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Sanntnøinfo:ttníng
Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt att det finns
risker vid fakturering av hyror och arrenden avseende bland annat fastigheter,
mark,lokaler. Revisionsfrågan är om det finns en intern kontroll som säkerställer
att fakturering sker med rätt belopp och i rätt tid. För att kunna besvara den
övergripande revisionsfrågan har följande kontrollmål utarbetats:

o
o
o
o
o
o
o

Finns det avtal samt rutiner för registrering och arkivering.
Finns det regler för bevakning och ändring samt gallring av gamla avtai.
Finns det faktureringsrutiner med IT och administrativt stöd.
Sker det bevakning och översyn och justering/omförhandiing av avtal.
Finns det taxor och beslut för beräkning som tillämpas.
Finns det tydliga och dokumenterade rutiner som tillämpas.
Sker fakturering i rätt tid och med rätt belopp.

Granskningen har i antagen projektplan avgränsats till att gälla de arrendear,tal som
faktureras av administrativ handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningens
utvecklingsenhet. Vi vill uppmärksamma att utvecklingsenheten efter att
granskningen genomfördes nu har b¡t namn till teknikenheten. Arrende för
sjöbodar och bryggplatser ingår inte i antagen projektplan men har i granskningen
ändå på några områden kommit att beröras och kommenteras.

S annma:rl.fø,ü olrl.de b e döÍnirlrín,g
Vår sammanfattande bedömning är att tillämpade rutiner för fakturering av hyror
och arrende på utvecklingsenheten inom samhällsförvaltningen inte uppfldler
kravet på en god intern kontroll. Vår bedömning baseras på uppställda kontrolimål
for granskningen enligt följande:

Finns det avtal samt rutiner für registrering och arkivering.
KonnollmåIet iir bar a deluis uppfuIlt
Det finns arrendeavtal som förvaras i pärmar
a

i arkiv på utvecklingsenheten

Det finns inga fastställda skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för
registrering och förvaring av hyres- och arrendeavtal.
Det finns inget behörighetsþdd i Excelregistret som används för
registrering av arrendeavtal utan alla på utvecklingsenheten har idag
behörighet att kunna gå in och ändra i registeruppgifterna.

I det nya verksamhetssystemet Sigma som man har för avsikt att på sikt införa
för all registring av arrendeavtal så finns det däremot möjlighet att upprätta
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behörighetsskydd och därmed minska risken för obehöriga att ändra i registret.

Finns det regler für bevakning samt gallring av gamla avtal.
KontrollmåIet är inte uppfullt
a

Det finns inga fastställda skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för
bevakning och gallring av gamla inte längre gällande avtal.

Finns det faktureringsrutiner med IT och administrativt stöd.
Kontrollmålet är inte uppfuIlt
o

Det finns inga fastställcla skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för
fakturering av hyres- och arrendeavtal via ekonomisystemet.

Sker det bevakning och översyn och justering/omfürhandling av avtal.
Kontrollmälet är ínte uppfuIlt
Det finns inga fastställda skriftliga rutiner på utvecklingsenheten
bevakning/översyn och j ustering/omförhandling av avtal.

för

Finns det taxor och beslut ftir beräkning av arrendeavgift
Kontr ollmåIet ör í aIIt u äsentlíg t uppfu

llt

Gällande taxa och avgift finns att tiligå i diariet
Det finns ingen samlad förteckning i utvecklingsenheten över gällande taxor
kopplat till de olika arrende- och hyresavtalen som förvaras på

utvecklingsenhetens arkiv.

Sker fakturering med i rätt tid och med rätt belopp.
Kontrollmålet ör inte uppfyllt
o

Det finns inga fastställda skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för
bevakning av att fakturering sker i rätt tid och i enlighet med
betalningsvillkor i gällande avtal.

o

I bokslutet år zor5 fanns uppbokat och periodiserat ett belopp på över z mkr
för varierande arrendeavtal (såsom sjöbodsarrende m m) som av olika skäl
inte hade blivit fakturerat på utvecklingsenheten under år zor5. Dessa
fordringar från år zor5 har nu reglerats genom fakturering under hösten år
zot6.

o

Vår stickprovskontroll av fakturering för vissa öwiga arrendeavtal år zo16
visar på en eftersläpning i faktureringen om cirka 8 månader i förhållande
till vad som anges som betalningsvillkor i arrendeavtalen.
2
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o

Enligt utvecklingsenheten så finns det stora förseningar av faktureringen för
år zo16 även för andra arrendeavtal och man har också en ansträngd
personalsituation.

a

Det finns inga fastställda skriftliga rutiner på utvecklingsenheten över hur
man skall dokumentera genomförd uppräkning av fakturabelopp gentemot
gällande arrendeavtal.

o

Det finns inga fastställda rutiner för hur man skali dokumentera orsak
vissa avtal inte längre ingår i den löpande avtalsnummerserien i

till att

Excellregistret.

Försløg tíU &tgärd
Vi vili efter genomförd granskning föreslå följande förslag till åtgärd:

o

Det bör fastställas skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för registrering
och förvaring av hyres- och arrendeavtal.

o

Vi ser det som angeläget att man fastställer en tidsplan och snarast inför det
nya verksamhetssystemet Sigma för registrering av samtliga hyres- och
arrendeavtal. Man bör då samtidigt säkerställa sþdd för obehöriga att
kunna ändra i registrerad förteckning över arrendeavtal.
Det bör fastställas skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för bevakning och
gallring av gamla inte längre gällande ar,tal.

o

Det bör fastställas skriftliga rutiner på utvecklingsenheten for fakturering av
hyres- och arrendeavtal via ekonomisystemet som då också skall kunna
användas av vikarierande avgiftshandläggare som stöd vid fakturering.

o

Det bör fastställas skriftliga rutiner på utvecklingsenheten for bevakning och
översyn samt justering/omförhandling av avtal.

o

Vi anser att den interna kontrollen skulle stärkas om det upprättas en
samlad förteckning på utvecklingsenheten över gällande taxor kopplat till de
arrende- och hyresaltalen som förvaras på utvecklingsenhetens arkiv.
Det bör fastställas skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för bevakning av
att fakturering sker vid tidpunkt enligt avtalade villkor i tecknade avtal.
Det bör fastställas skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för hur man skall
dokumentera genomförd beräkning och justering av fakturabelopp utifrån

gällande arrendeavtal.
o

Det bör fastställas skriftliga rutiner för hur man skall dokumentera orsak
att vissa avtal inte längre ingår i den löpande avtalsnummerserien i

till

Excellregistret.
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InIedníng
Bø,kgrund
Kommunens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanaþs bedömt att det finns
risker vid fakturering av hyror och arrenden avseende bland annat fastigheter,
mark, lokaler och sjöbodar.

Reuisionsfräga
Finns det en intern kontroll som säkerställer att fakturering sker med rätt belopp
och i rätt tid.

KontrollrnåI
För att kunna besvara den övergripande revisionsfrågan har följande kontrollmål
utarbetats:

o
o
o
o
o
o

Finns det avtal samt rutiner för registrering och arkivering.
Finns det regler för bevakning samt gallring av gamla avtal.
Finns det faktureringsrutiner med IT och administrativt stöd.
Sker det bevakning och översyn och justering/omförhandling av avtal.
Finns det taxor och beslut för beräkning av arrendeavgifter.
Sker fakturering med rätt belopp och i rätt tid.

Augränsníng
Granskningen har inriktats mot de arrendeavtal som faktureras av administrativ
handläggare på samhällsbyggnadsförvaltningens utvecHingsenhet. Arrende för
sjöbodar och bryggplatser ingår egentligen inte i granskningen man har ändå på
några områden kommit att beröras och kommenteras.

Metod
Granskningen sker genom interwjuer och dokumentstudier samt genomgång av
redovisning samt sticþrov av avtal samt är baserad på redovisning år zot6.
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Grsnslcnin gsresultst
All¡nänt
Registrering av fakturor avseende för arrendeavtal för samhällsbyggnadsförvaltningen sköts av handläggare på utvecklingsenheten.
Vid granskningstillfállet var ordinarie handläggare inte i tjänst varför
arbetsuppgifter tills vidare utfördes av administratör på utbildningsförvaltningen
som därför av naturliga skäl inte var fullt insatt i alla detaljer kring tillämpade
rutiner. En mark- och exploateringsingenjõr kunde mot slutet av vår granskning av
olika skäl inte längre medverka och svara på frågor. Detta sammantaget har
påverkat tidsåtgång och försvårat vår granskning.

amhäIlsfiiru øltníng ens íntäkter ãr

zot6
Samhällsförvaltningens bokförda intäkter àr zot6 uppgår till totalt g 794 283 kr mot

S

budgeterade g o67 ooo kr.

Fakturering

sj öbodsarrende

Konto
B42o

Tlp avintäkt
Brygg/Sjöbodsarrende

âr

6
Av samhällsförvaltningen totala intäkter för år zo16 om g ß4 z8g kr ingår också
fakturerade intäkter för bryggplatser och sjöbodsarrende om totalt 2 527 Tßkr
zot

2 g2Z

Redovisning Budget
r 6oo ooo kr
TÆIic

Enligt ekonom på samhällsförvaltningen så beror differens mellan budget och
redovisning år zo16 om727 741kr på följande faktorer:

o
o

En delbetalning enligt ett avtal med Rambo om boo ooo kr som skulle ha
bokförts på konto 349o öwiga arrenden men som av misstag bokförts på
konto B42o som en intäkt för brygg/sjöbodsarrende.
Resterande differens om 227 748 kr beror enligt ekonom på två saker:
- tillkommande intäkter från föregående år om z68 ooo kr som inte
tidigare har periodiserats till rätt intäktsår (varav 19 6oo kr avser är zor4
och 248 4oo kr avser år zorS)
- avgår 40 ooo kr i mindre redovisade avgifter för år zot6 ànvad som har
budgeterats.

Diuerse intökter år zot6
I samhällsförvaltningens totala intäkter för år zot6 om g rc4 z8g kr ingår diverse
intäkter för år zo16 om totalt 2 SS7 g77kr som inte direkt kan härledas till hyror och
arrende enligt följande uppställning:

Konto

Tlr¡r av

intäkt

Redovisning

Budget
5
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Konto 3ou Försäljningsmedel zz5 6rr kr
Konto 3r3z Inte momspliktig försäljning r57 8oo kr
Konto 3135 Parkeringsavgifter r z4r B3r kr
Konto 3136 Felparkeringsavgifter z4g og6kr
Konto 35ro Driftbidrag (Forn Naturvård) rS7 Soo kr
Konto 357o Inr¡esteringsbidrag 4BS ooo kr
rr 329 kr
Konto 359o öwiga bidrag
gg BSo
Konto 369r Försäkringsersättning

o

kr

r7r ooo kr
r z3o ooo kr
5zo ooo kr
5o ooo kr

kr
o kr
o

kr

2 557 g77kr
Totalt
Intäkterför hyror och öuriga arrende år zot6

o

kr

t g7r ooo kr

I samhällsförvaltningen totala intäkter för år zot6 om g 794 283 kr så ingår också
fakturerade intäkter för öwiga hyror och arrende för år zo16 om totalt 4 8So 563 kr
vilka fakturerats av ulvecklingsenheten utifrån bland annat taxa som fastställts av
kommunfullmäktige 2oog-ro-29 $ rgr. Därtill kommer också andra arrendeavtal
där priset inte är reglerat enligt ovanstående taxa från kommunfullmäktige utan
fastställs på annat sätt via mark- och exploateringsingenjör utifrån gällande
delegationsordning eller via annan taxa eller ar,tal.

Konto
B42r
5422
S42g
8424
B42S
34So
B4go
Totalt

Redovisning Budget
13 ooo kr
Jordbruksarrende tt7g6fu
z ooo kr
2 z5r kr
Jaktarrende
z8o ooo kr
Kiosk och serveringsarrende 246 o11kr
Tomträttsavgälder 939 9oo kr
35o ooo kr
gr4ookr
Torgavgifter
95 oookr
z4 ooo kr
Fordon och maskinhyror o kr
öwiga hyror och arrende 4 r57 rB3 kr
4 782 ooo kr
T!¡r av intäkt

4A4A 569

kr

kr
TíOÀTTROLLMÅL
E 496 ooo

,FÍnns det øutøJ sannt rutínerfiir regístrerín,g och

airkíueríng.
Finns det avtal samt rutiner för registrering och arkivering.
Det finns íng a faststäUda skriftlig a rutiner p å. utueckling senheten
ochftruaring au hyres- och arrendeautal.

för registreríng

Arrendeavtalen på utvecklingsenheten är inte diarieförda utan de förtecknas istället
i de register över arrendeavtalet som finns på utvecklingsenheten. De
undertecknade arrendeavtalen förvaras i pärmar i ett brandsäkert arkiv på
utvecklingsenheten. Kommunens arkivarie har föreslagit att arrendeavtalen skall
diarieföras men utvecklingsenheten har angivit att då det rör som om så många
avtal så att det för omständligt att diarieföra dem.

Ankomststömpling, registrering samt föruaring au autal
Inkomna och av arrendator underskrivna arrendeavtal påförs ingen notering om när
6
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den har inkommit till kommunen med mer än att registrator sätter en
ankomststämpel på kuvert. Efter att de inkomna avtalen hämtats från registrator av
personal på utvecklingsenheten så slängs kuvertet.

Efter att det påskrivna avtalet inkommit till mark-och exploateringsingenjörerna så
skall mark- och exploateringsingenjör registrera arrendeavtalet i de system som
används för de aktuella avtalen. Därefter så skall mark- och exploateringsingenjör
också komma ihåg att sätta in avtalen i de särskilda pärmar för hyres- och
arrendeavtal som förvaras i utvecklingsenhetens arkiv.

Vår kommentar

o

Det bör fastställas skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för registrering
och förvaring av hyres- och arrendeavtal.

Registrering au orrendeautal i ExceII och Sigma
Uppgift om nytt hyres- eller arrendeavtal registreras digitalt i ett Excelregister som
sedan också ligger till underlag för fakturering.

Detfinns ínget behörighetskydd i Excellregistret utan alla på. utuecklingsenheten
har behöríghet att kunna gå in och ändra i registeruppgifterna.
Vad gäller brygg- och sjöbodsarrende så har de flesta arrendeavtal lagts in i ett nytt
verksamhetssystem Sigma där de registreras efter det att tidigare arrendeavtal sagts
upp. Här skall man också kunna scanna in alla nya arrendeavtal för bryggplaser och
sjöbodsarrende och det skall också kunna läggas in beräkningsmoduler för
uppräkning med index.

I det nya uerksamhetssystemet Sigma så" kommer det ocksã att uara möjligt att
tryprätta behörighetskydd uilket inte ör fallet uid registrering í Excell
Enligt mark och fastighetsingenjör så har alla arrendeavtal för brygg- och
sjöbodsarrende sagts upp som hade en löptid till och med till är zot4. Det bör
tiiläggas att för några arrendeavtal for brygg- och sjöbodar så har uppsägning ännu
inte kunnat ske eller så har man haft svårighet att kunnat finna arrendator varför
dessa avtal fortfarande finns förtecknade på det register som används för avtal
gällande hyror och öwiga arrenden.
Enligt utvecklingsenheten så pågår också ett arbete som innebär att samtliga
arrendeavtal på utvecklingsenheten skall registreras och scannas in i det nya
verksamhetssystemet Sigma. Det finns ingen tidsplan fastställd för när det nya
verksamhetssystemet skall ha införts för samtliga hyres- och arrendeavtal.

Vår kommentar
I det nya verksamhetssystemet

Sigma så går det att skapa skydd för obehörig
ändring av registrerade uppgifter och det går också att scanna in aktuella avtal och
här finns också möjlighet att använda moduler för uppräkning av indextal m.m.

7
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o

Vi ser det som angeläget att man fastställer en tidsplan och snarast inför det
nya verksamhetssystemet Sigma för registrering av samtliga hyres- och
arrendeavtal och man bör samtidigt säkerställa sþdd för obehöriga att
kunna ändra i registrerad förteckning över arrendeavtal.

Fínns detreglerfiir beuø,kníng och gøIlríng øu

gsrnla

ø:utø,l.

Detfinns ingafastställda skriftlíga rutiner på utuecklingsenhetenför beuakning
och gallríng au gamla inte längre göIlande autaL
Enligt kommunarkivarie så är kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan gammal
och delvis inaktuell och den håller därför på att omarbetas. Enligt riktlinjer från SKL
så skall inaktuella arrendear.tal lämnas ner och förvaras i kommunens slutarkiv i ro
år.

Vår kommentar

¡

Det bör fastställas skriftliga rutiner på utuecklingsenheten för bevakning och
gallring av gamla inte längre gällande avtai.

Fínns detfa.ktureríngsrutíner

rln'ed IT

oeh

n
Ã m ì tt ì e tr. n
tí t tt vGvra
ct ä Ã
gg¡rúG¡aauG.
g!1vs
Det finns ing a faststöIlda skriftIíg a rutiner på" utueckling senheten för fakturering
au hyres- och arrendeautal.

F aktur arutín p å. utu e ckling s enheten
Fakturering av hyres- och arrendeavtal på utvecklingsenheten sker enligt den praxis
som upprättas av ordinarie handläggare för fakturering på utvecklingsenheten
enligt följande:
r. Utvecklingsenheten registrerar faktura via ekonomisystemet där kodsträng redan
ligger inlagt i ekonomisystem.
z. Som fakturaunderlag så har man en lista från Excell från föregående år där man
manuellt har noterat det årets fakturanummer. Man har på denna lista också räknat
fram och angivit nytt fakturabelopp för innevarande år och dessa listor sparas och
utgör sedan i sin tur underlag för fakturering nästa år.
3. På utvecldingsenheten gör man sedan en registrering och definitivsättning för

varje faktura.
4. Om en faktura av någon anledning inte har nått en adressat så kommer fakturan
tillbaka till kommunen och utvecHingsenheten via post och om det bara krävs en
adressändring så skriver man ny adress på kuvertet.

I
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b. Om man får reda på att fakturan har fel belopp så går utvecklingsenheten

in och

makulerar fakturan och en ny faktura upprättas.
F

aktur ar utín p â, eko no miko nt o r et

Enligt handläggare på ekonomikontoret (som sköter kravhantering på
ekonomikontoret) så fungerar rutinen för fakturering översiktligt enligt följande
r. Den som sköter fakturering på en förvaltning går in och registrerar kundnummer
och lägger in fakturabelopp (sedan kan man om man så vill också ta ut en
preliminär fakturalista och kontrollera att allt är rätt).
z. Därefter gör man en definitiv registring av fakturan i ekonomisystemet och anger
vilken tid man vill att fakturan skall sändas iväg och samtidigt bokas fakturan också
upp i kundreskontran.
3. Varje måndag går den handläggare som sköter fakturering och kravhantering på

ekonomikontoret in och sänder iväg en fil till fakturaföretaget som sedan upprättar
fakturorna som skall sändas iväg.
4. Därefter erhålls en kvittens från fakturaföretaget som handläggare kontrollerar
och denna avstämning sätts in i en pärm. Faktura kan skickas ut via ekonomisystem
varje måndag och påminnelse skickas ut med automatik.
b. Om fakturan inte betalas efter påminnelse så skickas den vidare

till kommunens

inkassoföretag.
Kommunens krawutin har vi inte gått in och granskat med det finns en särskild
handläggare i kommunen som jobbar med krav utifrån en faststälid kravpolicy.

Vår kommentar

o

Det bör upprättas skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för fakturering av
hyres- och arrendeavtal.

Sker det beuakníng och äuersyn och

justeríng / omftrholndlíng au o:utø/.

Detfinns ingafaststäUda skriftligarutiner påutuecklíngsenhetenför beuakníng
öu er sy n o ch justeríng / omforhandling au autal.
Odlingslotter är skrivna på tre år och här har det inte bevakats om de behöver ses
över då utvecklingsenheten bedömt att man ännu inte haft resurser att förnya
utgångna avtal.
Man har inte heller för öwiga arrendear,tal gjort någon särskild bevakning eller
översyn för att kontrollera om de kan ha löpt ut eller om det finns skäl att
omförhandla ar,talen.

Vãr kommentzr
I
AV
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o

Det bör upprättas skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för bevakning/
övers5,m och justering/omförhandling av avtal.

det tsxor oeh beslutfiir beräkning au
ørrendeaugíft.

,Fdnns

finns ing en samlad förteckning í utueckling senheten öuer g ällande taxor
kopplat till de olika arrende- och hyresautalen somföruaras på.

Det

un e cklíng s enh e t en s ar kiu .
För att få besked om tillämpad taxa och avgift för aktuella hyres- och arrendeavtal
så krävs en kontroll mot diarict vilkct vi uppdragit åt utvecklingsenheten att
genomföra då de inte heller alltid kunnat lämna besked på vilka taxor och avgifter
som gälit för de olika avtalen.

Vi har från utvecklingsenheten erhållit uppgift om att följande beslut om taxor och
avgifter för hyror- och arrendeavtal. Kommunfullmäktige har eoog-ro-29 $ r3r
fasLsLällL avgifLer för vissa arrendetytrler. Avgift för bryggplatser och sjöbodsarrende
har fastställts av kommunfullmäktige zor3-oz-19 $ 29. Enligt utvecklingsenheten så
finns det ibland också äldre avtal som en gång fastställts av kommunfullmäktige.
Förvaltningschef har erhållit rätt att teckna avtal utifrån en av samhällsbyggnadsnämnden antagen delegationsordning. Inom vissa områden har detta vidaredelegerats till mark-och exploateringsingenjör respektive trafikingenjör och för
vissa avtal så kan arrendeavgifter också ha lyfts upp till politisk instans.
De som erhållit delegation att teckna ar,tal skall basera sina avgiftsbeslut på de olika
taxor som antagits av kommunfullmäktige och de som fattar avgiftsbeslut med stöd
av delegation uppger att man förvarar kopior avbeslutade taxor i pärmar på sina

tjänsterum.

Vår kommentar

o

Vi anser att den interna kontrollen skulle stärkas om det upprättas en
samlad förteckning på utvecklingsenheten över gällande taxor kopplat till de
arrende- och hyresavtalen som förvaras pâ utvecklingsenhetens arkiv.

Austämning au taxor mot intäkterför öuriga arrenden ochhyror är
20L6.
Vi har från ekonom för samhällsbyggnadsförvaltningen erhållit uppgift om hur de
totala intäkterna för hyra och öwiga arrende om 4 B5o S6S kr fördelats på olika
kategorier av intäkter för hyra och arrenden. Se även kapitelrubrik 9.2.3.
Följande arrendeavtal faktureras av utvecklingsenheten utifrån kommunfullmäktiges beslut 2oo9-to-29 S 131.

o A
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Markarrende (lägenhetsarrende)

B
C

D
B
F
G

Odlingslotter (lägenhetsarrende)
Bostadsarrende
Jaktarrende (nyttj anderätt)
Jordbruksarrende (sidoarrende)
Arrende för teknikbod och mast (anläggningsarrende)
Arrende för vindkraft (anläggningsarrende)

Vi har i nedanstående tabell angivit vilka taxor och avtal som intäkten för âr zot6
baseras på om sådan uppgift kunnat erhållas av utvecHingsenheten. I vissa fall har
vi lagt in en bokstav som hänvisar till tidigare ovan angiven taxa antagen av
kommunfullmäktige 2oog-Lo-29 $ 1Br.

I den mån uppgift om gällande taxa inte kunnat erhållas vid granskningstillfállet så
har vi satt ett frågetecken med vidare uppdrag till mark- och exploateringsingenjör
som skulle kontrollera med diariet om vilka taxor och avtal som gäller.
UtvecHingsenheten skall sedan återkomma med besked om vilken taxa som gäller.
Vi har inte lagt in svaret på de olika frågetecknen men vi har istället till rapporten i
särskild bilaga bifogat det svar som vi erhåilit från Mark- och exploateringsingenjör
zotT-o3-28 som visar att denne inte har kunnat återfinna svaret på alia frågetecken
vid sin kontroll i diariet.

Konto/ Aktivitetskod

Red.ovisning

Budget

Finns taxa

(ingen uppgift) Markarrende
A
(ingen uppgift) Odlingslotter
B
Det var vid granskningstillfållet oHart vad som debiterats och under vilka intäktskonton och aktivitetskoder som intäkten för ouanstäende arrenden i så fall har
bokförts under. I öwigt gäller följande:
34go I 4L4T Bostadsarrende

5422 I blank Jaktarrende
B42L I blank Jordbruksarrende
B423lblank Kiosk och servering
J424 I blank Tomträttsavgälder
S42S I blank Torgavgifter
S4gol blank Övr hyror o arrenden
S49o I lSoB Byggställningar
g4go I r5o4 Varuexponering
34go I 4135 Lägenhetsarrende
S4go I 4136 Lägenhetsarrende
g49ol 4tg7 Arrende för mast
B49ol 4138 Arrende övrigt
Taxa?
B4gol 4139 Arrende för vindkraft
S4go I 4147 Bosladsarrende
1av
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7879rkr
2252kr
LLT96I<r

z+6 ogg kr
339 9oo kr
91 4oo kr

2 424796kr

237row
zr 5oo kr
5z 8o7 kr

L4]-ggrkt
6o 3o7 kr

oookr
2 oookr
13 ooo kr
z8o ooo kr
35o ooo kr
95 ooo kr
3 r3z ooo kr
50 oookr
30 ooo kr
budget saknas
42 ooo kr

C

78

D
E

r. Taxa?
z. Avtal?
3. Taxa?
4. Avtal?
5. Taxa?
6. Taxa?

7.Taxa?
8. Taxa?

budgetsaknas

z567t4kr

2OO

rz9 968 kr
ZB Zgrlic

r45 ooo kr
78 ooo kr

OOOkr

F
g.

G

ro.Avtal?

g4go

I

4148 Hyresupplåtelser

S4o

2TSkî

329 ooo kr

rr.Avtal?
B4go

I 44or Markavtal

Leva

626

Szqkr

626 ooo

kr

rz.Ar,tal?

Utuecklingsenhetens uppföLjníng öuer autal och toxor
tlTaxa Utvecklingsenheten skali ta fram taxan genom sökning i diariet
zl Hyra på evig tid. Detta enligt gamla avtal beslutade av kommunfullmäktige. Avtaiet skall tas fram av utvecklingsenheten genom sökning i
diariet.
glTaxa Utvecklingsenheten skall ta fram taxan genom sökning i diariet
4/ Enligt avtal med Rambo. Ar,talet skall tas fram av utvecklingsenheten
genom sökning i diariet. I budget för år zot6 pâ.3 132 ooo kr ligger också
en intäkt på 5oo ooo kr från Lysekils Hamn som vid bokföring av misstag
har blivit konterad på konto 34zo sjöbodsarrenden vilket förklarar delvis
förklarar differens.
5l Taxa Utvecklingsenheten skall ta fram taxan genom sökning i diariet.
6lTaxa Enligt utvecklingsenheten så finns en taxa som de skall söka fram i
diariet (för dessa arrende så måste poiistillstånd sökas).
TlTaxa Enligt utvecklingsenheten så finns en taxa som de skall söka fram i
diariet (avser parkering, trädgård m m).
8/ Taxa Enligt utvecklingsenheten så finns en taxa som de skall söka fram i
diariet (avser biodling, och båtupptagning och parkering).
9/ Delegationsbeslut. ¡-änstemän kan skriva kontrakt upp till ro år och vid
upp till 15 år så tas beslut av förvaltningschef. Utvecklingsenheten skall leta
i diariet för att finna på vilka grunder (taxor m m) som man baserar sitt
avgiftsbeslut på.
ro/ Gamla avtal antagna av kommunfullmäktige. Utvecklingsenheten skall
leta i diariet för att finna utifrån vilket fullmäktigebeslut och ar,'tal som
avgiften baseras på.
rr/ Avtal "som löper på". Utvecklingsenheten skall leta i diariet för att finna
utifrån vilket politiskt beslut och ar,tal som avgiften baseras på.
rz/ Markavtal Leva. Utvecklingsenheten skall leta i diariet för att finna
utifrån vilket politiskt beslut och avtal som avgiften baseras på.

Skerfaktureríng í r¡itt tíd ochtnedr¿itt belopp.
Detfinns inte nå.gonfastställd skriftIíg rutinpå,utuecklingsenhetenför beuakning
au attfaktureríng sker i rdtt tid och i enlighet med betalningsuillkor i gällande
autal.
Fakturering av bryggplatser och sjöbodsarrende fakturerats utifrån taxa som
faststälits av kommunfullmäktige 2o1g-o2-13 S 29.
Fakturering av bryggplatser och sjöbodsarrende år zor5 blev försenad och gjordes
först i början av år zo16 och uppgår till cirka t.5 mkr. Av detta belopp har t,z mkr
periodiserades som intäkt år zor5 och resterande inte periodiserat belopp om
2av
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284 4oo kr av fakturerade intäkter för år zor5 har

tillförts intäkter för år zot6.

Enligt ekonom på. samhällsbyggnadsþrualtníngen så"fanns det i bokslutet år zot5
uppbokat och períodíserat ett belopp på. öuer z mkr för uarierande arrendeautal
som eu olika skäI inte hade blíuit fakturerat på. utuecklingsenheten under år zot5.
I ovanstående belopp om z mkr ingår tidigare angiven periodisering av bryggplatser och sjöbodsarrende. Dessa fordringar från år zor5 har nu reglerats genom
fakturering under hösten år zo16. Ekonom på samhällsbyggnadsforvaltningen har
inför bokslut år zo16 ställt frågan till utvecklingsenheten om det finns motsvarande
inte fakturerade arrendeavgifter för är zot6.
Något svar hade inte erhållits vilket ekonom tolkat som att det nu inte längre finns
några kvarvarande ännu inte fakturerade arrendeavgifter för âr zot6.
När vikarierande handläggare under âr zot6 Lrjälpte till på utvecklingsenheten så
fick hon uppgift av ordinarie handläggare att fakturera vissa arrendeavtal och detta
kunde ske vid olika tillfrillen under året. Om ordinarie handläggare har något
underlag eller års hjul för detta kände v\karierande handläggare inte till.

Vid vår stickprovskontroll av fakturering för är zot6 avseende vissa slumpmässigt
utvaida arrendear,tal så har vi noterat en eftersläpning i faktureringen på 8 månader
i förhållande till vad som anges som betalningsvillkor i de aktuella arrendeavtalen.
Vid vår stickprovskontroll så kunde vi också notera att det inte finns några
fastställda skriftliga rutiner på uWecklingsenheten över hur man skall dokumentera
genomförd uppräkning av fakturabelopp gentemot gäliande arrendeavtal eller hur
man skall dokumentera orsak till att vissa avtal inte längre ingår i den löpande
avtalsnummerserien i Excellregistret.

Vår kommentar

S
b

o

Det bör fastställas skriftliga rutiner på utvecklingsenheten för bevakning av
att fakturering sker i rätt tid och i enlighet med gällande betalningsvillkor i
gällande arrendeavtal.

a

Det bör fastställas skriftliga rutiner på utvecklingsenheten över hur man
skall dokumentera genomförd uppräkning av fakturabelopp gentemot
gällande arrendeavtal. Det bör också dokumenteras orsak till att vissa avtal
inte längre ingår i den löpande ar,talsnummerserien i Excellregistret.

tíckpr ou skontr oII au la.ktur eríng fiir
eteckníng öuríg a arr ende sutøI.

au t a.l rrl.ed

Vi har tagit del av de pärmar med arrendeavtal som förvaras i arkiv på utvecklingsenheten. För att kunna följa ett helt år har vi valt att slumpmässigt kontrollera vissa
arrendeavtal för kontroll mot vad som senast har fakturerats.

Vid kontrollen har vi valt ut alia avtal som sitter i pärmar i utvecklingsenhetens

3av
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arkiv med beteckningen öwiga arrendeavtal. Därefter har vi bett vikarierande
fakturahandläggare att ta fram underlag som visar hur senaste fakturering av
aktuella avtal har skett.

Resultat
Viduâr stickprouskontroll aufakturering för slumpmässigt utualda arrendeautal
kan ui också notera en efterslöpning ifaktureríngen på. B månader iförhâIlande
tilluad som anges som betalningsuillkor i de aktuella arrendeautalen.
så.

Enligt vikarierande avgiftshandläggare så är ovanstående försening inte något
undantag utan det finns stora förseningar i faktureringen på utvecklingsenheten
även för andra arrendeavtal.
Vi har bara översiktligt kontrollerat om fakturabeloppet är korrekt men då ordinarie
handläggare inte varit i tjänst vid vår granskning så har vi inte ansett oss ha
förutsättningar att kontrollera om indexuppräkning har påverkat fakturabeloppet
korrekt. Vikarierande fakturhandläggare har vid sin fakturering inte kontrollerat
uppräkning av fakturabelopp utan fakturering har utgått från de uppgifter om
årsbelopp som ordinarie fakturahandläggare skrivit in som årsavgift i Excelregistret.

Detfinns inte nå.gon dokumentation somuikarierandefakturahandltiggare kunde
hänuisa till som beskriuer hur ordinaríefakturahandläggare har genomfört
uppr äkning au faktur ab elopp utifr ãn r e g ler í arr ende au tal.
Vid fakturering har man använt sig av och överfört vissa uppgifter från föregående
års fakturering vilket medfört att vissa fakturor av misstag fått en text som anger att
fakturan avser arrendeavgifter för år 2o1S men avgiften avser år zot6.
Avtalen i Excellregistrat är numrerade i en löpande nummerserie.
För vissa nummer saknas det ett tillhörande och gällande avtal och då anges
orsaken till detta men ibland saknas det uppgift om orsak till att det inte finns något
avtal bakom aktuellt serienummer i Bxcelregistret.

Vår kommentar
Vi har vid vår stickprovskontroll av fakturering för år zo16 kunnat notera stora
eftersläpningar i faktureringen i förhållande till de betalningsvillkor som anges i
gällande arrendeavtal.
D

okument atíon au u år faktur akontr oll

Det aktuella avtalsnumret i Excelregistret enligt nedan anges också på fakturan till
kund. De nedan angirrna betalningsvillkoren är baserad på vad som står i gäliande
arrendeavtal.

Avtalsnr

Betalningsvillkor

1O*3- O01

Finns manuell notering om att avtalet upphört men oklart när
t6o$o3
Bet förskott zo16 per helår Upplagsplats S r94 kr

1o-3- o02

4av
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Avser/belopp

Förfallodag

oo3
oo4
1o-g-oob
ro-3-oo6
ro-B-oo7
ro-3-oo8
1o-3-oo9
1o-3-o1o
1o-3-ot1
1o-3-o12
1o-3-o13
1o-3-o14
1o-g-o15
ro-3-o16
1o-31o-g-

t Kiosk
5 844 kr
t Småbåtshamn So rz8 kr
gtlt Klubblokal g 88r kr

t6too5
t6o8o3
úoBoS

Bet förskott zot per grf
Bet förskott zo16 per tf
Bet förskott zot6 per

Verksamheten awecklad
Bet förskott zo16 per 3r/5 Camping t575zW tío9o7
Bet förskott zo16 per gtl5 Garage
z zggkr
tío9og
Bet förskott zot6 per rf r
Sjöbod g $5 kr
tío9os
Enligt uppgift på utvecklingsenheten så har marken sålts år zor5.
Finns manuell notering i register att avtalsnummer är ledigt
Bet. förskott årsvis zo16 Havets Hus 43 497kr 16080g
Finns manuell notering i register att avtalsnummer är ledigt
Awakta och fakturerar först för år 2017 avseende brygga
Manuell text eller annan uppgift saknas i Excellregister
Bet förskott zo16per tft
Sjöbod/brygga z zor kr

r6oBo3

1o-3-o17 Betförskott zot6perrf r Anlägg/arrendegrTkr 16o8o3
ro-3-or8 Betförskotlzotípertlt Anlägg/arrende39 87zkr 16o8o8
1o-g-o19 Bet förskott zot6 per tf t Havets Hus ro 458 kr 160803
1o-g-o2o Bet förskott 2oL6 per rlL Sjöbod.yrkesfisk 6 oz8 kr 160803
1o-3-o21 Betförskott zot6pertf t Soprum 4to1l<r 16o8o3
to-S-o22 Avser avgift för småbåtshamn där engångsavgiften är betald.
1o-g-o2g Text saknas
Lo-B-o24 Bet förskott zot6 per tf t
Bohus Havsbruk 10 bog kr 16o8o3
1o-3-o25 Bet per tlt zor5
Utbildningslokal zB 953 kr 16o8o3
(4 mån 2o1S+ rz mån zot6) = (T 2BSkr + zr 72okr = z8 9bg kr)
r.o-3-oz6 Bet per rlt zor5
Uteservering 19 687 kr
16 o8o3
(r9
i
förskott
varje
kr)
z5o
betala
år 9 mån
687
av total arrendeavgift om zB
kr)

Reuis ionell

be

dörnníng

Vår revisionella bedömning utifrån uppställda kontrollmål är att tillämpade rutiner
för fakturering av hyror och arrende på utvecklingsenheten inom samhällsförvaltningen inte uppfyller kravet på en god intern kontroll.
a

Det finns inga fastställda skriftliga rutiner för registrering och förvaring av
hyres- och arrendeavtal.

a

Det finns inget behörighetsþdd i Excelregistret utan alla på
utvecklingsenheten har idag behörighet att kunna gå in och ändra
registeruppgifterna.

o

i

Det finns inga fastställda skriftliga rutiner för bevakning och gallring av
gamla inte längre gällande avtal eller för. bevakning/översyn och
justering/omförhandling av avtal.

1
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Det finns inga faststälida skriftliga rutiner för fakturering av hy'res- och

arrendear,tal via ekonomisystemet.

o

Det finns inga fastställda skriftliga rutiner för bevakning/översyn och
justering/omförhandling av avtal.

a

Det finns inga fastställda skriftliga rutiner för dokumentation över
genomförd uppräkning av fakturabelopp gentemot gällande arrendeavtal.

a

Det finns inga fastställda rutiner för dokumentation i Excellregister över
orsak till att vissa avtal inte längre ingår i den löpande avtalsnummerserien
Excellregistret.

O

i

Det finns inga fastställda skriftliga rutiner bevakning av att fakturering sker i
rätt tid och i enlighet med betalningsvillkor i gällande avtal.

2O17-O4- 03

Henrik Bergh

BIIAGA
Kom pletterande information
1 message

Markus Ekstorm
To : " hen ri k. berg

h

<Markus.Ekstorm@lysekil.se>

@pwc. com"

<

hen ri k. berg

h

Tue' Mar 28' 2017
at 1:02 PM

@pwc. com>

Hej!

r. Bifogar här dels faktureringsunderlag för allmän plats så som Kiosker,
torgavgifter byggställningar med mera som antogs av kommunfullmäktige
t992-72-LO.
Bifogar också gällande avtal om anläggningsarrende för Rambo för
avfallsanläggning.
Bifogar även Nyttjanderättsavtal med LEVA där du kan se under $ 11 om
årlig ersättning.
6av
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Något underlag/beslut för an läggn ingsarrende och tomträttsavgälder kunde

jag dessvärre inte finna i vårat diarium.
Du hade även en fråga vad som egentligen är skillnaden på
"lägenhetsarrende" och "markarrende". Båda begreppen som vi använder är
egentligen samma typ av arrende, det vill säga att det är B kap. i
Jordabalken som gäller. Som det står beskrivet i andra stycket $ 1 B kap.
Jordabalken så står det "Lägenhetsarrende föreligger när jord upplåtits på
arrende för annat ändamål än jordbruk och upplåtelsen icke är att anse som
bostadsarrende eller anläggningsarrende". Så alla arrenden som inte är
jordbruksarrenden, bostadsarrenden eller anläggningsarrenden är
lägenhetsarrenden. Sen så förekommer både begreppet markarrende och
lägenhetsarrende i våra avtal, vilket jag inte har något direkt svar på.
Kanske är det till för att skilja olika typer av lägenhetsarrenden åt.
Med vänlig hälsning

Markus Ekstorm
Mark- och exploateringsingenjö¡ Samhällsbyggnadsförvaltningen
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