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Sammanfattning  
 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat 
lönehanteringen i Hylte kommun. Syftet med uppdraget är att bedöma om den interna 
kontrollen avseende granskade delar i lönehanteringen i kommunen är tillräcklig. Upp-
draget ingår som en del av revisionsplanen för år 2017. 
 
Granskningen har genomförts genom analys av rutinbeskrivningar och intervjuer 
med berörda tjänstemän samt lönetransaktionsanalys. Arbetet med lönehantering hante-
ras av ett flertal tjänstemän och verksamhetschefer med avgränsade arbetsuppgifter 
och ansvar. 
 
Vår bedömning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rappor-
tering av löner och ersättningar, är att den inte är helt uppfylld. Den interna kontrollen 
behöver stärkas ytterligare. 
 
De övergripande rekommendationerna till Hylte kommun är: 

- Stärk upp dokumentationen, både rörande rutiner och utförande av kontroller 
- Testa efterlevnad av rådande rutiner och kontroller genom periodiska genom-

gångar och stickprovskontroller 
 
För att säkerställa att kontroller utförs i tillräcklig omfattning bedömer vi att det bör 
göras en sammanställning över de väsentliga kontrollmoment som finns inbyggda i 
lönesystemet, vilka kontroller som görs av personalavdelningen samt vilka kontroller an-
svariga chefer ska göra. 

 

Kontrollmål  Kommentar  

Kontrollmål 1  
Behörigheter är ändamålsenliga utifrån den anställdes ar-
betsuppgifter och ansvar. 

Inte helt uppfyllt 

Kontrollmål 2  
Tidrapporter/frånvarorapportering är attesterad av behörig 
person. 

Inte helt uppfyllt 

Kontrollmål 3  
Resultatet av den preliminära och definitiva lönekörningen 
hanteras på ett korrekt sätt. 

Inte helt uppfyllt 

Kontrollmål 4  
Löneutbetalning är attesterad av rätt person. 

Inte helt uppfyllt 

Kontrollmål 5 
Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullstän-
dig och riktigt. 

Uppfyllt 

Kontrollmål 6 
Lönekostnader och tillhörande kostnader analyseras regel-
bundet. 

Inte helt uppfyllt 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Personalkostnaderna står för den största delen av kommunens kostnader vilket motiverar 
en granskning eftersom väsentligheten är hög. Det finns också vissa risker förknippade 
med lönehanteringen.  
 
Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, 
både till utformning och till utförande. Nämnderna ska således utforma anvisningar för 
den egna interna kontrollens organisation, utformning och funktion. Kommunstyrelsen 
har till uppgift att främja den interna kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen ut-
formas utifrån ett för alla nämnder gemensamt synsätt. 
 

1.2. Syfte och Revisionsfråga 
Är kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rapportering av löner 
och ersättningar tillräcklig och ändamålsenlig? 
 

1.3. Revisionskriterier 
De kriterier som berörs är: 

 Attestordning 

 Fullmäktigebeslut 

 Respektive nämnds regelverk 
 

1.4. Kontrollmål 
 Behörigheter är ändamålsenliga utifrån den anställdes arbetsuppgifter och ansvar. 

 Tidrapporter/frånvarorapportering är attesterad av behörig person 

 Resultatet av den preliminära och definitiva lönekörningen hanteras på ett korrekt 
sätt 

 Löneutbetalning är attesterad av rätt person 

 Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullständigt och riktigt 

 Lönekostnader och tillhörande kostnader analyseras regelbundet 
 

1.5. Avgränsning 
Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 

 

1.6. Metod 
Granskningen sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv där ett antal kontrollmål 
väljs ut. Utifrån dessa kontrollmål sker en bedömning av dels befintliga regler och rutiner, 
dels förvaltningens egna kontrollaktiviteter.  
 
Genomförandet har skett i form av intervjuer med relevanta personer främst inom löne-
avdelningen. Stickprovskontroll utförs på ett antal av kommunens egna kontroller där 
sedan uppföljning och verifiering av eventuella avvikelser sker tillsammans med berörda 
tjänstemän. Det har även utförts en transaktionsanalys av lönetransaktioner som inträffat 
2016-01-01 - 2017-06-30. Resultatet av granskningen dokumenteras i en skriftlig rapport 
tillsammans med en muntlig föredragning för revisorerna. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 
 

Vid Hylte kommuns löneavdelning arbetar två anställda, utöver lönechef, med lönehante-
ring. Detta inkluderar allt övergripande ansvar kring inrapportering av löner samt utbe-
talning av löner till de anställda. Löneavdelningen supporterar även chefer med frågor 
rörande lön, ersättning, frånvaro och tidrapportering. Utöver dessa finns det en person 
som är deltidsanställd som hjälper till med administrativa sysslor relaterade till lön.  
 
Hylte kommun använder sig av Heroma som lönesystem och systemet fungerar även som 
ett stödverktyg för chefer vid tidrapportering och lönehantering. Löneavdelningen betalar 
varje månad ut lön till Hylte kommuns cirka 1300 anställda. Bland dessa finns följande 
anställningar representerade: 
 

 Heltidsanställda 
 Deltidsanställda 
 Timanställda 
 Förtroendevalda 
 Brandmän 
 Familjehem och kontaktpersoner 

 

Löneavdelningen hanterar även lön för ett kommunalt bolag, Hyltebostäder.  
 
På Hylte kommuns intranät finns rutiner och beskrivningar samlade avseende tidrappor-
tering, frånvaro, lönesättning samt dokument som beskriver den anställdes rättigheter 
och skyldigheter.  
 
Kommunens personalstyrka har ökat med 120 personer senaste året, bland annat på 
grund av ett generöst flyktingmottagande, vilket ökat belastningen på personalen och 
krävt nyanställningar. 
 

2.1. Behörigheter 
Kontrollmål: Behörigheter är ändamålsenliga utifrån den anställdes arbetsuppgifter och 

ansvar 

 

2.1.1. Iakttagelser 
Alla heltidsställda har inloggning till Heroma självservice. Här hanterar man själv sin 
frånvaro, reseräkningar och tidrapportering samt kan se information om sin anställning 
och lönespecifikation.  
 
I Heroma skapas roller, med tillhörande behörigheter som utgår från de anställningsroller 
som finns hos kommunen. Exempelvis får rollen som chef med personalansvar en särskild 
behörighet med utökad funktionalitet avseende att de kan kontrollera, attestera och even-
tuellt korrigera sina anställdas tidrapporter. Som anställd med chefsroll i Heroma får man 
tillgång till sitt PA-team, de anställda som man har personalansvar över och är ansvarig 
att attestera tid för. Det går enbart att se sitt eget PA-team såvida man inte, via delegat-
ionsordningen, är utsedd till ersättare för en annan chefs PA-team. 
 
På löneavdelningen finns en intern trappa av behörigheter som beroende på behörighets-
grad visar olika mycket information om kommunens anställda. Trappans högsta behörig-
het har möjligheten att se all information, oavsett teamtillhörighet eller förvaltning.  
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Vid nyupplägg, ändring eller borttag av en behörighet i Heroma utgår detta alltid utifrån 
inskickat underlag som används som verifikation på att ändringen ska utföras. Det sker 
inga genomgångar av behörigheter eller masterdata i Heroma på en periodisk basis.  
 
2.1.2. Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet inte är helt uppfyllt.  

 

Det har vid granskningstillfället identifierats att man inte gör några periodiska genom-
gångar av behörigheter utan att man förlitar sig på att de underlag avseende nya och för-
ändrade behörigheter som kommer in löpande till löneavdelningen är riktiga och att upp-
lagda behörigheter är korrekta och ändamålsenliga. Bedömningen avseende behörigheter 
anses därmed inte vara helt uppfyllt då de väsentliga delarna så som sparat underlag för 
förändringar finns, men andra viktiga delar så som periodiska genomgångar saknas. 
 

2.2. Attest av tidrapporter 
Kontrollmål: Tidrapporter/frånvarorapportering är attesterad av behörig person 

 

2.2.1. Iakttagelser 
Varje medarbetare är ansvarig för sin egen tid- och frånvarorapportering. Då det finns 
flertalet olika anställningsformer ser rutinen för tidrapportering och attestering något 
annorlunda ut mellan anställningsformerna. Den vanligaste anställningsformen som 
denna granskning främst utgår från är heltidsanställning med månadslön, som presente-
ras i stycket nedan. 
 
Ansvarig chef har ansvaret att utbilda och informera sin personal kring rådande rutiner 
gällande tid- och frånvarorapportering. Det alltid överordnad chef som är ansvarig att 
attestera tidrapporter och bevakningsmejl/påminnelsemejl skickas automatiskt ut en 
gång i veckan direkt från systemet. Om överordnad chef inte är på plats sker attestering av 
utsedd ersättare. Det görs ingen periodisk genomgång av attestflödet för att säkerställa att 
chef samt utsedd ersättare är korrekt. 
 
Frånvarorapportering sker i Heroma som har inbyggt systemstöd för inrapportering av 
sjukfrånvaro. Skulle det finnas avvikelser avseende tid- eller frånvarorapportering är det 
ansvarig attesterande chef som ska fastställa eller avslå avvikelsen. Varje vecka genereras 
automatiskt en rapport i Heroma till cheferna över ärenden kopplat till tid- och frånvaro-
rapportering för översyn. För de anställda som har rätt till flex finns det speciella regler 
kring in- och utstämpling samt uttag av flextid.  
 
Det förefaller att det finns en viss brist på noggrannhet hos chefer som attesterar tid, men 
även hos personal som rapporterar sin tid- och frånvaro. Detta speglas bland annat i 
tidrapporter som inkommer sent samt även attesteras sent. Påminnelser skickas ut från 
löneavdelningen men det görs ingen vidare eskalering om åtgärder inte vidtas inom en 
rimlig tidsperiod. Chefer har även ansvar att fylla i ytterligare uppgifter så som föräldrale-
dighet eller sjukskrivning, vilket även detta inte alltid görs korrekt. Detta leder till mycket 
manuell hantering från både personal, chefer och löneavdelningen i efterhand. 
 
Tid- och frånvarorapportering samt ersättningsberäkning för övriga anställningar: 
 
Timanställning: De anställda som jobbar som timanställda fyller varje månad i en blan-
kett med antal arbetade timmar. Ansvarig chef har ansvar att varje månad gå igenom 
tidrapporterna för att fylla i eventuell kontering, göra justeringar (OB eller liknande), at-
testera tidrapporten samt skicka in blanketterna till löneavdelningen. På löneavdelningen 
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kontrolleras befattning samt lön med rimlighetsbedömning mot föregående månad, eller 
år vid behov. Kontrollräkning av ifyllda siffror utförs också av löneavdelningen. 
 
Förtroendevalda: Nämndsekreteraren är ansvarig för att rapportera in tid för kommun-
nämnderna och löneavdelningen är ansvarig för övriga förtroendevalda grupperingar. Det 
finns dokumenterade avtal samt rutiner avseende ersättning till förtroendevalda. Under 
året har det framkommit att det skett enstaka felaktiga felutbetalningar av förtroendeval-
das ersättning som berodde på manuell felaktig inmatning i systemet. För att undvika 
liknande fel i framtiden har kontroller kring rimlighetsbedömningar, men även system-
spärrar för orimliga värden, införts. 
 
Deltidsbrandmän: Deltidsbrandmän tidrapporterar i ett Excelark som fylls i av respektive 
brandman och sedan rimlighetsbedöms och attesteras av chef. Excelarken skickas sedan 
vidare till löneavdelningen. 
 
Familjehem och kontaktpersoner: Utbetalning av arvode och omkostnader avseende fa-
miljehem och kontaktpersoner hanteras av löneavdelningen. Nämnderna skickar varje 
månad in underlag till löneavdelningen över vad som ska utbetalas. Det görs inga ytterli-
gare kontroller på löneavdelningen för att bedöma huruvida utbetalningarna är rimliga. 
 

2.2.2. Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet inte är helt uppfyllt. 

 

Det har vid granskningstillfället identifierats brister i attesteringen av tidrapporter. Dessa 

iakttagelser är både hänförbara till brist på noggrannhet gällande innehåll och tidsram 

kring attestering av tidrapporter samt brist på periodisk genomgång av attestflöde för att 

säkerställa att det är korrekta personer, inklusive ersättare, som attesterar tidrapporterna.  

 

2.3. Preliminära och definitiva lönekörningen 
Kontrollmål: Resultatet av den preliminära och definitiva lönekörningen hanteras på ett 

korrekt sätt 

 

2.3.1. Iakttagelser 
Lönekörningen är uppdelad i tre faser: Preliminär lönekörning (Lön1), Definitiv lönekör-
ning (LönKlar) och Utbetalning av lön.  
 
Efter att alla tidrapporter är attesterade och inskickade körs den första preliminära löne-
körningen (Lön1). Varje chef ansvarar för att samtliga ärenden är attesterade innan den 
15:e i varje månad. Skulle det fortsatt finnas ärenden efter den 15:e skickar löneavdelning-
en en påminnelse med uppmaning om att hantera de öppna ärendena. Löneavdelningen 
uppger att det ofta är ett stort antal poster som måste justeras efter den preliminära löne-
körningen då det finns brister i tidigare steg där chefer exempelvis inte har tillräckligt bra 
koll på avdrag och tillägg som ska göras för sina anställda så som föräldraledighet och 
sjukskrivning, vilket måste justeras av löneavdelningen i efterhand istället. 
 
Direkt efter att preliminär lönekörning har gjorts skall tre rapporter tas ut för genomgång; 
”Signallista”, ”Ej gjorda avdrag” och ”Bevakningslista”. Vid genomgång av dessa listor 
finns det riktlinjer för vilka värden som bör kontrolleras. För anställda där det exempelvis 
saknas frånvaro kontaktar löneavdelningen cheferna som går in och korrigerar detta. 
Samtliga ändringar som görs loggas och kan tas fram i efterhand. Vid preliminär lönekör-
ning sker även ett flertal övriga avstämningar utifrån en uppsatt lista av avstämningar 
som ska utföras. Löneavdelningen har nära samarbete med cheferna på förvaltningarna 
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för att reda ut eventuella oklarheter. Uttagna och avstämda rapporter skrivs ut och sätts in 

i en pärm. 
 
Innan den definitiva lönekörningen (LönKlar) skall alla justeringar vara gjorda. Den defi-
nitiva lönekörningen genererar en fil, DEKA-filen, som skickas via ett batchjob (DEKA 
BUS) i systemet direkt till banken. Banken skickar bekräftelse att filen mottagits och lästs 
in utan avvikelser.  
 
Efter den definitiva lönekörningen tas ett antal rapporter ut för avstämning; ”Skattedekla-
ration”, ”Bearbetningsjournal”, ”Ej gjorda avdrag”, ”SCB KLL månad”, ”Kronofogdelista” 
med mera. Vid definitiv lönekörning sker även ett flertal övriga avstämningar utifrån en 
uppsatt lista av avstämningar som ska utföras. Uttagna och avstämda rapporter skrivs ut 

och sätts in i en pärm. 
 

2.3.2. Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet inte är helt uppfyllt. 

 
Det har vid granskningstillfället identifierats att det finns bristande ansvarstagande från 
chefer gällande attestering av tidrapporter och ärenden. Det sker ofta sent och felaktigt på 
grund av brist på tid, vilket leder till stor arbetsbelastning för löneavdelningen som måste 
justera dessa felaktigheter efter den preliminära lönekörningen. Dessa justeringar sker 
ofta manuellt vilket ökar riskerna för att fel siffror matas in ifall det inte finns tillräckligt 
med kontroller på plats för att förhindra detta. Det finns dock ett antal rapporter och kon-
troller på plats för att säkerställa att justeringar görs korrekt och enligt rutiner. 
 

2.4. Attest av löneutbetalning 
Kontrollmål: Löneutbetalning är attesterad av rätt person 
 

2.4.1. Iakttagelser 
Den definitiva lönekörningen genererar en fil, Decapus-filen, som skickas via ett batchjob 
(Decapus bus) i Heroma direkt till banken. Banken skickar bekräftelse att filen mottagits 
och lästs in utan avvikelser.  
 
Löneavdelningen har även möjlighet att utföra manuella utbetalningar, kallade PLUTO, 
då det exempelvis skett en felutbetalning eller någon behöver få förskott på lönen. Dessa 
utbetalningar sker på samma sätt som de ordinarie utbetalningar, det vill säga en fil gene-
reras och skickas direkt till banken. I undantagsfall kan även manuella utbetalningar di-
rekt till en persons konto göras, men detta försöker man undvika. För dessa utbetalningar 
råder fyra-ögons-principen och underlaget får en granskningsattest + beslutsattest. Det 
går inte att göra utbetalningar till sig själv. 
 

2.4.2. Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet inte är helt uppfyllt.  

 

Det har vid granskningstillfället identifierats att samma person kan initiera preliminär 
löneökning, utföra manuella justeringar samt köra definitiv lönekörning, vilket inkluderar 
att bankfilen genereras och att utbetalning av löner sker. Det finns även möjlighet för lö-
neavdelningen att utföra manuella utbetalningar direkt till persons konto, även om detta 
är något som endast görs i undantagsfall. 
 

2.5.  Överföring från lönesystem till ekonomisystem  
Kontrollmål: Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullständigt och riktigt 
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2.5.1. Iakttagelser 
I samband med den definitiva lönekörningen, när även betalningsfilen till banken skapas, 
genereras en redovisningsfil som automatiskt skickas till ekonomisystemet. Med hjälp av 
Hypergene fördelas lönekostnaderna över de olika nämnderna. Ekonomiavdelningen är 
ansvarig för att stämma av att redovisat belopp i huvudboken överensstämmer med utbe-
talt belopp i banken.  
 

2.5.2. Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet är uppfyllt. 

 

Det har vid granskningstillfället inte identifierats några indikationer som visar att överfö-

ringen mellan lönesystem och ekonomisystem inte sker fullständigt och riktigt. 

 

2.6. Analys av lönekostnader 
Kontrollmål: Lönekostnader och tillhörande kostnader analyseras regelbundet 
 

2.6.1. Iakttagelser 
Efter den definitiva lönekörningen tas ett antal rapporter ut för avstämning; ”Skattedekla-
ration”, ”Bearbetningsjournal”, ”Ej gjorda avdrag”, ”SCB KLL månad”, ”Kronofogdelista” 
med mera. Uttagna och avstämda rapporter skrivs ut och sätts in i en pärm. 

 

Det görs även övergripande rimlighetsbedömning över ett flertal parametrar så som total 

utbetald nettolön, löneskuld, semesterskuld med jämförelsetal mot föregående månad och 

år. Som komplement till de analyser som utförs på enbart lön gör även cheferna på för-
valtningarna kontinuerlig budgetuppföljning vilket inkluderar uppföljning av lönerelate-
rade kostnader. 
 
Hylte kommun har lönerevision en gång om året då en kartläggning av samtliga kommu-
nens löner görs, både på individnivå, yrkesnivå, rollnivå samt mot jämförandesiffror från 
kranskommunerna.  
 

2.6.2. Bedömning 
Vi bedömer att kontrollmålet inte är helt uppfyllt. 

 
Det har vid granskningstillfället identifierats att lönekostnader kontrolleras och analyse-
ras regelbundet. Det finns dock förbättringspotential avseende dokumentation och om-
fattning av analyserna. För att ytterligare förbättra analyserna bör det även tydligt specifi-
ceras vem som är ansvarig för vilka analyser och vid vilka gränsvärden eventuell uppfölj-
ning bör göras. 
 

2.7. Övriga iakttagelser 
Ett övergripande problem som avspeglas på både löneavdelningen och övriga nämnder i 
Hylte kommun är att brist på tid och resurser leder till onödiga felaktigheter i bland annat 
lönehanteringen. Det finns en indirekt förlitan hos cheferna att löneavdelningen ”städar 
upp” efter dem, vilket gör att det ibland slarvas med attestering i tid och justeringar som 
ligger på cheferna att korrigera innan lönen körs. 
 
Även om det finns viss dokumentation och kontroller uppsatta är det mycket som sker på 
rutin och bedömningar görs ofta informellt och efter erfarenhet, snarare än efter uppsatta 
kontrollmål och tillgänglig information. 
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Rutinen för nyanställning, samt ändring av tjänst, bör ses över då den idag utgår från att 
anställande chef har helhetsansvar från urval och intervju, kontraktsskrivning och löne-
sättning. Rådande rutin finns att löner ska stämmas av med personalchef, men då detta 
inte sker via en signering från personalchef, utan ofta enbart muntligt, efterlevs inte detta 
i alla fall.  
 
Det görs ingen periodisk genomgång av masterdata kopplat till lönesättning, lönerevision 
eller övriga uppdateringar av lönerelaterad data. 
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3. Lönetransaktionsanalys 
 

Nedan redovisas iakttagelser och slutsatser efter genomförd registeranalys av lönetrans-

aktioner. Registeranalysen omfattar lönetransaktioner för samtliga förvaltningar i kom-

munen under perioden 2016-01-01 - 2017-06-30. 

3.1. Validering av data 
Validering av data har utförts avseende jämförelse av källskatt och utbetald nettolön mot 

huvudbok. Avvikelser identifierades ej. 

  

3.2. Beräkning av preliminärskatt 
Avvikande skatter där källskatteprocenten understiger 20 % samt överstiger 60 % har 

identifierats.  

 

3.2.1. Uppföljning 

Från de lönetransaktioner som analysen identifierade som avvikande valde PwC tre stick-

prov bland de med högst bruttobelopp samt tre stickprov bland övriga transaktioner med 

avvikande skattesats för uppföljning. För samtliga stickprov kunde rimliga svar ges från 

lönechefen och anledningen till den avvikande skatten berodde i dessa fall på ompröv-

ningsbeslut från Skatteverket inlämnat av anställd, slutlön i samband med avslutad an-

ställning, korrekta skatteuppgifter som resulterade i låg skatt, byte av anställningsform, 

PAN-anställning samt korrigering efter för hög beskattning.  

 

3.2.2. Rekommendation 

För att minska antal korrigeringar av felaktiga skattesatser samt identifiera anställda med 

felaktig skatt kan kommunen införa kontroller och tydliga rutiner kring rimlighetsbedöm-

ning av skattesatser. Viktigt är att poängtera att en källskatteprocent under 20 % eller 

över 60 % inte automatiskt innebär att något är fel, men extra uppföljning kan göras för 

att säkerställa att skattesatsen är korrekt. 

 

3.3. Lönetransaktioner & anställningen 
Analysen har identifierat lönetransaktioner skapade för personer yngre än 16 och äldre än 

67 år. Detta behöver inte innebära något avvikande, men uppföljning kan genomföras för 

att säkerställa att inga lönetransaktioner finns för personer med oriktig anställningsin-

formation. 

 

Analysen identifierade lönetransaktioner till personer som inte fanns i personalregistret. 

 

Analysen identifierade lönetransaktioner till personer i personalregistret, men med utbe-

talningsdatum utanför anställningsperioden. Beroende på hur Hylte kommun arbetar 

med sitt personalregister, kan avvikelserna följas upp för att säkerställa att lönetransakt-

ioner inte skett före anställningens start samt efter anställningens slut. 
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3.3.1. Uppföljning 

Från de lönetransaktioner som analysen identifierade där den anställda saknades i perso-

nalregistret valde PwC tre stickprov. För samtliga stickprov var anledningen att anställ-

ningen hade avslutats innan datumet för vad erhållet personalregister innehåller, men att 

korrekta ersättningar utbetalts under en senare period. 

 

Från de lönetransaktioner som analysen identifierade som utbetalda innan anställningens 

start tog PwC tre stickprov. För samtliga stickprov var anledningen att anställningen änd-

rats och således fått ett nytt anställningsnummer. 

 

Analysen identifiera ett personnummer som ologiskt och efter uppföljning framkom det 

att denna person hade ett så kallat samordningsnummer och således var korrekt inmatad i 

Heroma. 

 

3.3.2. Rekommendation 

För att minska antal transaktioner som identifieras som utbetalda långt innan eller efter 

anställningsperioden kan kommunen införa kontroller och tydliga rutiner för hur utbetal-

ningar i samband med byte av anställningsform samt avslutande av anställning kan be-

handlas inom en rimlig tidsfrist.  

3.4. Överblick av lönetransaktioner 
För att ge en överblick av grundlöner har följande analyser genomförts: grundlön presen-

terat i olika beloppsintervall, angivna lönearter för grundlön samt transaktioner för de 25 

högsta grundlönerna. 

 

3.4.1. Uppföljning 

Av de 25 högsta grundlönerna fanns två avvikande belopp, resterande var korrekta må-

nadslöner. PwC följde upp på de två avvikande beloppen och anledningen var för det ena 

beloppet att en tjänst gjorts om vilket medförde en flytt av en löneskuld för en längre pe-

riod. För det andra beloppet handlade det om en manuellt felaktig inmatning vilket resul-

terat i ett högt belopp utifrån registrerade timmar. Det felaktigt utbetalda beloppet upp-

täcktes inte i samband med kontrollfrågorna i lönekörningen men korrigerades månaden 

efter.  

3.4.2. Rekommendation 

Det finns en kontroll i Heroma där en signallista fångar orimliga bruttobelopp. I ovan fall 

har denna kontroll inte fungerat som den ska då ett uppenbart felaktigt högt belopp utbe-

talts. Kommunen bör ytterligare stärka de kontroller som finns i samband med lönekör-

ningen för att säkerställa att de transaktioner som fångas i signallistan följs upp och korri-

geras direkt. Även kontroller för kontroll av orimligt omatade värden vid tidrapportering 

kan införas för att hindra liknande fall i ett tidigare skede. 
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3.5. Detaljanalyser 
Analysen identifierade transaktioner som kan utgöra dubbletter, där anställningsnummer, 

löneart och belopp är lika under en löneperiod. Ett urval av transaktioner kan väljas för 

att säkerställa att inga dubbelutbetalningar har skett. 

 

3.5.1. Uppföljning 

Av de lönetransaktioner som analysen identifierade som dubbletter gjorde PwC uppfölj-

ning för att finna anledningen till detta. Enligt lönechefen finns det ett antal olika anled-

ningar till att dubbletter förekommer. En anledning, i främst februari och september, är 

nyanställningar där anställningskontraktet inkommer sent till löneavdelningen, varav 

innevarande lön inte utbetalas förrän nästkommande månad, det vill säga dubbel lön må-

naden efter. Det sker även dubbelutbetalningar och korrigeringar till följd av för sent in-

rapporterad frånvaro. En del av de transaktioner som analysen fångade som dubbletter är 

inte riktiga dubbletter utan är korrekta justeringar och konteringar. 

3.5.2. Rekommendation 

För att minska antalet ”dubbellöner” i samband med nyanställning bör kommunen stärka 

rutinerna kring inom vilken tidsfrist anställningsavtalet måste inkomma till löneavdel-

ningen. Även rutinerna och informationen kring vikten av att attestera och rapportera in 

lönerelaterad data, så som frånvaro, i tid bör stärkas. 

3.6. Semester 
Analysen har identifierat personer med över 40 kvarvarande semesterdagar. Ett urval av 

dessa kan väljas ut för uppföljning. 

 

3.6.1. Uppföljning 

En rimlighetsbedömning har gjorts av lönechefen och det är i dagsläget godkänt att spara 

40 semesterdagar från föregående år, vilket gör att de personerna med mer än 40 sparade 

semesterdagar har rätt till detta. 

3.6.2. Rekommendation 

För att säkerställa att de semesterdagar som är sparade är korrekta enligt uppsatta regler 

kan en årlig kontroll utföras av löneavdelningen där orimligt högt antal semesterdagar 

följs upp. 

3.7. Sammanfattning 
Utifrån resultatet från lönetransaktionsanalysen är vår bedömning att en del av de trans-

aktioner som dyker upp i analysen som avvikande inte behöver vidare uppföljning då 

dessa har rimliga förklaringar. Genomgående för resultatet är dock att med en ökad intern 

kontroll och förtydligande av rutiner och arbetssätt går det att ytterligare minska antalet 

avvikande och felaktiga transaktioner som beror på slarvfel och bristande rutiner. Det kan 

även införas fler kontrollpunkter för rimlighetsbedömning av exempelvis källskattepro-

cent och semester för att minimera risken för att felaktigheter uppstår. 
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4. Revisionell bedömning 
 
Vår bedömning av kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende rappor-
tering av löner och ersättningar, är att den inte är helt uppfylld. Den interna kontrollen 
behöver stärkas ytterligare. 
 

4.1. Rekommendationer 
 

Vi rekommenderar att: 

 

 Styrelsen och nämnderna utformar rutiner för att säkerställa en kontinuerlig kon-
troll av att lönehanteringen fungerar tillfredsställande. Utgångspunkt kan vara 
vilka risker som finns avseende lönehantering. Dessa skall också revideras och an-
vänds till grund för periodisk genomgång av arbetsrutiner relaterade till lönehan-
tering. 
 

 Med utgångspunkt av iakttagna avvikelser bör ansvariga analysera och gå igenom 
processer kopplade till anställning, lönesättning, tidrapportering, lönehantering 
samt hantering av behörigheter för att kunna identifiera förbättringsåtgärder samt 
tillägg av kontroller. Överenskomna rutiner bör dokumenteras och checklistor 
upprättas och anpassas till förutsättningar i Hylte kommun. 
 

 Hylte kommun genomför en granskning av arbetsbelastning och beläggning av 
sina löneadministratörer och personal med chefsbefattningar då hög belastning 
kan leda till bristande ansvarstagande och att rutiner och kontroller inte efterlevs. 
 

 Kommunen inför en regelbunden genomgång av befintliga användare med tillhö-
rande behörigheter samt att det säkerställs att behörigheterna är i linje med 
ändamålsenlig ansvarsfördelning och Segregation of Duties (en person kan inte ut-
föra en transaktion rakt igenom utan inblandning från sekundär person). 
 

 Attestansvarets betydelse bör kommuniceras tydligt och upprepande till ansvariga 
personer för att klargöra att attestansvaret är ett ansvar för att säkerställa intern 
kontroll av ekonomiska transaktioner. 
 

 Löneavdelningen tillsammans med förvaltningschefer kontinuerligt gör uppfölj-
ningar kring tidrapportering och hur rutiner kring detta efterföljs, för att säker-
ställa ändamålsenlig tidrapportering vilket medför minskad manuell hantering i 
samband med lönekörningsprocess.  
 

 Dubbelsignering vid utbetalning i bank införs samt att man ser över vilka övriga 
moment i löneutbetalningsprocessen där det kan införas Segregation of Duties. 
 

 Formalisera analysarbetet kring lönerelaterade kostnader för att säkerställa att 
rätt saker följs upp av rätt personer och dokumenteras. 
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