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TJÄNSTEYTTRANDE
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Tekniska avdelningen
Lars-Erik Eriksson
teknisk chef

Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport KPMG 2015-12-15
Bakgrund
KPMG har på uppdrag av Åre kommuns revisorer granskat faktureringsrutinerna
inom kommunledningskontoret och Tekniska avdelningen. I detta yttrande
besvaras frågorna gällande tekniska avdelningen. Utredningen resulterade i fem
rekommendationer.
Rekommendationer med yttranden
·

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

VA-taxan uppdateras årligen från 1 januari enligt fastställt index. Justerade priser
läggs in i vårt faktureringssystem EDP Future och därmed blir alla debiteringar
som görs från systemet korrekt. Debiteringen för brukningsavgifter sker utifrån
inhämtat data från avläsningar och elektroniskt överförd information, vissa
debiteringar är av typen schablon med fasta kostnader. Andra kostnader för t.ex.
anläggningsavgifter definieras från uppgifter som hämtas från andra avdelningar,
bygglovshandläggning. Veckovisa avstämningsmöten hålls för att informationen
handläggs hos berörd enhet.
·

Ta fram dokumenterade rutiner för faktureringsprocessen inom VA- och
renhållningsverksamheten.

Arbetet med att upprätta, förnya och aktualisera rutiner inom kommunen pågår
och omfattar även den avgiftsfinansierade verksamheten. Utifrån de
frågeställningar och ärenden som initieras av abonnenter samt den analys av
granskningen som genomförts kommer funktionen för abonnenthandläggning att
förstärkas, rekrytering pågår.
·

Säkerställa att upprättande rutiner och kontroller efterlevs samt är
dokumenterade och kända bland personalen.

De rutiner som finns i dag är kända bland berörd personal men inte
dokumenterade. I samband med utökningen av funktionen för
abonnenthandläggning kommer upprättandet och dokumenteringen av processen
för debiteringar att vara en del av uppdraget som inleder tjänsten. Efter
fastställningen kommer information och utvärdering av processen vara en
återkommande del i verksamhetsuppföljningen.
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·

Säkerställa en adekvat uppföljning av VA- och renhållningsverksamheten
till kommunledning och styrelse.

I dag har kommunen tertialuppföljning och kommunstyrelsen inrättade ett
Tekniskt utskott. Utskottet har sammanträden före kommunstyrelsen för att
kunna fungera som beredande instans inför beslut som ska fattas av KS. I
tertialrapporterna ingår ekonomi, måluppfyllelse och verksamhet. Rapporten kan
utökas med punkter som relaterar till revisionsrapporten.
·

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

I samtliga entreprenörsupphandlingar ingår att uppföljnings- och
verksamhetsmöten ska hållas med beställare och entreprenör utifrån vid
startmötet beslutade rutiner. Detta har förtydligats i samband med den under
2015 genomförda organisationsförändringen riktat till enhetschef och teamledare.
Möten är numera återkommande och protokollförda.
Övervägande
Rapporten påvisar förbättringsmöjligheter som till viss del redan har beaktats och
i andra delar ska tas in i verksamheternas fortsatta utvecklingsarbete.
Rekommendationerna kommer att vara en del av uppdraget i funktionerna som
arbetar inom området.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta yttrandet som sitt eget och vidarebefordra till
KPMG och kommunens revisorer
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Richard Högström
kommunchef

Bilagor
1.

Revisionsrapport

Lars-Erik Eriksson
teknisk chef

ÅRE KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-16

KS § 99

Dnr KS.2015.931/007

Yttrande över revisionsrapport KPMG 2015-12-15
KPMG har på uppdrag av Åre kommuns revisorer granskat faktureringsrutinerna
inom kommunledningskontoret och Tekniska avdelningen. I detta yttrande
besvaras frågorna gällande tekniska avdelningen. Utredningen resulterade i fem
rekommendationer.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret tjänsteyttrande 2016-05-30
Yrkande
Håkan Karlsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ta yttrandet som sitt eget och vidarebefordra till
KPMG och kommunens revisorer
________
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Lena Medin, KPMG
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________
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