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pensionsredovisning (KS 2020.104)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av pensionshantering och 
pensionsredovisning som har genomförts av PWC, ett externt revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-03-06. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

 
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.

Beslutsunderlag
 Svar på revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 KS svar på PWC revisionsrapport om pensionshantering och pensionsredovisning
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionens granskning av 
pensionshantering och 
pensionsredovisning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av 
pensionshantering och pensionsredovisning som har genomförts av PWC, ett externt 
revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-03-06. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Handlingar
Kommunstyrelsens svar/yttrande på revisionsrapport

Revisionsrapport granskning av kommunens pensionshantering och 
pensionsredovisning
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Kommunstyrelsens svar/yttrande om 
revisionsrapport

Nedan redovisas revisionens synpunkter och bedömningar tillsammans med 
nämndens kommentarer. Därefter följer ett avsnitt om revisionens 
rekommendationer och nämndens åtgärder. Avslutningsvis presenteras en 
framåtriktad analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter /bedömningar utifrån uppställda kontrollmål

 Det finns ändamålsenliga rutiner för pensionsadministration och utbetalning 
av pensioner till anställda och förtroendevalda. 
Delvis uppfyllt
Det finns rutiner för flera moment men för vissa moment saknas skriftliga 
beskrivningar av kontroller och dokumentation.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer med att det finns hanteringsrutiner för flera moment men 
för vissa moment saknas det förnärvarande skriftliga beskrivningar av hur 
kontroller genomförs och dokumenteras. Skriftliga beskrivningar kommer att tas 
fram.

 Kontroller och avstämningar sker i syfte att säkerställa en korrekt 
pensionsredovisning.
Delvis uppfyllt
Kontroller och avstämningar sker men det saknas i flera fall möjlighet att 
återskapa genomförda kontroller.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kontroller och avstämningar sker i samarbete med KPA pensionshjälpen. Det går 
att återskapa genomförda kontroller om det skulle vara nödvändigt.

 Roller och ansvar är tydligt fördelade
Delvis uppfyllt
Personal som är involverad i pensionshanteringen har god kunskap om 
pensionsrutiner. Vi rekommenderar dock att en rollfördelning upprättas för 
en tydligare ordning och minskat personberoende.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer i att personal som är involverad i pensionshanteringen 
har god kunskap om pensionsrutiner. En skriftlig rollfördelning kommer att 
upprättas för en tydligare ordning och minskat personberoende.
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 Pensionsredovisning sker i enlighet med lagstiftning (LKBR) och 
rekommendationer från RKR.
Delvis uppfyllt
Pensionsredovisningen har till största del skett i enlighet med lagstiftning 
(LKBR) och rekommendationer från RKR R 10. Under 
förvaltningsberättelsen och uppgifter i not i delårsrapporten 2019 saknas 
ett fåtal begrepp och hänvisningar, varav vissa saker som saknades i 
delårsrapporten redan var planerade att läggas till i årsredovisningen.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer i att pensionsredovisningen till största del har skett i 
enlighet med lagstiftning (LKBR) och rekommendationer från RKR R 10.

Revisionens rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisionen kommunstyrelsen:

 Att tillse att en skriftlig rutinbeskrivning upprättas som tydliggör vilka 
kontroller som ska genomföras, vem som är ansvarig, vilka krav som ställs på 
dessa kontroller samt hur ofta de ska utföras. 

Kommunstyrelsens kommentarer: HR-avdelningen kommer under 2020 tillse att 
en skriftlig rutinbeskrivning upprättas som tydliggör vilka kontroller som ska 
genomföras, vem som är ansvarig, vilka krav som ställs på dessa kontroller samt 
hur ofta de ska utföras.

 Att tillse att checklistor finns för samtliga väsentliga moment i syfte att 
säkerställa spårbarhet i pensionsredovisningen och för att undvika ett för 
stort personberoende i hanteringen.

Kommunstyrelsens kommentarer: HR-avdelningen kommer under 2020 
tillsammans med KPA pensionshjälpen att ta fram checklistor för samtliga 
väsentliga moment i syfte att säkerställa spårbarhet i pensionsredovisningen och 
för att undvika ett för stort personberoende i hanteringen

 Att tillse att “RKR R10 pensioner” och “RKR Information Upplysningar om 
pensionsmedel och pensionsförpliktelser i förvaltningsberättelsen” följs.

Kommunstyrelsens kommentarer: Ekonomiavdelningen kommer följa “RKR R10 
pensioner” och “RKR Information Upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser i förvaltningsberättelsen” för årsredovisning 2019. 

 Att tillse att rutin införs kopplat till att identifiera slutregleringspremier. Till 
exempel bör en tydlig rutin för att registrera individer som fortsätter jobba 
efter 65 års ålder införas. 
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Kommunstyrelsens kommentarer: HR-avdelningen kommer under 2020 att ta 
fram tydliga rutiner tillsammans med KPA pensionshjälpen kopplat till att 
identifiera slutregleringspremier.

 Att tillse att rutin upprättas för kontroll av pensionsgrundande lön enligt 
lönesystemet jämfört med fakturaspecifikation från KPA.

Kommunstyrelsens kommentarer: HR-avdelningen kommer under hösten 2020 att ta 
fram en rutin för kontroll av pensionsgrundande lön enligt lönesystemet jämfört med 
fakturaspecifikation från KPA. 

Framåtriktad analys
De rutiner och checklistor som kommer tas fram under 2020 kommer ytterligare öka 
förståelsen för pensionsavtalens komplexitet och säkerställa att rutinerna är mindre 
personberoende. 

Genomgången har inneburit att vissa frågor som ska skötas av KPA pensionshjälpen 
kommer att förtydligats. Översyn kommer ske av skriftliga rutinbeskrivningar som 
tydliggör vilka kontroller som ska genomföras, vem som är ansvarig, vilka krav som 
ställs på dessa kontroller samt hur ofta de ska utföras.

Att följa rekommendationer från rådet för kommunal redovisning är viktigt för att ge 
en rättvisande bild av redovisningen.

Vi tackar för rapporten och kommer att använda den i vårt utvecklingsarbete.
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