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Utredning av löneadministration inom Ljusnarsbergs 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Personalchef Ann-Sofie Söderberg har inkommit med utredning daterad den 

30 juni 2015 rörande kommunens löneadministration. I utredningen konstateras att 

kommunens löneadministration i dagsläget är behäftad med diverse brister. 

Utredningen har utifrån de konstaterade bristerna undersökt tre alternativa 

organisationsformer av löneadministrationen: 

1. Gemensamt lönekontor med kommunerna i norra Örebro län (KNÖL) 

Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg. 

2. Ljusnarsbergs kommun har upprätthåller egen löneadministration. 

3. Ljusnarsbergs kommun ansöker om deltagande i det befintliga samarbetet 

Sydnärkes lönenämnd, vilken för närvarande består av kommunerna Kumla, 

Askersund, Lekeberg, Hallsberg, Laxå samt två kommunalförbund. 

Förslag 
Personalsekreterare Ann-Sofie Söderberg, med stöd av kommunchef 

Bo Wallströmer, föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om 

att ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden Sydnärkes lönenämnd. 

Allmänna utskottets föreslag 
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt föreliggande förslag. 

Utdragsbestyrkande 
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Personal- och löneavdelningen 
Personal- och löneenheten inom Ljusnarsbergs kommun ingår organisatoriskt i den allmänna verksamheten inom 
kommunen och har tillfrämsta uppgift att ge verksamheterna de verktyg och processer inom personal- och 
löneområdet som möjliggör och skapar förutsättningar för att verksamheterna ska nå målen. Enheten är indelad i 
två funktionsområden; Personal och Lön. 
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Ev. Diarenr 

Kommunstyrelsen 

Utredning av löneadministrationen inom Ljusnarsbergs kommun. 

Inledning 

Under våren 2014 initierades en utredning gällande Ljusnarsbergs kommuns 
löneadministrativa processer. Gemensamt med Aditro, kommunens leverantör av personal
och lönesystem, genomfördes en nulägesanalys. Nulägesanalysen belyser nuvarande 
organisation och styrning, processer och ansvarsfördelning, roller och ansvar samt IT-stöd. 
Syftet med nulägesanalysen var att ta reda på nuläget samt att utifrån analys ge förslag på hur 
kommunen kan effektivisera löneadministrativa processer för att frigöra tid till 
kärnverksamheten. Kaiiläggningen leddes av Aditros konsult, Anna Hemiksson, och 
genomfördes under våren 2014. Genom intervjuer och dialogmöten tillsammans med 
personalchef och kommunens lönehandläggare kartlades fördefinierade huvud- och 
delprocesser inom det löneadministrativa arbetsområdet. 

Nulägesanalysen visar att det firrns allvarliga kvalitetsbrister, kompetensbrister, brister i 
organisation och styrning samt bristande rutiner inom och mellan lön och IT, brister som 
tillsammans leder till ett ineffektivt arbetssätt för såväl kommunens lönehandläggare som för 
kommunens chefer. Även kommunens ekonomi- och personaladministrativa processer 
påverkas i negativ mening av kvalitetsbristerna. Bristerna innebär att viktig tid från 
kommunens kärnverksamheter försvinner vilket drabbar våra brukare. I förlängningen innebär 
det naturligtvis att även de som vi arbetar för drabbas - kommunens invånare. 
N ulägesanalysen i sin helhet återfirrns i bilaga l . 

Utöver nulägesanalysen har även en risk- och konsekvensanalys (bilaga 2) upprättast som 
belyser övriga processer inom det löneadrninistrativa området. Analysen påvisar brister i 
kompetens och hantering av viktiga stödsystem samt inom pensioner och försäkringar, vilket 
leder till liknande konsekvenser som beskrivits ovan. 

Resultat av tidigare studier 

År 2009 fick Örebro Läns kommuner, Örebro Läns Landsting samt Regionförbundet i 
uppdrag att utveckla samverkan mellan kommunerna. En förstudie genomfördes februari till 
april 2010 med syftet att utreda förutsättningarna avseende samverkan kring 
löneadministration där kvantitativa och kvalitativa effekter skulle belysas. Förstudiens 
slutrapp01t (2010-05-03, bilaga 3), indikerar att det vid samverkan finns potential både vad 
gäller kostnadsreduktion och kvalitativa fördelar för samtliga medverkande kommuner. De 
kvalitativa fördelarna som är viktiga att framhålla vid en sammanslagning är minskad 
sårbarhet i bemanning och långsiktig kompetensförsö1jning, möjligheter till garanterad 
servicenivå för support gentemot chefer och medarbetare, större möjlighet till utveckling och 
effektivisering av processer och arbetssätt vid hantering av större volymer, samt tillgång till 
specialistkompetens inom löneområdet och systemförvaltning. Studien som genomfördes vid 
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de1ma tidpunkt indikerar även att det finns potential till reducering av löpande årliga 
kostnader vid införande av ett gemensamt lönecenter för samtliga medverkande kommuner. 

Nuläge 

Ljusnarsbergs kommun har idag cirka 330 tillsvidareanställda medarbetare och cirka 
500 löner och arvoden utbetalas vatje månad. Personal- och löneavdelningen består av 
personalchef (1,0 åa), personal- och lönehandläggare (1,0 åa) samt en lönehandläggare (0,5 
åa), totalt 2,5 årsarbetare. Till löneenhetens arbetsområde kan härröras cirka 1,5 årsarbetare. 
Resursfördelningen till löneenhetens område är något oklar, anser jag. Den person som 
rekryterats till tjänsten som personal- och lönehandläggare har vid den tidpunkten fått 
uppdraget att stötta dåvarande personalsekreteraren i dennes arbetsuppgifter. Som 
personalchef anser jag att det är viktigt att tydliggöra vilka resurser som ska härröras 
personalarbete (HR, human resourses) och vilka resurser som ska härröras löneadministrativt 
arbete och systemförvaltning. 

Utifrån erfarenheter inom organisationen, genomförd nulägesanalys samt den risk- och 
konsekvensanalys som genomförts avseende övriga löneadministrativa processer och system 
är det tydligt att lönearbetet idag är en mycket skör tråd i organisationen och att våra 
löneprocesser varken är effektiva eller rättssäkra. Ljusnarsbergs kommun har mycket att vinna 
på ett samarbete. Inte minst finns kvalitativa fördelar såsom beskrivs i den slutrapport som 
genomfördes 2010, även kostnadsreducering kan ses på sikt. 

Under nulägesanalysen genomförande har personalchefen tillsammans med kommunchefen 
och den löneadministrativa personalen vägt för- och nackdelar med olika samverkans- och 
samarbetsformer såsom; 

I. Gemensamt lönekontor för KNÖL-kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg, Nora och 
Lindesberg. 

2. Egen lönehandläggning inom kommunen och Aditro ansvarar för systemförvaltning. 
3. Gå med i ett befintligt samarbete; Sydnärkes gemensamma lönenämnd som idag består 

av kommunerna Kumla, Askersund, Lekeberg, Hallsberg, Laxå samt två 
kommunal förbund. 
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Jämförelse av de olika alternativen 

Nedan redovisas kostnader utifrån de olika alternativen som undersökts. 

Behålla löneadministrationen inom Ljusnarsbergs kommun 
Direkta kostnader såsom databehandling, IT-konsulter, Licenskostnader 417 000 
Lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter 717 000 

Summa 1134 000 

Sydnärkes 2emensamma lönenämnd hanterar löneadministrationen 
Direkta kostnader (130kr/månad/lönespecifikatin x 12 månader) 780 000 
Lönekostnader/omställnings- och avvecklingskostnader som på sikt kan 717 000 
reduceras. 
I detta alternativ tillkommer årliga kostnader för kommunen i form av 
förtroendeuppdrag, ca l 500kr/ledamot/möte 

Behålla löneadministration inom Ljusnarsbergs kommun, Aditro 
ansvarar för systemförvaltning: 
Systemförvaltartjänst nivå 1 (22 OOOkr x 12 ) 264 000 
Lönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter 717 000 
Direkta kostnader såsom databehandling, IT-konsulter, Licenskostnader 417 000 

Summa 1 398 000 

Införandeprojekt (engångskostnad) 160 000 

Ett gemensamt lönekontor för KNÖL-kommunerna förutsättar att övriga KNÖL-kommuner är 
intresserade av ett samarbete vilket idag inte verkar vara fallet. Att köpa systemförvaltning av 
Aditro är det mest kostsamma alternativet. Dessutom krävs fortsättningsvis en hållbar 
bema1ming inom löneadministrationen. Att gå med i ett redan befintligt samarbete kan 
konstateras ge Ljusnarsbergs kommun stora kvalitativa fördelar, stor trygghetet och 
kostnadseffektivitet under införandeprocessen då erfarenhet av liknande övertagande films. 
Även kostnadsreducering kan ses på sikt. 

Slutsats 
Utifrån nulägesanalys, risk- och konsekvensbeskrivning av övriga löneadministrativa 
processer, tidigare utredning och egna erfarenheter inom organisationen ser unde1iecknad det 
som angeläget att Ljusnarsbergs kommun söker samarbete avseende löneadministration, 
systemförvaltning och pensionshandläggning. Inte minst är det angeläget utifrån en hållbar 
personal- och lönenhet då nuvarande organisation leder till kvalitetsbrister som drabbar våra 
verksamheter och i slutänden våra invånare. Ett samarbete innebär stora kvalitativa fördelar 
såsom beskrivs i slutrapporten från 2010-05-03; minskad sårbarhet i bemanning och 
långsiktig kompetensförsö1jning, möjligheter till garanterad servicenivå för support gentemot 
chefer och medarbetare, större möjlighet till utveckling och effektivisering av processer och 
arbetssätt vid hantering av större volymer, samt tillgång till specialistkompetens inom 
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löneområdet, systemförvaltning och pensioner. Att ansöka om medlemskap i ett redan 
befintligt samarbete kan konstateras ge Ljusnarsbergs kommun stora kvalitativa fördelar, stor 
trygghet och kostnadseffektivitet under införandeprocessen då erfarenhet av liknande 
öve1iagande redan finns. 

Förslag till beslut 
Personalchefen, med stöd av kommunchefen förespråkar att kommunen ansöker om att gå in i 
Sydnärkes gemensamma lönenämnd. 

Kopparberg den 30 juni 2015 

Ann-Sofie Söderberg 
Personalchef 
ann-sofie.soderberg@l j usnars berg. se 

Bilagor: 
Bilaga l; Nulägesanalys 
Bilaga 2; Risk- och konsekvensanalys avseende övriga löneadministrativa processer och 
system 
Bilaga 3; Slutrappo1i. Samverkan kring gemensam löneadministration, 20 l 0-05-03. 
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1. Bakgrund 

Ljusnarsbergs kommun gick i drift med Personec P september 2005. Det fanns då 3 personer på 
Löneavdelningen vilket också omfattar systemförvaltare och då skötte man även löner för även 
ett kommunalt bolag 

Under årens gång har Löneavdelningen minskat till 1Yz tjänst. 

Ljusnarsberg har märkt vid utbildnlngar, seminarium och konsultkontakter att de inte hanterar 
systemet på bästa sätt och därmed det mest effektiva sättet. Ljusnarsberg är på grund av 
ovanstående motiv i behov av en översyn av sina processer och har beställt en nulägesanalys med 
en genomgång av nuläge, börläge samt slutrapport av de personaladministrativa processerna. 

1.1 Syfte 
~ Syftet är att identifiera förbättringspotential i nuvarande lönehantering (nuläge) samt ta 

fram förslag på framtida hantering av de löneadministrativa personaladministrativa pro
cesserna (börläge). Ljusnarsberg har diskuterat olika möjliga lösningar. Samverka med 
annan kommun eller behålla lön lokalt och öka kompetensen. 

1.2 Mål 
~ Genomföra en nulägesanalys av nuvarande organisation, roller och processer och IT-stöd 

~ Identifiera ett effektivare arbetssätt med högre grad av automatisering för de administra
tiva PA-processerna. 

2. Beskrivning Ljusnarsbergs kommun 

2.1 Organisation och styrning 
I Ljusnarsberg finns en hög servicenivå ut mot chefer och medarbetare 

Ljusnarsberg har c:a 320 tillsvidareanställda och 500-600 löner utbetalas per månad. Alla 
månadsavlönade har självservice, men självservice används i väldigt liten grad av chefer då 
systemet är extremt strypt av funktioner 
Av denna anledning inkommer en del arbetsuppgifter från verksamheterna via internpost, mail 
och telefon. 
Timavlönade och uppdragstagare har ej tillgång till självservice. 

2.2 Processer och ansvarsfördelningen 
Processer och ansvarsfördelning ligger idag på Löneavdelningen samt den enda personalaren i 
kommunen. Cheferna gör idag väldigt lite av processerna och det ger med sig en känsla av 
okunnighet och rädsla från Löneavdelningen att lägga ut mer funktioner till verksamheten. 

2.3 Roller och ansvar 
De centrala rollerna på personalenheten består av 1Yz löneadministratör, 1 personalsekreterare/ 
personalchef totalt 2Yi person. 

Aditro - kurs.se@aditro.com - www.aditro.com/se 
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De roller som finns i verksamheterna är; Medarbetare och Chef. 

2.4 IT-stöd 
Ljusnarsbergs kommun har avtal med Hällefors som sköter driften av servrar. Det finns även en 
liten del av It som sköts lokalt i form av ad-kopplingar. 

Neptune underhålls av Löneadministratörerna. 

3. Nulägesanalys 
Analysen genomfördes den 4-5 Mars 2014 genom intervjuer med löneadministratörer och 
personalsekreterare. Kartläggningen utgick från fördefinierade huvud· och delprocesser enligt 
Aditros modell 

Personalen visade ett stort engagemang och deltog på ett fantastiskt sätt med att försöka 
beskriva nuläget och de flera olika arbetssätt som idag råder. 

Det blev tydligt flera gånger under analysen att det finns kunskapsluckor lite här och där hos den 
löneadministrativa personalen, vilket också var en av anledningarna att man ville göra en 
kartläggning. Under avsnitt 4.? specificeras områden där kunskapen bör kompletteras. 

Genomgående kan sägas att nuvarande arbetssätt innebär att Löneavdelningen inte arbetar på 
ett effektivt sätt. 

Vi ser behov av att tydliggöra processerna för chef. 

4. Utvecklingsområden för Ljusnarsbergs kommun 

4.1 Standardpaket 
I det förslag av standardpaket som vi tagit del beskriver varje paket vilket ansvar medarbetare, 
chef/chefsstöd samt personalenheten har i löneprocessen. Vi anser att ytterligare punkter bör 
tilläggas för att tydliggöra ansvaret per roll både ur ett arbetsrättsligt och ekonomiskt perspektiv. 

Hänvisa till punkter senare i dokumentet 

Allt för att minska de kvalitetsbrister som finns idag både vad gäller anställningsbevis, löneskulder 
och obeviljade poster. 

4.2 Processkartor 
Vi rekommenderar även att processkartor ritas för att tydliggöra vem som gör vad. Ljusnarsberg 
har mycket att vinna på en tydlighet och att skapa ett mera effektivt arbetssätt i de personal
administrativa processerna. 

Förslag på processkarta för nyanställning och tid· och avvikelserapportering bifogas. Det som är 
viktigt att tänka på är att börja med ett par processer där man har mycket att vinna på att skapa 
en tydlighet i organisationen och minska antal manuell rapportering. 
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4.3 Förslag på förtydligande av ansvar 

Det är mycket viktigt att ansvaret i rollerna utgår från gällande attest-/delegationsordning inom 
kommunen. 

Nedan följer ett förslag hur ansvaret för rollerna medarbetare och chef kan se ut och som brukar 
uppskattas av revisionen vid intern kontroll. 

Medarbetarens ansvar i Självservice 

» Du har ansvar för att rapportera avvikelse gentemot ditt schema i direkt anslutning till att 
avvikelsen uppstått. Avvikelsen kan vara i form av tex frånvaro, avvikande tjänstgöring 
såsom beordrad övertid eller fyllnadstid. 

» Du har ansvar för att ledigheter så som semester, kompledighet, tjänstledighet och 
flexledighet sker i god tid så att din chef kan bevilja eller avslå ansökan. 

» Du ansvarar även för att dina kontaktuppgifter är korrekta så som adress, telefonnummer 
och uppgifter om anhörig. 

» Du har ansvar för att i god tid lämna in förlängning av ledigheter till din chef så att korrekt 
schema ligger i Självservice. 

» Det är förbjudet att lämna ut sitt användar- id till någon annan person för rapportering. 

Chefens ansvar i Självservice 

» Du har ansvar för att löpande bevilja/attestera medarbetarnas avvikelse gentemot 
schema. 

» Du har ansvar för att kontinuerligt bevilja/avslå begäran om ledigheter så som semester, 
kompledighet, tjänstledighet och flexledighet. 

» Du ansvarar för att attestering ej sker i Självservice innan underlag inkommit till dig fört 
ex personliga utlägg. 

» Du har ansvar för att i god tid lämna in förlängning av ledigheter, förändringar av arbetsti
der som påverkar schemat till löneenheten oavsett vem som utför arbetsuppgiften hos 
dig. 

» Du ansvarar för att dina medarbetare får introduktion i Självservice. 

» Du har ansvar för att dina medarbetare följer de rutiner som gäller för Självservice. 

» Det är förbjudet att lämna ut sitt användar-id till någon annan person för rapportering 

4.4 Systemförvaltning 
Idag finns 1Yi person som arbetar som systemförvaltare Detta är samma personer som är 
Löneadministratörer. 
Det kan finnas behov av att en av löneadministratörerna idag, får en ny roll som systemförvaltare 
på mer timmar än vad som är avsatt i dagsläget. Denna roll behövs då systemet är eftersatt. 
Rollen kan innebära att en ökad systemförståelse kan tillföras. 

Under processkartläggningen identifierade vissa uppgifter som systemförvaltarna behöver gå 
igenom för att underlätta lönehanteringen. Nedan följer några exempel; 

./ Bygg upp reseräkning så att utlägg och flerdygnstraktamenten finns med och kan ansökas 
av medarbetare. Idag sköts detta på papper och läggs in manuellt i systemet av Lön 

Aditro - kurs.se@aditro.com - www.aditro.com/se 

(I Aditro 



./ Bygg upp förtroendemannarutinen 

./ Genomgång av kontroller (nya, ändringar, ta bort) 

./ Rutin hur bearbeta LAS bakåt i tiden 

./ Bygga upp filtrering 

./ Lägg ut fler orsaker i självservice 

./ Bygga upp fasta rapporter i Utdata och publicera till chefer som webb rapporter 

./ Genomgång av Neptune 

./ Genomgång av tabellverket 

./ Loggning, underhåll av applikationsloggar i Neptune 

5. Kompetens 
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Under processkartläggningen blev det tydligt för mig som intervjuare och personalsekreteraren 
att fördjupade kunskaper krävs för löneadministratörerna men även för chefer. 

Vi rekommenderar en fördjupningsutbildning för löneadministratörer med bl a följande innehåll; 

./ Anställning (avslutning, återanställning, anställningsdatum, anställningsbryt, anteck
ningar) 

./ Schemahantering (nya, förändringar, placeringsscheman, anteckningar)! Personec P 

./ Frånvaro (kvot från anställning, partiell frånvaro/placeringsschema, bevakning FK, nya 
kontroller, anteckningar) 

./ Ackumulatorer (ändringar, uppdateringar, vad händer/påverkan) 

./ Reseräkning (nya orsaker för utlägg, endagstraktamente "bygga om") 

./ Förtroendemannarutinen 

./ Rapporter, Utdatarapporter 

./ Rättelse (repetition, tex schemaändring bakåt i tiden, uppdatera anställningstid bakåt i 
tiden) 

Vi rekommenderar följande innehåll till en repetitionsutbildning för chefer som bör vara kopplad 

till standardpaketen; 

./ Beslut (obeviljade poster hur hantera, partiell frånvaro med kvot från anställning, awi-

kande tjänstgöring) 
./ Registrering av anställning (vad är viktigt att tänka på) Här behövs filtreras 
./ Schema (grund-, placering- och beredskapsschema, vad är viktigt att tänka på) 
./ Rapporter (goda exempel på användbara rapporter) 
./ Utdata-
./ Chefens uppföljningsansvar (kontroller, löneskulder) 

När det gäller chefsutbildning så är förslaget att konsult håller i första utbildningen, dag 2 tar Lön 
över och efter detta sköter Ljusnarsberg detta själva. 
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Bilaga 1- Modell för 

Bilaga 2 -

Bilaga 3 - Material från intervjuerna 

Processområde 1: Administrera anställning 
Nyanställning 
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• Rollen chef kan idag inte lägga upp anställning, utan skickar in många gånger ofullständiga 

bevis. 

• Påskrivit anställningsavtal skickas till lön, lön kvalitetssäkrar att allt är korrekt registrerat i 
P i förhållande till avtalet. Många gånger får Lön kontakta chef med frågor om 

anställningsuppgifter 

Förbättringsmöjligheter 

• Använda filtrering. Vilket gör att det blir en enklare och smidigare anställningsrutin 

• Lön gör schema i Puzzel som exporteras till en mapp, importeras till P, kopieras och sedan 

knyts. Vissa enheter skickar in schema vid förändringar, finns generella scheman för 
kontorspersonal (07.30-16.30). Nackdelen är att schema oftast knyts om i 

grundanställningen vilket skapar många anställningsbryt som medför svårigheter vid filer 
från förhandlingsverktyget. 

• När vi beviljar måste detta finnas ett avtal, tydliggöra rutin. 

Börläge 

• Tydliggöra anställningsprocessen. Ändra anställningsbevisen samt integrera bevisen till 

Personec P 

• Standardiserad schemablankett för ändringar och nyanställda. 

• Finns det behov av schemaläggare ute i verksamheten 

• Manual, utbildning till schemaansvariga vad som gäller vid nya scheman, schemaändring 
och placeringsscheman. 
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Ändring av anställning 

• Lägger sällan upp ny anställning vid nytt anställningsavtal med samma förutsättningar 
men med högre eller längre syssgrad eller förändring av befattningsbenämning 

Förbättringsmöjligheter 
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• Vi gör för mycket för cheferna inför lönebryt. En del lägger in för att lön ska utgå. Behöver 
vara tydliga. 

• En hel del fel, finns kvalitetsbrister 

Börläge 

• Rutin för ändringar av anställningar måste tydliggöras. Krävs det någon slags blankett? 
Ändring av anställnlngsuppgifter. 

• Alla underlag ska vara påskrivna innan ändring av registrering sker av löneadministrat
lönen inför lönebryt. Alla arbetar utifrån de stoppdatum som gäller både inom löneadmi
nistrationen och från förvaltningarna. 

Avslut av anställning 

• Görs bara på lön. Blankett ska skickas in så att löneadministratörerna kan kvalitetssäkra. 

• Mycket kvalitetsbrister, mycket merarbete med att rätta, då förlängningar inkommer 
sent, information av avslut inkommer försent 

• Bevakningsdatum på vikariat. 

Förbättringsmöjligheter 

• Bevakningsfältet 

• Funktionen att lön inte ska gå ut (företagstabell ) 

• Anteckningar används inte (syns inte automatiskt). 

Börläge 
• Rutin för avslut av anställningar måste tydliggöras för att minska kvalitetsbristerna. Krävs 

utbildningsinsatser för chefer. 

• Bevakningsdatum bör användas enligt styrande för lön och semester för vikarie 
(Företagstabell ). Blir då enklare att kontrollera vikarier och göra avslut i rätt tid. För avslut 
av vikariat gällande vilande TV i botten gäller att använda sig av anteckningar. 

Hantera intyg 

• Använder inte beställningsmodulen i P. 

• Arbetsgivarintyg sköts av löneadministrationen. Uppdaterar 

• anställningstld vid verkställan av lön! 
Löneadm kör LAS-bearbetning i samband med verkställande av lön för innevarande och 

föregående månad. 

• Tjänstgöringsintyg som finns i P används inte idag 
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Förbättringsmöjligheter 

• Varje månad köra Lasen tre månader bakåt i tiden för att uppdatera anställningstid. 
Köra lasen tillbaka hela året 2 ggr per år. 

Börläge 

• Anställningstiden måste uppdateras. Lön kör LAS-bearbetning i samband med 
verkställande av lön för innevarande och föregående månad. 
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• Om ändringar sker längre bakåt i tiden än föregående månad måste LAS-bearbetning ske 
för fler månader än innevarande och föregående. Upprätta rutin på lön. 

Processområde 2: Indata till lön 
Administrera schema 

• Möjlighet till att göra schema i P finns inte hos chef 

• Grundschema görs på lön utifrån anställningen uppgifter 

• Finns både generella och individuella grundschema 

• PL-schema kommer in via Puzzel. 

• Ingen gör PL-schema ute i verksamheterna 

• jourschematider läggs in manuellt 

• Finns schemalösa personal. Timavlönade 

• Schema kan ligga på en gren och anställningen på en annan gren (OID). 

Förbättringsmöjligheter 

• Bygg schema i Personec P, finns kompetensbrister 

• Vid stora schemaändringar bakåt i tiden, hur hantera? Kompetensbrister i rättelse 
(genomgång rättelsematerial). 

• Öppna i nytt fönster 
Börläge 

• Utbildning för chefer (schemaläggare)för att minska kvalitetsbrister. 

• Schemablankett bör upprättas om schema ska skickas in till Lön. 

• Om schema och anställning inte ligger på samma organisatoriska gren kan bemanningen 
bli svår att följa upp. 

• Fördjupningsutbildning för löneadministratörer 

Tid- och avvikelserapportering 

• Medarbetarna registrera awikande tjänstgöring. 

• Medarbetare lägger in extra tid i pengar och extra tid i tid, Kurs,konf tid eller pengar 

Förbättringsmöjligheter 

• Anställningstid behöver bli uppdaterade (spara i anställningsruta) 

• ATL uppdatering 

• Genomgång rättelsematerial 
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Börläge 

• Chefer måste ansvara för att söka på Ej beviljade så att det inte finns äldre poster än 
föregående månad. 

Avdrag, ersättningar och förmåner 

Förbättringsmöjligheter 

Börläge 

Resor och utlägg 

• Manuell hantering av resor. 

• Vill lägga ut registrering, men är inte så idag utan sköts av löneadministrationen 
Verifikatet förvaras hos Lön i dagsläget 

Fö rbättri ngsmö ilighete r 

• Lägga upp reseparameter för kilometrar och traktamente 

• Kilometerersättning lades in i självservice 5/3-2014 

• Börläge 
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• För att hantera utlägg och endagstraktamente krävs att ny förrättningstyp byggs upp vil
ken kan göras av systemförvaltarna/Lön 

Administration av längre frånvaro 

• Hanteras olika. Medarbetare kan lägga in i självservice. Chefen har inte fler orsaker än 
medarbetaren. 

• Har valt att inte lägga ut 5 orsaker i självservice. 

• Blir mycket fel då cheferna har möjlighet att bevilja alla utan att titta i/på posten 

• Kvot mot anställning glöms ofta att fylla i. 
• Sjukfrånvaro som inte beviljas går inte över till FK. Detta sköts manuellt 

Förbättringsmöjligheter 

• Översyn av varnings- och felsignaler. 
• Kontroll mot omfattning "signal personen behöver PL-schema". 

• Maskinell rutin för hantering av FK-uppgifter 

Bärläge 

• översyn av varnings- och felsignaler så att dessa är relevanta 

• Kontroll kan byggas mot omfattning. 
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• För frånvaro som inte kan registreras i självservice av medarbetaren tydlig blankett så att 
Lön väljer rätt frånvaroorsak i självservice 

• Utbildning till chefer i frånvaroorsaker och vikten av alla bockar som måste tas hänsyn till 
placeringsschema, kvot från anställning, beviljande av sjukfrånvaro. 

Förtroendemannarutinen 
• 1 på lön lägger in alla arvode i Tillägg/avdrag 

• Reseräkningarna sköts av lön via Tillägg/avdrag 

Börläge. 

• Kilometerersättning samt alla arvoden kan registreras via förtroendemannarutinen 
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Processområde 3: Lönebearbetning 

Registrera och bearbeta indata till lön 

• Timavlönade har inget användarid och kan inte själva rapportera i självservice. 

• Tjänstgöringsrapport T3 skickas via chefen till löneadministrationen. Finns webbformulär 
för denna hantering. 

• Korrigeringar av lön tex bakåt i tiden sker av lön 

• Löneadministrationen läger in konteringar 

Förbä ttri ngsmö jl ighete r 

• Timrapportering via webb med en webblänk. Inloggning utan AD. 

• Utvecklingsområde ?? 

Börläge 

• Minskning av manuell hantering av timavlönade så att rapportering kan ske i självservice. 

• Funktionen Tid kan användas så att registrering kan ske via flexklocka eller via dator. 

• I Neptune kan person läggas in som lokal användare (utan AD-konto) som sedan ger till
träde till självservice. Kan bygga en snäv roll för enbart rapportering av tid via awikande 
tjänstgöring. 

Prel lönearbeta, kontrollera och korrigera 
• Lönebearbetning sker med automatik varannan kväll (driftkalendarium) .. Om man inte 

• Har 1-2 dagar för kontroll inför verkställande av lön 

• Cheferna stängs INTE ute 
• Chefen tar inte ut några kontrollrapporter på tex obeviljade poster. 

Fö rbättri ngsmö ilighete r 

• Klargöra rutin för bearbetning 

• Helst 3 arbetsdagar för kontroller 

• Finns mycket obeviljade poster 

• Stäng ute cheferna och ge en LÄS roll 

Börläge 

• Daglig kontroll och korrigering av fel- och varningslista för att minska arbetsanhopning i 
samband med lönebryt. 

• Manuell lönebearbetning bör ske så fort ändring är gjord så att alla kan se genomförda 
ändringar. 

• För att minska obeviljade poster viktigt påpeka vikten av attestering i tid för chefer. Även 
information på intranät c:a 1 veckan innan lönebryt att attestering måste ske. I början 
kanske det ska gå mail till alla chefer. 
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Verkställa lön 

• Fel/varningslistor kontrolleras av lön. Lön kontrollerar också konteringsun
derlag/differenser 
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• Nettosumma bemyndigas hos Nordea och ligger kvar i systemet på verkställd lön. Kör inte 
ut printscreen med summa och loggfiler som underlag till avisering för utbetalning. 

Bärläge 

• Vid intern kontroll (revision) kan revisorerna kräva att printscreen med lönesumman och 
loggfiler samt påskriven rimlighetsbedömning ska köras ut och arkiveras som ett underlag 
för löneutbetalning. Rimlighetsbedömningar finns inte dokumenterade. Finns något i 
dokumentplanen? 

• Rimlighetsbedömning av lönesumma bör göras. 

• Bör alltid vara 2 stycken vid verkställan. 

Övrig löneadminlstration 

• Manuella utbetalningar (papper) kommer attesterade till löneadministrationen 

• Extrautbeta lningar en gång per månad, utbetalning c:a den S:e. 

• Har månad 13-körning (i början av januari) ?? 
• Sker förskott av lön och isåfall hur är rutinen? 
• Lön registerar kronofogdebeslut i P. Mycket arbete med att ta ut rapporter. 

• En del skulder, mestadels fel ute i verksamheterna, orsak för sent inkomna beslut. 

• Finns det en skuldprocess ??Innan lönebearbetning ta ut rapport löneskuld. Efter 
bearbetning ny lista. Skickas info-brev t ill medarbetarna? 

• Månaden efter kan man göra om det till en faktura. Tittar i frånvaro varför skulden 
uppstått. Kan dra mot nästkommande lön. 

Förbättri ngsmöilighete r 

• Intyg från P som kopplas till personen 

• Blankett för AMOS på FK, finns digital blankett? 
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Bärläge 

• Skuldprocess? 

• 
• Lägg aldrig anställningsbryt framåt i tiden, skapar merarbete om ytterligare anställnings

bryt sker innan detta datum med " backningar". Kan också skapa problem vid överföring 
från förhandling. Kan bli fel vid uttag av statistik. 

• Lägg in utvärderingsuppgift på AMOS 

• Anteckning bör användas för att underlätta manuell bevakning av datum på tex AMOS 

Årsrutiner 

• Semesteromställning, ferieomställning. Gör många kontroller innan. Går på seminarium 

• Semesteromställning PAN-anställda 1 ggr/år enligt SEML. 

• Timmisar får semesterersättning på sjuklön 1 ggr/år 

• Måste kontrollera tjänstgöringsdagar mot arbetsåret för uppehållsanställda. Måste ändra 
faktor på de som fyllt år (40). Mycket arbete i maj. 

• Hur ni tar hand om ändringar av årsarvode.? 

Förbättringsmöjligheter 

• Timavlönade kan få semesterersättning direkt (beställa orsak) 

Bärläge 

• Beställ orsak så att timavlönade får semesterersättning direkt 

• Upprätta en gemensam årskalender mellan lön, chefer samt medabetare där det tydligt 
ska framgå vad som förväntas av de olika rollerna och ör att planera "topparna" 

Processområde 4: Utdata från lön 
Leverera utdata och statistik internt 

• Lön tar hjälp av konsult för att bygga rapporter, men har ingen egen kompetens att bygga 
rapporter 

• Vi kan inte guida cheferna vi är dåliga på utdata, därför är inga rapporter utlagda. Lön 
skickar rapporter på fil till chefer varje månad. 

• Statistik och andra rapporter skickas ut efter förfrågan 

Lagstadgad rapportering och statistik externt (via mail från systemförvaltarna) 

• Underlag till kronofogden 

• Support till cheferna avseende utdata behöver kompetenshöjas. Konsult från Aditro har 
byggt de flesta rapporter tillsammans med Ljusnarsberg. 

• Ansvar för novemberstatistik har legat på Lön 

• Lön skickar statistik till SCB. 

Förbättringsmöjligheter 
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• Rutin för hur rapporter ska användas/bli ett verktyg för cheferna 
• Utveckling och hjälp att bygga webbrapporter från både Aditro och Ljusnarsbergs sida 

skulle vara en välkommen förbättring. 

Börläge 

• Utbildning till chefer för hur rapporter ska användas/bli ett verktyg för cheferna 

• Utbildningsinsatser krävs för löneadministrationen för att kunna guida/supportera che
ferna och utdata 

• Ingen rapportering ska ske per fil till cheferna utan de ska hämta rapporterna själva. 

Processområde 6: Support och systemförvaltning 
Hantering v frågor och ärenden från verksamheten gällande löneprocessen 

• Lön tar samtalen från medarbetarna. Medarbetaren vänder sig i nuläget också till lön 

• Support alltid öppet. 

Börläge 

• Guida chefen i systemet, gör inte för chefen . Blir cheferna duktigare i systemet, minskar 
behovet av support 

• Ha fler utbildningar. Korta sådana. 

• Om rättelseblankett finns kan man följa vilka chefer som återkommer ofta och kan då 
erbjuda utbildningsinsatser. 

• Tabelluppdateringar görs av Lön. Tycker det är svårt att veta hur nya orsaker ska 
uppdateras i tabellverket 

Börläge 

• Införa telefontider så att Lön kan få ostörd tid vid viktiga bearbetningar 

• Konsultkontakt vid tabelluppdateringar tills Lön känner mer säkerhet i detta. 

Kontohantering, Neptune 
• Lön lägger upp behörighet till medarbetare och chefer. 

Börläge 

• Tydlighet och bättre rutiner mellan Lön och IT på vad som gäller för behörigheter vid 
låsning av konto. Lokala behörigheter sköts av lön. Ad:t sköts av IT. 
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,_. ________ .. _ 
Risk- och konsekvensanalys avseende processer inom det löneadministrativa område Anl<. 2015 -06- 3 0 
(ej Personec P) inom Ljusnarsbergs kommun, 2015-06-23 ·-----

V/1cf°Ksi"f <6Cf MP 1~:]_ __ 
Risk/Brist 

WinLAS 
Personalsyst em för LAS-hantering. 

Endast tankningar genomförs, ingen 
har kunskap om systemet och dess 

funktioner. 

Systemförvaltare finns ej utsedd. 

Schema 
Idag används ett system (Pusse l) 

utan licens och inga uppdateringar 
görs av systemet. 

Systemägare finns ej. 

Pensioner 
Brist i kompetens om pensioner 

Försäkringar 

Manuell hantering där lön ansvarar 

för att anmäla. 

Självservice 
Chefer har brist i kunskap om hur 

systemet kan användas. 

Meda rbetare har brister i vi lka 
funktioner som ska användas. 

Konsekvens 

Syst emet underhålls inte alls och dess funktioner används 
inte, tex varsellisto r, LAS-listor, tjänstgöringsintyg mm. 

Chefer hanterar inte WinLAS utan PC servar med listor. 
Brister i kompetens när medarbetare och chefer frågar om 

sin anställningstid, LAS-listor mm. 

Systemet är inte uppdaterat med t ex anstä llningst id 
gä llande tidigare Fastighetsbolagets anställda och därmed 

blir LAS-listor felaktiga. 

Svårigheter att veta vilka som ska ha 25-års gåva ef tersom 

systemet ej används som det ska. 

Om systemet kraschar har vi inget system för scheman. 

Samtlig personal m åst e ha ett schema för att löner ska 
kunna hanteras. 

Bristande information och service till våra medarbetare. 

Går att anmäla via webben och lägga större ansvar på våra 
medarbetare och fackl iga organisationer och/eller utse 
försäkringsrådgivare i organisationen. 

Chefer och medarbetare skickar blanketter, mejl eller ringer 

lönehandläggarna gällande sådant som går att hantera i 
sjä lvservice. Tid och resurser läggs på fel saker. 


