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Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat rutin för 

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

bedöma om den interna kontrollen avseende granskade delar i debiteringsrutinen 

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 barnomsorgs-

avgifter hanteras i huvudsak i systemet ProCapita 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 ett 

antal avstämningar och kontrollmoment för att i möjligaste mån säkerställa korrekt 

debitering. Kontrollen inom respektive enhet bedöms utifrån detta som god. Dock 

bedöms nivån av intern kontroll lägre, särskilt som att större delen av ansvaret för 

debiteringen i dagsläget ligger på en person. Det är då av särskild vikt att kunskapen 

finns dokumenterad för att möjliggöra avlastning och även framtida 

personalförändringar.   

Av de granskade kontrollmålen bedömer vi sju mål som uppfyllda och fem som 

delvis uppfyllda. Vi har inte observerat något mål som bedömt som ej uppfyllt.  

Vi bedömer utifrån måluppfyllnaden att räkenskaperna avseende debitering av 

barnomsorgsavgifter kan anses som i allt väsentligt rättvisande.  

Rekommendationer 

 Vi rekommenderar inkomstkontroll utförs mer kontinuerligt och strukturerat.  

 För att stärka den interna kontrollen ytterligare bör rutinbeskrivning och 

dokumentationsinstruktion upprättas för att säkerställa att kunskapen finns 

kvar inom verksamheten, arbeta fram en struktur för avlastning och stärka den 

interna kontrollen samt möjliggöra överföring till ny personal av denna 

kunskap. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kommuner är enligt Skollagen (2010:800) huvudmän för förskola och den ska vara 

utformad för att stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en 

trygg omsorg (2 kap. 2 § samt 8 kap. 2 §). Därtill är det huvudmannens ansvar att se 

till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek samt att barnen 

även i övrigt erbjuds en god miljö (8 kap. 8 §).  

Tillhandahållandet innebär ett omfattande merarbete med stora kostnader som 

följd. Barnomsorgen ska omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri. För 

resterande tid får huvudmannen, för att finansiera verksamheten, ta ut avgift för 

den plats i förskola den anordnar. Kravet är att avgifterna ska vara skäliga (8 kap. 16 

§).  För att optimera och 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 barnomsorgs-

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  

 Taxan är korrekt inlagd i systemet utifrån avtalad omfattning 

 Manuellt korrigerade avvikelser från normaltaxan är korrekta 

 Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor och antagna taxor 

 Görs avstämningar – barnen är där mer än vad som avtalats/”beställts” 

 Samtliga med barnomsorgsplats debiteras 

 Fordringar regleras vid rätt tidpunkt 

 Upprättade fakturor överensstämmer med underlag 

 Betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna är tillräcklig 

 Räntedebitering sker i enlighet med kommunens policy 

 Kravavgifter tas ut i enlighet med kommunens policy 

 Makulering, justering och korrigering sker i ”normal” omfattning. 

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

och utförs genom intervjuer, dokument- och rutingranskning samt registeranalys. 

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

Forshaga kommun tillämpar maxtaxa med avgiftsfri allmän förskola för 3-5-åringar 

samt avgiftsfri förskoleverksamhet för barn till föräldrar som är arbetslösa eller 

föräldralediga, om 15 timmar per vecka. Tid utöver detta debiteras enligt 

Skolverkets normer och uppdateras normalt sett årligen utifrån fastställelse av 

inkomsttak. Kommunen har valt att debitera utan fasta intervaller och istället 

baserat på procentuell beräkning av hushållets inkomst. Förutom den avgiftsfria 

omsorgen enligt ovan tillämpas syskonrabatt. På liknande sätt debiteras 

skolbarnomsorg men med något lägre procentuellt tal. 

Kommunen använder ProCapita för debitering av barnomsorgsavgifter. Systemet 

har använts ett antal år även om kommunen bytte version under 2015 till en mer 

utvecklad version - Lifecare. Den nyare versionen har fler möjligheter till bland 

annat förenkling och även framtida möjligheter att lägga till fler delar vilket man 

bedömer kommer effektivisera faktureringen.  

I dagsläget är det en tjänsteman som hanterar all administration av barnomsorgen 

från förfrågan och intresseanmälan om placering, till debitering av tilldelad plats. 

Det är även samma tjänsteman som lägger in nya taxor och placeringsbeslut i 

ProCapita samt skickar det till såväl vårdnadshavare som ansvarig verksamhet. I 

samband med debitering skickas underlag vidare till ekonomikontoret för införande 

i ekonomisystemet och vidarefakturering samt bevakning. Flera av de rutiner som 

utförs har inte dokumenterats.  Vi anser att en dokumentation skulle stärka den 

interna kontrollen och vara ett stöd för ansvarig tjänsteman.    

2.1. Riktlinjer för debitering  
Debitering av barnomsorgsavgifter hanteras av en tjänsteman i kommunen i 

ProCapita. Det finns vad vi erfar rutiner för debitering inlagda i systemet däremot 

saknas enligt uppgift skriftliga instruktioner för hur processen bör se ut. 

Ett ärende påbörjas vanligtvis genom att en förälder lämnar in en webbansökan för 

att få en placering inom kommunens barnomsorg. Intresseanmälan skickas till 

ProCapita där handläggaren blir meddelad om ansökan och samma handläggare gör 

en rimligbedömning av vårdnadshavarens arbetstid kontra placeringsönskemål i 

relation till verksamhetens tillgänglighet. Bedöms placeringsönskemålet som 

rimligt skickas ett placeringsbeslut till sökande, förskola och verksamhetschef. 

Om det redan lämnats in en inkomstanmälan eller om kommunen redan har 

uppgifter om inkomsten så görs en simulering för att göra en preliminär beräkning 

av nivån för debiteringen. Om ingen sådan uppgift finns uppmanas sökanden att 

lämna in inkomstuppgift snarast. Kommer ingen anmälan in debiteras placeringen 

enligt maxtaxa. I samband med simuleringen görs ingen kontroll av inkomsten om 

det inte uppfattas som avvikande eller uppenbart felaktigt. Det är den sökandes 

ansvar att uppdatera inkomsten till aktuell nivå.  Någon rutin för generell 
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inkomstkontroll saknas. Vid en retroaktiv rättelse backas debiteringen högst två 

månader och justeras på nästkommande faktura.  

I kommunens omsorg finns även personer med skyddad identitet. Dessa personer 

läggs aldrig in i systemet utan hanteringen för dem avviker. Vi har inte tagit del av 

några skriftliga instruktioner eller riktlinjer för hanteringen och vår granskning har 

inte omfattat dessa personer.  

Bedömning 

Vår bedömning av om dokumenterade riktlinjer för debitering existerar och följs 

anser vi som delvis uppfyllda. 

Bedömningen baserar vi främst på att det finns en del rutiner tillgängliga i systemet 

för den som handlägger ärenden samt att kunskapen om de uppgifter som utförs 

uppfattas som goda. Däremot saknar vi skriftliga rutiner för andra områden där vi 

anser att det skulle främja den interna kontrollen och även stödja tjänstemännen i 

deras arbete och processer.  

Vi ser det vidare som en risk att det i huvudsak är en tjänsteman som är involverad i 

större delen av processen liksom avsaknad av möjlighet till avlastning. Det har som 

följd att nivån av intern kontroll bedöms som svag. För att säkerställa en god intern 

kontroll krävs att flera personer har kännedom om hanteringen, att det finns 

skriftliga rutiner och riktlinjer att tillgå. Genom att utveckla och kommunicera 

rutinerna kan den interna kontrollen stärkas liksom möjligheten till att förmedla 

kunskapen för avlastning eller personalbyte.  

Rekommendation 

Vi rekommenderar att skriftliga instruktioner och rutiner för hanteringen upprättas 

samt att man prioriterar arbete med att se till att den erfarenhet som finns samlat 

inom dessa funktioner tas tillvara. Förvaltningen bör snarast säkerställa att 

kunskapen finns kvar inom verksamheten, arbeta fram en struktur för avlastning 

och stärka den interna kontrollen samt möjliggöra personalbyte.  

2.2. Avgiftskoder är fastställda av KF 
Kommunens taxa för barnomsorg följer de av Skolverket beslutade nivåer för max-

taxa. Debiteringsmodellen i kommunen är inte anpassad efter placeringstid utan 

baseras på hushållets inkomstförutsättningar. De eventuella justeringar som kan 

vara aktuella är antingen att barnet omfattas av avgiftsfri förskoleverksamhet om 15 

timmar i veckan eller har syskon som även de omfattas av förskoleverksamhet eller 

skolbarnomsorg. Det gäller även likvärdig omsorg men i privat eller annan 

kommuns regi. Det är upp till vårdnadshavaren att anmäla detta till 

avgiftshandläggaren. 

Kommunens första beslut avseende maxtaxa och dess nivåer beslutades i 

kommunfullmäktige i oktober 2001 enligt sammanträdesprotokoll KF 318/2001, 

punkt § 85. Efterföljande beslut vi tagit del av, avser i huvudsak justeringar av 

inkomsttaket och därmed även nivån för maxtaxa, och har skett i barn- och 

utbildningsnämnden, senast 2015-10-20 för 2016 års nivåer.  Vi har inte tagit del av 

ytterligare beslut i kommunfullmäktige eller delegationsbeslut för justering. 
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Bedömning 

Vi bedömer att målet avseende om avgiftskoder är fastställda i kommunfullmäktige 

som delvis uppfyllt.  

Kommunens avgiftsstruktur är enkel och baseras dels på maxtaxa och dels på 

hushållets ekonomiska förutsättningar. Några justeringar av debiteringsstrukturen 

har vad vi erfar inte ändrats sedan kommunfullmäktige beslutade i frågan enligt 

hänvisning ovan. Vi har i granskat underlag inte observerat delegation på 

uppdatering av taxor. 

2.3. Taxa utifrån avtalad omfattning 
De taxenivåer som finns registrerade i ProCapita justeras av ansvarig tjänsteman. 

Grundförutsättningarna för debiteringen ändras av systemleverantören.  

Förutsättningar för placering registreras i systemet liksom hushållets inkomster och 

båda ligger till grund för den kostnad familjen får för placeringen. De reduceringar 

som kan bli aktuella är de som angivits i inledande avsnitt ovan.  

Eftersom kommunens debiteringsmodell är relativt enkel med få delar som 

påverkar fakturerat belopp kan man konstatera att det är främst inkomstuppgifter, 

familjeförhållande och nyttjad tid som påverkar fakturans storlek. 

Inkomstuppgifterna påverkar den procentuella debiteringen. Familjeförhållande 

påverkar både hushållets inkomst men även antalet syskon inom skolomsorg. Den 

nyttjade tiden påverkar om barnet omfattas av den avgiftsfria allmänna förskolan 

eller ej.   

Det sker vad vi erfar ingen generell uppdatering av inkomstuppgifter utifrån 

taxering eller dylikt, sådan kontroll sker mer sporadiskt. Uppgifter från 

folkbokföringen justeras veckovis och om det framkommer uppgifter som kan 

innebära att någon av ovanstående förutsättningar ändras meddelas det 

vårdnadshavarna genom att en ny faktura skickas ut. Uppgifter om syskon inom 

den avgiftsfria omsorgen har kommunen tillgängligt i sitt system, under 

förutsättning att de är inskrivna i en kommunal verksamhet. Om det finns syskon 

som deltar i privat verksamhet måste vårdnadshavaren meddela handläggaren om 

det. 

I det fall ett avsteg från antagen debiteringspolicy sker, är det normalt sett utifrån 

beslut från ansvarig för barn- och utbildningsförvaltningen eller aktuell rektor. 

I det debiteringsunderlag vi tagit del av finns ett antal debiteringar till maxtaxa, 

syskonreduktioner och även justeringar för avgiftsfri allmän förskola samt 

beräknade debiteringar baserat på familjens inkomstuppgifter. I underlaget finns 

även justeringar för ändrade familjeförhållanden och inkomst.   

Bedömning 

Utifrån vad som angetts ovan bedömer vi målet för om taxan är korrekt inlagd i 

systemet utifrån avtal omfattning som delvis uppfyllt. 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen är god. Den 

löpande uppdateringen som utförs innebära att de uppgifter som ligger till grund 
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faktureringen är korrekt. Vi anser dock att planerad kontroll av inkomster 

ytterligare skulle stärka den interna kontrollen och säkerställa en mer korrekt 

debitering.  

Vi anser vidare att fler skriftliga rutiner för hanteringen bör upprättas. Detta är av 

särskild vikt eftersom det i dagsläget inte finns någon möjlighet till avlastning för 

ansvarig handläggare. 

Rekommendation 

Vi rekommenderar förvaltningen att utföra inkomstkontroll mer kontinuerligt och 

strukturellt. Vidare anser vi att förvaltningen bör upprätta en skriftlig rutin för såväl 

den löpande hantering som avvikande beslut.  

2.4. Manuella korrigeringar 
Det kan i vissa fall bli aktuellt med manuella ändringar exempelvis om fakturan som 

skickats behöver justerats för att några grundförutsättningar förändrats men att 

informationen inte kom handläggaren tillhanda i tid.  

Vi har i underlaget inte särskilja manuella korrigering från övriga reduceringar. De 

reduceringar som observerats har dock bedömts i allt väsentligt rimliga. 

Bedömning 

Vi bedömer målet om manuella korrigeringar som uppfyllt. 

2.5. Avstämning av avtalad tid 
Kommunens debiteringsmodell innebär att schemat inte får någon större betydelse 

för vilken avgift som debiteras bortsett från barn i avgiftsfri allmän förskola (15 

timmar per vecka). Däremot har det betydelse för hur verksamhetens bemanning 

ska planeras.  

Uppgifter om placeringar lämnas till respektive verksamhet två gånger per år, en för 

vårtermin och en för hösttermin. Därutöver lämnas uppgifter vid behov om en 

större förändring skett eller om det efterfrågas från verksamheten. Innan utskick 

kontrolleras listor och placeringar av ansvarig tjänsteman för att därefter skickas 

vidare till verksamhetschefer för planering. I det fall olikheter eller något annat 

avvikande observeras brukar en snabb återkoppling ske från verksamheten. 

I det fall det avviker mellan anmäld tid i omsorgsverksamheten och faktiskt tid, 

kommuniceras det mellan avgiftshandläggare och verksamhet samt gentemot 

vårdnadshavare. Det är verksamhetens ansvar att kommunicera om ett schema inte 

följs, det kan annars vara svårt för verksamheten att bibehålla lämplig kvalitet. Vad 

vi erfar saknas dock skriftliga rutiner för hanteringen.  

Bedömning 

Vår bedömning när det gäller uppföljning om barnen är där mer än vad som 

avtalats/beställs, anser vi det som delvis uppfyllt. 

Även om schemat i huvudsak inte får någon större betydelse för vilken avgift som 

debiteras, är det viktigt för hur verksamheten ska planeras. En skriftlig rutin för 
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avstämning bedömer vi bör upprättas Utifrån ett debiteringsperspektiv gäller det i 

huvudsak de barn som omfattas av den allmänna förskolan som är helt gratis. 

Avstämning av övriga placeringar anser vi stärker den interna kontrollen och bör 

enligt vår bedömning även underlätta planeringen av verksamheten. 

Rekommendation  

Genom att utveckla en avstämningsmetod bedömer vi att den interna kontrollen 

ökar liksom möjligheten till uppföljning och planering av verksamheten utifrån 

faktisk tid. 

2.6. Samtliga med barnomsorg debiteras 
Genom att en användare lagts upp i ProCapita finns den tillgänglig för debitering. 

Om inget annat angetts debiteras maxtaxa för omsorgen. Utöver det görs löpande 

uppdatering och kontroll av underlag och information under månaden. Kontrollen 

görs på individnivå med uppdatering av folkbokföring, inkomster och schema. Det 

leder i vissa fall till förändrade förutsättningar vilket orsakar en ny beräkning.  

Eftersom det är samma handläggare som hanterar hela kedjan från intresse-

anmälan, till bevakning av kö fram till slutlig placering och debitering finns en 

övergripande kontroll av flödet och de som ska debiteras. Det är även en mindre 

kommun, vilket innebär en lokalkännedom som bidrar till ökad insikt för de 

debiteringar som ska göras för perioden. 

Resultatet av månadens debiteringskörning resulterar i en resultatlogg med 

uppgifter om antalet familjer, fakturor och belopp. Det kan hända att det finns fel i 

filen vilket systemet då meddelar. Avvikelsen korrigeras och en ny fil genereras. I 

samband med körningen rimlighetsbedöms utfallet mot föregående period. Dessa 

uppgifter lämnas även vidare till ekonomikontoret som tar emot filen för införande i 

ekonomisystemet och vidarebefordran till extern fakturering.  

Det är oklart om det kan ligga kvar odebiterade poster. Som angivets ovan ska 

periodkörning och det som läggs in i ekonomisystemet stämmas av för att 

säkerställa att inga poster avviker.  

Bedömning 

Vi bedömer målet avseende om att samtliga med barnomsorgsplats debiteras som 

delvis uppfyllt. 

I dagsläget är det en och samma handläggare som hanterar ärendet från ansökan till 

debitering vilket i sig ökar förutsättningarna för att samtliga blir debiterade för sin 

placering. Det krävs förutom kunskap om hantering och placering även en 

systemkunskap för att veta hur samtliga som ska debiteras omfattas av en 

periodkörning.  Att det endast är en person som hanterar hela flödet kan även ses 

som en brist. Ur ett internkontrollperspektiv kan vi därför inte se hanteringen som 

god däremot ur ett kontrollperspektiv. 
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Rekommendation 

Rutinbeskrivning och dokumentationsinstruktion bör upprättas för att stärka den 

interna kontrollen för att arbetssättet ska baseras på kontroller, bevakning och 

avstämning.  

2.7. Fordringar regleras vid rätt tidpunkt 
Barnomsorgen debiteras innevarande månad förutsatt att plats och förutsättningar 

är anmälda i tid. Det kan hända att en debitering inte kommer med i gällande 

period för att placeringen inom förskola eller fritidsverksamhet eller anmälan om 

nytt schema skett sent. I vissa fall innebär det att en ny korrigerad faktura skickas, 

ibland kan det justeras på fakturan efterföljande månad. I samband med 

debiteringskörningen görs även rimlighetsbedömning av total fakturerat belopp. 

Dessa loggar finns tillgängliga i ProCapita. 

I underlaget för debitering framgår det vilken period det avser och såvitt vi har sett 

avser det gällande period. Vi har dock även sett justeringar retroaktivt för några 

enstaka debitering, detta gäller bland annat tid. 

Bedömning 

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

2.8. Fakturor överensstämmer med debitering 
I samband med fakturering i ProCapita kontrolleras enligt uppgift att den 

överensstämmer med vad som faktureras i kommunens redovisningssystem. 

Tillsammans med den kontroll som görs vid debitering och jämförelse mot 

föregående period, styrks fakturerat underlag ytterligare.  

Det underlag som granskats beskriver vad debiteringen avser, vilket barn samt 

eventuell reducering utifrån gällande omständigheter. Då fakturorna har samma 

struktur framgår villkor, taxor och underlagets förutsättningar tydligt. Det vi 

observerat som skiljer debitering från fakturering är de tillägg för kravavgift och 

dröjsmålsränta som vissa fakturor har. Den informationen är enbart tillgänglig i 

kommunens redovisningssystem. 

Bedömning 

Bedömning av målet att upprättade fakturor överensstämmer med underlag anser 

vi som uppfyllt. 

Bedömningen gör vi trots att vi i granskningen av underlagen observerat flera 

avvikelser men att det som observerats är rimligt och har en skälig orsak.   

2.9. Betalningsbevakning är tillräcklig 
Efter fakturering överlåts bevakning av betalningen 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 ett inkassobrev till vårdnadshavaren. Listor för obetalda 

fakturor tas fram och skickas till ansvarig avgiftshandläggare vid barn- och 

omsorgsförvaltningen för information och beslut om hantering.  
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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. Det kan 

exempelvis istället upprättas en avbetalningsplan, anstånd eller alternativt att annat 

beslut om placeringens förutsättningar tas. Skickas fordran vidare till KFM kan den 

ligga kvar för bevakning tills de bedömer att det inte finns några större möjligheter 

till betalning. 

Efter tre obetalda fakturor skickar förvaltningen en varning om risk för avstängning 

till vårdnadshavaren. Kvarstår skulden fortfarande trots varningen är det slutligen 

ansvarig rektor som beslutar om hantering av ärendet. 

Vi har i faktureringsunderlaget sett ett antal krav- och ränteavgifter som lagts till 

vid faktureringen.  

Bedömning 

Bedömning av målet för om betalningsbevakningen gällande kundfakturorna är 

tillräcklig anser vi uppfyllt.  

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

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

senare finanspolicy där revidering enligt punkt 4 genomförts 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. 

Bedömning 

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

policy anser vi som uppfyllt.  

Rekommendation 

Kommunen bör revidera upprättad finanspolicy enlighet med punkt 4 i policyn, 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. Däremot framgår det i 
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ekonomikontorets interna rutin för kravverksamheten att avgiften för närvarande 

är 180 kr.  

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

fordran och kravavgift framgår ej i debiteringssystemet utan i kommunens 

ekonomisystem.  

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 finanspolicyn så att även 

nivån för kravavgift framgår.  

2.12. Makulering, justering och korrigering 
Viss makulering, justering och korrigering genomförs vid debitering av barnomsorg. 

Det är inte orimligt att förvänta sig att det skett. Den nivå som observerats i 

granskningen bedöms som rimlig utifrån att det i vissa avseende måste ske 

justeringar i efterhand av debiterade taxor. Det kan exempelvis vara fråga om sent 

inkomna schemaändringar som påverkar debiteringen, det kan vara förändrade 

familjeförhållanden eller inkomst.   

Bedömning 

Vi anser kontrollmålet för om makulering, justering och korrigering sker i ”normal” 

omfattning som uppfyllt.  
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3. Revisionell bedömning 

Utifrån granskade kontrollmål har vi fått fram att sju mål bedöms som uppfyllt, fem 

anses som delvis uppfyllda och inget bedöms som ej uppfyllt. Utfallet ligger till 

grund för vår sammanfattande bedömning om Forshaga kommuns räkenskaper kan 

anses rättvisande avseende debitering av barnomsorgsavgifter.  

Vi bedömer att måluppfyllnaden resulterar i att räkenskaperna avseende debitering 

av barnomsorgsavgifter kan anses som i allt väsentligt rättvisande.  

3.1. Rekommendationer 
De rekommendationer vi lämnar till förvaltningen har i huvudsak bäring på att 

upprätta rutiner och kontroller.  

Vi rekommenderar förvaltningen att utföra inkomstkontroll mer löpande och 

strukturerat.  

Ytterligare rutinbeskrivning och dokumentationsinstruktion bör upprättas för att 

stärka den interna kontrollen. Vi ser det som särskilt viktigt eftersom den 

nyckelperson som har ansvar för större delen av debiteringskedjan i dagsläget inte 

har avlastning. Förvaltningen bör snarast säkerställa att kunskapen finns kvar inom 

verksamheten, arbeta fram en struktur för avlastning och stärka den interna 

kontrollen samt möjliggöra överföring av denna kunskap. 
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