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1. Inledning

Hultsfreds kommun har bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroende-

valda. Dessa gäller från och med 2011-01-01 (KF § 11/2011). De förtroendevalda

revisorerna i Hultfreds kommun har i sin riskanalys uppmärksammat hanteringen

av arvoden och beslutat att granska den interna kontrollen vid utbetalning av arvo-

den. Granskningen har utförts av Caroline Liljebjörn vid Kommunal Sektor inom

PwC.

1.1. Revisionsfråga
Är kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende arvodeshante-

ringen tillfredsställande och ändamålsenlig?

1.1.1. Kontrollmål
Revisionsfrågan ska besvaras med följande kontrollmål:

 Det finns dokumenterade riktlinjer för hantering av arvoden och riktlinjerna

följs.

 Rutinerna är ändamålsenliga.

 Rollfördelningen är ändamålsenlig.

1.2. Metod
Vi har tagit del av följande dokument: Bestämmelser om ersättningar till förtroen-

devalda från och med 2011-01-01.

Vi har genomfört intervju med lönesamordnare vid personalavdelningen avseende

kartläggning av rutinen för utbetalning av arvoden.

Vi har tagit stickprov på underlag till utbetalade ersättningar för att kontrollera att

riktlinjerna följs.

Vi har genomfört en kartläggning av arvodena baserat på uppgifter från lönesyste-

met för åren 2011-2014. Uppgifterna för år 2014 omfattar januari till november.

Faktauppgifterna har kontrollerats av personalchef och lönesamordnare.
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2. Iakttagelser

2.1. Riktlinjer
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda beslutades år 2011.

Av bestämmelserna framgår att ersättning kan utgå i form av årsarvode, samman-

trädesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente.

I riktlinjerna ges exempel på arbetsuppgifter som ingår i årsarvodet för ordförande i

nämnderna (kommunstyrelsens ordförande är undantagen):

 Rutinmässigt följa upp den egna nämndens verksamhet och egna förvalt-

ningens arbete.

 Överläggning med tjänsteman eller annan anställd.

 Genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller

annan anställd med anledning av sammanträden, besiktning, förrättning el-

ler dylikt.

 Besök på förvaltningar för information, utanordning eller påskrift av hand-

ling.

 Mottagning för allmänheten, telefonsamtal och dylikt.

 Utöva delegationsbeslut.

 Överläggningar med företrädare för andra kommunala organ eller med icke

kommunala organ.

 Restid samt förberedelsetid med anledning av ovan uppräknade åtgärder.

 Protokolljustering.

 Fullgöra granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag.

 Deltagande i besiktning, inspektion och dylikt.

Exempel på uppdrag som inte ingår i årsarvodet för ordförande i nämnderna:

 Deltagande i presidieberedningar.

 Sammanträden med beredning/arbetsutskott, styrelse/nämnd.

 Deltagande i konferenser och kurser såväl inom som utom kommunen.

 Sammanträden med särskilt tillsatta projekt och/eller utredningsgrupper.

Det pågår en revidering av riktlinjerna med syfte att uppdatera hänvisningar till

andra dokument samt att förtydliga vilka uppgifter som omfattas årsarvodet.
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2.2. Kartläggning av arvoden
Kartläggningen omfattar ersättning till förtroendevalda med rätt att erhålla årsar-

vode i kommunstyrelsen och nämnderna. Det innebär att beloppen innehåller er-

sättning till ordförande samt förste och andre vice ordförande i respektive nämnd.

År 2014 består av utfallet från januari till och med november. Beloppen är i tusen-

tals kronor.

Nämnd 2011 2012 2013 2014 Tot %
Kommunstyrelsen

Årsarvode 844 859 887 792 88 %
Övrig ersättning 126 118 117 98 12 %
Barn- och utbildningsnämnden

Årsarvode 80 82 84 79 41 %
Övrig ersättning 127 92 138 117 59 %
Socialnämnden
Årsarvode 101 103 92 86 26 %
Övrig ersättning 276 269 290 228 74 %
Miljö- och byggnadsnämnden

Årsarvode 48 49 51 48 34 %
Övrig ersättning 89 121 96 76 66 %
Totalt 1 691 1 693 1 755 1 524

2.3. Rutinen
Arvoden och resor till förtroendevalda rapporteras manuellt eftersom lönesystemet

inte kan hantera ersättningens konstruktion med högre arvoden första och andra

timmen än de efterföljande. Det finns en blankett som används för rapportering av

närvaro och restid samt eventuellt förlorad arbetsinkomst i samband med samman-

träden. Blanketten skrivs under av ordförande och attesteras av nämndssekrete-

raren.

Övriga arvoden för särskilda förrättningar och resor redovisas på en särskild blan-

kett. Blanketten ska signeras av uppgiftslämnaren och av ordförande i nämnden

eller av förvaltningschefen. Det är inte tillåtet att attestera egna kostnader.

Ifyllda och attesterade blanketter skickas till personalavdelningen där de handläggs

av lönesamordnaren och av pensions- och lönehandläggaren enligt följande:

1. Kontroll av attest och beräkning av arvodes-/ersättningsgrundande uppgifter

(timmar och kilometer).

2. Inregistrering av uppgifter i lönesystemet. På de inregistrerade underlagen

anger den som gjort registrering datum, tid och en signatur.

3. Kontroll av inregistrerade uppgifter till exempel avseende dubbla arvoden för

timme 1 och 2 (till exempel vid två olika uppdrag samma dag), dubbla ersätt-

ningar för resor, redovisning av samma uppdrag olika månader och antal

timmar (eventuella felstansningar).
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4. Inregistrerade transaktioner beviljas av lönesamordnaren eller pensions- och

lönehandläggaren.

5. Transaktionerna behandlas vidare tillsammans med övriga lönetransaktioner.

Vid inregistrering av ersättningsgrundande uppgifter i lönesystemet har de två

tjänstemännen delat upp handläggning mellan sig nämndsvis. Kontrollen efter in-

registreringen är uppdelad så att en av tjänstemännen kontrollerar förtroendevalda

med efternamn som börjar på A-L och den andra tjänstemannen de som börjar på

K-Ö.

Uppenbara fel i inlämnade underlag rättas. Om underlagen är otydliga tar tjänste-

männen på personalavdelningen kontrakt med den företroendevalda eller med atte-

stanten.

Inlämnade blanketter sparas som räkenskapsmaterial i 10 år.

Det finns en översiktlig beskrivning av rutinen för utbetalning av sammaträdesar-

vode och årsarvode till förtroendevalda som visar inblandade system och funktioner

samt vilka uppgifter som utförs.

2.3.2. Stickprov
Vi har genomfört en stickprovsgranskning för att kontrollera och verifiera att utbe-

talning av arvoden och andra ersättningar hanteras enligt gällande beslut, riktlinjer

och rutiner.

Stickproven har varit slumpmässigt utvalda hos respektive nämnd. Vi har utfört 10

stycken tester som innebär att vi har kontrollerat utbetalda arvoden och ersättning-

ar till en förtroendevald under en viss månad. Totalt har 40 underlag ingått i kon-

trollen.

Granskningen har innehållit följande kontroller:

1. uppgifterna i lönesystemet har kontrollerats mot inlämnade underlag

2. följt upp avgiftsberäkningen mot bestämmelserna om ersättningar

(KF § 11/2011)

3. underlagen har attesterats i enlighet med beskrivna rutiner

I vår kontroll har vi gjort nedanstående noteringar:

 det finns underlag till samtliga kontrollerade uppgifter i lönesystemet

 det finns en kortfattad beskrivning av genomförd förrättning

 övriga uppgifter för beräkning av arvoden och ersättningar har angivits på

underlaget

 avgiftsberäkningen överensstämmer med angivna uppgifter och bestämmel-

serna om ersättningar (KF § 11/2011)

 underlag har attesterats av behöriga personer enligt beskriven rutin
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3. Revisionell bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende arvo-

deshanteringen är tillfredsställande och ändamålsenlig. Det baserar vi på att det

finns beslutade riktlinjer för ersättningar till förtroendevalda och att det finns en

rutin som stöds av upprättade blanketter. Genomförda stickprov visar att utbetal-

ning har skett enligt gällande ersättningsbestämmelser för förtroendevalda.



Granskning av arvoden till förtroendavalda

12 februari 2015
Hultsfreds kommun 6 av 6
PwC

2015-02-12

Caroline Liljebjörn

Projektledare/Uppdragsledare


