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1.

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska faktureringsrutinerna inom
kommunledningskontoret och Tekniska avdelningen vilket omfattar främst vatten och avlopp (VA)
samt renhållning.
Åre kommun har intäkter från avgifter för VA- och renhållning på ca 60 miljoner kronor per år.
För kommunens förtroende är det viktigt att faktureringsrutinerna fungerar och att de avgifterna
som debiteras medborgarna är korrekta.
Syftet med granskningen är att bedöma om Åre kommun har en tillräcklig internkontroll för att
säkerställa att avgifter faktureras korrekt.
Det saknas skriftliga rutiner för faktureringsprocessen som helhet. Vi ser förvisso att det finns
rutiner men att dessa är starkt personbundna och därmed känsliga för frånvaro, personalomsättning
osv. Det saknas även kontroller för den manuella registreringen av uppgifter. Vi anser också att det
saknas kontroller för att säkerställa att alla avgifter blir fakturerade, se avsnitt 9.3.
Utifrån ovanstående bedömer vi att det finns en risk för att alla VA-avgifter inte blir fakturerade
och rekommenderar därför kommunstyrelsen att:
-

bedöma riskerna för fel och införa lämpliga kontroller för att säkerställa att samtliga kunder
debiteras rätt VA-taxa,

-

ta fram dokumenterade
renhållningsverksamheten,

-

säkerställa att upprättade rutiner och kontroller efterlevs samt är dokumenterade och kända
bland personalen.

rutiner

för

faktureringsprocessen

inom

VA-

och

Vi ser positivt på att taxorna ses över när intäkter och kostnader inte går ihop då kommunen varken
får gå för mycket med överskott och inte heller med underskott då verksamheterna ska vara
avgiftsfinansierade. Vi har inte fått några indikationer på att ledningen eller styrelse löpande följer
upp VA- och renhållningsverksamheterna. Vi anser att det är av stor vikt att driftmöten med
entreprenörerna hålls regelbundet för att hantera klagomål och andra praktiska frågor, se avsnitt 10.
Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att:
-

säkerställa en adekvat uppföljning av VA- och renhållningsverksamheten till kommunledning
och styrelse,

-

säkerställa att rutiner för kommunikation och dialog med berörda entreprenörer upprättas.

Sammanfattningsvis bedömer vi att Åre kommun inte har en tillräcklig internkontroll för att
säkerställa att alla avgifter faktureras korrekt.
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2.

Bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska faktureringsrutinerna inom
samhällsbyggnadskontoret och tekniska avdelningen vilket omfattar främst VA- och renhållning.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.
Åre kommun har intäkter från avgifter för VA- och renhållning på ca 60 miljoner kronor per år.
För kommunens förtroende är det viktigt att faktureringsrutinerna fungerar och att de avgifterna
som debiteras medborgarna är korrekta.
Åre kommuns revisorer bedömer att det finns en risk att kommunens internkontroll kring
fakturering inte fungerar tillfredställande vilket kan leda till negativa konsekvenser får kommunen
och den enskilde medborgaren. Det är väsentligt att internkontrollen kring faktureringen fungerar
för att förhindra felaktigheter och få en korrekt debitering.

3.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om Åre kommun har en tillräcklig internkontroll för att
säkerställa att avgifter faktureras korrekt.
Vi har därför granskat om det finns rutiner som säkerställer:
att

alla avgifter faktureras,

att

avgifterna är rätt, utifrån nyttjade tjänster samt taxor och beräkningsmetoder,

att

samt att översiktligt bedöma om rutinbeskrivningarna är tillräckliga.

Vi har även tagit del av hur många rättelser som sker samt hur många klagomål som inkommer.

4.

Avgränsning
Granskningen har omfattat avgifter inom Tekniska avdelningen som ligger under
kommunledningskontoret. Granskningen avgränsas specifikt till avgifter för VA- och
renhållningsverksamheten. Granskningen är översiktlig och omfattar år 2015.

5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller
•

Tillämpbara interna regelverk och policys,

•

fullmäktigebeslut.
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6.

Ansvarig nämnd/styrelse
Granskningen avser kommunstyrelsen.
Rapporten är saklighetsgranskad av Lars-Erik Eriksson, teknisk chef.

7.

Metod
Granskningen har genomförts genom:

8.

•

Dokumentstudie av relevanta dokument,

•

Intervjuer med berörda tjänstemän.

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Kristoffer Bodin, kommunal revisor, under ledning av Lena
Medin, certifierad kommunal revisor.

9.

Organisation, styrdokument och rutiner

9.1

Organisation
Tekniska avdelningen ligger under kommunledningskontoret och kommunstyrelsen. Avdelningen
är uppdelad i gata och mark, VA samt renhållning. Både VA- och renhållningsverksamheten är
avgiftsfinansierad, VA drivs i egen regi medan delar av renhållningen drivs på entreprenad.
Sophämtningen drivs av en entreprenör, slamtömningen av en annan och återvinningscentralerna
drivs av kommunens arbetsmarknadsenhet.

9.2

Styrdokument
VA-verksamheten regleras av flera lagar bl a lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). Där
framgår att ”avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är
nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen”. Avgifterna som kommunen får ta ut är
anläggningsavgifter och brukningsavgifter och dess belopp och beräkningar ska framgå av taxa.
Åre kommuns senaste VA-taxa fastställdes av kommunfullmäktige 2014-12-12 och gäller fr o m
2015-01-01. Taxan höjdes jämfört med 2014 med 12,8 % för en normalvilla och mest höjdes
brukningsavgiften för lägenheter som höjdes med ca 120 %. Höjningen för lägenheter är enligt
uppgift en följd av en omfördelning inom taxan. Anledningen till höjningen var enligt tekniska
chefen att taxan, förutom indexjusteringar, inte förändrats sedan 2010. Enligt taxan baseras
brukningsavgifterna för fastigheter och lägenheter på en schablonförbrukning på 140 m³/år som är
något lägre än branschorganisationen Svenskt Vattens rekommendationer. Stora bostadshus,
jordbruk och industrier har däremot en vattenmätare. Utöver förbrukningen tas det ut en fast avgift
per år och abonnemang. I taxan regleras även anläggningsavgifter dvs olika typer av upprättande
och framdragande av ledningar.
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Renhållningen regleras bl a genom miljöbalken (1998:808), avfallsförordningen (2001:1063) samt
diverse föreskrifter och förordningar. Enligt § 11, 15 kap. miljöbalken ska det finnas en
renhållningsordning som innehåller kommunens föreskrifter om avfallshantering och en
avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Åre kommuns renhållningsordning
fastställdes 2005-11-24, reviderad 2006-11-30 samt delvis reviderad 2010-03-16. Som bilaga till
renhållningsordningen finns föreskrifter för en renhållningstaxa som är fastställd genom särskilt
beslut av kommunfullmäktige i enlighet med §§ 4-6, 27 kap. miljöbalken. Åre kommun har tagit
fram en renhållningsinformation med information om återvinningscentraler, slamtömning,
hushållsavfall, hämtning, aktuell entreprenör samt avgifter.
Renhållningstaxan är uppdelad i en fast abonnemangsdel samt en rörlig del för hämtning av
hushållsavfall. Det finns i samband med hämtningarna en mängd tilläggsavgifter som extra
hämtningar, överfulla kärl, extra gångavstånd osv.
För slamtömning är taxan också uppdelad i en fast abonnemangsdel som ska täcka kostnader för
exempelvis administration och informationsmaterial samt en avgift vid tömning. Det finns också
tilläggsavgifter för t ex extra tömningar, lång slangdragning och hinder vid tömning, sk
bomkörning. Tömning sker under maj-oktober enligt en turlista uppdelad i sju zoner.
Kommentarer
Vi har endast övergripande granskat styrdokumenten och har utifrån det inga synpunkter. Vi har
inte granskat de avtal som reglerar entreprenörerna.

9.3

Rutiner
Det är Tekniska avdelningen som sköter all fakturering mot kund, oavsett driftsform. Alla uppgifter
om VA och renhållning läggs in i samma kundsystem och från det systemet skapas kundfakturorna.
Vid klagomål eller synpunkter på fakturan är det till kommunen kunderna vänder sig. Händelser
och ärenden registreras i samma kundsystemsystem som övriga uppgifter. För att lägga in avgifter
för olika tjänster i systemet behövs en administratörsbehörighet vilket en systemansvarig
handläggare och en ekonom har. Tekniska chefen uppger att han brukar se över avgifterna
övergripande när han tar ut ett budgetförslag ur systemet inför tertialbokslut och att eventuella fel
i avgifterna framgår tydligt.
VA-avgifterna faktureras en gång per kvartal. Kunder med vattenmätare faktureras förra årets
förbrukning med en slutavläsning en gång per år då eventuella mellanskillnader korrigeras.
Kunderna läser själv av mätarna och fyller i ett kort som skickas till kommunen. Förbrukningen
läggs därefter in i systemet och sedan slängs korten. Alla kort kommer inte in och då debiteras
kunderna utifrån schablonen och korrigeras om kortet skulle kommer in. Enligt uppgift finns inga
skriftliga rutiner kring hanteringen av självavläsningskorten Det sker inga kontroller av att
kundernas avläsning är riktig.
Digitala vattenmätare finns i begränsad omfattning och ska inom några år ersätta alla de
traditionella mätarna och då sker fjärravläsning av tekniker utanför fastigheten. Data skrivs därefter
ut och läggs sedan in i kundsystemet manuellt.
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För stora kunder som hotell och industrier kan speciella upplägg förekomma som att tekniker läser
av vattenmätaren varje kvartal och kommunen fakturerar den faktiska förbrukningen. Detta för att
undvika stora mellanskillnader vid en årsavstämning både för kommunen och kunden.
Vid nya anslutningar faktureras anläggningsavgifterna när bygglov är beviljat och sedan slås inte
vattnet på förrän fakturan är betald. För att fånga upp nya anslutningar deltar personal från Tekniska
avdelningen ibland på bygglovsmöten tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret. Det finns även
rutiner, som vi uppfattar som personbundna, för att fånga upp när det är aktuellt med nya
anslutningar.
Vad gäller renhållningen faktureras den tillsammans med VA-avgifterna kvartalsvis.
Renhållningen sköts av en entreprenör som hämtar soporna vid fastigheterna enligt fasta
tömningsdagar. Vill kunden ha tunnan tömd ska den ställas fram så att den blir tillgänglig för
entreprenören. Varje tunna är utrustad med en tagg som registrerar när den töms och taggen är
kopplad till en specifik kund. Entreprenören skickar sedan uppgifterna i en datafil till kommunen
som läses in i kundsystemet. Utöver den fasta avgiften och tömningsavgiften finns en rad
tilläggsavgifter. Vissa kan tillkomma vid t ex vid överfull tunna, separat sopsäck eller löst avfall.
Andra avgifter kan tillkomma efter överenskommelse t ex extra gångavstånd om personal måste
hämta tunnan eller om kunden vill ha en budad tömning utöver det fasta schemat. Eventuella
tilläggsavgifter läses in utifrån datafilen som skickas till kommunen.
Slamtömningen är för fastigheter med enskilt avlopp och ska vanligtvis ske minst en gång per år
beroende på slambrunnens storlek. Tömningar och eventuella tilläggsavgifter rapporteras till
kommunen som lägger in det i kundsystemet. Vid bomkörning, där slambilen inte kommer fram av
någon anledning, ska föraren dokumentera varför det inte gick att ta sig fram till slambrunnen. Den
dokumentationen får kommunen ta del av men enligt uppgift brister dokumentationen ibland. Om
hindret för slambilen undanröjs omedelbart ska kunden debiteras en normal tömning plus
bomkörningsavgift men enligt kommunen händer det att kunden får ringa entreprenören för att
beställa en dyrare extra tömning plus bomkörningsavgift. Enligt uppgift från handläggare på
Tekniska avdelningen kommer det in många klagomål till kommunen från kunder på just
bomkörningsavgiften. I upphandlingen uppskattades antalet bomkörningar till totalt ca 20 stycken
per år men är enligt uppgift uppe i ca 30-40 per år och zon.
Vid klagomål från kund kan handläggare på kommunen ta bort avgifter men det ska vara förankrat
med tekniska chefen eller teamledaren. Enligt tekniska chefen är det relativt sällsynt med att
avgifter tas bort. Han är dock osäker på om det finns spärrar i systemet eller om avgifter kan tas
bort utan hans kännedom.
Kommentarer
Vi anser att det saknas skriftliga rutiner för faktureringsprocessen som helhet. Vi ser förvisso att
det finns rutiner men att dessa är starkt personbundna och därmed känsliga för frånvaro,
personalomsättning osv. Det saknas även kontroller för den manuella registreringen av uppgifter i
systemet t ex i samband med data från fjärravläsning. Vi noterar också att det råder en viss osäkerhet
kring kontroll och attestfunktioner i kundsystemet.
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Vi noterar att stora delar av brukningsavgifterna bygger på schabloner vilket vi anser minska risken
för att fel avgifter faktureras. Det saknas skriftliga rutiner både för processen kring självavläsningen
av vattenmätare samt fjärravläsningen. Vi anser också att det saknas kontroller för att säkerställa
att alla avgifter blir fakturerade t ex stickprov av självavläsningskort och det är inte heller möjligt
att t ex göra en total avstämning av levererat vatten mot fakturerade avgifter. Vi anser vidare att
rutinerna för att fånga upp nya anslutningar behöver formaliseras för att säkerställa att samtliga nya
kunder fångas upp.
Vad gäller renhållningen ser vi snarare brister i uppföljning och diskussion med entreprenörerna
snarare än rutinerna kring själva faktureringen, se avsnitt 10.
Utifrån ovanstående bedömer vi att det finns en risk för att alla VA-avgifter inte blir fakturerade
och rekommenderar därför kommunstyrelsen att:

10.

-

bedöma riskerna för fel och införa lämpliga kontroller för att säkerställa att samtliga kunder
debiteras rätt VA-taxa,

-

ta fram dokumenterade
renhållningsverksamheten,

-

säkerställa att upprättade rutiner och kontroller efterlevs samt är dokumenterade och kända
bland personalen.

rutiner

för

faktureringsprocessen

inom

VA-

och

Uppföljning
Vad gäller nivån på den nya VA-taxan uppger tekniska chefen att intäkterna ska följas upp mot
kostnaderna för att säkerställa att man även ligger på rätt nivå vad gäller driftkostnader och
underhåll. Vi har inte fått del av någon dokumentation gällande löpande uppföljning av
verksamheten.
Vad gäller renhållningen ska även den taxan följas upp då verksamheten går med överskott trots
att intäkterna minskat något och att servicegraden ökat på återvinningsanläggningarna. Vi har inte
heller här fått del av någon dokumentation gällande löpande uppföljning.
Uppföljning av entreprenadtjänsterna ska enligt uppgift ske via driftmöten med entreprenörerna
men den rutinen fungerar inte, det enda driftmötet under 2015 är ett möte i februari.
Klagomål som kommer in till kommunen noteras i kundsystemet. Enligt uppgift sker ingen
rapportering av klagomål till ledning eller nämnd. Vad vi vet finns det inte heller någon statistik
över totalt antal klagomål eller vad klagomålen består av.
Kommentarer
Vi ser positivt på att taxorna ses över när intäkter och kostnader inte går ihop då kommunen varken
får gå för mycket med överskott och inte heller med underskott då verksamheterna ska vara
avgiftsfinansierade.
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Vi har inte fått några indikationer på att ledningen eller kommunstyrelsen löpande följer upp VAoch renhållningsverksamheterna. Återkommande klagomål rapporteras inte vidare på ett
systematiskt sätt och man verkar inte heller använda sig av t ex nyckeltal för analys av
verksamheterna. Ett exempel på nyckeltal att följa när det handlar om fakturering är
faktureringenskvalité, vilket är andelen kreditfakturor i förhållande till totala antalet utställda
fakturor. Enligt uppgift från inkassohandläggaren ligger den andelen på 1,9 % för perioden jan-nov
2015, 1,5 % för 2014 och 1,7 % för 2013. Följer man nyckeltalet över tid och om det ökar kan det
indikera att faktureringsrutinerna inte fungerar.
Vi anser att det är av stor vikt att driftmöten med entreprenörerna hålls regelbundet för att hantera
klagomål och andra praktiska frågor. Då kommunen står i mitten mellan kunden och entreprenören
är det hög risk för att det blir fel i faktureringen av avgifter och utförandet av tjänsten om det brister
kommunikationen med mellan entreprenörerna och kommunen.
Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att:
-

säkerställa en adekvat uppföljning av VA- och renhållningsverksamheten till kommunledning
och kommunstyrelse,

-

säkerställa att rutiner för kommunikation och dialog med berörda entreprenörer upprättas.

KPMG, dag som ovan

Kristoffer Bodin
Kommunal revisor

Lena Medin
Certifierad kommunal revisor

Lars Skoglund
Auktoriserad revisor
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