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Kommunstyrelsen 

Yttrande till kommunrevisionen över granskning av 
löneutbetalningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att avge yttrande till kommunrevisionen enligt ärendets bilaga 1. 
 
Ärendet 
Kommunrevisionen har överlämnat rapporten Granskning av attester för utbetalningar till 
kommunstyrelsen för yttrande senast den 30 augusti 2018, bilaga 2. 
 
Granskningen har syftat till att kartlägga och bedöma processen för löneutbetalningar för att 
bedöma om lönekostnaderna redovisas korrekt. 
 
Kommunrevisionen bedömer att kommunens processer och kontroller är ändamålsenligt 
utformade men att attester av utbetald lön inte fullt ut görs i enlighet med fastställda rutiner. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret. 
 
Föredragning 
Kommunrevisionen framhåller i rapporten att granskningen inte visat på några väsentliga fel, 
varken i utformningen av kontroller eller i utbetalda löner. Revisionen konstaterar dock, 
utifrån kommunens egen uppföljning, att attester av utbetald lön inte fullt ut görs i enlighet 
med fastställda rutiner. Ungefär en femtedel av alla löner attesterades inte i första led 2017. 
Det kan indikera att de kontroller som ska göras vid attesteringen inte görs, vilket kan 
medföra att felaktiga löner betalas ut. Det kan i sin tur leda till att fordringar uppstår på 
anställda eller att felaktiga utbetalningar görs utan upptäckt. Kommunrevisionen 
rekommenderar att kommunen skärper kontrollerna så att andelen attesterade löner ökar och 
närmar sig 100 procent. 
 



I förslaget till yttrande instämmer kommunstyrelsen i bedömningen att andelen attesterade 
löner behöver öka och närma sig 100 procent. Kommunstyrelsen redogör även för insatser 
som pågår eller planeras. 
 
En utredning om förbättringsåtgärder pågår inom kommunledningskontoret och kan leda till 
nya åtgärder under hösten. På längre sikt ska också rutinen för löneattesteringar ses över så att 
krav på bättre stöd för attestförfarandet ska kunna ställas när it-lösningar upphandlas. Vidare 
kommer kontroll av löneutbetalningar att föras in som ett kontrollområde i 
internkontrollplanen från 2019. Därigenom bör det finnas jämföra nyckeltal som möjliggör en 
uppföljning av åtgärdernas effekt. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
 
Joachim Danielsson   Christoffer Nilsson 
Stadsdirektör    Chef kommunledningskontoret 
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Granskning av löneutbetalningar 

Kommunrevisionen har inkommit med en granskningsrapport avseende löneutbetalningar för 
yttrande senast den 30 augusti 2018. Kommunstyrelsen lämnar här sitt yttrande över 
revisionens iakttagelser. 
 
Kommunstyrelsen instämmer i bedömningen att andelen attesterade löner behöver öka och 
närma sig 100 procent. 
 
Utöver det arbete som redan i dag görs för att säkerställa att erforderliga kontroller och 
attesteringar av löneutbetalningar sker, genomför kommunledningskontoret just nu en 
utredning för att identifiera förbättringsområden i syfte att säkerställa rätt löneutbetalningar. 
Utredningen väntas lämna förslag till åtgärder under hösten 2018 för genomförande innan 
årsskiftet. Vidare ska rutinen för löneattesteringar ses över på längre sikt. Syftet är att det vid 
kommande upphandlingar av it-lösningar ska ställas krav på bättre stöd för attestförfarandet 
än vad nuvarande system tillåter. 
 
Från 2019 kommer kontroll av löneutbetalningar att föras in som ett kontrollområde i 
internkontrollplanen. Därigenom bör det också finnas jämföra nyckeltal som gör det möjligt 
att följa upp effekten av åtgärderna. 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
Marlene Burwick   Ingela Persson 
Ordförande    Sekreterare 
 






























	till_namnd
	ksn_brev
	Uppsala kommun Granskn rapp löner 2017 sign inkl missiv

