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Internkontroll avseende löner och
ensättningar
PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av syste-
men för rapportering av löner och ersättningar. Granskningen syftade tili att bedöma om
kommunstyrelsens och öwiga nämnders interna kontroll är tillräcHig. Granskningsrappor-
ten bifogas.

Efter genomförd granskning bedömer vi att det finns påtagliga brister i kommunstyrelsens
och öwiga nämnders interna kontroll. Vårbedömning baseras på de iakttagelser PwC re-
dovisar i sin rapport på utfallet av granskningens åtta kontrollmåI. Ett kontrollmål bedöms
som uppfullt, firra som delvis upp$'llda och två som ej uppfyllda. Ett kontrollmål har inte
kunnat följas upp.

I syfte att stärka den interna kontrollen lämnas ett antal rekommendationer i rapporten.
Mot bakgrund av granskningens resultat och att löneprocessen genererar lönekostnader
som utgör ca 47 %o av kommunens totala kostnader vill revisionen särskilt lyfta vikten av att
genomföra en översyn av lönehanteringen där bland annat roller och ansvar tydliggörs och
att kommunens säkerställer att relevanta kontroller de facto blir genomförda.

Revisionen finner det anmärkningsvärt att av n7 tillfrågande chefer och administratörer
svaradebara Bo på en utsänd enkät. Svarsprocenten uppgicktill 68 %o. Densvarsfrekven-
sen kan i andra sammanhang anses som hög men inte när revisionen skickar ut en fråga i
organisationen i ett viktigt ärende. Vi hoppas att kommunst¡'relsen och nämnderna med-
verkar till att inskärpa vikten av att alla svarar när revisionen frågar.

Rapporten har varit fdremål för sakgranskning. Redovisningen sker via rutinen L2.gg.
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Sanntnønfø:ttníng
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun har PwC
genomfört en granskning av löner och ersättningar. Granskningen syftade till att
besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsen och nömndernas ínterna kontroll eu seende
rapportering ou löner och erstittningar tillräcklig?

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att den interna
kontrollen avseende löner och ersättningar inte är helt tillräcklig. Vår bedömning
baseras på iakttagelser och bedömningar av granskningens åtta kontrollmål. Ett
kontrollmål bedöms uppfyllt, sex kontrollmål bedöms delvis uppfylla, och ett
kontrollmål kan inte följas upp. Samtliga kontrollmål och bedömningar finns
beskrir,na i avsnitt 4.

Mot bakgrund av granskningsresultatet och ovanstående bedömningar
rekommenderar vi Kommunstyrelsen att:

Säkerställa att rutinen avseende de kontroller som ska genomföras av
HR-support och chefer i samband med lönekörningarna stärks och
dokumenteras och kommuniceras till berörda. Av rutinbeskrirrningen
bör ansvarsroller framgå. Detta för att bland annat undvika att
löneskulder uppstår.

a

a

a

a
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Säkerställa att respektive nämnds attestförteckning överensstämmer
med delegationsordning och ansvarsområde. Detta för att säkerstälia att
tid- och frånvarorapporter, och därmed löneutbetalningen, attesteras av
behörig person.

Genomgång sker av samtliga registrerade behörigheter i systemen för att
säkerställa att bl.a. att gamla behörigheter inte finns kvar.

Se över möjligheten att systematisera och/eller införa ytterligare
kontrollmoment vid överföring från iönesystem tiil ekonomisystem.
Detta eftersom manuell hantering alltid utgör en ökad risk.

HR-support kontinuerligt bevakar och följer upp anställda som har fler
än 4o sparade semesterdagar.
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7 a InIedníng
t.r. Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun gör PwC cn
granskning av löner och ersättningar.

Personalkostnaderna utgör en stor del av komtnutrerrs externa kostnader.
Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet, det vill säga

väsentligheten är hög. Det finns också risker förknippade med lönehanteringen. I
den centrala hanteringen kan det finnas risk för att registerhållningen och
hanteringen av lönesystemet i öwigt, inte alltid fungerar som avsett. I den mån
lönehanteringen har decentraliserats finns ökad risk för att lönerapporteringen och

arbetsledarnas kontroll av löneunderlagen inte fungerar tillfredsställande. Detta

eftersom det kan uppstå svårigheter att i alla cleJar upprätthåìla kompetens och

enhetlighet i kontrollen.

Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde, både till utformning och till utförande. Nämnderna ska

säledes utt'orma anvisningar för den egna interna kontrollens organisation,
utformning och funktion. Kommunstyrelsen har till uppgift att främja den interna
kontrollen. Viktigt är att den interna kontrollen utformas utifrån ett för alla
nämnder gemensamt synsätt.

<-Y- -r}.^ ^ ^r^ ^^^-^:^-'^-- ^A^L --I.Z. ÐAJLY UClt l-eul¡ttlJtt_ùJr(¡g(I
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

Ar kommunstyr elsen och nämndernas ínterna kontroll au seende

rapportering ou löner och ersättningar tíllräcklig?
a

r.S. Kotttrolhnó/
Granskningen bedöms utifrån följande uppställda kontrollmål:
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Behörigheter är över tiden ändamålsenliga utifrån den anställdes
arbetsuppgifter och ansvar

Användarnas behörighetsnivå i lT-system är ändamålsenlig utifrån ansvar
och befogenheter

Tidrapporter/Frånvarorapportering är attesterad av behörig person

Resultatet av den preliminära och definitiva lönekörningen hanteras på rätt
sätt och i rätt tid

Löneutbetalning är attesterad av behörig person

Överföring från lönesystem till ekonomisystem sker fullständigt och rilitigt

a

a

a

a

2av 17



Lönekostnader och tillhörande kostnader analyseras regelbundet

Det finns fungerande rutiner för kontroll av att registrerade behörigheter är
korrekta utifrån delegationsordningen samt av förändringar under året
(exempelvis medarbetare som slutar, är lediga eller tillfálliga förändringar
avbehörighet)

t.4. Augränsníng ochtnetod
Granskningen omfattar kommunstyrelsen och samtliga nämnder och sker utifrån
ett väsentlighets- och riskperspektiv där ett antal kontrollmål väljs ut. Utifrån dessa
kontrollmål sker en bedömning av dels befintliga regler och rutiner, dels
förvaltningens egna kontrollaktiviteter.

Granskningen har gjorts i två etapper dels genom en registeranalys och intervjuer
med berörda tjänstemän samt en enkätundersökning som riktade sig till samtliga
chefer och administratörer i kommunen.

Utdrag ur lönesystemet har bearbetats genom s.k. registeranalys. Registeranalysen
avlönetransaktioner omfattar perioden januari - augusti 2o1b. Uppföljning och
verifiering av identifierade awikelser och orimliga värden har skett. Vidare har
kontroll av gällande attestreglemente/attestförteckning och ett antal sticþrov för
att verifiera riktighet i gällande rutiner och riktlinjer gjorts.

Intervjuer har genomförts med kommunens systemekonom och en löne-/PA-
konsult på HR-avdelningen. Dialog har även förts via mail samt telefon med
förhandlingschefen tillika chef för enheten HR-support inom HR-avdeiningen.
Vidare så har avstämning gjorts med ekonomvid ekonomiavdelningen som
ansvarar för inläsning av bokföringsfilen i ekonomisystemet.

En enkätundersökning har genomförs i syfte att fånga de kontroller som genomförs
av chefer och administratörer före och efter lönekörning. Enkäten kommunicerades
med och godkändes av personalchefen innan utskick. Samtliga chefer och
administratörer i Vallentuna kommun tillfrågades. Bo av rr7 tillfrågade besvarade
enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 68 procent. Resultatet av enkäten
framgår avbilaga r.

Rapporten har varit föremål för faktaasvtämning av berörda.

r.5. Stgrande oeh stödjunde doku:rlr.ertt
Inom ramen för granskningen har vi inhämtat och tagit del av följande styrande och
stödjande dokument:

¡ Rutinbeskrivning för anställnings- och löneprocessen från kommunens intranät
¡ Attestreglemente
. Förteckning över samtliga behörigheter
¡ Internkontrollplaner för kommunstyrelsen och samtliga nämnder för zor5
. Tidplan zor5 och tidplan zo16 för HR-systemen

Oktober 2016
Vallentuna kommun
PwC

a

a

3av17



Ð
-a

Ia,kttø,gelser
Nedan redovisas vad som framkommit under intervju med berörda tjänstemän
samt genom dokumentstudier.

2.7. I{onurtuner.s lönefunktíon
2.1.1. Orgqnísation, ansuar och omfattning
Vallentuna kommuns HR-avdelning fTnns under kommunstyrelsen och ingår i
kommunledningskontoret. På HR-avdelningen arbetar vid tidpunliten för
granskningen tio personer; fina personer arbetar som kine-/PA-konsulter och fyra
personer arbetar som HR-konsulter. På HR-avdelningen finns även en

systemekonom (tillika systemförvaltare för personalsystemet). Förhandlingschefen
och tillika tf. personalchef under granskningsperioden, är chef för enheten för HR-
support inom HR-avdelningen, med personalansvar för tre av f1'ra löne-/PA-
konsulter.

Både löne-/PA-konsulterna och HR-konsulterna har ett uppdelat ansvar som

kontaktpersoner mot kommunens olika verksamheter/förvaltningar, men de har
samtidigt tillräckligt med kunskap för att kunna täcka upp för kollegor vid frånvaro

Vallentuna kommun ingår i region Nordost'och ett antal gänger per år träffas
löneenheterna från respektive kommun, som har samma personalsystem
/^n^*^--i^- {-B- Ii'^l fÄ¡ õÂmancqmmo nätrrorl¿cfnäfÊor rlär cr¡clpmfr8onr\uvvr¡rl/4rrrvrr rr4¡r uf LJ ),
behandlas.

För år zor5 uppgick kommunens personalkostnad till 838,4 mnkr", vilket
motsvarar ca 47 % av kommunens verskmahetskostander.

2.1.2. Lönerutinen
Vallentuna kommun använder personalsystemet eCompanion och

schemabemanningssysLernet BeSched, som båda levereras av Evry. Tid- och

awikelserapportering sker i webbaserade självservicesystem och lönen utbetalas i
enlighet med dessa rapporter efter att manuella korrigeringar av eventuella
awikelser/tillägg gjorts. Viss manuell registrering av ar,r¡ikelser utifrån
pappersun<lerlag finns också fortfarande. T.ex, sjukersättning samt ändringar som

redan verkställts.

Lönekörning
Vid den preliminära lönekörningen skapas signallistor ur eCompanion där vissa

felaktigheter framgår. Signallistorna sparas i HR-supports gemensamma

mappsystem AD:t. Förutom de felaktigheter (signaler) som framgår av

signallistorna kan inte HR-support bedöma om korrekt lön betalas ut eftersom den

information HR-support har att tillgå framföralltbygger på att medarbetare och

l Norrtälje, Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Täby och Danderyd
z I personalkostnaden ingår utöver löner och sociala avgifter kostnad för pensioner
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chefer har rapporterat in awikelser/tillägg korrelit i självservicesystemet. Det är
chefernas ansvar att kolla personalanalyslistorna i rapporteringsverktyget Qlickview
för att se att deras underordnade erhåller korrekt lön. Om ett schema i BeSched inte
är korrekt uppdaterat kan det t.ex. föranleda en felaktig löneutbetalning. I praktiken
innebär det att en löntagare kan få en löneskuld. Om det uppstår en löneskuld
meddelar HR-support berörd chef som får i uppdrag att komma överens med den
anställde om hur löneskulden ska lösas. Huvudregeln är att dessa ska korrigeras så

snart som möjligt.

Den preliminära lönekörningen sker mellan den r6-r8:e varje månad. Fel som
upptäcks vid den preliminära lönekörningen hinner korrigeras inför den definitiva
lönekörningen. Av kommunens rutinbeskrivning för löneprocessen framgår att
varje chef ansvarar för att kontrollera utgående lön varje månad i verktyget
Qlickview.

Den definitiva lönekörningen görs mellan 2o-22iavarje månad. Det är en
automatisk körning som sker på natten och vid tidpunkten skapas både bankfiler
och bokföringsfiler. Mellan den z4-z7e varje månad sker en extra lönekörning med
utbetalning runt den sista varje månad. Den extra löneutbetalning är tili för att
fånga upp sådant som inte hunnit med i den ordinarie lönekörningen. Vid det extra
körningstillfüllet sker den definitiva beräkningen direkt, och bankfil/bokföringsfiler
skapas. Till detta tillf?ille måste löne-/PA-konsulterna registrera uppgifter manuellt
eftersom ingen överföring sker från självservicesystemen.

Efter att HR-support skickat bankfilen fl¡tas boldöringsfilerna manuellt till en
speciell gemensam mapp (i datorn) varefter systemekonomen meddelar
ekonomiavdelningen att bokföringsfilerna finns tillgängliga för inläsning. Ansvarig
ekonom vid ekonomiavdelningen hämtar upp filen som sedan läses in (integreras) i
ekonomisystemet. All hantering sker i systemet, men det finns ingen automatiks
koppling mellan löne- och ekonomisystem. Kontroll görs vid ekonomikontoret att
filöverföring fungerat.

Kontr oll au löne öu erforing
Om bokföringsfilen inte innehåller några fel läses den in direkt i ekonomisystemet.
Vid fel uppstår en felaktig verifikatlogg (s.k. verrloggar) och filen läses inte in.
Ekonomen skriver ut (på papper) den felaktiga verifikatloggen och meddelar HR-
support som gör samtliga rättningar. Under intervju anges att det oftast handlar om
konteringsfel eller att lönearter som inte finns använts. När felet har korrigerats
signeras fellistan av personen som gjort rättningen för att sedan attesteras och
datumstämplas av ekonomen vid ekonomiavdelningen. Därefter sker rättning i
ekonomisystemet. Alla fellistor sparas i en fiisisk pärm på ekonomiavdelningen.

2.1.5. Behörigheter och tíIldelning
TíIldelníng
Det är tre personers som delar på uppgiften att tilldela och lägga upp behörigheter i
personalsystemet. En löne-/PA-konsult är också back-up för detta. I
bemanningssystemet BeSched tilldelas behörigheter av systemekonomen eller en

3 Förhandlingschefen (tillika tf. personalchefen), systemekonomen och en HR-konsult

Oktober 2016
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löne-PA/konsult utifrån begäran av överordnad chef till den som behöver
behörighet. Begäran ska vanligwis lämnas in genom ett särskilt
beställningsformulär som finns på intranätet. Beställningcn hamnar då i cn
gemensam e-postbrevlåda för HR-system och tas om hand av HR-avdelningen. Det

är dockvaniigt attbegäran kommer in via vanlig mail och då sparas mailet i
arkivfunktionen i mailboxen.

Under våren har en ny intern e-tjänst införts för bl a beställning av alla

systembehörigheter vid nyanställning, ändring av tjänst samt även för avslut. Dcn
nva lösningen ersätter då de tre olika beställningsformulären som finns idag med

ctt gcmcnsamt wcbbformulär för samtliga behörighetsbeställningar.

Behörigheter
Det finns olika chefsbehörigheter för verksamheter och förvaltningar.
Verksamhetschef/ förvaltningschef har ibland behörighet till hela verksamheten,

men endast tittbehörighet avseende lön. Det betyder att de har tillgång till
informationen i lönesystemet, men de kan inte registrera eller ändra information.

Under intervju tramkommer att det inom området finns utvecHingsarbete eftersom

det i en el-el verksamheter finns en viss ofvdlighet när det gäller

chefsbefogenheterna. Vissa chefer eller arbetsledare har personalansvar, men inget
budgetansvar, medan andra t.ex. inom skolan där rektor ensam har budgetansvar,
men pelsonalansvaret delas på flera personer.

Det finns två olika behörighetssystem. Ett för behörighet i schema- och

bemanningssystemet BeSched/BeSchedwebb och ett för behörigheter i eCompanion
(personaisystemet) och eCompanionwebb. Ettersom systemen integrerar med

varandra är det viktigt att behörigheterna i systemen överensstämmer. BeSched

används av uttörandesidan inom socialförvaltningen och fritidsförvaltningen som

är verksamheter med schemalagd personal. BeSched används även inom barn- och

ungdomsförvaltningen för hantering av timavlönad personal, samt i andra av

kommunens verksamheter för hantering av timavlönacle.

Auu ikel s er app o r t eríng
Samtliga månadsavlönade har en personlig inloggning i systemet där de hittar
information om aktuclla scheman, önskar om ledighet, anmäler frånvaro etc. De

som är timavlönade har ingen personlig inloggning i systemet, men enligt uppgift är

ambitionen att det ska bli så. Om en löntagare gör en ändring i systemet, t.ex.

önskar <lm ledigÌrel, så nråste dclta br:viljas cllcr avslås av övcrordnad chcf innan
ar,r¡ikelsen överförs till lönesysternel-. Res¡rektive överordnad chef ska därmed
rnånatligen kontrollera, bevilja/avslå eventuella awikelsekorringerar samt attcstcra
awikelsen/tillägget innan schemat överförs till lönesystemet. Lönen betalas ut
baserat på det ursprungliga schemat utifrån de eventuella awikelser/tillägg som
gjorts. Överföringen från Besched till lönesystemet sker automatiskt.

Anställda som inte tillhör utförandesidan eller fritidsförvaltningen använder ett
annat webbaserat system för awikelserapportering (eCompanionwebb) som är
kopplad till anställningen som finns i lönesystemet. HR-support har ansvar för att
anställningarna läggs upp korrekt i lönesystemet.

Oktober 2016
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Kontroll au b ehörig heter
Under intervju framkommer att det inte finns någon systematisk rutin för avslut av
behörigheter i systemet. De har inte gjort någon genomgång avbehörigheter, men
det finns planer på att det ska ske. Orsaken till varför en genomgång inte har gjorts
är tidsbrist p.g.a. flera sjukskrivningar och vakanser.

2.1.4. Attestrtitt
Kontroll och attest av tidrapporter och frånvarorapporter sker av överordnad chef.
Förvaltningschefernas rapporter attesteras av kommundirektören. I
personalsystemet finns ingen särskild funktion för chefer att attestera
löneutbetalningen för respektive medarbetare innan lönefilen skapas. Därtör har de
tagit fram en manuell rutin som chefer ska följa varje månad. Av den framgår bl.a.
att cheferna ska granska den s.k. analyslistan (som de har tillgång till via Qlikview)
så snart den preliminära lönekörningen är genomförd, och snarast meddela HR-
support om något blivit fel, så att det kan korrigeras. Om en chef glömt att attestera
eller informera om fel så hinner det rättas till innan den definitiva lönekörningen.

Tre personer har behörighet att attestera löneutbetalningar, d.v.s. bemlmdiga,
lönefilerna, som skickas till Nordea. Vem som attesterat utbetalningarna för
respektive månad loggas i Girolink, som är Nordeas system för filöverföring där alla
tre har behörighet.

Det är nämnderna som antar respektive förvaltnings attestförteckning och fokus
ligger på attest av ekonomitransaktioner, fakturor, bokföringsordrar och
utanordningar. Fastställda attestförteckningar förvaras på ekonomiavdelningen i en
pärm. HR-support har tillgång till pärmen och kan kontrollera namnteckningar när
det kommer anställningsavtal etc. Det är dock ekonomiavdelningens ansvar att se

till att attestförteckning och delegationsordning överensstämmer och att rätt
personer har rätt ansvar. Det ska finnas underskrift för samtliga och HR-support
ska kunna förlita sig på det som finns i pärmen. Under intervju framkommer dock
att det händer att chefer ändrar attesträtter utan att meddela HR-avdelningen och
att det därmed inte fìnns blankett eller underlag för alla i pärmen.

Oktober 2016
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3.
3.7.

Granslcnin gsresu,ltø:t

Verífieríng au behörígheter

B e S che d r¡ ch B e S che dtu ebb

Btt urval av 13 stycken personer med behörighet i systemet har kontrollerats för att
verifiera att upplägg av behörighet gjorts utifrån korrekt underlag/blankett.
Kontroll har skett genom avstämning mot system och blankett/uncìerlag.

Vid granskningen noterades att korrekt underlag/blankett endast fanns för tre (av

r3) behörigheter. Vi har tagit del av verifierande underlag. För öwiga tio personer
noterades följande:

Fem behörigheter tillkom vid införandet av BeSched vid skolorna och
Kullurskolan och avser pelsuner nred futrklionen arbetsledare.

TVå behörigheter lades upp i samband med anställning.

En behörighet lades upp i samband med införandet av BeSchecl varpå
underlaget för upplägg inte finns kvar.

'IVå behörigheter tillhör anställda som inte längre arbetar kvar inom
kommunen. Anställningarna upphörde år zorr respektive 2o1b.

e C o mp anío n o ch e C omp onio ntu ebb

Ett un¡al av ro stycken personer med hehörighet i systemet har kontrollerats för att
verifiera att upplägg avbehörighet gjorts utifrån korrekt underlag/blankett.
Kontroll har skett genom avstämning mot system och blankett/underlag.

Vid granskningen noLerades aLL del för sarrrLliga (ro av ro) upplägg av behörigheter
saknades korrekt underlag/blankett. Följande noterades :

Tre behörigheter har tiildelats utan beställning eftersom en del av deras
tjänst avser tilldelning av behörigheter.

Tre behörigheter hal lagts upp endast genonl muntlig beställning.

En behörighet har lagts upp genom beställning via telefon.

En behörighet lades upp utan beställning för vikarie i samband med
sjukskrivning av ordinarie personal på HR-support.

Två behörigheter tillhör anställda som sedan sommaren zor5 inte längre
arbetar inom kommunen.
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Kommentarer
Vår granskning visar att det endast fanns blankett/underlag för tre av z3

behörigheter. Vi vill särskilt ffia att det firra avbehörigheterna avsåg personer som
inte längre arbetar i kommunen. Vi rekommenderar att kommunst¡,'relsen gör en
genomgång av samtliga behörigheter i systemen.

S,z, Verífieríng au øttest

Tidrapport/Frånuaro
Ett urval av tio stycken tidrapporter/frånvarorapporter, som avser
granskningsperioden 2or1, för att kontrollera att rapporterna i systemet har
attesterats av behörig person. Verifiering har gjorts genom avstämning mot aktuell
attestförteckning. Utfallet av granskningen redovisas i tabellen nedan:

Nfunnd./foruø,ltníng Anto,l Auuíkelser

Socialnämnden En attest avser 2014 och finns ej
uppdaterad för zor5. En attest
överensstämmer med
förteckningen, men namnet är
överstruket med penna. Två
attester avser tillf,ålliga attestanter
utan attesträtt, medan en attestant
saknar attesträtt helt och hållet.

Fritidsnämnden .) Två av tre attestanter saknar
attesträtt. En attest avser KLK.

Barn- och ungdomsnämnden 2 Båda attestanterna saknar
attesträtt.

Tota"It 70

Löneutbetalning
Vi har inhämtat utbetalningsfilerna för månaderna (sep, okt, nov zor5) för att
verifiera att löneutbetalningarna är attesterade, d.v.s. bemyndigade, av behörig
person. Av själva utbetalningsfilerna framgår dock inte vem som har attesterat
utbetalningsfilen för respektive månad. Enligt uppgift är bankfilen attesterad av
systemekonomen. Vem som har attesterat loggas i Girolink, som är Nordeas system
för filöverföring, där de tre personerna med attesträtt avseende löneutbetalningar
har behörighet. Filerna från lönesystemet läses in i ekonomisystemet efter att
bankfilen skickats till Nordea. Vid varje lönefil skapas en lönelogg och lönebok som
spårar vem som gjort vad. Om det är manuell inmatning så loggas det i löneloggen
och om det sker via system så syns det att det kommer från systemet.
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Kommentarer
Vår granskning avseende attest av tidrapport/frånvarorapport visar att samtliga
stickprov innehöllnågon form av ar.r¡ikelse. Fem attestanter saknade attesträtt helt
och hållet och wå attestanter avsåg tillfrilliga attestanter utan attesträtt. För att
säkerstäila att tid- och frånvarorapporter attesteras av behörig person. Vi utgår från
att i samband med en genomgång av samtliga behörigheter kommer dessa problem
att åtgärdas och det kommer att finnas en aktuell sammanställning per nämnd på

attestanter med tillhörande underlag till respektive behörighet.

Vi har inte kunnat verifiera attest av löneutbetalningsfil efLersom det inte framgår
av utbetalningsfilen som skickas till Nordea vem som har attesterat. Vi har
efterfrågat underlag som visar attesteringen, men enligt uppgift går det inte att få
ett sådant underlag från kommunens leverantör (Nordea).

S.S. Veríjiering au sAstetn
Samtidigt som lönefilerna skapas i eCompanion vid lönekörningen så skapas även
boKöringsfiler. Efter att HR-support skickat banldilen fl¡tas bokföringsfilerna
manuellt till en speciell gemensam mapp (i datorn) varefter systemekonomen
meddelar ekonomiavdelningen att bokföringsfilerna finns tillgängliga för inläsning.
Ansvarig ekonom vid ekonomiavdelningen hämtar upp fiien som sedan läses in
(integreras) i ekonomisystemet. All hantering sker i systemet, men kräver manr¡ell
handpåläggning. Ekonomen vid ekonomiavdelningen kontrollerar att hela filen har
erhållits samt dess korrekthet, här görs dock ingen kontroll av att det belopp som
läses in överensstämmer mecl lönefilen. Om clet vicl inläsning av filen upptäcks
nâgra fei (verrioggar) me<ideias HR-support som korrigerar feiet på den utskrivna
fellistan. Därefter görs rättning i ekonomisystemet. Fel handlar oftast om
konteringsfel eller att lönearter som inte finns använts.

I{ommentarer
Överföringen från lönesystemet till ekonomisystemet är en manuell process som
måste initieras av HR-support. Manuella hanteringar innebär alltid en högre risk.
Vi ser positivt på att det är två personer involverade i överföringen, en person .lrån

HR-support och en person vid ekonomikontoret. Vi rekommenderar dock
kommunstyrelsen att överväga om det finns behov av att införa ytterligare
kontrollmoment i samband med filöverföringen. Dessa kan vara kontroll av att
belopp i lönefil överensstämmer med belopp i ekonomisystem, antal transaktioner
OSV.

5.4. Verífieríng eu uppfrljníng
Avkommunens tidplan (HR-system) framgår samtliga datum under året som gäller
förbl.a. de preliminära samt definitiva lönekörningarna. Den preliminära
lönekörningen sker mellan den r6-r8:de varje månad och den definitiva
Iönekörningen mellan den zo-23:a varje månad. Fel som upptäcks vid den
preiiminära lönekörningen hinner korrigeras inför den definitiva lönekörningen. Av
rutinbeskrivningen framgår att det är varje chefs ansvar att utföra månatlig kontroll
av lön.
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Av rutinbeskrivningen framgår bl a att överordnad chef varje månad ska utföra
kontroll av frånvaroavdrag och utbetalda tillägg/ersättningar. Kontrollen av
personalkostnader görs i applikationen Personal i Qlickview, där bruttolönerna
framgår. Om fel upptäcks i analysen skickas underlag för korrigering till HR-
support. I applikationen Ekonomi i Qlickview ingår även sociala avgifter etc. och i
den applikationen ska varje chef månatligen följa upp hela sitt ekonomiska utfall.

Respektive nämnd ansvarar själva för att uppföljning av utfallet av
personalkostnader sker varje månad. Under intervjuer framkommer att varken HR-
support eller ekonomiavdelningen gör någon analys eller uppföljning av löne- och
personalkostnader.

I(ornmentarer
Det finns en dokumenterad rutinbeskri-rning över löneprocessen med tider för de
olika lönekörningarna. Det finns även en rutinbeskrivning över vilka kontroller som
åligger respektive chef att göra.

5.4.1. Chefernas ensuür, kontroller och uppföIjníng
En enkätundersökning har genomförs i syfte att fånga de kontroller som genomförs
av chefer och administratörer före och efter lönekörning. Enkäten kommunicerades
med och godkändes av personalchefen innan utskick. Samtliga chefer och
administratörer i Vallentuna kommun tillfrågades. 8o av tr7 tillfrågade besvarade
enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 68 procent. Resultatet av enkäten
framgår avbilaga r.

Av enkätsvaren framkommer att7o procent av de svarande bedömer att det finns
beskrivningar/instruktioner avseende de kontroller som ska genomföras i samband
med lönekörningen. Cirka 8z procent av de svarande uppger att de genomför
kontrolier avseende att registrerad sjukfrånvaro, semester och fyllnads/övertid är
korrekt inför den definitiva lönekörningen. De genomförda kontrollerna
dokumenteras i varierande omfattning, 6r procent av de svarande uppger att de
dokumenterar kontrollerna avseende sjukfrånvaro och semester medan 53 procent
av de svarande uppger att de dokumenterar kontrollen avseende fyllnads/övertid.
Av svaren framkommer bland annat att uttalad rutin för dokumentation saknas, att
det inte fTnns ett system för dokumentationen och att det är svårt att finna tid för
sådan tillkommande administration. De tillfrågade ombads också redogöra för om
de genomför någon rimlighetsbedömning av lönekostnaderna och att
Iönekostnaderna belastar rätt enhet. 75 procent av de svarande uppger att de
genomför en sådan kontroll och av förklaringarna i kommentarsf,åltet sluter vi oss

till att denna uppföljning mestadels hanteras via Qlickview. 25 procent av de
svarande genomför således inte rimlighetsbedömningar och förldaring till detta
uppges bland annat vara att rutiner inte delgivits för sådan kontroll och att den
svarande bedömer att kontrollansvaren rimligtvis borde iigga på annan instans.
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5.4.2. Uppfötjning au sparade semesterdagar
Enligt kollektivavtalet AB (Allmänna bestämmelser) får den anställde ha upp till 4o
sparade semesterdagar. De sparade semesterdagarna kan inte bli utbetalade i form
av lön under pågående anställning. Om en löntagare har över 4o sparade

semesterdagar kan däremot den överstigande delen utbetalas som iön, alternativt
växias in i en timbank för semesteruttag "del av dag" längre fram.

Avstämning av överstigande semesterdagar görs i februari och utbetalning sker r

mars. Inför avstämningen skickas en förfïågan/päminnelse till chet'erna med
uppmaning om att stämma av med berörda löntagare huruvida de vill ha den
överstigande delen utbetalt i lön eller sparat i timmar.

I vår analys har vi noterat att 13 personer hadefler àn 4o sparade semesterdagar per
2o15-o8-81. Det totala antalet sparade semesterdagar för dessa 1g personer uppgår
till 6+g dagar. Kommunen förklarar dessa enligt följande: Nio avlöntagarna med
fler än 4o sparade semesterdagar är anhörigvårdare- och personliga assistenter,
med anställningsvillkor enligt det s.k. "PAN"-avtalet. HR-support är medvetna orrr

problernatiken och har pratat med berörda enhetsledare om detta för att få en
förklaring om varför semester för dessa personer inte lagts ut i enlighet med
semesterlagens regler, eftersom PAN-anställda sedan zoro omfattas av

semesterlagens regler och inte och AB-avtalet.

Fyra löntagare hör inte till gruppen ovan. Efter utredning av HR-support
framkommer att två personer har tagit ut en extra semester under hösten och har
mindre än 4o dagar sparade till nästa år. Två personer, varav en har varit
fr:*:.:l1-^l^l:-,..^l^--^*:^l^* l^^*+^-:+,,+.,;ilJi-+f,R 'l^-^-"-,1^- ^^. ^ l^^. - r.il.l'^+IUIAI(IÌd.rçLrr6 tlIrLtçI Pçrru\rçrr, ¡rdr LdórL uL vd'rur6l ra u464r uuuçr zvL.+l év\c, Yrr^ul

HR-support har påpekat tiil respektive arbetsledare. Löne-/PA-konsulterna har
dem under bevakning innan nästa semesteromställning som görs under februari
20t6.

5.4.5. Upp.följninq au lönetillöqq
Vi har inhämtat alla utbetalda lönetillägg för juni zor5, totalt 19 stycken, och

vcrificrat att dct finns blankett/underlag för samtliga. Resultatet av

stickprovsgranskningen redovisas i tabellen nedan:

Underlag Antal Awikelse
Blankett 15 Tre lönetillägg överensstämmer ej med beslut på

blankett avseende belopp. Ett lönetillägg har
betalats ut i sin helhet trots att beslutet endast
gäller fram till 1616.

Mail från chef 2 Inga awikelser

Beslut utifrån 1

personligt ut-lägg

Saknas 1

Inga arwikelser

Ej granskat

12 av 17

Totalt
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Som framkommer ovan noterarvi i granskningen att tre lönetillägg ej
överensstämmer med beslut avseende belopp. Samtliga tre utbetalda lönetillägg
underskrider vad som anges på respektive blankett. Istället för rooo kr, etoo kr och
gsoo kr har 75o kr, tz6o kr och 31bo kr utbetalats.

För personen vars beslut om lönetillägg saknas har vi erhållit lönespecifikation för
juni månad av vilken det framgår att lönetillägg utbetalats.

Kommentarer
I den genomförda enkätundersökningen angav nästan 3o procent av de tillfrågade
att det saknas beskrivningar/instruktioner för uppföljning och kontroll av löner
vilket ger indikation om att kommunens rutiner inte är kända i organisationen.
Vidare så medgav 4o procent att de tillfrågade att de inte dokumenterar de
kontroller som genomförs. För att säkerställa korrekt löneutbetalning, samt att
genomförda kontroller dokumenteras behöver rutinbeskrirrningen tydligare
kommuniceras till alla berörda chefer.

För att säkerställa att rutiner och regler kring semester och sparade semesterdagar
efterlevs har HR-support under hösten zor5 gått ut med information på intranätet.
Vi rekommenderar att HR-support fortsätter bevaka och följer upp de personer vars
sparade semesterdagar överskrider maxbeloppet, samt kontinuerligt kommunicerar
med berörda chefer. Detta för att säkerställa att personalen tar ut sin semester i tid.

I granskningen av lönetillägg noterades att det fanns beslut i form av blankett eller
annat underlag för samtliga utbetalningar. Tre av de utbetalda beloppen stämde
dock inte överens med beslut.
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4. Bedönutíng och
rekornrnendø:tíoner

4.r. Austärnníng mot kontrollrn&I
Granskningen görs utifrån åtta uppställda kontrollmåI. Bedömningen av respektive
kontrollmmâl görs enligt kriterierna: Uppfyllt/Delvis uppfyllt/nj uppftllt.

Kontrollmål Bedömning

Behörigheter är över tiden
i ändamålsenliga utifrån den anställdes

¡ arbetsuppgifter och ansvar.

Användarnas behörighetsnivå i IT-
system är ändamålsenlig utifrån ansvar

och befogenheter.

Uppfullt
Vår bedömning grundar sig på att:
Användarnas behörighetsnivå i IT-
system, samt behörighet utifrån
arbetsuppgifter och ansvar bedöms över
tid ändamålsenliga utifrån erhållna
förteci<ningar. Eniigt HR-suppori Íinns
det dock en viss otydlighet vad gäller
chefsbefogenheter avseende budget- och
personalansvar. HR-support bedömer
detta som ett utvecldingsarbete.

Delvis uppfrllda
Vår bedömning grundar sig på att:
Det finns två olika behörighetssystem:
Schema- och bemanningssystemet
BeSched/BeSchedwebb samt
personalsystemet eCompanion och
eCompanionwebb.

Vår verifïering visar att upplägg av
behörigheter har gjorts utifrån skriftligt
underlag/blankett för endast g av 28
stickprov. re stycken behörigheter har
lagts upp utan beställning utifrån
arbetsup¡:gift ocù/eìler i satrtbarttl rrretl

anställning. Vidare noterades firra
behörigheter för anstäilda som inte
längre arbetar i kommunen.

Tidrapporter/ Frånvarorapportering är
attesterad av behörig person.

Ej uppfyllt
Vår bedömning grundar sig på att:
Attest av tid- och frånvarorapporter ska
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I ske av överordnad chef.
Förvaltningschefernas rapporter ska
attesteras av kommundirektören. I vår
stickprovsgranskning noterades att
samtliga tio sticþrov innehöll någon
form av awikelse. Exempelvis saknade
fem av stickproven attesträtt helt och
hållet och wå stickprov avsåg tillf?illiga
attestanter utan attesträtt.

Resultatet av den preliminära och
definitiva lönekörningen hanteras på

rätt sätt och i rätt tid.

Delvis uppffllt
Vår bedömning grundar sig på att:
Löneprocessen är indelad i en
preliminär och en definitiv lönekörning.
I samband med den preliminära
lönekörningen ansvarar HR-support för
kontroll utifrån signallistor, medan
cheferna ansvarar för kontroll av att
registrerade uppgifter är korrekta.

Vid genomförd enkätundersökning
uppger 8z procent av de svarande
cheferna och administratörerna att de
utför denna kontroll. Dock framgår av
enkäten att 30 procent av de svarande
bedömer att beskrivning/instrultion
avseende de kontroller som ska
genomföras saknas. Vidare
framkommer att endast 6o procent av
de svarande dokumenterar de kontroller
som genomförs.

Löneutbetalning är attesterad av
behörig person.

Kan ej bedömas
Vår bedömning grundar sig på att:
Tre personer har behörighet att
attestera (bemyndiga) själva
löneutbetalningsfilen. Vi har dock inte
kunnat verifiera att löneutbetalningsfil
är attesterad av behörig person,
eftersom det inte framgår av
utbetalningsfilen vem som har attesterat
den. Vi har efterfrågat, men ej erhållit
underlag som visar attesteringen från
kommunens leverantör.
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överföring från lönesystem till
ekonomisystem sker fullständigt och

riktigL.

Lönekostnader och tillhörande
kostnader anaþseras regelbundet.

Dct finns fungerande rutiner för
kontroll av att registrerade behörigheter
är korrekta utifrån

, delegationsordningen samt av

förändringar under året (exempelvis

mcdarbctarc som slutar, är lcdiga cllcr
tililülliga för'ändringar av behörighet).

4.2. Rekorntnend&tíone.r
Mot bakgrund av granskningsresultatet och ovanstående bedömningar
rekommenderar vi Kommunsffrelsen att:
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, Delvis uppfrllt
Vår bedömning grundar sig på att:
Samtidigt som lönefilerna skapas i
eCompanion vid lönekörningen så

skapas även bokföringsfilen.
Systemekonomen meddelar
ekonomiavdelningen via e-post att
bokföringsfilerna finns i mappen för
inläsning, varpå ekonorniavtlelningen
kontrollerar att de fått hela filen samt
dess korrekthet. Här sker ingen kontroll
av att belopp överensstämmer.
Inläsningen av bokföringsfilen i
ekonomisystemet sker i systemet genom

manuell handpåläggning. Manuell
hantering innebär alltid en ökad risk.

Delvis uppffllt
Vårbedömning grundar sig på att:
Det är chefernas ansvar att mänatligen
anaþsera lönekostnader och tillhörande
kostnader. Stöd för uppfölining fås
genom analysverktyget i Qlickview.

Vid genomförd enkätundersökning
EF ñ-^â^-+ ^-, l^ -.,^---À^ ^++ ,{^trPl-,åçr /Ð },ruLçul av uÇ ùv4l4rruç qLL uç

analyserar dessa kostnader. Vidare
framkommer att det finns bristancle
rutinbeskrivning för de kontroller som
ska genomföras.

$ uppfyllt
Vår bedömning grundar sig på att:
Kommunen har inga rutiner för att
kontroilera registrerade behörigheter. I
vår stickprovsgranskning noterad es f1'ra

behörigheter i systemet som avsåg
personel som inte längre arbetar kvar i
kommuncn.

Säkerställa att rutinen avseende de kontroller som ska genomföras av
HR-support och chefer i samband med lönekörningarna stärks och
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dokumenteras och kommuniceras till berörda. Av rutinbeskrirrningen
bör ansvarsroller framgå. Detta för att bland annat undvika att
löneskulder uppstår.

Säkerställa att respektive nämnds attestförteckning överensstämmer
med delegationsordning och ansvarsområde. Detta för att säkerställa att
tid- och frånvarorapporter, och därmed löneutbetalningen, attesteras av
behörig person.

Genomgång sker av samtliga registrerade behörigheter i systemen för atL

säkerställa att bl.a. att gamla behörigheter inte finns kvar.

Se över möjligheten att systematisera och/eller införa ytterligare
kontrollmoment vid överföring från lönesystem till ekonomisystem.
Detta eftersom manuell hantering alltid utgör en ökad risk.

HR-support kontinuerligt bevakar och foljer upp anställda som har fler
àn 4o sparade semesterdagar.

Cc:rínllultgren
P r oj ektle dar e / upp dr ag sle dar e

Oktober 2016
Vallentuna kommun
PwC

17 av 17




