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Extern information 

Vi har i revisionsplan för år 2012 beslutat genomföra en granskning av komtnunens externa in-
formationsverksamhet. I granskningen har fokus bl a riktats mot "konmumens hemsida" och 
"kommuninfo". Syftet med granskningen är att bedöma om denna verksamhet sköts på ett ända-
målsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen tar utgångspunkt från kommu-
nallagens revisionskapiteL 

Vår granskning visar att verksamheten i vissa avseenden bedrivs på avsett sätt men att kontrollen 
över verksamheten är ottIlräcklig. 1 bifogad rapport redovisas underlag för våra revisionella be-
dömningar. 

För att vidareutveckla området bör följande åtgärder prioriteras: 

• Kommunstyrelsen initierar en översyn av nuvarande informationsplan (KF 2006-04-03). 
Översynen bör framför allt fokusera på följande: mål, strategier samt årlig styrning, uppfölj-
ning, utvärdering och återrapportering av verksamheten 

• Kommunstyrelsen och nämnderna utövar årlig styrning och kontroll inom området. I kom-
munstyrelsens uppdrag ingår även att utöva uppsikt över nämndernas verksamhet 

Bilaga: Revisionsrapport "Extern information", oktober 2012, PwC 
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Extern information 

1. Sa ra Marjattaing 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av 
kommunens externa informationsverksamhet. Syftet med granskningen är att be-
döma om denna verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräckhg 
intern kontroll. Ett särskilt fokus har riktats mot informationsverktygen "hernsidan" 
och "kommuninfo". 

Utifrån genomförd granskning görs en sammantagen revisionell bedömning att 
verksamheten i vissa avseenden bedrivs på ett ändamålsenligt sätt men att den in-
terna kontrollen inom området är otillräcklig. Den sammantagna bedömningen 
baseras på följande: 

- Det finns på kommunövergripande nivå styrdokument som reglerar 
kommunens externa informationsverksamhet, däribland informations-
planen. Vår bedömning är att informationspianen inte är utformad på 
ett ändamålsenligt sätt. 

- Ansvariga politiska organ bedöms inte i tillräcklig utsträckning doku- 
menterat och fastställt mål och strategier för informationsverksamheten. 
Granskningen visar att respektive nämnd ansvarar för informationen 
inom sitt eget verksamhetsområde och att kommunstyrelsen bär det 
övergripande ansvaret för verksamheten. 

Uppföljning, redovisning och utvärdering av resultat och uppnådda ef-
fekter bedöms inte vara tillräcklig. Bedömningen baseras på att det inte 
sker någon strukturerad och heltäckande uppföljning av området av an-
svariga politiska organ. Den uppföljning och utvärdering som sker inom 
verksamheten bedöms vara något mer utvecklad. 

- Till följd av det saknas politiskt fastställda mål saknas underlag att be- 
döma verksamhetens måluppfyllelse. Utförda stickprovskontroller mdi-
kerar att verksamhetens hantering av "hemsidan" och "Kommuninfo" 
skett i enlighet med faststälida direktiv. 

För att utveekla verksamheten lämnas följande rekommendationer; 

• Kommunstyrelsen initierar en översyn av nuvarande informationsplan. 
Översynen bör framför allt fokusera på följande: mål, strategier samt årlig 
styrning, uppföljning, utvärdering och återrapportering av verksamheten 

• Kommunstyrelsen och nämnderna utövar årlig styrning och kontroll inom 
området. I kommunstyrelsens uppdrag ingår även att utöva uppsikt över 
nämndernas verksamhet. 
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Extern information 

Lalledning 

2.1. Bakyrund 
Kommunens revisorer har i 2012 års revisionsplan beslutat genomföra en gransk-
ning inom området extern information. Valet av granskningsinsats har skett utifrån 
en bedömning av risk och väsentlighet. 

Medborgarnas förväntningar på kommunen och dess verksamheter har ökat över 
tiden. En annan trend är att kommunen möter en allt större konkurrens inom en 
mängd områden: konkurrens om medborgare, arbetskraft, företag, besökare, inve-
sterare och kapital. För att ldara sitt framtida uppdrag krävs att kommunen och 
dess verksamheter uppfattas som attraktiv och har ett starkt varumärke. En bristfäl-
lig extern kommunikation och information kan medföra en mängd risker, t ex ett 
minskat förtroende för kommunen och försämrade möjligheter att rekrytera kom-
petent personal. 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda och samordna kommunens informa-
tionsverksamhet. Styrelsen har även ett övergripande ansvar för kommunens ut-
veckling. 1 nämndernas uppdrag ingår bl. a. att tillämpa kommuninterna riktlinjer 
och anvisningar. 

2.2. Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens externa information be-
drivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Följande frågor 
ska besvaras: 

• Finns på kommunövergripande nivå styrdokument som reglerar kommu-
nens externa informationsverksamhet? 

• Har ansvariga organ dokumenterat strategi och mål för verksamheten som 
är tydlig och ändamålsenlig? 

• Är uppföljning, redovisning och utvärdering av resultat och uppnådda effek-
ter tillräcklig? Avser både politiska organ/förvaltning och på övergripande 
nivå. 

• Når verksamheten måluppfyllelse? 

Frågorna utgör även revisionskriterier, d v s bedömningsgrund om området hante-
ras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Granskningen har avgränsats till följande informationsverktyg; kommunens hemsi-
da och informationsbladet "Kommuninfo". I tid har granskningen avgränsats till 
främst kalenderåret 2012. 

2.3. Metod 
Granskningen har skett genom analys av relevant dokumentation samt intervjuer 
med kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och informatör. 
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Extern information 

3. GraWaSkning SPCSUlthat 

Sigrdokument 
• Informationsplan 
Kommunens informationsplan har upprättats 2006-04-03 av kommunfullmäktige 
och beskriver planens syfte, vilka principer som ska gälla för kommunens kommu-
nikation samt vilket ansvar som åligger på olika delar av kommunens förvaltning. 
Granskningen visar att planen även reglerar målgrupper för kommunens externa 
kommunikation. 

3.1.2. Budget 
Granskningen visar att kommunfullmäktige har 2011-06-27 antagit övergripande 
mål för 2012-2015 samt ekonomiska ramar för nämndernas och kommunstyrelsens 
budgetar (2011-10-31). 

Vidare konstateras att kommunstyrelse har upprättat en internbudget 2012 för 
kommunstyrelsens politiska verksamhet och för förvaltningen. Förutom ekonomi 
beskriver budgetdokumentet även olika målsättningar för verksamheterna. 

Reglemente 
Av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen framgår att de ska se till verk-
samheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har 
bestämt. 

Av kommunstyrelsens reglemente (KF 2011-02-28 §15) framgår att styrelsen ska 
leda och samordna kommunens informationsverksamhet. Vidare har kommunsty-
relsen ansvar att följa upp hur kommunens verksamhet utvecklas och hur den eko-
nomiska ställningen är under budgetåret. 

Revisionell bedönming: Det finns på kommunövergripande nivå styrdokument 
som reglerar kommunens externa informationsverksamhet. Styrdokumenten, som 
fastställts av kommunfullmäktige, styr bl.a ansvar- och rollfördelningen i organisa-
tionen. 

3.2. Mål och strategier 
Enligt kommunallagen framgår att de politiska organen ska besluta om mål och 
strategier för verksamheten. Dessa beslutsbefogenheter kan inte delegeras till verk-
samheten. 

Av de övergripande styrdokumenten framgår att kommunstyrelsen bär det övergri-
pande ansvaret för informationsverksamheten. Respektive nämnd ansvarar för in-
formationen inom sitt eget verksamhetsområde. 
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I informationsplanen regleras även vilket ansvar och uppdrag som vilar på chefer 
och medarbetare. Informationsplanen har beretts av kommunstyrelsen innan den 
fastställts av kommunfullmäktige. 

Mål 
Informationsplanen saknar specifika mål för informationsverksamheten. Av planen 
framgår dock följande: 

- Planen ska bl.a syfta till att synliggöra och förstärka kommunens identi-
tet och position i omvärldens medvetande 

- Kommunens information ska kännetecknas av att vara tydlig, öppen, 
korrekt, allsidig, snabb samt skapa realistiska förväntningar om kom-
munens tjänster 

- Material som kommer från kommunen ska vara lätt att känna igen 
Kommunens medborgare ska känna sig delaktiga och engagerade i verk-
samheten 

När det gäller kommunens hemsida och "Kommuninfo" uttrycks följande i informa-
tionsplanen: 

- Kommunens hemsida ska vara aktuell, uppdaterad och ha ett enhetligt 
utseende 

- "Kommuninfo" ska ges ut två gånger per år. Informationen ska vara 
kortfattad och saklig. 

Informationsplanen ställer inga krav på att kommunstyrelsen, nämnder och för-
valtningar fastställer mål som ryms inom ramen för den övergripande planen. 

När det gäller budget 2012 och plan 2013-2014 visar granskningen att dokumentet 
bl a innehåller vision och övergripande mål för kommunens verksamheter. Specifi-
ka mål för informationsverksamheten saknas emellertid. 

Granskningen av kommunstyrelsens budgetdokument visar att resurser för infor-
mation har avsatts för år 2012. Vidare har mål formulerats att ett fungerande intra-
nät ska byggas upp för kommunens anställda under 2012. Granslmingen av nämn-
dernas budget kan inte styrka att nämnderna har fastställt mål eller avsatt resurser 
för informationsverksamhet inom sina respektive områden. 

Av intervju med företrädare för informationsverksamheten finns en ambition att 
regelbundet uppdatera hemsidan, minst varje dag. 

3.2.2. Strategier 
Informationsplanen är inte utformad på ett sådant sätt att det tydligt framgår vilka 
strategier som gäller för verksamheten. Av planen framgår dock följande: 

- All typ av externa meddelanden ska vara försedda med kommunens lo-
gotyp samt ha ett enhetligt utseende 

- Arvidsjaurs kommuns hemsida är den viktigaste informationskanalen 
- Trovärdighet skapas bl.a genom en hög kvalitet på uppdateringsarbetet 
- Styrelse och nämnder avgör vilken information som ska föras ut och vil-

ka kanaler som ska nyttjas 
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Extern information 

Granskningen av informationsplanen visar att alla förvaltningar ska följa den gra-
fiska profilen vid produktion av hemsidor m.m. 

Inom verksamheten finns en webbstyrgrupp där bl.a. kommunchef och informatö-
ren ingår. Webbstyrgruppen fungerar främst som ett bollplank och strategi-
er/metoder utarbetas när behov uppstår. Dessa strategier kan både vara kort- och 
långsiktiga. Eft exempel som framhålls är att sprida det goda med Arvidsjaur genom 
att lyfta goda exempel från kommunens verksamhet men även samhället i stort. När 
det gäller kommunbladet ses det främst som en kanal för samhällsinformation men 
även ett sätt att sprida goda exempel från verksamhet och näringslivet. 

Strategierna har inte dokumenterats i en verksamhetsplan eller motsvarande. 

I övrigt noteras att gruppen har tillkommit på initiativ av verksamheten och saknar 
politisk anknytning. 

Revisionell bedömning: Av de övergripande styrdokumenten framgår att kom-
munstyrelsen och nämnderna bär ett gemensamt ansvar för att hantera informa-
tionsverksamheten. Ansvarsfördelningen bedöms i allt väsentligt vara tydligt be-
skriven. 

Granskning av styrdokumenten visar att de i hög grad saknar övergripande mål och 
strategier för verksamheten. Dokumenten ställer inte heller krav på kommunstyrel-
se och nämnder utövar årlig styrning inom området. Till följd av dessa brister be-
döms granskade dokument inte vara utformade på ett ändamålsenligt sätt. 

Ansvariga politiska organ bedöms inte i tillräcklig utsträckning dokumenterat och 
fastställt mål och strategier för informationsverksamheten. 

För att utveckla informationsverksamheten föreslås att konununstyrelsen initierar 
en översyn av nuvarande informationsplan. 

3.3. Upp"ning, redovisning och utviirdering 
Granskningen visar att informationsplan för Arvidsjaurs kommun inte reglerar hur 
uppfäljning, redovisning och utvärdering av informationsverksamheten ska ske — 
varken på politiskt nivå eller i verksamheten. 

Av reglementen för kommunstyrelse och nämnder framgår att respektive verkstäl-
lande politiskt organ regelmässigt ska rapportera hur verksamhet och ekonomi ut-
veeldas under året. 

En genomgång av kommunstyrelsens protokoll för år 2012 visar att styrelsen under 
året har fått information om arbetet med kommunens marknadsföring och profile-
ring. Vidare har månatlig ekonomisk rapportering till kommunstyrelsen skett. Det 
kan inte styrkas att kommunstyrelsen varken begärt eller fått redovisning från 
nämnderna hur de fullgör sitt uppdrag och/eller uppnådda resultat och effekter 
inom informationsverksamheten. 

En genomgång av nämndernas protokoll kan inte styrka att det under perioden 
skett någon strukturerad och heltäckande uppföljning inom området. 
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Extern information 

Av intervjuer framgår att informationsplanens syften är något som ofta är föremål 
för behandling vid webbstyrgruppens möten. Återkoppling kring hemsidan inkom-
mer till informatören via hemsidan. Denna information vidareförmedlas till webb-
styrgruppen. 

Granskningen visar att utvärdering och analys av verksamheten främst sker i webb-
styrgruppen. Uppgifter hämtas främst från undersökningen Kommunens Kvalitet i 
Korthet. Utifrån undersökningens resultat försöker webbstyrgruppen hitta de fakto-
rer som verksamheten kan påverka för att på så sätt förbättra resultatet till nästa 
undersökning. Syftet är att resultatet ska kunna ligga till grund för utveckling av 
hemsidan i synnerhet och informationsverksamheten i allmänhet. 

Granskningen visar att kommunens informationsverksamhet 2011 följdes upp ge-
nom undersökningen Kommunens Kvalitet i Korthet. Av sammanträdesprotokoll 
framgår att kommunstyrelsen de]givits resultatet från undersökningen. 

I övrigt noteras att informatörer följer besöksstatistiken för hemsidan som sedan 
delges webbstyrgruppen. 

Revisionell bedömning: Uppföljning, redovisning och utvärdering av resultat 
och uppnådda effekter bedöms inte vara tillräcldig. Bedömningen baseras på att det 
inte sker någon strukturerad och heltäckande uppföljning av området av ansvariga 
politiska organ. 

När det gäller uppföljning och utvärdering inom verksamheten bedöms denna i vis-
sa avseenden vara tillräcklig. Bedömningen baseras på att olika verktyg för uppfölj-
ning finns och resultatet av dessa redovisas till webbstyrgruppen. Dock saknas do-
kumenterade riktlinjer för detta arbete. Avsaknaden av sådana riktlinjer/rutiner 
kan medföra en risk ifall personer i organisationen byts ut. 

För att utveekla verksamheten föreslås att området uppföljning, redovisning och 
utvärdering inlduderas i kommunens övergripande informationsplan — ansvar, fre-
kvens, rapportering mm. 

3.4. Mähtppfyllelse 
Granskningen visar att det på politisk nivå inte fastställts några mätbara verksam-
hetsmål för informationsverksamheten. Underlag saknas därmed att följa upp mål-
uppfyllelse. 

zon års undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet fick Arvidsjaurs kommun 
fick 66 av loo poäng på frågan "Hur god är kommunens webbinformation till med-
borgarna?" Medel var 75 poäng. De faktorer som påverkat resultatet har utvärderats 
och bl.a. mynnat ut i att hemsidans sökmotor har förbättrats samt att webbredaktö-
rerna har fått utbildning för aft göra hemsidan mer 

En översiktlig granskning av hemsidan och "Kommuninfo" visar följande: 
- "Kommuninfo" gavs ut (minst) två gånger under år 2011. 

- Hittills under 2012 har Kommuninfo utgivits en (i) gång, 
- Stickprovskontroll av hemsidan visar att den har ett enhetligt utseende 
- Vad gäller hemsidan har barn- och ungdomsförvaltningen, tekniska för- 

valtningen och socialförvaltningens respektive sidor granskats kring hur 
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Extern information 

kommunens slogan "Bäst-i-test" används. Granskningen konstaterar att 
kopplingar till kommunens slogan är tydligast på skolans hemsida. 

Enligt företrädare för informationsverksamheten har ingen utvärdering av kom-
munbladet genomförts under 2012. 

När det gäller ekonomiska utfallet för år 2011 noteras att verksamheten bedrevs 
inom tilldelad budgetram. 

Beträffande kommunens vision, Bäst-i-test och arbetet med den i verksamheten 
framhålls att dialog med verksamheterna förs för att implementera visionen i verk-
samheternas informationsarbete. 

Revisionell bedönming: Granskningen konstaterar att mål för verksamheten 
saknas och därigenom är revisionell bedömning kring verksamhetens måluppfyllel-
se inte möjlig. 

Vi gör bedömningen att verksamheten i allt väsentligt uppnått mål för "Kommunin-
fo" — avseende antal utgivningstillfällen. Stickprov på hemsidan indikerar att den 
uppvisar ett enhetligt utseende. 

För att utveckla verksamheten föreslås att det sker en återkommande uppföljning 
av samtliga fastställda mål. 

2012-10-18 

- 	  
Robert Bergman, projektiedare 

  

Bo Rehnberg, uppdragsl are 
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