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Sammanfattning 
Revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att granska om barn- och utbildnings-

nämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo och tekniska nämndens 

rutiner för debitering är ändamålsenliga samt med en tillräcklig intern kontroll.  

Revisionsfråga för denna granskning är:  

• Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom barn- och utbildningsnämnden, 

socialnämnden, bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo och tekniska nämnden till-

räcklig? 

Granskningen har visat att det saknas dokumenterade rutin/processbeskrivningar som omfattar 

hela debiteringsprocessen. Det bör även dokumenteras vilka kontroller som ska genomföras för att 

minska risker för felaktigheter i debiteringsprocessen. Genomförd granskning visar att förvaltning-

arna tillämpar ett antal kontroller för att säkerställa att rätt avgift debiteras men att dessa sällan 

dokumenteras.  

Den sammanvägda bedömning utifrån granskningens syfte och resultatet är att nämnderna delvis 

tillsett en tillräcklig intern kontroll vid debitering av avgifter och att det finns områden där nämnder-

na kan vidta åtgärder för att ytterligare stärka den interna kontrollen. Ett antal förbättringsområden 

har identifierats och våra rekommendationer framgår nedan. 

För samtliga nämnder rekommenderar vi att:  

• Upprätta dokumenterade rutin/processbeskrivningar som omfattar hela debiteringsproces-

sen samt vilka kontroller som ska genomföras. Detta för att minska risken för felaktigheter i 

debiteringsprocessen.  

• Vid uppdatering av taxan i systemet eller excellmall genomför förvaltningen ingen kontroll 

att rätt taxa registrerats. Vid manuell registrering finns det risk att fel uppgifter registreras. 

Genom att en annan medarbetare kontrollerar de registrerade taxorna stärks den interna 

kontrollen. Vi rekommenderar att nämnden inför kontroll av inlagda taxor samt att kontrol-

len dokumenteras. 

• Dokumentera och spara resultatet av befintliga genomförda kontroller i debiteringsproces-

sen. Detta medför en ökad spårbarhet samt möjliggör uppföljning av genomförda kontrol-

ler. 

• Överväga införandet av stickprovskontroll i debiteringsprocessen för att stärka den interna 

kontrollen. Kontrollen bör även dokumenteras.  

För socialnämnden rekommenderar vi att: 

• Skyndsamt hemställa hos kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att besluta om 

avgiftsuttag för abonnemangsavgift på förbrukningsartiklar.  

För tekniska nämnden rekommenderar vi att:  

• Nämnden tar fram en taxa för samtliga arrende och att nämnden föreslår kommunfullmäk-

tige att besluta om avgiftsuttag för arrende.  

Kommunstyrelsen köper in krav- och inkassohanteringen från inkassobolag. Vi rekommenderar 

emellertid att kommunstyrelsen beslutar om en riktlinje för kommunens krav- och inkassohantering 

för att förtydliga hur rutinen/processen ser ut. Utöver ovan rekommenderar vi även att kommunsty-
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relsen förtydligar ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna avseende debite-

ringsprocessen.  

 Inledning 
 Bakgrund 

Gislaved kommun tillhandahåller och utför en mängd olika tjänster för vilka avgift debiteras till 

kommuninvånare. Debitering av avgifter uppgår årligen till väsentliga belopp och innefattar exem-

pelvis avgifter inom äldreomsorgen, barnomsorgen och till viss del plan- och byggverksamheten. 

Att ha en välfungerande administration är således viktig för att uppnå en effektiv hantering av av-

giftsfakturering. Redovisningsrevisionella insatser styrs av risk och väsentlighet. Det vill säga vä-

sentligheten är hög då dessa tjänster genererar stora intäkter till kommunen. Det finns också risker 

förknippade med faktureringsadministrationen, exempelvis bristande avstämningsrutiner mellan 

försystem och redovisningen.  

Det är nämnderna som ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, både till 

utformning och till utförande. Nämnderna ska således utforma anvisningar för den egna interna 

kontrollens organisation, utformning och kontroll. God intern kontroll i debiteringsprocesserna är 

viktig både för att säkra kommunens intäkter och säkerställa att avgifterna blir korrekt debiterade.  

 Syfte och Revisionsfråga/-or 

Syftet med granskningen är att bedöma om barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden bygg- 

och miljönämnden och tekniska nämndens rutiner för debitering är ändamålsenliga samt med en 

tillräcklig intern kontroll.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:  

• Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom barn- och utbildnings-

nämnden, socialnämnden och bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo tillräcklig? 

 Revisionskriterier 

• Kommunallagens regler för intern kontroll 

• Den kommunala redovisningslagens regler för bokföring 

• Kommunens riktlinjer och anvisningar för fakturering 

• Av fullmäktige beslutade taxor/avgifter 

 Kontrollmål 

• Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor  

• Upprättade fakturor överensstämmer med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad, 

taxor etc.) 

• Tillräckliga kontroller och uppföljning finns som säkerställer att avgifterna blir korrekt 

redovisade  

• Det sker tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna  
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 Avgränsning 

Granskningen kommer att omfatta debitering av barnomsorgsavgifter inom barn- och utbildnings-

nämnden, avgifter för äldreomsorg inom socialnämnden, avgifter för miljötillsyn och bygglov inom 

bygg- och miljönämnden samt vatten och avlopp och arrende inom tekniska nämnden (inom Gisla-

veds kommun). 

 Metod 

Granskning har skett av tillämpliga styrdokument och rutiner för debiteringen av avgifter inom 

nämnderna. Intervjuer har genomförts med följande tjänstemän: 

• Teamchef förskola – barn- och utbildningskontoret  

• Administratör - barn- och utbildningsförvaltningen 

• Enhetschef för bistånd – vård och omsorg 

• Avgiftshandläggare – enhet för bistånd – vård och omsorg 

• Administratör – bygg- och miljöförvaltningen 

• VA-chef – tekniska förvaltningen 

• Teknisk handläggare – tekniska förvaltningen 

• Mark- och exploateringshandläggare – tekniska förvaltningen 

• Redovisningschef – ekonomiserviceenheten 

• Ekonomiassistent – ekonomiserviceenheten  

Rapporten är sakavstämd av berörda personer. 

För att verifiera intervjuerna har ett antal kontroller i avgiftsprocessen observerats och bedömts.  

Stickprovsmässig granskning har gjorts av enskilda kontroller för att verifiera att kontrollerna är 

implementerade. Stickproven har riktats mot de kontroller som bedöms som kritiska och relaterade 

till de väsentliga flödena.  
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 Granskningsresultat 
 Barn- och utbildningsnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden i Gislaveds kommun ska enligt reglemente fullgöra kommunens 

skyldigheter inom det offentliga skolväsendet. Ansvaret omfattar bland annat att tillhandahålla för-

skola och fritidshem. Kommunfullmäktige har i beslut den 1 juni 2015 fastställt att avgift ska tas ut 

för barnomsorgen och har tilldelat barn- och utbildningsnämnden att årligen justera avgiften enligt 

Skolverkets uppgifter. Av protokoll från barn- och utbildningsnämnden sammanträde 17 december 

år 2018 framgår att nämnden justerat avgifterna inför år 2019. Avgiften är indexreglerad och följer 

riksdagens beslut om maxtaxa. Den beräknas utifrån uppgifter om hushållets avgiftsgrundande 

bruttoinkomst, barnets närvarotid samt hur många barn hushållet har inskrivna i förskola och fri-

tidshem. Avgiften följer en abonnemangsprincip, vilket innebär att avgift ska betalas enligt den 

närvarotid som är överenskommen, oavsett om platsen används eller inte. Avdrag medges till ex-

empel inte för lov eller annan ledighet.  

 Riktlinjer och rutiner kring hantering av kundfakturor avseende barnomsorgsav-
gifter 

Barn- och utbildningsnämnden har fastställt tillämpningsanvisningar för barnomsorgsavgifter där 

det bland annat framgår beräkning av avgiften samt hur ofta debitering sker. Förvaltningen har 

framtagna lathundar för hur handläggare ska skapa debiteringsfiler i systemet samt för kommu-

nens retroaktiva avgiftskontroll. Det finns emellertid ingen fullständig övergripande dokumenterad 

rutin/processbeskrivning för debitering av barnomsorgsavgifter och vilka kontroller som ska ge-

nomföras. Nedan följer hur förvaltningen arbetar med barnomsorgsavgifter och hur debiteringspro-

cessen ser ut.  

Hantering och registrering av avgiftsgrundande uppgifter samt fastställande av avgiftens storlek 

Ett ärende påbörjas efter att vårdnadshavare lämnat in en ansökan om placering i förskola eller 

fritidshem via kommunens hemsida eller via en blankett. Vårdnadshavare har då 10 dagar på sig 

att svara på erbjudandet för att placeringen ska kunna påbörjas. I samband med att vårdnadsha-

vare tackat ja till placeringen ska vårdnadshavares inkomstuppgift och barnets schema lämnas. 

Detta för att kunna beräkna viken avgift som ska debiteras för barnet. Information om det place-

rade barnet hanteras i förvaltningens system IST Extens. Den högsta avgiftsgrundande inkomsten 

för hushållet år 2019 är 47 490 kr per månad. Vid inkomst utöver 47 490 kr debiteras den högsta 

avgiftsnivån, så kallad maxtaxa. Maxtaxa tillämpas även om vårdnadshavare inte lämnar in in-

komstuppgifter. Utifrån inlämnade inkomstuppgifter beräknas avgiften fram automatiskt i systemet 

utifrån nedan inlagda taxauppgifter:  

  Avgift 
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Förskola och annan pedago-
gisk verksamhet 

Allmän förskola och till-
synsbehov 

Fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet 

  
Procent av 
inkomst 

Högsta avgift 
kr/månad 

Procent av 
inkomst 

Högsta avgift 
kr/månad 

Procent av 
inkomst 

Högsta avgift 
kr/månad 

Barn 1 3% 1 425 kr 2,10% 997 kr 2% 950 kr 

Barn 2 2% 950 kr 1,40% 665 kr 1% 475 kr 

Barn 3 1% 475 kr 0,70% 332 kr 1% 475 kr 

Barn 4 Ingen avgift 0 kr Ingen avgift 0 kr Ingen avgift 0 kr 

Lovplats på 
fritidshem           50 kr per dag 

 

Det är det yngsta barnet som räknas som barn nummer ett, det näst yngsta barnet som barn 

nummer två osv. Från och med det fjärde barnet betalas ingen avgift. Kommunen erbjuder även 

allmän förskola för 3-5 åringar och gäller från första september det året barnet fyller tre år. Således 

är barnet berättigad till tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka avgiftsfritt.   

Förvaltningen begär inte att inkomstuppgifter styrks genom uppvisande av lönespecifikationer eller 

motsvarande. Felaktig information i inkomstuppgifter, familjeförhållanden etc. kan medföra att för-

valtningen justerar avgiften en månad bakåt i tiden. Felaktigheter längre tillbaka fångas upp via 

förvaltningens retroaktiva avgiftskontroll mot skatteverket. En uppföljning görs för att kontrollera att 

alla hushåll har betalat rätt avgift. Taxeringsuppgifter för hushållets årsinkomst hämtas och delas 

med 12 för att få fram en genomsnittlig månadsinkomst. Detta jämförs sedan mot inrapporterade 

inkomstuppgifter. Om det vid kontrollen visar sig att vårdnadshavarens inkomst varit annan under 

året som kontrollerats sker en efterdebitering där vårdnadshavare antingen får betala eller får till-

baka mellanskillnaden. Kontrollen görs för två år tillbaka i tiden då taxeringsuppgifterna inte finns 

tillgängliga tidigare. Beslut kring retroaktiv avgiftskontroll togs i barn- och utbildningsnämnden den 

andra mars år 2016. Kontrollen medför inte att uppgifterna kring inkomsten uppdateras automatiskt 

i systemet utan det är upp till respektive vårdnadshavare att meddela rätt inkomst. Förvaltningen 

har en dokumenterad lathund för hantering av den retroaktiva avgiftskontrollen. 

Vid intervjutillfälle framkom det att förvaltningen tidigare genomfört stickprov på det placerade bar-

nets schema samt på vårdnadshavarens registrerade inkomst. Detta har inte genomförts under de 

senaste åren utan kontroll genomförs främst vid misstanke om felaktigheter i schemat och inkoms-

ten.  

Upprätta debiteringsfiler – avgiftshandläggare 

Fakturering av förskole- och fritidshemsavgifter sker månatligen och beräknas utifrån vistelsetid, 

bruttoinkomst, syskon, familjeförhållande samt allmän förskola. Utifrån registrerade uppgifter i sy-

stemet skapas fakturan. Vårdnadshavaren faktureras för den vistelse barnet haft under föregående 

månad, således sker fakturering efterkommande månad och följer abonnemangsprincipen. Vid 

fakturering tar förvaltningen ut en fil från systemet IST Extens i slutet på månaden som sedan finns 

att hämta av ekonomiserviceenheten för fakturering. Det görs ingen kontroll av förvaltningen att 

samtliga avgifter är med i filen som de tar ut till ekonomiserviceenheten för fakturering. Förvalt-

ningens förskole- och fritidshemsavgifter är kopplade till en konteringsrad i systemet. Varje försko-

leavdelning och fritidshem har egna kodsträngar med verksamhet och konto. Detta läses ut vid 

skapande av debiteringsfilen. Förvaltningen meddelar sedan ekonomiserviceenheten antal fakturor 

och totalbelopp. Hur ekonomiserviceenheten hanterar och kontrollerar debiteringsfilen återfinnes i 

punkt 2.5. Förvaltningen genomför ekonomisk uppföljning fyra gånger per år där eventuella felak-

tigheter upptäcks och kan åtgärdas. 
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I samband med att förvaltningen genomför debiteringskörning tas en felloggs lista ut där handläg-

gare ser över rimligheten att vårdnadshavare är sambo. Om det ser ut som att vårdnadshavaren är 

sambo skickar förvaltningen ut ett brev och efterfrågar om de är sambo samt om inkomstuppgifter. 

Svarar de inte skickas en påminnelse ut och om de inte svarar på påminnelsen skickas ett med-

delande ut om att personen kommer läggas till som sambo. Kontrollen genomförs för att se till att 

sambos uppgifter registreras för framräkning av avgiftsutrymmet. 

 Upprättade fakturor stämmer överens med debiteringsunderlag 

Som ett led i granskningen har stickprovskontroll genomförts på totalt tio fakturor under år 2019, 

fem avseende februari men som fakturerats i mars samt fem avseende april men som fakturerats i 

maj. Vår granskning har inriktat sig på att stämma av att rätt avgift har debiterats utifrån vårdnads-

havarens lämnade inkomstuppgifter, antal placerade barn i förskola och fritidshem samt beräkning 

mot taxanivå. Stickproven genomfördes genom att söka ut 10 vårdnadshavare utifrån barn- och 

utbildningsförvaltningens debiteringsfil i februari och mars. Vid granskningen noterades att åtta av 

tio inkomstuppgifter var äldre än från år 2019. Vid kontroll av de inkomstuppgifter som var registre-

rade i systemet, antal placerade barn i förskola och fritidshem samt beräkning mot taxan visades 

inga avvikelser av upprättade fakturor mot debiteringsunderlaget. 

 Socialnämnden  

Socialnämnden i Gislaveds kommun är enligt reglemente ansvarig för att samordna, utveckla och 

leda verksamhet inom vård- och omsorg. Ansvaret omfattar bland annat att tillhandahålla omsorg 

för människor med funktionshinder och äldre i behov av stöd och hjälp genom omsorg i hemmet, 

korttidsvistelse, särskilt boende, anhörigstöd och kommunal hälso- och sjukvård. I denna gransk-

ning kommer kommunens avgifter för äldreomsorg att granskas vilket omfattar bland annat föl-

jande avgiftstyper: hemtjänst, vård- och omsorgsboende, trygghetslarm, korttidsvistelse, matdistri-

bution och dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Samtliga avgiftstyper är registrerade 

i förvaltningens system Magna Cura utifrån antagen taxa. Det är systemförvaltare som lägger upp 

och uppdaterar taxan i systemet Magna Cura. Systemet är programmerat så att avgiften automa-

tiskt beräknas utifrån inlagda uppgifter om omsorgstagaren och har således lite manuell handpå-

läggning.  

Kommunfullmäktige har i beslut den 29 november år 2018 fastställt socialnämndens taxa för år 

2019. Den 18 december 2018 antog socialnämnden att införa en abonnemangsavgift på 120 kr i 

månaden för förbrukningsartiklar i vård och omsorgsboende. De förbrukningsartiklar som kommu-

nen tillhandahåller är exempelvis toalett- och hushållspapper, toalettborste, tvätt- och sköljmedel 

etc. och som ingår i abonnemanget. För boende som inte valt abonnemanget får bekosta detta 

själva. 

 Riktlinjer och rutiner kring hantering av kundfakturor avseende äldreomsorgsav-
gift 

Socialnämnden har framtagna tillämpningsanvisningar för äldreomsorgsavgifter där det framgår 

bland annat beräkning av avgiften samt hur ofta debitering sker. Förvaltningen har framtagna lat-

hundar för hur handläggare ska förhålla sig till olika deadlines vid debitering, registrering av in-

komstförfrågningar, inhämtande av filer från Pensionsmyndigheten etc. Det finns även stöddoku-

ment vid genomgång av listor över korttid och växelvård. Det finns emellertid ingen fullständig 

övergripande dokumenterad rutin/processbeskrivning för debitering av äldreomsorgsavgifter och 

vilka kontroller som ska genomföras. Nedan följer hur förvaltningen arbetar med äldreomsorgsav-

gifter. 

Hantering och registrering av avgiftsgrundande uppgifter samt fastställande av avgiftens storlek 
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Ett ärende påbörjas av att ansökande (omsorgstagaren) lämnar in en ansökan till socialförvalt-

ningen. En biståndshandläggare går igenom ansökan och fattar sedan ett biståndsbeslut över vilka 

insatser som omsorgstagaren beviljas. Beslutet förmedlas sedan till den sökande och eventuell 

legal företrädare. Det är biståndshandläggaren som ansvarar för att kontinuerligt följa upp och 

ompröva biståndsbeslutet. Efter att ett nytt beslut tagits meddelar systemet att det finns ett nytt 

beslut för omsorgstagaren. Uppgifter om omsorgstagaren hanteras i ärendesystemet Magna Cura 

där biståndsbeslut och uppgifter om vilka insatser omsorgstagaren har finns registrerade.  

Innan avgiften tas ut måste kommunen försäkra sig om att omsorgstagaren har ekonomiskt ut-

rymme att betala för insatser och hemsjukvårdsavgifter. För att få underlag till beräkningen skickar 

förvaltningen ut en blankett till alla som har biståndsbeslut där uppgifter om inkomster före skatt 

från pensionsmyndigheten, statlig/kommunal skatt, privata pensionsförsäkringar, bostadstillägg, 

boendeuppgifter etc. ska fyllas i. På blanketten finns det även möjlighet att kryssa i en ruta om man 

inte vill lämna de uppgifter som efterfrågas. Då väljer omsorgstagaren att betala högsta avgiften i 

enlighet med reglerna om maxtaxa inom äldreomsorgen. Inkomstförfrågan skickas ut årligen för 

uppdatering av inkomstuppgifter. Omsorgstagaren har tre veckor på sig att svara på inkomstförfrå-

gan och om svar ej inkommer tillämpas maxtaxa. Maxtaxa år 2019 för service och omsorg är 2 089 

kronor. Uppgifter från inkomstförfrågan registreras manuellt av handläggare i systemet Magna 

Cura. I samband med att taxorna justeras behövs nya inkomstförfrågningar inhämtas samt nya 

avgiftsbeslut skickas ut till omsorgstagaren. För omsorgstagare som accepterat maxtaxa skickas 

inga nya avgiftsbeslut ut. Vid intervjutillfället uppmärksammades det att omsorgstagare ibland kan 

ha svårt att uppge rätt uppgifter i inkomstförfrågan, exempelvis om det ska vara före eller efter 

skatt.  

Utöver inkomstförfrågan hämtar förvaltningen information om allmän pension, äldreförsörjnings-

stöd, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg från Pensionsmyndigheten via fil som läses in i sy-

stemet. Förvaltningen hämtar även uppgifter från Försäkringskassan om sjuk- och aktivitetsersätt-

ning, livränta etc. Information hämtas löpande för att uppdatera eventuella förändringar i underla-

get för avgiftsutrymmet.  

Utifrån inlämnad inkomstförfrågan samt inhämtad information från Pensionsmyndigheten och För-

säkringskassan beräknas omsorgstagarens förbehållsbelopp fram. Förbehållsbeloppet ska garan-

tera en skälig levnadsnivå och består av ett minimibelopp plus boendekostnad. Specificering av 

hur minimibeloppet beräknas och vad som omfattas återfinnes i taxesammanställningen. Efter att 

förbehållsbelopp räknats fram kan omsorgstagarens avgiftsutrymme beräknas. Det sker en auto-

matisk beräkning i systemet utifrån inlagd taxa för att få fram avgiftsutrymmet samt vilken avgift 

omsorgstagaren ska debiteras för sina insatser. Beräkningen säkerställer att avgiften fastställs 

inom omsorgstagarens avgiftsutrymme och som högst till maxtaxa. Efter att omsorgstagarens av-

gift beräknat fram skickas en bekräftelse till omsorgstagaren innefattande vilken avgift som gäller. 

För att rätt avgift ska kunna debiteras är det av vikt att rätt uppgifter registreras i Magna Cura, ex-

empelvis:  

• Varaktigt förändrade förhållanden, till exempel om ena partnern flyttar eller avlider. 

• Väsentligt ändrad inkomst. 

• Flyttning och förändrad hyra. 

• Reavinster efter t.ex. fastighetsförsäljning, aktieförsäljning m.m.  

 

Vid förändringar åligger det omsorgstagaren att själv informera om sådant som kan påverka be-

räkningen av avgiften. Ändring ska gälla från och med månaden efter den månaden då ändringen 

uppkom.  
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Rättelse av avgift kan genomföras av avgiftshandläggaren retroaktivt upp till tre månader. Om det 

gäller rättelser som sträcker sig längre än tre månader tillbaka behövs godkännande av enhetsche-

fen på enheten för bistånd. Då taxan förändras årligen behöver handläggarna göra en omräkning 

av samtliga avgiftsbeslut. Avgiftshandläggare tar ut listor i början av året för att stämma av att alla 

omsorgstagare kommer med i omräkningen. Listorna kontrolleras mot sparade avgiftsbeslut för att 

gå igenom så att uppgifterna är ajourförda.  

Avgiftshandläggare tar ut listor på personer som registrerats som avlidna. De går igenom listan för 

att se så att alla beslut är avslutade på rätt sätt. På listan skrivs det ner vilket område det avser för 

att sedan kunna ta bort ärendet i avgiftsbeslutspärmen och arkivera i pärm för upphörda hemtjäns-

ter/särskilt boende (SÄBO). Förvaltningen tillämpar inte stickprovskontroller i sitt arbete. 

Upprätta debiteringsfiler - avgiftshandläggare 

Fakturering av äldreomsorgsavgifter sker månaden efter och styrs av systemet Magna Cura som 

beräknar debiteringen utifrån den information som finns registrerad i systemet. Förvaltningen har 

en nedskriven rutin för olika deadlines som ska följas varje månad innan debitering. Det är admi-

nistratörer ute i verksamheten som ska se över all frånvaro och rapportera in detta. Avgiftshand-

läggarna går igenom frånvaro, ej verkställda beslut samt nya beslut. Vid eventuella avdrag eller 

rättelser ska detta registreras i systemet. I vissa fall får avgiftshandläggaren göra manuella avdrag. 

Vid fakturering tar avgiftshandläggaren ut en debiteringsjournal från systemet Magna Cura där en 

kopia på sista sidan sparas där sammanställning över antal fakturor och belopp framkommer. När 

debiteringsjournalen är uttagen meddelas IT-enheten som lyfter över filen till ekonomiserviceen-

heten som gör faktureringen. Det görs ingen kontroll av förvaltningen att samtliga avgifter är med i 

filen som de tar ut till ekonomiserviceenheten för fakturering. Hur ekonomiserviceenheten hanterar 

och kontrollerar debiteringsfilen återfinnes i punkt 2.5. 

 Upprättade fakturor stämmer överens med debiteringsunderlag  

Som ett led i granskningen har stickprovskontroll genomförts avseende de avgifter som debiterats i 

februari och april 2019 men som fakturerats i mars och maj. För stickproven i februari gällde 2018 

års taxa då taxan för 2019 gäller från första mars 2019. Således har kontroll gjorts mot 2018 och 

2019 års taxa. Vår stickprovsgranskning har inriktat sig på att kontrollera att det som debiterats 

stämmer mot debiteringsunderlaget. Som debiteringsunderlag avses omsorgstagarens inlämnade 

inkomstuppgifter, beräknat avgiftsutrymme, beviljade och utnyttjade insatser samt registrerad från-

varo. Stickproven genomfördes genom att söka ut 10 stycken omsorgstagare från förvaltningens 

debiteringsfil i februari och mars 2019. Vid genomgång av inlämnade inkomstuppgifter uppmärk-

sammades att samtliga förutom fyra stycken lämnat in och att de som inte lämnat in har ålagts 

maxtaxa. Avstämning av debiteringsunderlaget mot upprättade fakturor visade inga avvikelser. 

 Bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo 

Sedan 1 januari 2019 har Gislaveds kommun en gemensam bygg- och miljönämnd med Tranemo 

kommun. Gislaved är värdkommun för både nämnden och verksamheten. I bygg- och miljönämn-

dens ansvarsområde ingår bland annat bygglovshandläggning och lagstadgad tillsynsverksamhet 

inom miljöbalkens område. Kommunfullmäktige har med stöd av plan- och bygglagens 12 kap. 8 § 

samt miljöbalkens 27 kap. 1 § beslutat att avgifter ska tas ut för myndighetsutövningen. Särskilda 

taxebeslut är antagna för respektive område. 

 Riktlinjer och rutiner kring hantering av kundfakturor avseende bygglovsavgift  

Bygglovsavgift beräknas genom ett grundbelopp multiplicerat med för ärendet tillämpliga hand-

läggnings- och objektsfaktorer enligt fastställda tabeller. Det är främst area och handläggningens 
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komplexitet som avgör avgiftens storlek. Grundbeloppet utgör en tusendel av gällande prisbas-

belopp och justeras årligen.  

Bygg- och miljönämnden har fastställt riktlinjer och tillämpningsregler för bygglovstaxan. Dessa gör 

bland annat gällande vad ett avgiftsbeslut minst ska innehålla, att avgift ska beräknas utifrån den 

taxa som gäller vid påbörjad handläggning, att endast nämnden i sin helhet och av synnerliga skäl 

kan besluta om avsteg från gällande taxa och att betalning av avgift ska ske inom den tid som 

anges på fakturan.  

Registrering av avgiftsgrundande uppgifter – registrator, byggenheten  

Uppgifter som ligger till grund för avgiftens storlek inkommer i samband med en ansökan om bygg-

lov. Bygglovsansökan sker enligt en särskild blankett som finns tillgänglig på kommunens webb-

plats. Ansökan innehåller bland annat organisations- eller personnummer till den ansökande, åt-

gärdens art och ytuppgifter. Inkommen ansökan registreras manuellt av registrator i ärendesyste-

met Castor för vidare hantering.  

Fastställande av avgiftens storlek – bygglovshandläggare, byggenheten  

Bygglovsavgiftens storlek fastställs i anslutning till att handläggning av bygglovsärendet leder till 

beslut. I dagsläget finns det fem medarbetare som handlägger bygglovsansökan. Under handlägg-

ningen kontrolleras riktigheten i delar av de avgiftsgrundande uppgifterna, till exempel area. Som 

stöd för beräkning av bygglovsavgiften används excelmallar. Mallar togs fram första gången under 

fakturainfarten2011 och är uppbyggda efter de olika taxekonstruktionerna. Vid skifte till nytt kalen-

derår uppdateras grundbeloppet enligt en tusendel av gällande prisbasbelopp samt förändringar i 

taxan för övrigt. Av intervjuer framgår att det inte sker någon oberoende kontroll av att grundbelop-

pet blir korrekt inlagt i excelmallarna eller att excellmallens formler är rätt. Å sin sida framhåller 

intervjuade att eventuella felaktigheter enkelt skulle uppmärksammas med anledning av att det så 

tydligt syns i mallen.  

När handläggning av bygglovsansökan är slutfört ändras status i Castor till ”fakturera” manuellt av 

bygglovshandläggare. Mallen med avgiftsberäkningen ska bifogas till akten. Bygg- och miljönämn-

den har i del flesta fall delegerat rätten att besluta om besked av bygglov. I undantagsfallen ska 

status i Castor inte ändras förrän nämnden fattat beslut.  

Upprätta debiteringsfiler – administratör, byggenheten  

Administratör inom byggenheten har till uppgift att tillse att underlag för den faktiska debiteringen 

upprättas. Av intervjuuppgift framgår att underlag för debiteringen skapas veckovis. Genom sök-

ning i Castor erhålls en lista sorterad efter diarienummer handlagda bygglovsärenden som ännu 

inte fakturerats. Administratören går igenom listan för att kontrollera att allt som ska faktureras 

även faktureras till kund. Kontroll genomförs men dokumenteras inte. Vid skapande av fakturan 

registreras den manuellt i systemet EDP Future. Administratören går in i systemet och söker fram 

kunden. Om kunden finns sedan tidigare är fakturaadress och andra kontaktuppgifter redan ifyllda. 

Administratör behöver fylla i beloppet för bygglovsavgiften efter den mall som bygglovshandlägga-

ren bifogat till akten samt välja redan förinställd fakturatext. Fakturatexten är kopplad till en 

kodsträng som anger hur transaktionen kommer att bokföras i huvudboken vid överföring till eko-

nomisystemet. 

När administratören registrerat samtliga handlagda bygglovsärenden som ska faktureras skapas 

en fil med debiteringsposterna. Listan stäms av och eventuella felaktigheter som uppmärksammas 

omhändertas. Därefter godkänns filen i EDP Future och omvandlas till en försäljningsorderfil. Eko-

nomiserviceenheten ser sedan att det finns försäljningsorderfil att hämta för fakturering. Fakturor 

skapas enligt den process som beskrivits i 2.5.  
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 Riktlinjer och rutiner kring hantering av kundfakturor avseende miljötillsynsavgift 

Gislaveds kommun har ansvar att utöva tillsyn på verksamheter och privatpersoner för att säker-
ställa strävan mot en hållbar utveckling. Tillsynsverksamheten hanteras av miljöenheten på bygg- 
och miljöförvaltningen. Exempel på åtgärder som miljöenheten hanterar är förebyggande insatser i 
samhällsplanering, regelbundna kontroller av industrier och annan verksamhet som kan bidra till 
störningar i miljön, kontroll av avloppsreningsverk, sanering och aktionsplaner för att ta hand om 
farligt avfall.  

Bygg- och miljönämnden har i taxan fastställt riktlinjer för vad avgift tas ut för och vilka avgifter som 

gäller. Det står även tydligt att avgiften ska betalas inom den tid som står på fakturan. Kommun-

fullmäktige har per den 29 november år 2018 fastställt Gislaveds kommuns taxa för prövning av 

tillsyn inom miljöbalkens område samt dess taxebilagor. Det saknas emellertid en övergripande 

rutin/processbeskrivning över debiteringsprocessen för miljötillsynsavgifter och vilka kontroller som 

ska genomföras. Nedan beskrivs hur förvaltningen arbetar med debitering av miljötillsynsavgifter.   

Fastställande av avgiftens storlek enligt miljötaxan  

Ärenden avseende miljötillsyn skapas och hanteras av handläggare i systemet Castor. Ett ärende 
kan inkomma eller skapas på förekommande anledning. Efter att ett ärende har handlagts ska ett 
beslut fattas och bifogas i Castor. Avgiften för handläggning av ärendet utgår från kommunens 
antagna taxa och ska tas för: 

• Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 
eller undantag, 

• Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åt-
gärd, 

• Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

Avgift ska inte tas för: 

• Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat 

• Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestäm-
melser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas 

 

Från och med år 2018 är timtaxan fastställd till 950 kr per hel timme handläggningstid. Avgiftsuttag 

sker med en fast avgift, årlig tillsynsavgift samt timavgift. Den fasta avgiften är hänförlig till den 

handläggningstid som i taxan är bestämt för ärendet. Den årliga tillsynsavgiften tas för den årliga 

handläggningsavgift som anläggningen eller verksamheten tilldelats. Timavgift tas för den faktiskt 

nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet. Miljötillsynsavgiftens storlek fastställs i an-

slutning till att handläggning av ärendet avslutas och följer den taxa som gällde vid påbörjan av 

ärendet. Som stöd för avgiftsuttag finns kommunfullmäktiges antagna taxa för prövning och tillsyn 

inom miljöbalkens område samt hänförliga taxebilagor. 

 

Vid behov uppdateras taxan och efter att kommunfullmäktige antagit taxan ska belopp uppdateras 

i systemet Fakturainfarten. Administratör på förvaltningen skickar information till ekonomiservice-

enheten för uppdatering av taxor i systemet. Efter att ekonomiserviceenheten uppdaterat taxorna 

meddelas detta till administratören som går in och kollar i systemet att uppdateringen är korrekt. 

Kontrollen dokumenteras emellertid inte. 

 

Upprätta debiteringsfiler – miljötillsyn 

Miljötillsynsärenden debiteras månatligen samt årsvis. Vid debitering går en administratör in i sy-

stemet Castor och tar fram en lista på skärmen över de ärenden som ska debiteras och går ige-
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nom ärende för ärende. Administratören tar även fram ytterligare en lista över samtliga beslut som 

skrivs ut och kontrollerar denna mot skärmen. Denna lista prickas av för att stämma av att alla 

avgifter debiteras och sparas sedan av administratören. Ett exemplar av samma lista går även upp 

till nämnden.   

Vid skapande av fakturan registreras den manuellt i systemet EDP Future. Administratören går in i 

systemet och söker fram kunden. Om kunden finns sedan tidigare är fakturaadress och andra kon-

taktuppgifter redan ifyllda. Administratör behöver fylla i beloppet utifrån ärendet samt välja redan 

förinställd fakturatext. En del fakturatexter är kopplade till fasta avgifter och för ärende med mer 

specifika belopp behöver administratören fylla i belopp manuellt. Vid skapande av fakturan regi-

streras den manuellt i systemet EDP Future. Administratören går in i systemet och söker fram kun-

den. Om kunden finns sedan tidigare är fakturaadress och andra kontaktuppgifter redan ifyllda. 

Administratör behöver fylla i beloppet utifrån ärendet samt välja redan förinställd fakturatext. En del 

fakturatexter är kopplade till fasta avgifter och för ärende med mer specifika belopp behöver admi-

nistratören fylla i belopp manuellt. Fakturatexten är kopplad till en kodsträng som anger hur trans-

aktionen kommer att bokföras i huvudboken vid överföring till ekonomisystemet. Efter att ett ärende 

debiterats måste administratör gå in i ärendesystemet Castor och notera att det har debiterats. 

Debitering sker löpande varje månad samt årsvis och rutinen för debitering ser ut på samma sätt 

för båda.  

När administratören registrerat samtliga beslut som ska debiteras kund finns de tillgängliga för 

ekonomiserviceenheten att hämta. I slutet av dagen går administratören in i systemet för att kon-

trollera att ingen avgift ligger på noll kr. Fakturor skapas enligt den process som beskrivits i punkt 

2.5.  

 Upprättade fakturor stämmer överens med debiteringsunderlag  

Som ett led i vår granskning har 20 stycken stickprov tagits för att kontrollera att utställda fakturor 

avseende bygglovsavgifter och miljötillsynsavgifter överensstämmer med debiteringsunderlaget. 

Med debiteringsunderlag avses i det här fallet att den fastställda avgiften enligt bygglovs- och mil-

jötillsynshandläggarens beslut också är det belopp som fakturerats, i överrensstämmelse med 

taxan. För avgifter enligt inom miljöbalkens område visades att en avgift konterats på hälsoskydd 

men som borde konterats på strålskydd. Fem stickprov avser beslut tagna innan år 2019 men som 

fakturerats under år 2019. Avgiften har emellertid beräknats efter den taxan som var gällande vid 

påbörjad handläggning. Resultatet från stickprovsgranskningen visade överlag inte på några avvi-

kelser. 

 Tekniska nämnden  

Kommunens vatten och avlopp är självfinansierade genom VA-taxan. Kostnaderna för att försörja 

kommunens invånare med vatten och avlopp beror på ett antal faktorer. Således ses taxan över 

varje år och justeras vid behov. Den 29 november år 2018 fastställde kommunfullmäktige VA-taxa 

avseende verksamhetsåret 2019. Enligt taxan ska anläggnings- och brukningsavgifts tas ut för: 

vattenförsörjning, spillvattenavlopp, dag- och dräneringsavlopp från fastighet samt dagvattenav-

lopp från allmän platsmark. Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet 

till det kommunala VA-nätet. Brukningsavgiften är en kontinuerlig avgift och beror på hur mycket ett 

hushåll nyttjar VA-tjänster.  

Utöver VA debiterar tekniska nämnden även arrende. Nämnden har valt att dela upp arrende i 

jaktarrende, jordbruksarrende och övriga arrende. Vid granskningstillfället saknades det antagna 

taxor för arrende. 
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 Riktlinjer och rutiner kring hantering av kundfakturor avseende VA-avgifter  

Tekniska nämndens VA-taxa fastställdes i november år 2018 av kommunfullmäktige och beskriver 

vad taxan omfattar, vilka avgifter som debiteras och när avgiften ska betalas. Vid intervjutillfället 

framkom att förvaltningen arbetar med att uppdatera sina riktlinjer och rutiner och att det för närva-

rande inte finns någon övergripande nedskriven rutin/processbeskrivning. Nedan följer hur förvalt-

ningen arbetar med VA-avgifter och hur debiteringsprocessen ser ut. 

Registrering av avgiftsgrundande uppgifter – anläggningsavgift 

Avgifterna för nyttjande av det allmänna VA är uppdelat i två delar: anläggningsavgift och bruk-

ningsavgift. Vid nyanläggning ska en blankett fyllas i av kunden och lämnas till kommunens kon-

taktcenter eller till tekniska förvaltningen. På blanketten ska fastighetsbeteckning, fastighetsäga-

rens uppgifter och fastighetens ytor fyllas i. Utöver det ska även planritningar bifogas för att styrka 

inlämnad information. Blanketten återfinnes på kommunens hemsida där ansökande även kan 

göra en preliminär beräkning för vad anläggningsavgiften hamnar på. Efter att blanketten inkommit 

registrerar registratorn ärendet manuellt i ärendesystemet Castor för vidare hantering. I samband 

med inkommande ärende görs det en kontroll för att se om fastigheten ligger inom kommunens 

verksamhetsområde. Om fastigheten bedöms ligga inom kommunens verksamhetsområde hämtar 

en handläggare på förvaltningen ärendet i Castor för att sedan beräkna vad anläggningsavgiften 

blir.  

Fastställande av avgiftens storlek - anläggningsavgift 

Beräkning av anläggningsavgiften görs med hjälp av en excelmall där information fylls i manuellt 

utifrån på vad kunden uppgett i sin anmälan. Information som fylls i excelmallen är bland annat 

bostadsyta, tomtyta, antal serviceledning och förbindelsepunkt. Utifrån den inmatade informationen 

görs en automatisk beräkning. Excellmallen utgår från kommunens antagna VA-taxa och är skript-

skyddad för justering i formler. Det görs ingen regelbunden kontroll för att säkerställa att den auto-

matiska formeln är korrekt inmatad i mallen.  

Det genomförs en revidering av VA-taxan årligen och uppdateras vid behov. Om taxan uppdateras 

behövs taxan även justeras i systemet EDP Future. Uppdatering av taxan i systemet genomförs 

med hjälp av systemägaren för att säkerställa att inläggningen av taxan blir korrekt. Det genomförs 

inga tester av förvaltningen att rätt taxa är inlagd i systemet. 

Efter att handläggare beräknat anläggningsavgiften ska information skickas ut till ansökande om 

vilken avgift det preliminärt blir samt vart närmsta förbindelsepunkten är. Anläggningsavgiften ska 

sedan registreras i systemet Fakturainfarten för att skapa kundens faktura. Det är manuell handpå-

läggning vid inmatning av anläggningsavgiften i systemet. Fakturering av anläggningsavgifter görs 

månatligen. Antal och belopp kan emellertid variera beroende på hur många anläggningsavgifter 

som ska debiteras den månaden.  

När handläggning av ärendet är slutfört måste handläggaren gå in i ärendet i Castor och stänga 

den manuellt. Underlaget för avgiftsberäkningen ska bifogas till akten. 

Registrering av avgiftsgrundande uppgifter – brukningsavgift 

Brukningsavgiften är en avgift som baseras på hur mycket hushållet använder av kommunens VA-

tjänster. Förbrukningen mäts av en vattenmätare på dricksvatten och kunden debiteras således för 

den mängd vatten som förbrukas. För att kunna mäta vattenförbrukningen installerar kommunen 

en vattenmätare som sedan ska läsas av en gång per år av fastighetsägaren.  
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Vid nyinflyttning ska fastighetsägaren fylla i en blankett över hur stor förbrukningen uppskattas 

vara. Förbrukningen uppskattas av kommunen till ca 50 kubikmeter per person. Justering av för-

brukning görs sedan efter första vattenavläsningen. Förvaltningen använder sig av en extern part, 

iData för att inhämta mätarställning. Fastighetsägaren kan rapportera vattenavläsningen via talong 

eller telefon. Hur avläsning görs och rapporteras återfinnes på kommunens hemsida. 

Efter att förvaltningen erhållit uppgifter från iData läses informationen in via fil i ekonomisystemet 

EDP Future. Förvaltningen får signalering via mail att det finns avläsningar att hämta. Hämtning 

görs emellertid först när de erhållit ett visst antal avläsningar då det kostar för varje hämtning. Det 

genereras en varningslista om det som rapporterats från iData inte stämmer mot tidigare uppgifter i 

EDP Future, exempelvis om det är lägre förbrukning än föregående år. Vid felaktigheter kontaktar 

förvaltningen fastighetsägaren för att utreda vad avvikelsen beror på. Om vattenavläsningen inte 

inkommer skickas en påminnelse ut till fastighetsägaren. Vid fall då vattenavläsningen, trots på-

minnelse, inte inkommer tillämpar förvaltningen ingen sanktion i form av avgiftshöjning.  

Kommunen håller i dagsläget på med att byta ut alla mätare till digitala mätare för att kunna er-

bjuda fjärravläsning. Arbetet är ännu inte färdigställt. 

Upprätta debiteringsfiler – anläggningsavgift och förbrukningsavgift 

Avgiftshandläggaren inom VA-enheten har till uppgift att tillse att underlag för den faktiska debite-

ringen upprättas. Av intervjuuppgifter framgår det att debiteringsfiler skapas månatligen. Handläg-

gare på förvaltningen tar ut en lista över kunder som ska debiteras och kontrollerar privatpersoner 

som har en förbrukning överstigande 3000 kr och går igenom dessa så det inte är något som blivit 

felaktigt. Kontrollen genomförs men dokumenteras inte. Efter att handläggaren gått igenom listan 

skickas ett mail till ekonomi att debiteringsfilen är klar och finns för ekonomiserviceenheten att 

hämta. Fakturor skapas enligt den process som beskrivits i 2.5. 

 Riktlinjer och rutiner kring hantering av kundfakturor avseende arrende 

Registrering av avgiftsgrundande uppgifter 

Arrenden hanteras av tekniska förvaltningen som har delat upp arrenden i tre kategorier: jakt-, 

jordbruk- och övriga arrenden. Förfrågningar om att arrendera mark inkommer från intressenter via 

telefon eller mail. Handläggare på förvaltningen går då igenom förfrågan och kontrollerar om det är 

möjligt att arrendera marken. Om det går att arrendera marken skickas ett avtalsförslag ut för på-

skrift. Efter att avtalet signerats av båda parter skapar handläggare på förvaltningen underlag för 

uppläggning av arrendatorn i systemet Vinhyr. Uppläggning av uppgifter görs av ekonomiservice-

avdelningen och det är uppgifterna i systemet som ligger till grund för debiteringen. En samman-

ställning över samtliga arrenden finns nedskriven i en excelmall. Där specificeras information av-

seende arrendatorn, vilket typ av avtal det avser, avgift etc.  

Fastställande av avgiftens storlek 

Vid intervjutillfället framkom det att det inte finns någon övergripande antagen avgiftstaxa över 

samtliga arrendetyper. Det finns ett gammalt beslut från kommunfullmäktige angående avgift för 

jaktarrende. I kommunfullmäktiges beslut framgår det emellertid att avgifterna gäller från 2001 och 

gälla oförändrade under en femårsperiod. Inget ytterligare beslut i kommunfullmäktige har tagits 

efter detta. För jordbruksarrende och övriga arrende saknas det antagen avgiftstaxa och handläg-

garna utgår ifrån framtagen excelmall, egna anteckningar och överenskomna avtal. Det saknas 

även en fullständigt övergripande rutin/processbeskrivning över debiteringsprocessen för arrende 

och vilka kontroller som ska genomföras 
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Avgiftstaxan för övriga arrenden index uppräknas varje år där handläggare på förvaltningen beräk-

nar detta i en separat excelmall. Beräkningen genomförs manuellt och formler är inte skrivskyddad. 

Tillsammans med förvaltningens ekonom gås indexuppräkningen igenom för att kontrollera att det 

ser rätt ut. Excellmallen skickas sedan till handläggare på ekonomiserviceenheten för uppdatering 

av taxan i systemet. Förvaltningen genomför inga rutinmässiga och dokumenterade kontroller av 

att rätt taxa är inlagd i systemet. Vid intervjutillfälle uppmärksammades att det ibland registrerats 

felaktigt belopp vid debitering där kund efterdebiterats mellanskillnaden. Felaktigheter har upp-

märksammats via slumpmässig kontroll.   

 

 

Upprätta debiteringsfiler  

Det är handläggare på ekonomiserviceenheten som sköter fakturering av arrende. Arrenden faktu-

reras månatligen, kvartalsvis och årsvis och fakturorna hämtas via Fakturainfarten för debitering. 

Fakturor skapas enligt den process som beskrivits i 2.5. 

 Upprättade fakturor stämmer överens med debiteringsunderlag  

Som ett led i vår granskning har 20 stycken stickprov tagits för att kontrollera att utställda fakturor 

avseende VA-avgifter och arrendeavgifter överensstämmer med debiteringsunderlaget. För arren-

deavgifter har vi tagit tio stycken stickprov varav tre jaktarrenden, tre jordbruksarrenden och fyra 

övriga arrenden. För ett stickprov avseende jaktarrende har vi ej erhållit underlag då det är en av 

Gislaveds kommuns stiftelser som är markägare. Vår stickprovsgranskning på resterande nio 

stickprov har inriktat sig på att kontrollera att det som debiterats stämmer mot debiteringsunderlag 

(upprättat avtal och taxa). Granskningen visade inte på några avvikelser vid kontroll av debitering 

mot upprättat avtal. Emellertid finns det ingen nyligen antagen taxa för arrende varav vi inte kan 

stämma av debitering mot kommunfullmäktiges antagna taxa. Utan framtagen taxa är det svårt att 

göra bedömning om framräkning av arrendeavgiften är rätt. 

Avseende stickprov för VA-avgifter har vi efterfrågat men ej erhållit underlag. Vilket innebär att vi 

inte kan verifiera de kontroller som framkommit i intervjuer eller via dokument.    

 Fakturering, redovisning av avgifter och betalningsbevakning 

 Fakturering och redovisning av avgifter 

Efter att förvaltningarna tagit fram debiteringsfilen från systemet hämtar ekonomiserviceenheten 

filer för fakturering. Från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen får ekonomi-

serviceenheten en PDF där totala antalet fakturor specificeras. Vid inläsning av debiteringsfilen i 

ekonomisystemet EDP Future kontrollerar handläggare, enligt intervjuuppgifter, att inläsningens 

antal stämmer med erhållen PDF från förvaltningen. Vid felaktig inläsning varnar systemet för det 

och ekonomiservice går igenom felloggen och kontaktar berörd förvaltning för eventuellt vidare 

utredning. 

Fakturor från tekniska förvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen skapas i försystem kopplade 

till EDP Future. Istället för att erhålla en debiteringsfil går handläggare på ekonomiserviceenheten 

in i systemet och skapar faktureringen efter att förvaltningarna meddelat att debiteringsunderlaget 

är klart. För VA-avgifter kör handläggare på tekniska förvaltningen en testkörning i systemet innan 

fakturering körs. Kommunen använder sig av iData för distribution av fakturor till kund. Från iData 

erhåller ekonomiserviceenheten en orderbekräftelse samt en leveransbekräftelse och handläggare 
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kontrollerar, enligt intervjuuppgifter, båda för att se så att antalet fakturor överensstämmer. Bekräf-

telsen från iData sparas men inte PDF från förvaltningen. 

Vid bokföring i kommunens ekonomisystem Raindance tas en bokföringsfil ut från EDP Future. Om 

det som läses ut från EDP Future skulle innehålla felaktigheter vid inläsning i Raindance skapas ett 

felmeddelande och går således inte att slutföra bokföringen. Handläggare på ekonomiserviceen-

heten kontrollerar en saldolista för att se så att det som finns i Raindance överensstämmer mot 

bokföringsfilen. Således kommer de konteringskoder som förvaltningen uppgett i debiteringsun-

derlaget läsas över per automatik.  

 Det sker tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturor  

Ekonomiserviceenheten har ansvaret för krav- och inkassorutinerna och att hålla bevakning på 

fakturorna. Det finns i dagsläget ingen antagen rutin för fakturering och betalningsbevakning utan 

har arbetats fram av ekonomiserviceenheten. Ett utkast till deras rutiner tillgavs vid intervjutillfället. 

Det finns för närvarande inget antaget styrdokument kring kommunens kravhantering. Nedan följer 

en beskrivning över processen för kommunens betalningsbevakning.  

Kommunen tillämpar 30 dagars förfallodatum på fakturorna. Vid obetalda fakturor skickas det ut en 

påminnelse till kund 7-10 dagar efter fakturans förfallodag. Det läggs inte på någon påminnelseav-

gift på påminnelsefakturan. Påminnelsefakturan har betalningsvillkor på 8 dagar och om fakturan 

inte blir betald inom denna tidsfrist lämnas fakturan över till inkassobolag. Således hanteras krav- 

och inkassoverksamheten via köpt tjänst från inkassobolag. Anstånd med betalningar och en 

amorteringsplan kan läggas upp innan ett ärende går till inkassobolaget. Om en faktura inte blir 

betald kontaktas medarbetare på respektive förvaltning för att utreda vad orsaken kan vara och för 

vilka åtgärder som ska tas. Förvaltningarna erhåller en lista varje månad med obetalda fakturor. Av 

sakavstämning framgår att handläggare från tekniska förvaltningen inte erhållit information kring ej 

betalda fakturor. Förvaltningarna genomför övergripande månatliga kontroller och analyser avse-

ende debiteringsintäkterna. 

Vid utebliven betalning har barn- och utbildningsförvaltningen, tillsammans med debiteringsenhet-

en, tagit fram en rutin för avstängning av barn i förskola och fritidshem. Det är endast barn- och 

utbildningschefen som har delegation att stänga av barnen men det är ekonomiserviceenheten 

som sköter handläggningen. 
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 Bedömningar utifrån 
kontrollmål 

 Barn- och utbildningsnämnden  

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1 

Det finns dokumen-

terade riktlinjer/ 

anvisningar kring 

hantering av kund-

fakturor   

Delvis uppfyllt 

Bedömningen baseras på att nämnden fastställt tillämpningsan-

visningar för barnomsorgsavgifter där det bland annat framkom-

mer hur avgiften beräknas samt hur ofta barnomsorgsavgiften 

debiteras. På förvaltningsnivå finns lathundar framtagna för fak-

turering samt hur nämndens retroaktiva avgiftskontroll ska ge-

nomföras. Det saknas emellertid en heltäckande ru-

tin/processbeskrivning över debiteringsprocessen samt över vilka 

kontroller som ska genomföras.   

Kontrollmål 2 

Upprättade fakturor 

överensstämmer 

med underlag (in-

komstuppgifter, 

tillsynsgrad, taxor 

etc.) 

Uppfyllt 

Bedömningen baseras på genomförda stickprov av barnom-

sorgsavgifter. Vårt urval av fakturor visade inga avvikelser mot 

debiteringsunderlaget. Ett antal inkomstuppgifter visades vara 

äldre än från 2019 varav det i grunden kan vara fel avgiftsgrun-

dande inkomst. Om det visar sig vara fallet fångar förvaltningen 

upp detta via kommunens retroaktiva avgiftskontroll som kontrol-

lerar inkomsten två år tillbaka i tiden.   

Kontrollmål 3 

Tillräckliga kontroller 

och uppföljning finns 

som säkerställer att 

avgifterna blir kor-

rekt redovisade 

Delvis uppfyllt 

Bedömningen baseras på att förvaltningen genomför ett antal 

kontroller så som inkomstförfrågan, sambokontroll och avstäm-

ning mot skatteverket. Genomförda kontroller dokumenteras inte. 

Dokumenterade kontroller medför en ökad spårbarhet samt möj-

liggör uppföljning av genomförda kontroller.   

Barnomsorgsavgiften beräknas fram automatiskt utifrån inlagd 

taxa samt inlagda uppgifter i systemet. Inlagd taxa är i sin tur 

kopplad till en konteringssträng som överförs till Raindance vid 

inläsning av debiteringsfil till huvudboken. Vid avstämning av 

stickproven bedömdes samtliga vara konterade på relevant konto 

hänförligt till avgiftens art. Det genomförs emellertid ingen kon-

troll av annan än handläggaren att det är rätt avgift som debite-

ras utifrån debiteringsunderlaget. Kontroll av detta kan med för-

del genomföras via stickprovskontroll. Ekonomiserviceenheten 

genomför enligt intervjuuppgifter ett antal kontroller i samband 

med filöverföring samt vid distribution av fakturor. Exempelvis 

kontrollera ekonomiserviceenheten att bokföringsfilen som läses 

ut från EDP Future stämmer överens med bokföring i Raindance. 

Förvaltningen genomför ingen kontroll av att samtliga avgifter 

som ska debiteras är med i debiteringsfilen.   
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Kontrollmål 4 

Det sker tillräcklig 

betalningsbevakning 

Delvis uppfyllt 

Krav och inkassohantering sköts av Gislaved kommuns ekono-

miserviceenhet. Nämnden har inga egna antagna riktlinjer utan 

förhåller sig till ekonomiserviceenhetens riktlinjer. Ekonomi-

serviceenheten saknar emellertid antagna riktlinjer för kommu-

nens krav- och inkassohantering. Vid utebliven betalning åter-

kopplar ekonomiserviceenheten till förvaltningen som i sin tur har 

en framtagen arbetsrutin för hantering av utebliven betalning och 

eventuell avstängning av barn. 

  

 

 Socialnämnden 

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1 

Det finns dokumen-

terade riktlinjer/ 

anvisningar kring 

hantering av kund-

fakturor   

Delvis 

Enligt vår bedömning utgör kommunfullmäktiges taxebeslut tyd-

liga regler för hur omsorgsavgifter ska beräknas. På förvalt-

ningsnivå finns framtagna lathundar för hur handläggare ska 

förhålla sig till olika deadlines vid debitering, registrering av in-

komstförfrågningar, inhämtande av filer från Pensionsmyndig-

heten etc. Det finns även stöddokument vid genomgång av listor 

över korttid och växelvård. Det saknas emellertid en heltäckande 

rutin/processbeskrivning över debiteringsprocessen samt över 

vilka kontroller som ska genomföras. 

Vid granskningstillfället uppmärksammades att kommunfullmäk-

tige inte beslutat om avgiftsuttag för abonnemangsavgift på för-

brukningsartiklar. 

 

Kontrollmål 2 

Upprättade fakturor 

överensstämmer 

med underlag (in-

komstuppgifter, 

tillsynsgrad, taxor 

etc.) 

Uppfyllt 

Bedömningen baseras på genomförda stickprov av äldre-

omsorgsavgifter. Vårt urval av fakturor visade inga avvikelser 

mot debiteringsunderlaget. För de stickprov där inkomstuppgifter 

inte inkommit från omsorgstagaren har maxtaxa debiterats. Be-

döms vara rätt hanterat utifrån förvaltningens rutiner.  

Kontrollmål 3 

Tillräckliga kontroller 

och uppföljning finns 

som säkerställer att 

avgifterna blir kor-

rekt redovisade 

Delvis uppfyllt 

Bedömningen baseras på att förvaltningen genomför ett antal 

kontroller vid debitering så som inhämtande av inkomstförfrågan, 

filer från Försäkringskassa och Pensionsmyndigheten, kontroll 

av registrerad frånvaro, ej verkställda beslut samt nya beslut. 

Genomförda kontroller dokumenteras emellertid inte. Dokumen-

terade kontroller medför en ökad spårbarhet samt möjliggör upp-

följning av genomförda kontroller.   

Äldreomsorgsavgiften beräknas fram automatiskt utifrån inlagd 

taxa samt inlagda uppgifter i systemet. Inlagd taxa är i sin tur 

kopplad till en konteringssträng som överförs till Raindance vid 

inläsning av debiteringsfil till huvudboken. Det genomförs emel-

lertid ingen kontroll av annan än handläggaren att det är rätt 
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avgift som debiteras utifrån debiteringsunderlaget. Kontroll av 

detta kan med fördel genomföras via stickprovskontroll. Ekono-

miserviceenheten genomför enligt intervjuuppgifter ett antal kon-

troller i samband med filöverföring samt vid distribution av faktu-

ror. Exempelvis kontrollera ekonomiserviceenheten att bokfö-

ringsfilen som läses ut från EDP Future stämmer överens med 

bokföring i Raindance. Förvaltningen genomför inga kontroller 

över att samtliga fakturor är med i debiteringsfilen. Vid avstäm-

ning av stickproven bedömdes samtliga vara konterade på rele-

vant konto hänförligt till avgiftens art. 

Kontrollmål 4 

Det sker tillräcklig 

betalningsbevakning 

 

Delvis uppfyllt 

Krav och inkassohantering sköts av Gislaved kommuns ekono-

miserviceenhet. Nämnden har inga egna antagna riktlinjer utan 

förhåller sig till ekonomiserviceenhetens riktlinjer. Ekonomi-

serviceenheten saknar emellertid antagna riktlinjer för kommu-

nens krav- och inkassohantering. Betalningsbevakningen sker 

av ekonomiserviceenheten som i sin tur återkopplar till förvalt-

ningen vid utebliven betalning. 

 

 

 Bygg- och miljönämnden Gislaved -Tranemo 

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1 

Det finns dokumen-

terade riktlin-

jer/anvisningar kring 

hantering av kund-

fakturor   

Delvis uppfyllt 

Bedömningen baseras på att bygg- och miljönämnden har fast-

ställda bygglovstaxan och miljötillsynstaxa. Taxorna innehåller 

anvisningar för bland annat hur avgiften beräknas samt när 

betalning av fakturan ska ske.  Det saknas emellertid en hel-

täckande rutin/processbeskrivning över debiteringsprocessen 

samt över vilka kontroller som ska genomföras. 

 

Kontrollmål 2 

Upprättade fakturor 

överensstämmer 

med underlag (in-

komstuppgifter, 

tillsynsgrad, taxor 

etc.) 

Uppfyllt 

Bedömningen baseras på genomförda stickprov av bygglovs- 

och miljötillsynsavgifter. Vårt urval av fakturor visade inga avvi-

kelser mot debiteringsunderlaget.  

 

Kontrollmål 3 

Tillräckliga kontroller 

och uppföljning finns 

som säkerställer att 

avgifterna blir kor-

rekt redovisade 

Delvis uppfyllt 

Bedömningen baseras på att förvaltningen genomför ett antal 

kontroller vid debitering. Kontrollerade listor för debitering av 

miljötillsyn sparas i pärm. Genomförda kontroller för bygglov 

dokumenteras inte. Dokumenterade kontroller medför en ökad 

spårbarhet samt möjliggör uppföljning av genomförda kontrol-

ler.   

Beräkning av bygglovsavgiften genomförs utifrån inlagda upp-

gifter i en excelmall. Det sker dock ingen oberoende kontroll vid 

uppläggning av att grundbelopp blir korrekt i excelmallen. Såle-

des kan det leda till felaktig beräkning av bygglovsavgiften. 
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Införande av en oberoende kontroll av uppläggning skulle 

stärka den interna kontrollen. Det genomförs ingen kontroll av 

annan än handläggaren att det är rätt avgift som debiteras uti-

från debiteringsunderlaget. Kontroll av detta kan med fördel 

genomföras via stickprovskontroll. 

Vid fakturering kopplas de flesta fakturatexter ihop med en 

konteringsrad och har således lite manuell hantering. Det ge-

nomförs emellertid ingen kontroll av annan än handläggaren att 

det är rätt avgift som debiteras utifrån debiteringsunderlaget. 

Kontroll av detta kan med fördel genomföras via stickprovskon-

troll. Ekonomiserviceenheten genomför enligt intervjuuppgifter 

ett antal kontroller i samband med filöverföring samt vid distri-

bution av fakturor. Exempelvis kontrollera ekonomiserviceen-

heten att bokföringsfilen som läses ut från EDP Future stämmer 

överens med bokföring i Raindance. Förvaltningen genomför 

inga kontroller över att samtliga fakturor är med i debiteringsfi-

len. 

Kontrollmål 4 

Det sker tillräcklig 

betalningsbevakning 

 

Delvis uppfyllt 

Krav och inkassohantering sköts av Gislaved kommuns eko-

nomiserviceenhet. Nämnden har inga egna antagna riktlinjer 

utan förhåller sig till ekonomiserviceenhetens riktlinjer. Ekono-

miserviceenheten saknar emellertid antagna riktlinjer för kom-

munens krav- och inkassohantering. Betalningsbevakningen 

sker av ekonomiserviceenheten som i sin tur återkopplar till 

förvaltningen vid utebliven betalning. 

 

 

 Tekniska nämnden 

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1 

Det finns dokumen-

terade riktlin-

jer/anvisningar kring 

hantering av kund-

fakturor   

Ej uppfyllt 

Bedömningen baseras på att tekniska nämnden har fastställda 

taxa för VA-avgiften. VA-taxan beskriver bland annat vad avgif-

ten tas ut för samt när betalning av fakturan ska ske. 2001 tog 

tekniska nämnden ett beslut avseende avgift för jaktarrende 

och beslutade att avgiften skulle gälla oförändrad under en 

period om fem år. Inget beslut avseende avgifter för jaktarrende 

har tagits efter detta. Tekniska nämnden kan således inte upp-

visa att taxor för samtliga arrenden antagits av kommunfullmäk-

tige och det går inte att härleda till hur avgiften för arrende ska 

beräknas. Det saknas även en övergripande ru-

tin/processbeskrivning över debiteringsprocessen för VA och 

arrende samt över vilka kontroller som ska genomföras.  

 

Kontrollmål 2 

Upprättade fakturor 

överensstämmer 

med underlag (in-

komstuppgifter, 

tillsynsgrad, taxor 

Ej bedömt 

Vid granskning av stickprov för arrende visades ingen avvikelse 

av debitering mot underliggande avtal. Då det inte finns någon 

antagen taxa där det går att utläsa hur arrendet ska beräknas 

går det ej att göra en bedömning av kontrollmålet. Vi har ej 

erhållit underlag för våra stickprov av VA och kan därav inte  
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etc.) göra en bedömning av kontrollmålet.  

Kontrollmål 3 

Tillräckliga kontroller 

och uppföljning finns 

som säkerställer att 

avgifterna blir kor-

rekt redovisade 

Delvis uppfyllt 

Bedömningen baseras på att förvaltningen genomför ett antal 

kontroller vid debitering. Genomförda kontroller dokumenteras 

inte. Dokumenterade kontroller medför en ökad spårbarhet 

samt möjliggör uppföljning av genomförda kontroller.   

Beräkning av VA-avgiften genomförs utifrån inlagda uppgifter i 

en excelmall. Det sker dock ingen oberoende kontroll vid upp-

läggning av att grundbelopp blir korrekt i excelmallen. Således 

kan det leda till felaktig beräkning av VA-avgifter. Införande av 

en oberoende kontroll av uppläggning skulle stärka den interna 

kontrollen. Övriga arrenden index uppräknas årligen där hand-

läggare på förvaltningen beräknar detta i en excellmall. Kontroll 

av excellmallen genomförs tillsammans med förvaltningens 

ekonom men kontrollen dokumenteras inte. Det genomförs 

ingen kontroll av annan än handläggaren att det är rätt avgift 

som debiteras utifrån debiteringsunderlaget. Kontroll av detta 

kan med fördel genomföras via stickprovskontroll. Ekonomi-

serviceenheten genomför enligt intervjuuppgifter ett antal kon-

troller i samband med filöverföring samt vid distribution av fak-

turor. Exempelvis kontrollera ekonomiserviceenheten att bokfö-

ringsfilen som läses ut från EDP Future stämmer överens med 

bokföring i Raindance. Förvaltningen genomför inga kontroller 

över att samtliga fakturor är med i debiteringsfilen.  

 

Kontrollmål 4 

Det sker tillräcklig 

betalningsbevakning 

 

Delvis uppfyllt 

Krav och inkassohantering sköts av Gislaved kommuns eko-

nomiserviceenhet. Nämnden har inga egna antagna riktlinjer 

utan förhåller sig till ekonomiserviceenhetens riktlinjer. Ekono-

miserviceenheten saknar emellertid antagna riktlinjer för kom-

munens krav- och inkassohantering. Betalningsbevakningen 

sker av ekonomiserviceenheten som i sin tur återkopplar till 

förvaltningen vid utebliven betalning. Handläggare från tekniska 

förvaltningen meddelade emellertid att de ej erhållit information 

vid utebliven betalning.  
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 Samlad bedömning och rekommendationer  

Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågan: Är den interna kontrollen vid debitering av 

avgifter inom barn- och utbildnings-nämnden, socialnämnden, bygg- och miljönämnden Gislaved -

Tranemo och tekniska nämnden tillräcklig?  

Den sammanvägda bedömning utifrån granskningens syfte och resultatet är att nämnderna delvis 

tillsett en tillräcklig intern kontroll vid debitering av avgifter och att det finns områden där nämnder-

na kan vidta åtgärder för att ytterligare stärka den interna kontrollen. Ett antal förbättringsområden 

har identifierats och våra rekommendationer framgår nedan. 

För samtliga nämnder rekommenderar vi att:  

• Upprätta dokumenterade rutin/processbeskrivningar som omfattar hela debiteringsproces-

sen samt vilka kontroller som ska genomföras. Detta för att minska risken för felaktigheter i 

debiteringsprocessen.  

• Vid uppdatering av taxan i systemet eller excellmall genomför förvaltningen ingen kontroll 

att rätt taxa registrerats. Vid manuell registrering finns det risk att fel uppgifter registreras. 

Genom att en annan medarbetare kontrollerar de registrerade taxorna stärks den interna 

kontrollen. Vi rekommenderar att nämnden inför kontroll av inlagda taxor samt att kontrol-

len dokumenteras. 

• Dokumentera och spara resultatet av befintliga genomförda kontroller i debiteringsproces-

sen. Detta medför en ökad spårbarhet samt möjliggör uppföljning av genomförda kontrol-

ler. 

• Överväga införandet av stickprovskontroll i debiteringsprocessen för att stärka den interna 

kontrollen. Kontrollen bör även dokumenteras.  

För socialnämnden rekommenderar vi att: 

• Skyndsamt hemställa hos kommunstyrelsen att förslå kommunfullmäktige att besluta om 

avgiftsuttag för abonnemangsavgift på förbrukningsartiklar.  

För tekniska nämnden rekommenderar vi att:  

• Nämnden tar fram en taxa för samtliga arrende och att nämnden föreslår kommunfullmäk-

tige att besluta om avgiftsuttag för arrende.  

 

Kommunstyrelsen köper in krav- och inkassohanteringen från inkassobolag. Vi rekommenderar 

emellertid att kommunstyrelsen beslutar om en riktlinje för kommunens krav- och inkassohantering 

för att förtydliga hur rutinen/processen ser ut. Utöver ovan rekommenderar vi även att kommunsty-

relsen förtydligar ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna avseende debite-

ringsprocessen.  
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Gislaveds kommun förtroendevalda revisorer enligt de villkor och under de 
förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot 
annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 

 


