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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat

lönehanteringen i kommunen. Syftet med uppdraget är att bedöma om den interna

kontollen avseende granskade delar i lönehanteringen i kommunen är tillräcklig.

Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2013.

Granskningen har genomförts genom analys av rutinbeskrivningar och intervjuer

med berörda tjänstemän samt registeranalys. Arbetet med lönehantering hanteras

av ett flertal tjänstemän och verksamhetschefer med avgränsade arbetsuppgifter

och ansvar.

I granskningen har vi granskat ett antal rutindokument för hantering av löner som

anger vilka kontroller som ska genomföras för att i möjligaste mån säkerställa att

korrekta löner utbetalas. Genom att kommunen använder sig av självservice för

rapportering av löner sker istället attest för rapporteringen av ansvarig

verksamhetschef digitalt. De dokument som finns är i huvudsak förmedlade och

tillgängliga för berörda i kommunen samt att det finns ett stort antal rutiner och

dokument för stöd i hanteringen, på kommunens intranät. Uppstår problem eller

tolkningsfrågor kontaktas i första hand verksamhetschef för bedömning och beslut.

Rutinen för hantering av löner i kommunen bedömer vi utifrån genomförd

granskning som väl fungerande.

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi enligt nedan:

 Vi ser gärna att det analysprojekt som utfördes 2010 följs upp. Enligt vår

bedömning skulle en uppföljning och utvärdering av det projektet stärka

kommunens processer och rutiner ytterligare.

 Det skriftliga rutindokumentet som används vid kontroll av löneunderlag

bör uppdateras för att innefatta flera kontrollmoment bl.a. avseende kontroll

av höga löner.

 Rutindokumentet kan med fördel uppdateras för att även innefatta

avstämningar av obekväm arbetstid och ersättning för den.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Kommunen är en stor arbetsgivare vilket medför ett stort ansvar mot anställda,

medborgare och övriga intressenter. Med många anställda följer även stora

kostnader och eventuella brister avseende löner, ersättningar med mera, kan därför

få stora konsekvenser både finansiellt och förtroendemässigt.

1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma om den interna kontrollen avseende granskade

delar i lönehanteringen i kommunen är tillräcklig genom kontrollmål enligt nedan.

 Finns aktuell löneprocess och rutiner, inklusive kontrollmoment, tydligt

beskrivna?

 Finns rutiner för uppföljning av frånvaro?

 Anställda med mycket övertid

 Höga respektive låga bruttolöner är rimliga

 Ersättning för obekväm arbetstid är rimlig

 Heltidsanställda arbetar ej fyllnadstid

 Antalet sparade semesterdagar överstiger ej 40 dagar.

 Personer med förtidspension, nedsättning eller jämförbart, har reducerad lön i

motsvarande omfattning.

 Det är korrekt att flera personer med samma utdelningsadress är inlagda i

personregistret.

 Lön betalas inte ut efter datum i ”Anställd tom”.

 Makulering, justering och korrigering sker i ”normal” omfattning.

1.3. Metod
Granskningen har utförts genom intervjuer med berörda tjänstemän, analys av

relevanta dokument och rutinbeskrivningar samt registeranalys.

Rapporten är faktagranskad av personalavdelningen.
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2. Granskningsresultat

2.1. Förutsättningar
Hammarö kommun använder sedan 2005 lönesystemet Personec P för registrering

av löner. Systemet kompletteras med ett självservicesystem som innebär mindre

manuell hantering och färre blanketter. Till lönesystemet har kommunen även

kopplat ytterligare ett antal moduler med fokus på särskilda områden i hanteringen.

I tillägg har kommunen även ett system för vikariehantering.

Lönearbetet i kommunen är centraliserat till en grupp där varje administratör

ansvarar för ett avgränsat löneområde. Av kommunens ca 1 100 anställda är fyra

PA- och lönehandläggare, assistenter eller systemförvaltare (3,5 tjänster) som är

involverade i den centrala hanteringen av löner. Ute i verksamheterna finns

verksamhetschefer med rapporteringsansvar för bl.a. löner. I och med att

kommunen använder sig av självservice består verksamhetschefernas uppgift inför

månadens körning i huvudsak av att se till så underlagen är attesterade och

godkända för att en enkel hantering och utbetalning ska kunna ske. I huvudsak är

inflöden avseende indata automatiserade men det förekommer även viss manuell

hantering beroende på vilka rutiner respektive område har utarbetat.

Lönehanteringen kan sägas bestå av:

Erfarenhetsnivån är varierande i organisationen kring hantering av löner. Sektionen

för lönehantering på personalavdelningen har under den senaste tiden genomgått

ett antal förändringar vilket fortsättningsvis pågår men förhoppningen är att

enhetens medarbetare blir mer permanent inom en snar framtid.

Bedömning

Eftersom en stor del av kommunens tidsrapportering sköts genom självservice

behövs en kontrollfunktion för att i möjligaste mån säkerställa att felaktigt underlag

inte rapporteras. Kontrollfunktioner finns upprättade och arbete med

vidarutveckling av de kontroller som genomförs, görs kontinuerligt. Arbetet är av

särskilt stor vikt när en verksamhet och funktion utsätts för utmaningar i form av

personalomsättning och ändrade strukturer.

Rapportering Attest Kontroll Utbetalning
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2.2. Löneprocess, rutiner, och kontrollmoment
Under 2010 genomfördes ett analysprojekt för att arbeta fram en kartläggning och

effektivisering av lönehanteringen. Resultatet av den visar att det finns ett antal

åtgärder som bör till för att effektivisera och avlasta handläggarna.

Som ett resultat av projektet struktureras kommunens process och hantering av

löner. Processen utvärderas utifrån identifierade risker. Utifrån

konsekvensanalysen utarbetas ett nytt förhållnings- och arbetssätt för att i

möjligaste mån ta tillvara på de förutsättningar som finns. Förslag på hur

processerna ska kunna förbättras redovisas på delprocessnivåer med avgränsning

för vart ansvaret ligger, verksamhet eller lönegrupp, för att tydliggöra strukturer

och ansvar. Det framtida scenario analysen mynnar ut i redogör relativt klart vilken

process respektive område har samt tydliggör gränsdragning för ansvar inom dessa

områden.

Analysprojektet utmynnade i att ett kontrolldokument arbetades fram där ett antal

kontrollmoment finns fördelade på när i tiden de ska stämmas av. Några

kontrolleras vid varje löneavstämning, några i perioden mellan avstämningar samt

några kopplade till andra återkommande händelser under året, exempelvis

semesterdagsavstämning med flera. Ett revisionsdokument med överenskomna

fokusområden tas även fram som enligt rapporeten ska uppdateras årligen.

I kommunens intranät finns även ett antal dokument för stöd i vissa specifika frågor

eller områden som är tillgängligt för alla. Det kan vara guider, lathundar, e-

learnings för system och hantering samt att det i systemet finns inbyggda guider för

stöd. Kommunen har dock valt att istället för att upprätta skriftliga rutiner fokusera

på utbildning och kommunikation. Inom lönegruppen genomförs kontinuerliga

Personecträffar för genomgång av aktuella frågor och fokusområden. Träffarna

sker med en viss kontinuitet på ungefär varannan vecka. Förutom rena

Personecfrågor kan det vara aktuellt med en uppdatering på t.ex. avtalsområden.

Den som inte kan delta är skyldig att informera sig om vad som togs upp i mötet.

Bedömning

I upprättat analysdokument finns en tydlig ansvarsfördelning mellan verksamhet

och lönegrupp om vad som åligger vem. Kontrolldokumentet anger i huvudsak även

vem som har ansvar för att området kontrolleras vilket vi bedömer som positivt ur

ett internt kontrollperspektiv. Arbetet med att vidarutveckla och anpassa

kontrollerna sker enligt uppgift löpande i verksamheten för att anpassa till de behov

som identifieras.

Rekommendation

Vi ser gärna att det analysprojekt som utfördes följdes upp. Enligt vår bedömning

skulle en uppföljning och utvärdering av projektet stärka kommunens processer och

rutiner.
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2.3. Rutiner för uppföljning av frånvaro
Frånvaro är utifrån framtaget kontrolldokument Kontroller 2013 ett viktigt

kontrollmoment och inför varje månads löneavstämning kontrolleras bl.a.

omfattning av frånvaro för att säkerställa att det inte är i orimlig omfattning. Skulle

en sådan avvikelse observeras tar ansvarig handläggare kontakt med

verksamhetschef eller om det är ett uppenbart fel, kontakt med den anställde.

Frånvarofaktorer kontrolleras och justeras vid avvikelse, föräldraledighet stäms av

för att se att det är rätt kodat i systemet samt att det även finns ett kontrollmoment

för om frånvaron överstiger 14 dagar liksom kontroll av frånvaro med läkarintyg.

Bedömning

Vi har i granskningen observerat att ett antal kontroller som berör frånvaro i någon

form stäms av, rimlighetsbedöms och kompletteras vid behov. Vi bedömer

hanteringen som god.

2.4. Anställda med mycket övertid
Något kontrollmoment för anställda med mycket övertid finns inte i

kontrolldokumentet. Däremot stämmer verksamhetscheferna enligt uppgift av

övertid genom utdrag av listor från personalsystemet samt att ansvarig

verksamhetschef måste attestera uppgiften innan underlaget går vidare för

hantering inför utbetalning av lön.

Bedömning

Ett antal kontrollmoment finns kopplade till hantering av övertid även om det inte

finns angivet i kontrolldokumentet. Vi bedömer utifrån verksamhetschefernas

ansvar och översyn, kontrollnivån för övertid som god.

2.5. Höga respektive låga löner är rimliga
I det kontrolldokument som finns upprättat finns inget moment som avser höga

eller låga löner och bedömning av om de är rimliga. Däremot utförs kontroll av höga

löner enligt muntlig uppgift, vilket även observerats vid besök.

Som ett delmoment i förkontroll och kontrollkörning inför utbetalning görs enligt

uppgift en kontroll av höga löner med inbyggt gräns på 45 000 kr i systemet.

Lönenivån har valts för att inte alltför många löner ska komma fram vid en

kontrollkörning. Skulle det anses som orimligt genomförs en ytterligare kontroll för

att säkerställa uppgiftens giltighet. I övrigt är uppfattningen att den anställde tar

kontakt för korrigering vid en felaktig hantering som leder till en felaktig

utbetalning. Det finns alltid ett mindre antal anställningar som kommer upp vid

kontrollkörningen men eftersom de är få har handläggarna vetskap om för vilka det

vanligtvis är rimligt.
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Bedömning

Vi bedömer det som positivt för den interna kontrollen att rimlighetsbedömning av

lönenivåer genomförs för att i möjligaste mån säkerställa korrekta

löneutbetalningar. I det underlag som granskats finns ett antal låga löner för främst

barnvårdare samt höga löner överstigande den gräns enheten satt för

rimlighetsbedömning av lönenivåer. De tjänster respektive lönenivåer som

observerats bedöms ej som orimliga. Hanteringen av kontroll av avvikande

lönenivåer bedöms som god.

Rekommendation

Vår rekommendation är att det skriftliga rutindokumentet uppdateras för att även

innefatta ett obligatoriskt kontrollmoment, särskilt för höga löner.

2.6. Ersättning för obekväm arbetstid är rimlig
Det finns inga kontroller för att bedöma om kommunens nivåer för obekväm

arbetstid är rimliga. De nivåer som finns registrerade i lönesystemet är varierande

beroende på vilket typ av anställning och tjänst personen har. Däremot görs ett

antal kontroller för avvikande registreringar systemet känner av.

Bedömning

Eftersom inga kontroller av nivåer för obekväm arbetstid genomförs är det svårt att

göra någon bedömning av hanteringen på annat sätt än att det bör införas. I det

underlag som granskats är ersättningsnivåerna på en relativt jämn nivå. Det finns

några som sticker ut som något högre än andra. Vid en avstämning av några av

dessa visar det att de höga nivåerna beror på uppdragets beskaffenhet. Ett större

antal har uppstått i januari och februari samt oktober månad. Orsaken för de i

början av året är snöröjning medan avvikelsen i oktober månad 2012 uppstått pga.

den vattenläcka kommunen råkade utför under hösten. Nivåerna bedöms utifrån

ovanstående som rimliga.

Rekommendation

Kontrolldokumentet kan med fördel uppdateras för att även innefatta avstämningar

av obekväm arbetstid och ersättning för den.

2.7. Heltidsanställda arbetar ej fyllnadstid
Det genomförs enligt uppgift ingen kontroll av om heltidsanställda arbetar

fyllnadstid men däremot kontrolleras om det förekommer fyllnadslön. En

rimlighetsbedömning görs för de avvikelser som uppstår. Enligt uppgift brukar

avvikelserna bestå av anställda i personalpoolen som i viss mån arbetar upp till

heltid. I de flesta fall när det förekommer fyllnadstid, oavsett tjänstegrad, avser det

felaktigt registrerad kod som efter kontroll justeras.
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Bedömning

Vår bedömning är att de kontroller som utförs gör att nivån av fyllnadstid hålls

under uppsikt. Vi har i det underlag som granskats inte observerat avvikande

fyllnadstid för heltidsanställd. Vi bedömer hanteringen som god.

2.8. Antal semesterdagar överstiger ej 40 dagar
Med i kontrolldokumentet finns tidsbestämda avstämningar av antalet

semesterdagar. Kontrollerna är riktade i tiden för att anpassas till dels kontroll så

att semester tagits ut under semestern samt att de med för många antal

semesterdagar ser till att ta ut dem innan tidpunkten för bokslut alternativt begära

om att få dagarna utbetalade i pengar istället för ledig tid.

I dokumentet finns även ett antal moment fördelade över andra relevanta

tidpunkter under året, exempelvis kontroll av personer med över 40 semesterdagar

görs i januari, september och november. Verksamhetscheferna uppmärksammas på

att ett uttag måste ske för en del anställda och det blir deras ansvar att se till att det

kommuniceras och sker, särskilt inför bokslut. För årets slutliga avstämning och

anpassning av nivå för semesterdagar har en automatiserad funktion lagts in i

systemet som hanterar justering och utbetalning automatiskt.

Bedömning

Vi bedömer att de kontroller av nivåer för semesterdagar som genomförs stärker

möjligheten till att följa reglerade nivåer liksom se till att semesterdagar

rapporteras och utbetalas korrekt. I det underlag vi granskat finns ett relativt stort

antal anställda med semesterdagar över 40. Som nämns ovan görs kontroller under

vissa perioder under året samt att det för året finns inlagd en automatiserad

funktion för utbetalning av överstigande semesterdagar. Vår bedömning är att

kontrollen av nivå för semesterdagar i kommunen är god.

2.9. Reducerad lön i motsvarande omfattning
Som tidigare angetts i rapporten stäms frånvarofaktorer av vid kontrollerna liksom

tom datum på läkarintyg, frånvarofaktor, föräldrapenning och personer med

förankrad partiell frånvaro. Vid kontrollen rimlighetsbedöms och stäms reducering

av mot vad som ligger inrapporterat i personalsystemet. Skulle det varafrågan om

en avvikelse kontaktas verksamhetschefen för vidare utredning om orsaken. Om

felaktigheten kan anses som rimlig eller enkelt åtgärdad genomförs den eventuella

justeringen direkt efter att ett skriftligt godkännande erhållits från chef med

attesträtt.

Bedömning

Ett antal kontroller genomförs löpande avseende frånvarofaktorer. Frånvaron stäms

av med verksamhetschef i fall det bedöms som nödvändigt, i övrigt

rimlighetsbedöms nedsättningen. I det underlag som erhållit finns flertalet

anställda med reducerad arbetstid. Orsak anges inte men utifrån månadslön och

sysselsättningsnivå är vår bedömning att lön sätts ned i motsvarande mån.
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2.10. Personer med samma utdelningsadress i
personregistret

Någon kontroll av om det är rimligt att det finns flera personer i personalregistret

som har samma utdelningsadress genomförs inte enligt kontrolldokumentet.

Däremot finns inskränkning för att hantera anhörigas löner vilket begränsar

möjligheten för löneutbetalning till anhörig som är anställd i kommunen.

Bedömning

Vi har inga kontroller att utvärdera men de personer med samma utdelningsadress

vi observerat i granskat underlag är få och bedöms korrekt hanterade.

2.11. Lön betalas inte ut efter datum i ”Anställd
tom”

Kontroll av de anställda med till och med datum stäms av kontinuerligt med

verksamhetschef för att säkerställa att förutsättningarna inte förändrats. I

möjligaste mån vill lönehandläggarna undvika att en anställd tas bort ur systemet

om det kan finnas möjlighet till att anställningen fortsättningsvis eller inom en snar

tid åter blir aktuell. Till viss del kan det vara fråga om tim- eller projektanställda

alternativt sommarvikarier. Bl.a. är det en fråga för lärare och sommarvikarier inom

socialförvaltningen som i viss mån kan ha en tillfällig anställning. Genom

kontrollen aktualiseras anställningen, en fråga till verksamhetschefen går ut och en

bedömning om anställningen ska upphöra eller om ett nytt till och med datum ska

skrivas in, genomförs. Skulle det vara fråga om avslut inväntas skriftlig bekräftelse

från chef och anställningen avaktualiseras i personalregistret.

Bedömning

Kontrollen är av stor vikt för att i möjligaste mån säkerställa att lön inte går ut till

en person som inte längre är anställd i kommunen. I granskat underlag finns några

till och med datum som i närtid avslutats och blivit aktualiserade genom förfrågan

till verksamhetschef. I övrigt avser observerade till och med datum tidpunkter i

närhet till årsskiftet samt tidpunkter längre fram i tiden 2014, vilket bedöms som

korrekt hanterat. Vi har i vårt urval inte observerat annat än att slutlön utbetalats

efter anställningens upphörande vilket bedöms som rimligt. Hanteringen bedöms

som god.

2.12. Makulering, justering och korrigering sker i
”normal” omfattning

Något kontrollmoment för granskning av makulering, justering eller korrigering

utförs inte enligt kontrolldokumentet.

Bedömning

Utifrån granskat underlag gör vi bedömningen att justering eller korrigering inte

sker i någon onormal omfattning. Någon makulering har inte iakttagits i granskat

underlag.
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