingen konkret åtgärd genomförts med anledning 

av rekommendationen i revisionsrapporten. Enligt de intervjuade följs de allmänna bestäm-

melserna vid rapportering av övertid. Begäran om övertid förankras med överordnad chef i 

förväg, antingen muntligt eller skriftligt. Övertiden registreras sedan av medarbetaren som en 

avvikelse i tidrapport genom ett databaserat självservicesystem. I anslutning till att tidsavvikel-

ser registreras anges orsak till avvikelsen enligt fördefinierade val såsom förstärkning, perso-

nalmöte etc. Vidare finns en meddelanderuta som vid behov kan användas till närmare be-

skrivning av orsaker till avvikelsen. Förvaltningen har inte gjort någon undersökning av i vilken 

grad medarbetare använder meddelanderutan för ytterligare förklaring av avvikelser. Chefer 

får meddelande om medarbetares registrering av tidsavvikelser och har möjlighet att granska 
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och godkänna avvikelser redan påföljande arbetsdag. De intervjuade har inte uppfattat något 

annat än att tillräcklig information och kontroll finns att tillgå för verksamhetsansvariga om or-

saker till övertid, genom de rutiner som tillämpas.  

 

För att förebygga att chefer gör fel när de beviljar övertid genomförs kontinuerliga utbildningar 

i löne- och tidrapporteringssystemets arbetsledarmodul. Ett annat kontrollsteg för att fånga upp 

avvikande tidrapporteringar och oklarheter utgörs av att lönehandläggare gör felkontroller och 

reder ut tveksamheter i samband med den månatliga ”löneläsningen”. 

 

För närvarande pågår ett arbete inom kommunledningskontoret med att anpassa lönesystemet 

så att systemet enbart tillåter registrering av avvikelser som överensstämmer med villkor i en-

skilda medarbetares anställningsavtal. När implementering av anpassningen är klar kommer 

därmed medarbetare som saknar rätt till exempelvis övertidsersättning inte kunna registrera 

någon övertid. En automatisk kontroll införs följaktligen som stödjer chefer i att göra rätt vid 

godkännande av avvikelserapportering, såsom övertid.  

 
Bedömning 
Enligt vår bedömning har revisionens rekommendation avseende beskrivning av orsaker till 

övertid redan i föregående granskning tillgodosetts genom tillämpning av befintliga rutiner som 

innebär att orsaker till övertid registreras. Det är oklart i vilken grad medarbetare använder 

meddelanderutan för att utveckla anledningar till övertid. Följaktligen kan inte bedömas om 

användningen av meddelanderutan har ökat som en följd av revisionens rekommendation. Vår 

bedömning är att de fördefinierade val som medarbetare kan välja på som orsak till övertid, i 

kombination med möjlighet att använda meddelanderutan, framstår som tillräckligt uttöm-

mande indata för att kunna ge ansvariga en överblick av orsaker till övertid.  

 

Vid uppföljningen har det inte framgått att orsaker till övertid sammanställs och analyseras från 

centralt håll. Kommunledningskontoret har inte kunskap om i vilken utsträckning orsaker till 

övertid analyseras ute i verksamheterna. I de fall analys av övertid inte sker, är vår bedömning 

att verksamheter kan tjäna på att systematiskt sammanställa och analysera orsaker till övertid 

som ett led i att utveckla och anpassa exempelvis fördelning av personalresurser och sche-

maläggning. Detta gäller företrädesvis de förvaltningar som i hög grad berörs av redovisad 

övertid.  

 

Vi finner det positivt ur internkontrollsynpunkt att kommunledningskontoret nu inför en automa-

tisk kontroll i lönesystemet som innebär att medarbetares anställningsvillkor sätter gränserna 

vid registrering av arbetstidsavvikelser.  

 
 
Kalmar 2016-10-20 
 
 
 
Anna Nordlöf                                                      
Certifierad kommunal revisor                             
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Bilaga 1 Källförteckning 

Intervjuer: 
 

 Redovisningschef kommunledningskontoret 
 Lönehandläggare 
 Lönehandläggare tillika huvudsystemförvaltare för lönesystemet 

 
 
 
Dokument: 
 

 Skrivelse från kommunrevisionen 2014-11-27 till kommunstyrelsen och fullmäktiges 
presidium angående granskning av lönehanteringen  

 Revisionsrapport Kalmar kommun november 2014, Granskning av lönehanteringen  
 Kommunstyrelsens protokoll 2015-01-13 § 5 
 Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2014-12-05 av personalchef 
 Kommungemensam verksamhetsbok 2014-03-18, Löneutbetalning - process 
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