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Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat lönehanteringen i

Forshaga kommun. Syftet med uppdraget är att bedöma om den interna kontrollen avse-

ende granskade delar i lönehanteringen i kommunen är tillräcklig. Uppdraget ingår som

en del av revisionsplanen för år 2015.

Granskningen har genomförts genom analys av vissa rutiner och intervjuer med arbetsle-

dare samt registeranalys. Arbetet med lönehantering hanteras av ett flertal tjänstemän

och chefer med avgränsade arbetsuppgifter och ansvar.

Det finns vad vi erfar ett antal rutiner och riktlinjer upprättade i kommunen som i vissa

avseenden även förmedlas muntlig.

Vår samlade bedömning om den interna kontrollen avseende granskade delar i lönehante-

ringen i Forshaga kommun är att den i allt väsentligt är god med utrymme för utveckling

och förstärkning av den interna kontrollen.

Vi bedömer att kontrollmålen avseende kommunens löneprocess och rutiner, höga och

låga löner samt ersättning för obekväm arbetstid är uppfyllda, att heltidsanställda ej arbe-

tar fyllnadstid, att semesterlöneskulden är korrekt beräknad, att lön inte betalas ut efter

att anställning upphört och självservicenivån bedöms uppfyllda.

Som delvis uppfyllda bedömer vi kontrollmålen avseende om kontroller är dokumente-

rade, rutiner för uppföljning av frånvaro samt nivån av rättelser.

Därtill bedömer vi kontrollmålet avseende anställda med mycket övertid ej uppfyllt.

Den huvudsakliga rekommendationen till personalkontoret i Forshaga kommun handlar

om dokumentation. Rutiner och riktlinjer finns i huvudsak dokumenterade medan kon-

troller av vissa delar kan utvecklas. Vi anser att, för att nå upp till samma goda intern-

kontroll i samtliga delar, bör en översyn genomföras.

I likhet med vad som angetts ovan finns delar av ansvar och begränsningar dokumente-

rade. Vår bedömning är att den interna instruktion avseende bland annat rekryterings-

processen kan utvecklas genom att exempelvis förtydliga när begränsningar i ansvar

kan inträda samt hur jävsfrågan ska beaktas och förmedlas.

Personalkontorets internkontrollarbete kan utvecklas ytterligare genom att avsätta mer

tid för arbetet samt att utvärdera och utveckla internkontrollplanen med viss kontinui-

tet.

Vi rekommenderar vidare att ett ställningstagande avseende övertid görs i kommunen

för att minimera riskerna för anställda och verksamheter.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Kommunen är en stor arbetsgivare med många anställda, vilket medför höga kostnader

för löner och ersättningar. Eventuella brister i rutiner avseende utbetalning av löner, er-

sättningar mm, kan få stora konsekvenser både finansiellt och förtroendemässigt.

1.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål
Är den interna kontrollen avseende granskade delar i lönehanteringen i kommunen till-

räcklig?

 Löneprocess och rutiner, inklusive kontrollmoment, finns tydligt beskrivna och är

aktuella

 Kontroller är dokumenterade

 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

 Semesterlöneskulden är korrekt beräknad

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

 Omfattning av makulering, justering och korrigering

 Omfattning av självservice

1.3. Metod
Granskningen introduceras genom kontakter med områdesansvarig inom kommunen och

fortsätter därefter med intervjuer, dokument- och rutingranskning samt registeranalys.



Granskning av lönehantering

Januari 2016 4 av 10
Forshaga kommuns revisorer
PwC

2. Iakttagelser och bedömningar

I Forshaga kommun arbetar fem löneadministratörer med löpande hantering av kommu-

nens anställdas löner tillsammans med arbetsledare samt personalchef. Antalet tjänster

uppgår för närvarande till cirka fyra heltidstjänster där del av arbetstiden även omfattar

annat arbete. Fördelningen av arbetsuppgifterna grundar sig i om det är löpande hante-

ring eller mer övergripande frågor.

Kommunen använder sig av Aditros system Personec för kommunens anställningar till-

sammans med ett antal moduler med varierade tillämpningsområden och funktioner. Per-

sonalkontoret använder något fler system och moduler än anställda och chefer som dels

en del i planering av anställdas förutsättningar dels vid analys av bland annat utfall. An-

ställda och chefer använder i största mån webbaserade delar av ovanstående system och

moduler vilket även möjliggör hantering på annan plats än fast arbetsplats.

2.1. Löneprocess och rutiner
Iakttagelser

I samband med att en person anställts av kommunen registreras personuppgifter och un-

derlag för anställningen i personalsystemet Personec. Förutsättningar som exempelvis

schema registreras. Den tid som avviker från grundschemat ska rapporteras av den an-

ställda genom självservice och därefter attesteras av ansvarig chef. Den anställda kan

lämna meddelande i systemet med ytterligare information om orsak till avvikelserappor-

teringen. Det är dock inget krav. Ansvarig chef kan välja att attestera varje avvikelse för

sig eller välja massattest av samtliga eller urval av några avvikelserapporteringar.

De arbetsmoment och rutiner som lönehanteringen innehåller finns beskrivna i flera do-

kument. Löpande löneprocess finns dokumenterad i en månadsöversikt som beskriver

vad och i de flesta fall när vissa moment ska göras. Löpande kontroller finns beskrivna i

dokument för intern kontroll som löneadministratörerna använder. De kontroller som ska

utföras som ett led i antagen internkontrollplan varannan månad finns även angivna i ru-

tindokument. Kommunens personalkontor har även ett antal rutinbeskrivningar inriktade

på systemförvaltarnas arbete som vid behov kommuniceras vidare till övriga vid enheten.

Den skriftliga dokumentationen består i huvudsak av beskrivning av delar av arbetet, ex-

empelvis tillvägagångssätt när behov av rekrytering uppstår. Merparten av de skriftliga

rutiner och riktlinjer kommunen har avseende personal- och lönehantering finns tillgäng-

lig i gemensam mapp och uppdateras kontinuerligt. Löneadministratörer och arbetsledare

har veckomöten där frågor av mer löpande karaktär diskuteras. Vidare finns månadsmö-

ten där särskilda frågor avhandlas.

Vi har i granskningen observerat flera av de rutiner som finns dokumenterade i kommu-

nen avseende arbetet med lönehantering. Dokumentationen och den muntliga för-

medlingen bedöms i allt väsentligt ändamålsenlig för att upprätthålla god intern kontroll.

Bedömning

Löneprocesser och rutiner, inklusive kontrollmoment, finns tydligt beskrivna och är aktu-

ella. Kontrollmålet bedöms i allt väsentligt uppfyllt.
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Rutiner finns i dagsläget beskrivna i kontrolldokument, tillgängliga på intranätet. De för-

medlas därutöver utifrån behov till övriga vid enheten. För att ytterligare stärka den in-

terna kontrollen anser vi att krav på meddelande vid avvikelserapportering bör införas.

Vidare är vår bedömning att den interna instruktionen avseende bland annat rekryte-

ringsprocessen kan utvecklas exempelvis genom att förtydliga när begränsningar i ansvar

kan inträda samt hur jävsfrågan ska beaktas och förmedlas.

2.2. Kontroller är dokumenterade
Iakttagelser

Som angivet ovan finns flera kontroller, dels de som utförs löpande dels de som ska ske

varannan månad enligt upprättad internkontrollplan. Checklistan för det löpande arbetet

ska användas och signeras av respektive löneadministratör och deras ansvarsområden.

Kontrollmallen för internkontrollarbetet används inte för dokumentation av det egna ar-

betet utan utförs av kollegor inom personalkontoret. Checklistor enligt ovan ska enligt

uppgift lämnas till arbetsledaren.

I granskningen har vi observerat löneadministratörernas dokumentationsverktyg för det

löpande arbete som utförs. Vi har tittat på checklistor som används. Där anges vilken del i

processen listorna avser samt kontroller som ska utföras. I arbetet med avstämning kon-

trolleras ett antal delar som bland annat framkommer i fel- och varningslistor. Felen be-

ror på att felaktig information registrerats. Den måste korrigeras för att en ersättning ska

kunna regleras korrekt. Varningar beror på avvikelser som systemet känner av, beroende

på vilka förutsättningar som programmerats. Avvikelserna kan bland annat vara att en an-

ställd kommer få en hög lön (se avsnitt 2.5), straffskatt på grund av att uppgift om skatte-

tabell saknas eller att en anställd använt mer komptid än vad som finns tillgänglig. Som

en del av periodens kontroller görs även rimlighetsbedömningar av attesterade tider och

slutligen även lönenivåer för respektive område. Löneadministratörerna signerar sedan

vad som gjorts och i flesta fall framgår även vilket datum det gjorts. Listan avser flera pe-

rioder.

Även det kontrolldokument som upprättats som en del av internkontrollplanen har obser-

verats. Det framgår inte om alla moment kontrollerats då vissa påståenden lämnats odo-

kumenterade. Däremot finns dokumentation för vissa påståenden där det kortfattat anges

vad som kontrollerats, och en bedömning av om det kontrollerade är korrekt eller ej. Då

avvikelse observerats, anges även att det ska kommuniceras. Kontrollerna i dokumentet

signeras. Resultatet av kontrollerna förmedlas därefter på en av efterföljande löneträffar.

Arbetet med kontroller enligt upprättad internkontrollplan har enligt uppgift inte flutit på

som avsett. Avdelningen har enligt uppgift haft en ansträngd arbetssituation vilket inne-

burit att kontrollerna inte prioriterats.

Bedömning

Bedömningen om kontrollerna är dokumenterade anses delvis uppfyllt.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att dokumentationen avseende kontroller kan

utvecklas för att förbättra den interna kontrollen.
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Vi bedömer vidare att internkontrollarbetet bland annat utifrån internkontrollplanen kan

utvecklas ytterligare. För att säkerställa att internkontrollarbetet blir utfört, bör tid avsät-

tas och planeras. Interkontrollplanen kan med fördel utvecklas till att även bestå av dyna-

miska moment. Det kontrolldokument som använts kan även med fördel användas som

underlag för dokumentation av utredning och korrigering av upptäcka avvikelser för att

stärka den interna kontrollen och minska sårbarheten.

2.3. Rutiner för uppföljning av frånvaro
Iakttagelser

Kommunen har upprättade riktlinjer för hur rehabiliteringsarbete ska hanteras. Dessa

finns tillgängliga på kommunens intranät. Ansvar för kontroll ligger på den anställdes

närmaste chef. Ansvarig chef har möjlighet att ta fram underlag i form av rapporter för be-

dömning om risk föreligger. Det finns även stöd för processen från HR och företagshälso-

sjukvården. Det finns för närvarande inget återrapporteringskrav.

Vi har i granskningen översiktligt granskat de dokument som finns tillgängliga på kom-

munens intranät och bedömt dessa som rimligt.

Bedömning

De rutiner kommunen har för uppföljning av frånvaro bedöms delvis uppfylla nivån för

god internkontroll.

Policy finns upprättad och förmedlad vilket är förenligt med god intern kontroll. Målet be-

döms som delvis uppnått då vi anser att det bör finnas ett återrapporteringskrav för che-

fernas åtgärder.

2.4. Anställda med mycket övertid
Iakttagelser

Arbetad tid utanför ordinarie arbetstid kan klassificeras som fyllnadstid, övertid alterna-

tivt flextid. Övertid är den arbetstid som överstiger en heltidsbefattning och ska vara be-

ordrad. Fyllnadstid ska endast användas av deltidsanställda. Övrig tid utöver schema be-

döms som flextid. Hanteringen avseende övertid i kommunen baseras på att övertid ska

vara beordrad och attesteras av ansvarig chef. Meddelande för avvikelserapporteringen

ska helst lämnas och efterlevs i ganska stor grad. Det är attestansvarig chef som kontrolle-

rar avvikelserapporteringen, det vill säga övertiden innan attest.

I granskat underlag för perioden 1501 till 1508 har 489 personer med övertid observerats.

De flesta rapporter avser enstaka tillfällen men det finns även personer som förekommer

vid repetitiva tillfällen. Ytterligare granskning har skett för de anställda som har övertid

vid fler än åtta tillfällen under perioden, d.v.s. där övertid registrerats mer än en gång per

månad, och särskilt för väsentliga nivåer.

De med färre tillfällen avser i många fall anställda inom Vård och omsorg, medan an-

ställda med flera registrerade tillfällen av övertid/fyllnadstid avser andra yrkesgrupper. I

granskningen har även chefer med övertid observerats, vilket oftast inte är förenligt med

deras roll och förutsättningar för ersättningsnivåer. Det är mestadels undersköterskor

som registrerat över-/fyllnadstid efterföljt av habiliteringsassistenter och personliga assi-
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stenter. Det förekommer även ett stort antal timmar för kommunalarbetare, vilket kan an-

ses som rimligt utifrån gällande omständigheter. Nivåerna för övertid för vissa roller be-

döms som höga. Kostnaderna för övertiden totalt för perioden är höga och motsvarar flera

årslöner.

Bedömning

Kontrollmålet avseende anställda med mycket övertid bedöms ej uppfyllt.

Vår bedömning grundar sig i att kommunens anställda har mycket övertid vilket innebär

risker för såväl den anställde som för verksamheten. För planering och riskspridning vore

det en fördel att övertiden istället sprids till ytterligare personer.

2.5. Höga respektive låga bruttolöner är rimliga
Iakttagelser

Som en del i kontrollarbetet görs en avstämning av höga löner där nivå är satt till mer än

45 tkr som orimlig bruttolön. Kontrollen genomförs i samband med lönekörning och avvi-

kande poster blir synliga på periodens varningslista. Någon särskild kontroll av låga löner

görs inte. Däremot kontrolleras löner i samband med administration av nyanställning och

även vid lönerevision utifrån individens förutsättningar.

I granskning av underlag har ett antal anställda med höga löner observerats. Samtliga har

stämts av och lönerna bedöms efter kontroll som i allt väsentligt rimliga utifrån ansvars-

område och gällande omständigheter.

Bedömning

I vår bedömning av nivåer för höga respektive låga bruttolöner anses kontrollmålet upp-

fyllt.

Avstämning eller analys av nyanställdas löner kan med fördel införas för att säkerställa att

kommunen ersätter enligt korrekta individuella nivåer.

2.6. Ersättning för obekväm arbetstid är rimlig
Iakttagelser

Kontroll av obekväm arbetstid görs i samband med attest av tid av attestansvarig chef.

Rimlighetsbedömning av ersättningsnivåer av ansvarig löneadministratör. I övrigt görs

ingen specifik kontroll av obekväm arbetstid annat än vid ändring av avtalade grundni-

våer.

I granskat underlag har observerade ob-tider inte visat avvikande nivåer utan bedöms i

allt väsentligt som rimliga.

Bedömning

Kontrollmålet om ersättning för obekväm arbetstid är rimlig bedöms uppfyllt.

2.7. Heltidsanställda arbetar ej fyllnadstid
Iakttagelser
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Fyllnadstid har endast deltidsanställda rätt till. Tiden motsvarar antalet timmar upp till

heltid. Tid därutöver är övertid. I vissa fall kan fyllnadstid även användas för andra aktivi-

teter än normal arbetstid, exempelvis för utbildning eller möten.

I granskat underlag observerades ett antal heltidsanställda som har registrerat fyllnadstid

enligt uppgifter i underlagen. Efter avstämning med personalkontoret framkommer att de

heltidsanställda som redovisat fyllnadstid deltagit i utbildningar och möten, varför hante-

ringen bedöms som i allt väsentligt rimlig.

Bedömning

Kontrollmålet avseende om heltidsanställda ej arbetar fyllnadstid bedöms uppfyllt.

2.8. Sparade semesterdagar överstiger ej 40 dagar
Iakttagelser

Kontroll av semesterdagar görs under hösten samt i samband med avstämning av årets

nivåer i januari året efter. Höstens kontroll sker i september efter sommarens semesterpe-

riod. Tidigare låg ansvaret på attestansvariga chefer. Numera kontrollerar löneadminist-

ratörer nivåer och stämmer av med chef, som ska säkerställa att uttagen semester regi-

strerats. I det fall en anställd ändå har många semesterdagar kvar, är det chefens ansvar

att kommunicera med den anställda om att dagarna behöver tas ut före årsskiftet. De da-

gar som fortfarande kvarstår efter lönekörning i januari stäms av och dagar som översti-

ger 40 sparade semesterdagar betalas ut i samband med februarilön.

I granskat underlag från oktober 2015 observeras två anställda som har fler än 40 sparade

semesterdagar. Vi observerar även en anställd med minussaldo för antalet semesterdagar.

Bedömning

Bedömning av kontrollmålet om antalet sparade semesterdagar ej överstiger 40 dagar an-

ses delvis uppfyllt.

2.9. Semesterlöneskulden är korrekt beräknad
Iakttagelser

Beräkning av semesterlöneskuld är automatiserad utifrån inlagda förutsättningar i Perso-

nec. Avstämning av semesterlöneskulder görs vid delårsbokslut och vid årets slut. Perso-

nalkontoret tar fram semesterlöneskulden och rimlighetsbedömer den översiktligt för att

därefter skicka vidare till ekonomienheten. Det är ekonomienhetens ansvar att stämma av

och rimlighetsbedöma posten som en del i delårsavstämningen men även i årsbokslutet.

Vid eventuell avvikelse eller väsentlig förändring analyseras posten i den mån ekonomien-

heten har möjlighet, annars återkopplar ekonomienheten till personal för utredning.

Bedömning

Kontrollmålet om semesterlöneskulden är korrekt beräknad bedöms uppfyllt.

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

Slutlön regleras vanligtvis i nära anslutning till att anställning upphört men oftast inte i

direkt anslutning beroende på arbetstidens förläggning. Avstämning görs vanligtvis måna-

den efter, vilket förutsätter att den anställde slutar i slutet av en månad. I slutlönen ska
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även övrig rätt till ersättning regleras, vilket kräver vissa justeringar och omräkningar för

att det ska bli korrekt. I Forshaga kommun regleras slutlön i så nära anslutning till avslut

som möjligt. Någon specifik kontroll om lön betalats ut orimligt långt efter att anställning

upphört görs inte i kommunen.

I granskningsunderlaget har observerats att ett antal anställda som erhållit ersättning

några månader efter avslut av tidigare anställning. Vid avstämning visar det sig att de som

erhållit ersättningen till stor del består av förtroendevalda. Bakgrunden är att kommunen

gjort om uppdragsanställningarna vilket medfört att de dykt upp i urvalet. Övriga perso-

ner som observerats har fått nya anställningar och uppdrag inom kommunen. Vi har inte

observerat några felaktigheter, även om behov för vissa justeringar uppmärksammats.

Bedömning

Kontrollmålet om lön betalats ut efter anställnings upphörande bedöms uppfyllt.

Även om vår bedömning är att kontrollmålet kan anses som uppfyllt anser vi ändå att nå-

gon form av ytterligare kontroll, löpande eller med viss kontinuitet, bör införas för bevak-

ning av exempelvis datum. Det är lämpligt, eftersom ansvariga chefer inte attesterar den

debitering som belastar deras verksamhet i samband med löneutbetalning.

2.11. Makulering, justering och korrigering
Iakttagelser

Det är inte orimligt att det behöver göra ändringar i de data som finns tillgänglig i lönesy-

stemet. Rimligen bör ändringar ske av tidigare felrapporterade eller saknade uppgifter. I

underlaget och i diskussion har ett antal sådana ändringar identifierats. Med anledning av

den strategi och arbetsbelastning personalkontoret har och har haft, har det resulterat i en

något förhöjd nivå av rättelser. Strategin är att skifta arbetet till proaktivt istället för reak-

tivt. I dagsläget är enheten tolerant med sent inkomna underlag som schema med mera,

vilket innebär merarbete med beräkning för justering, men även med rättelse för utbetal-

ning utanför ordinarie period.

Bedömning

Kontrollmålet avseende omfattning av makulering, justering och korrigering bedöms del-

vis uppfyllt.

För att i möjligaste mån komma ifrån rättelser och istället fokusera på förebyggande insat-

ser, bör en förändring av toleransen mot sent inkomna underlag förändras.

2.12. Omfattning av självservice
Iakttagelser

Samtliga anställda inom kommunen har tillgång till självservice. Däremot kan inte alla

rapportera i verktyget. Timanställda och personer som erhåller arvoden kan inte rappor-

tera arbetstid genom självservice men exempelvis se sin lönespecifikation. Förtroendeval-

das tid stäms av utifrån närvaro på möten.

Bedömning

Kontrollmålet om i vilken omfattning kommunen tillämpar självservice för sina anställda

bedöms uppfyllt.
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3. Revisionell bedömning

Utifrån genomförd granskning av tillgängliga underlag och resultat av intervjuer samt re-

gisteranalys, är vår övergripande bedömning att Forshaga kommuns interna kontroll av-

seende lönehantering i allt väsentligt är god, med utrymme för utveckling och förstärk-

ning av den interna kontrollen.

Bedömningen gör vi utifrån granskning och resultat av uppsatta kontrollmål. Vi bedömer

att kontrollmålen är uppfyllda avseende kommunens löneprocess och rutiner, att höga

och låga löner och ersättning för obekväm arbetstid är rimliga, att heltidsanställda ej arbe-

tar fyllnadstid, att semesterlöneskulden är korrekt beräknad, att lön inte betalas ut efter

att anställning upphört och avseende självservicenivåns omfattning. Som delvis upp-

fyllda bedömer vi kontrollmålen avseende om kontroller är dokumenterade, frågan om

rutiner för uppföljning av frånvaro samt nivån av rättelser. Därtill bedömer vi kontrollmå-

let avseende anställda med mycket övertid ej uppfyllt.

3.1. Rekommendationer
Den huvudsakliga rekommendationen till personalkontoret i Forshaga kommun handlar

om dokumentation. Rutiner och riktlinjer finns i huvudsak dokumenterade, medan kon-

troller av vissa delar kan utvecklas. Vi anser att, för att nå upp till samma goda interna

kontroll i samtliga delar, en översyn bör genomföras.

I likhet med vad som angetts ovan, finns delar av ansvar och begränsningar dokumente-

rade. Vår bedömning är att den interna instruktionen avseende bland annat rekryterings-

processen kan utvecklas genom att exempelvis förtydliga när begränsningar i ansvar kan

inträda samt hur jävsfrågan ska beaktas och förmedlas.

Personalkontorets internkontrollarbete kan utvecklas ytterligare genom att avsätta mer

tid för arbetet samt utvärdera och utveckla internkontrollplanen med viss kontinuitet.

Vi rekommenderar vidare att ett ställningstagande avseende övertid görs i kommunen för

att minimera riskerna för anställda och verksamheter.
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