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Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat rutin för 

debitering av äldreomsorgsavgifter i Forshaga kommun. Syftet med uppdraget är att 

bedöma om den interna kontrollen avseende granskade delar är tillräcklig. 

Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2016. 

Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda tjänstemän, analys av 

rutinbeskrivningar samt registeranalys. Arbetet med debitering av äldreomsorgs-

avgifter hanteras i huvudsak i systemet Treserva och är fördelat på ett antal 

tjänstemän med i viss mån avgränsade arbetsuppgifter och ansvar.  

Den erfarenhet som tjänstemännen i respektive process har innebär att de gör 

flertalet avstämningar och kontrollmoment för att säkerställa korrekt debitering. 

Kontrollnivån inom respektive enhet bedöms utifrån detta som god.  

Bedömningen av granskade kontrollmål resulterar i tio uppfyllda samt ett ej 

uppfyllt. Utifrån utfallet för granskade kontrollmål bedömer vi att räkenskaperna 

avseende äldreomsorgsdebitering kan anses som i allt väsentligt 

rättvisande.  

Det finns ett antal skriftliga rutiner och vår samlade bedömning är att förvaltningen 

har god intern kontroll med en effektiv bemanning och skriftliga rutiner. Vi ser dock 

att ytterligare dokumentation över insatser, rutiner och strukturer skulle stärka den 

interna kontrollen ytterligare.    
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommunen tillhandahåller och utför en mängd tjänster för vilka man debiterar 

brukare. Det handlar exempelvis om avgifter inom äldreomsorg. Kommunens 

ansvar för äldreomsorgen regleras bl.a. i Socialtjänstlagen där det anges att varje 

kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område (2 kap. 1 §). Biståndet ska 

erbjudas den som inte själv kan tillgodose sina behov eller på annat sätt få dem 

tillgodosedda (4 kap. 1 §). Hur avgifter får debiteras regleras i lagens 8 kapitel. För 

att kunna tillhandahålla en kvalificerad verksamhet är det därför av vikt att det 

finns fungerande rutiner för den. 

1.2. Syfte, revisionsfråga och avgränsning 

Granskningen syftar till att bedöma om rutinen för debitering av äldreomsorgs-

avgifter är ändamålsenligt utformad och följer hanteringen god redovisningssed 

samt säkerställer en god intern kontroll 

 Dokumenterade riktlinjer för debiteringsrutiner existerar och följs 

 Alla förekommande taxe- och avgiftskoder är fastställda av KF  

 Avgift är korrekt inlagd i systemet utifrån avtalad omfattning 

 Manuellt korrigerade avvikelser från normaltaxan är korrekta 

 Görs avstämningar mellan vad som avtalats och utförs 

 Samtliga med bistånd debiteras 

 Fordringar regleras vid rätt tidpunkt 

 Fakturor överensstämmer med villkor, antagna taxor och underlag 

 Betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna är tillräcklig 

 Räntedebitering sker i enlighet med kommunens policy 

 Kravavgifter tas ut i enlighet med kommunens policy 

1.3. Metod 
Granskningen sker genom kontakter med ansvariga tjänstemän inom kommunen 

och utförs genom intervjuer, dokument- och rutingranskning samt stickprovs-

kontroll av debiteringar. 

Rapporten är faktagranskad av berörda tjänstemän i Forshaga kommun.  
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2. Granskningsresultat 

Kommunen hanterar debitering av äldreomsorgsavgifter i systemet Treserva sedan 

februari 2016. Information från systemet överförs en gång per månad till 

kommunens ekonomisystem och förmedlas även vidare för fakturering samt 

distribution genom extern part. 

I processen för debitering av äldreomsorgsavgifter deltar ett antal tjänstemän. Det 

finns i dagsläget ungefär fem roller kopplade till hanteringen av äldreomsorgs-

avgifter, från första kontakt med biståndshandläggaren till bevakning av betalning 

och utskick av krav. 

2.1. Riktlinjer för debitering  
Biståndsbedömarens beslut om insats leder till att den enskilde brukaren 

registreras i Treserva. Därefter blir informationen tillgänglig för handläggarna för 

eventuell uppdatering och bedömning. Det finns två avgiftshandläggar i kommunen 

som hanterar det löpande arbetet med debitering samt uppdatering av 

personinformation, folkbokföring och inkomstuppgifter utifrån skriftliga rutiner 

och erfarenhet.  

I kommunen finns skriftliga riktlinjer för avgifter inom vård och omsorg som 

förvaltningen upprättat med beskrivning av hantering och bedömningsområden. 

Det finns även ett antal skriftliga rutinbeskrivningar som uppdateras löpande och 

förvaras hos respektive avgiftshandläggare dels i pappersformat och dels enligt 

uppgift i delad mapp på kommunens server.   

Bedömning 

Bedömningen avseende målet för om dokumenterade riktlinjer för debiteringsrutin 

existerar och följs, anser vi uppfyllt. 

Vi har i vår granskning observerat skriftliga rutiner för hantering av debitering 

vilket anses förenligt med god intern kontroll. Eftersom förvaltningen har två 

handläggare innebär det möjlighet till avlastning och kunskapsöverföring vilket vi 

bedömer är förenligt med god intern kontroll.  

2.2. Avgifter är fastställda av KF 
Bestämmelserna för avgifter inom vård- och omsorg regleras i socialtjänstlagen. Där 

framgår bland annat reglerna avseende högkostnadsskydd (maxtaxa). Utifrån 

hushållets inkomst beräknas och bedöms vilken reducering av debiterade insatser 

som är aktuell på grund av att den enskilde har ett för litet avgiftsutrymme.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat skriftliga riktlinjer för avgifter där 

området och de förutsättningar som ska beaktas tas upp. Vi har i granskningen inte 

tagit del av något beslut i nämnd eller fullmäktige för tillämpade avgiftskoder.  
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Bedömning 

Vi bedömer målet för om alla förekommande avgifter är fastställda av 

kommunfullmäktige som ej uppfyllt. 

Vi har tagit del av upprättade riktlinjer för hanteringen men inga beslut vare sig i 

nämnd eller kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige valt att delegera arbetet 

med fastställande av nya avgifter framgår ej i tillgängligt material.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar att hanteringen fastställs och formellt inkluderas i gällande 

delegationsordning om det är fullmäktiges avsikt. 

2.3. Avgift utifrån avtalad omfattning 
Ändringar av taxor och avgifter läggs in i Treserva av handläggarna. De insatser som 

beslutas av biståndsbedömaren resulterar i ett ärende i Treserva som därefter blir 

synligt för avgiftshandläggarna. Beroende på om personen är ny i systemet eller om 

det endast avser nytt beslut, varierar hanteringen. En ny person kräver större insats 

avseende informationsinsamling för att kunna bedöma en korrekt debitering. 

Uppgifterna hämtas primärt från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten 

men även från Skatteverkets folkbokföring.  

Efter komplettering av information kontrollberäknas debiteringen med hänsyn till 

beslutade insatser och köp av tjänster. Beloppet justeras sedan för den enskildes 

ekonomiska förutsättningar. Nytt beslut om insats innebär inte alltid en förändrad 

kostnad för den enskilde.  

Ovan innebär att det inte sker någon större manuell hantering för beräkning av 

kostnaden för de insatser och tjänster som ska debiteras då det aktiveras maskinellt 

i Treserva. Beräkningen baseras på beslutade insatser och den enskildes 

ekonomiska förutsättningar även om utfallet även rimlighetsbedöms av ansvarig 

handläggare.  

Bedömning 

Vår bedömning för om avgift är korrekt inlagd i systemet utifrån avtalad omfattning 

anser vi som uppfyllt.  

Fakturerade insatser baseras på beslutad insats och ekonomiska förutsättningar 

vilka uppdateras löpande. Beräkning av avgiftsnivåer är automatiserad utan någon 

större manuell hantering. Nivån av automatisering ökar den interna kontrollen 

förutsatt att systemet programmerats rätt. Tillsammans med de kontrollfunktioner 

ansvarig handläggare utför, baserat på kunskap och rutiner, upplevs även 

kontrollnivån som god.  

2.4. Manuella korrigeringar 
De korrigeringar som sker är i huvudsak automatiserade och utgår från individens 

finansiella förutsättning och de bistånd som beviljats. I vissa enskilda fall kan det bli 

aktuellt med manuell justering men det är i huvudsak utifrån att insats inte utförts 

enligt vad som angetts ovan eller om det är frågan om en slutfaktura (dödsbon). Det 
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är dock inte alltid som en ej utförd insats innebär någon förändring på debiterad 

månadskostnad då antalet insatser som kvarstår ofta ändå innebär att maxtaxan 

överstigs.  

Vi har i underlaget inte kunnat särskilja manuella korrigering från övriga 

reduceringar. De reduceringar som observerats bedöms i allt väsentligt rimliga. 

Bedömning 

Vi bedömer målet för om manuellt korrigerade avvikelser från normaltaxan är 

korrekt som uppfyllt. 

Nivån av automatisering innebär ökad intern kontroll. Detta förutsatt dock att 

kontroller även utförs för att säkerställa att en ändring i systemet inte genererar 

felaktigt resultat.   

2.5. Avstämning av utförd insats 
Inom äldreomsorgen sker avstämning för om beviljad insats utförts eller ej genom 

rapportering direkt i Treserva av samordnare, vilket därmed blir synligt på en gång 

för handläggarna. Det kan vara fråga om att den enskilde varit bortrest eller inlagd 

på sjukhus under perioden alternativt sagt upp insatsen eller tjänsten. När det 

gäller insatser på särskilt boende sker rapportering via blanketter och avser 

vanligtvis kost. Blanketterna samlas ihop månadsvis och lämnas till avgiftshand-

läggarna inför periodens debiteringskörning. Det är avgiftshandläggarna som 

bedömer och utför eventuella justeringar utifrån detta underlag och registrerar de 

avvikelser som leder till justering av avgiften. Vid sen rapportering justeras 

debiteringen oftast på nästkommande faktura.  

Vi har i granskningen översiktligt tagit del av hur avvikelserapportering ser ut. Den 

skriftliga rapporteringen för kost kan upplevas som rörig. 

 

Bedömning 

Vår bedömning avseende målet om det görs avstämningar för vad som avtalats och 

utförts är att det anses som uppfyllt. 

Avstämning av avvikelser mot beviljad insats är enligt vår bedömning förenligt med 

god intern kontroll. Däremot kan rapporteringen för kost utvecklas. 

2.6. Samtliga med bistånd debiteras 
När biståndsbedömaren lägger upp ett nytt ärende med beslut i Treserva registreras 

det och blir synligt i systemet för avgiftshandläggarna för vidare hantering. På 

liknande sätt meddelas om en ny insats beslutats av sjuksköterskorna. Efter att 

informationen uppdaterats i Treserva skickas ärendet vidare till ansvarigt område 

för planering. En kontrollberäkning av debiteringstid görs och ett debiteringsbeslut 

kan skickas. 

Kontroller och justeringar görs löpande under månaden och systemet uppdateras 

veckovis med uppgifter från folkbokföring. Det kan bland annat vara fråga om nya 

inkomstuppgifter, c/o adress, uppgift om god man eller att personen inte tilldelats 
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ett debiteringsområde alternativt avlidit. Det kan även vara detaljer som dyker upp 

när handläggarna tar fram en fellista från systemet på frågor som behöver åtgärdas 

innan körning och debitering. 

Som resultat av körningen genereras en fil och logg med information om antalet 

debiteringar, belopp med mera. Denna logg används för rimlighetsbedömning av 

periodens körning för att i möjligaste mån säkerställa att samtliga kommit med. 

Både fil och logguppgifterna lämnas även vidare till ekonomikontoret för jämförelse 

med vad som lagts in i redovisningen och skickas vidare för fakturering. 

Bedömning 

Vi bedömer målet avseende om samtliga med bistånd debiteras som uppfyllt. 

Nivån av automatiserad information och förmedling minskar risken för 

felaktigheter eller att ärenden missas. Möjligheten till att ta ut fellistor innan 

debitering effektiviserar arbetet och tydliggör tidigt eventuella problem som 

behöver korrigeras.  

2.7. Fordringar regleras vid rätt tidpunkt 
Äldreomsorgen debiteras i efterhand medan hyra för särskilt boende faktureras i 

förskott. Debiteringen görs av avgiftshandläggarna de sista dagarna i respektive 

månad. Inför körning för fakturering görs en avstämning mot vad som rapporterats 

från utförargrupperna för att i möjligaste mån debiterar korrekta avgifter. Det kan i 

vissa fall bli justeringar på nästkommande faktura om kompletterande uppgifter 

inte kommit in innan debitering inför fakturering.  

Vi har i granskat underlag endast observerat enstaka avvikande debiteringar för 

respektive period. Det har bland annat varit hyror i avvikande period vilka vi 

bedömer skett på grund av placering på kort varsel men även enstaka justeringar. Vi 

bedömer det som rimliga avvikelser och utifrån omständigheterna korrekta.  

Bedömning 

Vi bedömer målet avseende om fordringar regleras vid rätt tidpunkt som uppfyllt.  

2.8. Fakturor överensstämmer med debitering 
Beviljat och utfört bistånd för äldreomsorg stäms av månadsvis inför debitering. I 

samband med den körning avgiftshandläggaren gör, rimlighetsbedöms utfallet med 

tidigare perioder. I det underlag som skickas vidare till ekonomi finns summa och 

antal redovisat, som stäms av mot vad som lagts in i ekonomisystemet och även 

faktureras.   

Vi har i granskat underlag observerat ett antal avvikelser mellan debitering och 

fakturering. Avvikelserna avser dröjsmålsräntor och kravavgifter som enligt uppgift 

inte registreras i debiteringssystemet utan enbart i redovisningssystemet. 

Avvikelsen blir därmed rimlig. 

Bedömning 

Målet för om fakturor överensstämmer med villkor, antagna taxor och underlag 

bedömer vi som uppfyllt. 
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2.9. Betalningsbevakning är tillräcklig 
Efter fakturering överlåts bevakning av betalning till ansvarig ekonomiassistent på 

kommunens ekonomikontor. Bevakningen är löpande, ansvarig tjänsteman får 

meddelanden från bank när inbetalning skett. Om inbetalning inte skett tio dagar 

efter förfallodatum skickas inkassobrev. Saldolistor för obetalda fakturor tas fram 

och skickas till ansvarig avgiftshandläggare vid vård- och omsorgsförvaltningen för 

information och beslut om hantering. Dessa kan i viss mån om det anses lämpligt 

även stämmas av med biståndsbedömaren. 

I de fall ingen betalning sker trots flera inkassobrev är det vanligast att ärendet 

skickas vidare till Kronofogdemyndigheten (KFM) för långtidsbevakning. Det kan 

dock finnas förmildrande omständigheter att ta hänsyn till i ärendet och anledning 

till att bevilja anstånd med betalning. Det kan exempelvis istället upprättas en 

avbetalningsplan eller anstånd. Skickas fordran vidare till KFM kan den ligga kvar 

för bevakning tills de bedömer att det inte finns några större möjligheter till att få 

betalt. 

I det fall fakturorna kvarstår obetalda och de blir ökar i antal kan det tillsammans 

med utförargruppens bedömning innebära att biståndsbedömaren behöver se över 

om personen behöver något ytterligare stöd i form av god man eller annat bistånd. 

Vi har inte observerat några skriftliga rutiner för området vid granskningstillfället 

men förvaltningen har tagit med i riktlinjerna för 2017 som ska beslutas i nämnd att 

kontakt ska tas med biståndsbedömare när en brukare som vanligtvis sköter sina 

betalningar inte längre betalar i tid. 

Bedömning 

Bedömning av målet för om betalningsbevakningen gällande kundfakturorna är 

tillräcklig anser vi uppfyllt.  

2.10. Räntedebitering  
Enligt kommunens finanspolicy (Dnr 2010/451/04) ska obetald faktura beläggas 

med dröjsmålsränta, någon referensränta anges inte. Vi har inte tagit del av någon 

senare finanspolicy än den från 2010, trots att det anges att den årligen ska 

revideras men däremot framgår räntesats för dröjsmålsränta i kommunens interna 

rutin. 

Efter att förfallodagen passerats skickas 10 dagar senare ett inkassokrav ut där 

betalning eller invändning uppmanas lämnas inom ytterligare nio dagar. 

Kommunen börjar debitera förfallen betalning med referensränta + 8 % från 

förfallodagen enligt intern rutin.  

Vi har i underlagen för fakturering observerat flertalet dröjsmålsräntor som 

faktureras löpande tills skulden är reglerad. Oreglerad fordran framgår ej i 

debiteringssystemet vilket även gäller debiterad dröjsmålsränta, utan den 

informationen finns att hämta i kommunens redovisningssystem och 

kundreskontra. 
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Bedömning 

Vår bedömning av målet för om räntedebitering sker i enlighet med kommunens 

policy anser vi som uppfyllt.  

Rekommendation 

Kommunen bör årligen revidera finanspolicyn enlighet med de föreskrifter som 

fins, där ramar och förhållningssätt med fördel även kan framgå. 

2.11. Kravavgifter  
I likhet med räntekostnader ovan har kommunen upprättat en finanspolicy där det 

framgår att kravavgift ska tas ut i det fall en betalning inte sker inom angiven 

förfallotid. I policyn saknas uppgift om nivån för avgiften som däremot framgår i 

ekonomikontorets interna rutin för kravverksamheten. Där framgår att avgiften för 

närvarande är 180 kr.  

Vi har observerat ett antal fakturerade kravavgifter i granskat underlag. Oreglerad 

fordran framgår ej i debiteringssystemet vilket även gäller debiterad kravavgift i 

likhet med vad som anges i avsnittet ovan.  

Bedömning 

Vår bedömning av målet för om kravavgifter tas ut i enlighet med kommunens 

policy anser vi som uppfyllt.  

Rekommendation 

I likhet med räntedebitering bör kommunen revidera upprättad finanspolicy där 

även nivån för kravavgift bör framgå.  
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3. Revisionell bedömning 

Utifrån granskade kontrollmål har vi fått fram att tio mål bedöms som uppfyllda 

samt ett som bedöms som ej uppfyllt. Utfallet ligger till grund för vår 

sammanfattande bedömning om Forshaga kommuns räkenskaper avseende 

äldreomsorgsdebitering kan anses rättvisande.  

Vi bedömer att måluppfyllnaden resulterar i att räkenskaperna avseende 

äldreomsorgsdebitering kan anses som i allt väsentligt rättvisande.  

3.1. Rekommendationer 
Den samlade bedömningen är att förvaltningen har god intern kontroll med en 

effektiv bemanning och skriftliga rutiner. De rekommendationer vi lämnar är få och 

har gemensamt att de i huvudsak avser dokumentation genom skriftliga rutiner, 

beslut och delegation.  

Vi rekommenderar vidare att kommunens finanspolicy uppdateras i enlighet med 

vad som anges. 
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