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Granskning av kommunstyrelsens ansvarsutövande 2012 

Revisorerna har att granska al1 verksamhet årligen. Den nu aktuella granskningen avser styrel-
sens ansvarsutövande och ingår som en del av den årliga granskningen. Med ansvarsutövande 
avses styrelsens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera verksamheten. Syftet 
med granskningen är bland annat att ge revisorerna en del av det underlag som behövs för utta-
lande i revisionsberättelse. 

Vår granskning visar att styrelsens ansvarsutövande i vissa avseenden under granskningsperio-
den varit otillräckligt. I bifogad rapport redovisas underlag fdr våra bedömningar. 

För att utveckla sitt ansvarsutövande lämnas fdljande rekommendationer: 

• Att styrelsen vidareutvecklar uppfdljning och rapportering från verksamheten. Rapporte-
ringen bör fokusera på resultat och effekter 

• Att styrelsen vid bristande återrapportering — vidtar aktiva åtgärder 

På uppdrag av Arvidsjaurs kommuns revisorer 

Roger Lund erg 	 Ro and Se berg 
Ordförande 

Bilaga: Granskningsprotokoll "Övergripande ansvarsutövande 2012: KommuMyre1sen", februari 2013, 

Pwe 

Postadress 
	

Telefon 	 Telefax 	 E-post 	 Postgiro 

933 81 ARV1DSJAUR 
	

0960-155 00, växel 	 0960-129 40 
	

konimunTdarvidsjaur.se 	600 68-4 



pwc 

Övergripande ansvarsutövande år 2012 

Komnum: 	 Arvidsjaur 

Nämnd/styrelse: 
	

Kommunstyrelsen 

Uppdrag från kommunfulimäktige 

Nr Granskningsåtgärd  	 
Reglemente 

Ja Nej 
1 

Fastställt: 2012-06-25 X 
Är reglementet aktuellt? X 

2 Budget 
Innehåller mål för verksambeten? X 
Innehåller mål för ekonomin? X 

3 Övriga uppdrag? X 

Kommentarer 
1. Av reglementet framgår att styrelsen bl.a. ansvarar för kultur- och fritidsfrågor samt fastigheter, 
gator och renhållning. Styrelsen ansvarar även bl.a. för kvalitetsarbetet och uppföljning av 
fullmäktiges antagna riktlinjer. 
3. Styrelsen har under året fått följande uppdrag från fullmäktige: 

i) Tillväxtenheten ska lämna rapport tilt fulhnäktiges junisannnanträde 2012 om hur arbetet med att 
förbereda ett kvalitativt mottagande av ensamkommande flickor har fortskridit (november 2011). 

2) Revidering av tillväxtprogrammet ska ske under 2012 (februari 2012). 

Mål och övrig styrning 

Nr Granskuingsåtgärd Ja Nej 
4 Verksa mhetsplan 

Har styrelsen (utifrån fullmäktiges uppdrag) antagit en 
plan för sin verksamhet? 

X 

Omfattar planen alla verksamheter (heltäckande)? X 
5 Internbudget 

Har styrelsen antagit internbudget för sin verksamhet? X 
Omfattar internbudget alla verksamheter (heltäckande)? X 
Är internbudget upprättad i enlighet med fullmäktiges ram/direktiv? - 

6 Mål 
Finns mål formulerade för styrelsens verksamhet? X 
Finns mål formulerade för styrelsens ekonomi? X 
Är målen uppfäljningsbara (mätbara)? X 

7 Mätetal 
Används måtetal för ekonomi, prestationer och kvalitet som 
styrinstrument? 

X 

8 Ansvar 
Har styrelsen tydliggjort ansvarsfördelning för verksamhet 
och ekonomi i tjänstemannaorganisationen? 

X 

9 Delegationer 
Finns en samlad delegationsordning? X 

to Särskilda fullmäktigeuppdrag 
Har styrelsen fångat upp och verkställt fullmäktiges särskilda 
uppdrag? 

X X 

Kommentarer 
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5. Internbudget 2012 fastställd 2012-01-16. Denna budget är inte utformad på ett sådant sätt att 
kontroll är möjlig av om budgeterade medel är i nivå med den av fullmäktige tilldelade ramen. 2013 

års internbudget har ännu inte fastställts. Av intenju med kommunchefen framgår att internbudget 
2013 planeras att fastställas vid kommunstyrelsens nästa möte, den 25 mars, Vi noterar även att 
styrelsen i oktober 2012 föreslagit fullmäktige att fastställa nämndernas driftbudgetramar för 2013. 
Enligt fullmäktiges styrprinciper ska fullmäktige beredas tillfälle att fastställa preliminära 
driftbudgetramar senast juni månad. 
6. Övergripande verksamhetsnlål 2012-2015 antagna 2011-11-07. Målen har formulerats i ett styrkort 
och tar sin utgångspunkt i fullmäktiges övergripande målsättningar. Tydlig koppling till fullmäktiges 
fyra beslutade perspektiv saknas. Mätbarheten varierar men bedöms generellt vara låg. Mätetal 
saknas. Av intervju med kommunchefen framgår att arbete med att utforma mätetal pågår. 
9. Delegationsordning reviderad 2012-02-13. 

lo. Uppdrag nr. 1 (mottagande av ensamkommande flickor) har utförts. Uppdrag nr 2. (revidering av 
tillväxtprogrammet) har inte fångats upp och utförts.  

Uppföljning, rapportering och resultat 

Nr Granskningsåtgärd Ja Nej 
11 Uppföljningsplan 

Har styrelsen antagit riktlinjer/plan för uppfäljning av 
verksamhet och ekonomi? 

X 

Sker återrapportering enligt plan? X X 
12 Rapportering och redovisning 

År rapporteringen regelbunden och heltäckande? X 
Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter? X 
Integreras verksamhetsrapportering och ekonomisk rapportering? X 

13 Mätetal 
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid 
rapporteringen? 

X 

Delegationer 
Får styrelsen återrapportering av beslut som fattats på 
delegation? 

X 

15 Måluppfyllelse 
Når styrelsen uppsatta mäl för verksamheten? - - 
Når styrelsen uppsatta mål för ekonomin? - - 

16 kerrapportering till komnumfullmäktige 
Lämnas rapporter till fullmäktige enligt utfårdade direktiv? X 

Ev. kommentarer 
11. Planen omfattar bl.a. rapportering av ekonomi, internkontroll, mål samt uppfäljning från 
kommunstyrelsens enheter. Stickprovskontroll visar att återrapportering delvis sker enligt plan. 
12-13. Ks egna delårsrapport per augusti: Av styrelsens 17 beslutade målsättningar sker bedömning av 
måluppfyllelse (och användning av mätetal) endast för 1 målsättning (sjuktal). Samlad prognos för det 
ekonomiska utfallet saknas. 
15.Information om måluppfyllelse saknas. 
16.Av fullmäktiges styrprinciper framgår att delårsrapporteringen bl.a. ska innehålla en prognos för 
nämndernas förväntade helårsresultat. Styrmodellen innebär även att utvärdering av mål ska ske 
genom "trafikljussignal — grön, gul, röd". Detta saknas i styrelsens rapportering till fullmäktige. 

Analys och aktiva åtgärder 

Nr Gransknhigsåtgärd Ja Nej 
17 Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad 

rapportering)? 
X 

1S Framgår styrelsens aktiva åtgärder (efter lämnad rapportering) av protokoll? X X 
19 Preciserar styrelsen vad som ska göras, när det ska göras och av vem? - 

- - 20 Följer styrelsen upp att beslutade åtgärder verkställs och återrapporteras? 
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Kommentarer 
18. Vid behandling av nämndernas delårsrapporter (juni) föreslår styrelsen fullmäktige att anmoda 
socialnämnden att upprätta åtgärdsplan för att uppnå budget i balans. Då bedämning av 
måluppfyllelse saknas i styrelsens egna delårsrapportering saknas följakthgen underlag för nämnden 
att kunna vidta eventuella aktiva åtgärder för att nå verksamhetsmålen. Dessa brister i verksamhetens 
rapportering har inte föranlett styrelsen att vidta några åtgärder.  

Sammanfattande revisionell bedömning 

Ansvarsutövande Tillräcklig Otillräddig 
Mål och övrig styrning X 
Uppföljning, rapportering och resultat X 
Analys och aktiva åtgärder X 

Kommentarer/utvecklingsområden 
Vår sammanvägda bedömning är att styrelsens styrning delvis är tillräcklig. Vi bedämer dock att det 
finns behov av att utveckla styrelsens styrning av ekonomin (internbudgetens utformning samt 
tidpunkt för fastställande av såväl internbudget som förslag till kommande års driftbudgetramar). Det 
finns även behov av att utveckla mätbarheten i styrelsens målsättningar. Vidare bedömer vi att 
styrelsens uppfäljning delvis är tillräcklig. Uppfäljningen bär kompletteras med bedömning av 
måluppfyllelse för styrelsens samtliga målsättningar. Vi bedömer, i likhet med föregående år, att 
styrelsens aktiva åtgärder inte varit tffiräckliga under granskningsperioden. Bedömningen baseras på 
att styrelsen inte vidtagit tillräckligt aktiva åtgärder med anledning av verksamhetens bristande 
rapporteringL.  

2013-02-11 

Linda Marldund 

 

Bo Relmberg 
Projektledore 

 

Uppdragsledare 
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