
Åke Lindberg Mikael Renberg 
Revisionens vice ordförande 

ARVIDSJAURS KOMMUN 
	

SKRIVELSE 
Kommunrevisionen 
	

2019-03-19 

Arvidsjaurs kommun 
Fullmäktiges presidium 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
Socialnämnden 
Valnämnden 
Mål- och demokratiberedningen 

AMdsjaurs kommun 
Kommunstyrelsen 

2019 -04- 2 

ri"68 	-009-  

Grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och beredningen år 2018 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 
revisionssed. 

Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma styrelsens och 
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, samt måluppfyllelse. 

Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig karaktär. 

I vår grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och fullmäktiges fasta beredning 
har det inte framkommit några allvarliga brister. Våra iakttagelser, bedömningar samt de 
utvecklingsområden som vi har uppmärksammat redogörs för i bilaga. 

På uppdrag av kommunens revisorer 

Revisionens ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport, Grundläggande granskning av styrelsen och nämnderna 2018, EY 



Mikael Renberg 
Revisionens vice ordförande 

ARVIDSJAURS KOMMUN 
	

SKRIVELSE 
Kommunrevisionen 
	

2019-03-19 

Arvidsjaurs kommun 
Fullmäktiges presidium 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 
Socialnämnden 
Valnämnden 
Mål- och demokratiberedningen 

Grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och beredningen år 2018 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 
revisionssed. 

Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma styrelsens och 
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, samt måluppfyllelse. 

Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig karaktär. 

I vår grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och fullmäktiges fasta beredning 
har det inte framkommit några allvarliga brister. Våra iakttagelser, bedömningar samt de 
utvecklingsområden som vi har uppmärksammat redogörs för i bilaga. 

På uppdrag av kommunens revisorer 

Åke Lindberg 
Revisionens ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport, Grundläggande granskning av styrelsen och nämnderna 2018, EY 



Bu3ding better 
vsho-rkin q world 

1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat kom-
munstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö-, bygg, och hälsoskyddsnämnden, social-
nämnden, gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning, gemensam nämnd för drift av 
personalsystem, valnämnden samt mål- och demokratiberedningen i syfte att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen. 

Se respektive nämnds avsnitt för iakttagelser bedömning. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarspröv-
ningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksarnhetsområden i den omfattning som följer av God revisions-
sed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bl.a. i kommunallagen 6 kap. 
Där framgår att nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att be-
döma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 
granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

• Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 
styrsignaler till verksamheten 

• Gjort en egen riskanalys 
• Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 
• Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redo-
visning 

• Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed, samt risker som framkommit i reviso-
rernas risk- och väsentlighetsanalys 2018. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att över-
siktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Den 
grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

• Har nämnden säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt? 

> Har nämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens styrmOdell. 

> Har nämnden säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunens styrmodell. 
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Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. I tid avgränsas granskningen 

huvudsakligen till verksamhetsår 2018. Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i 

redovisningssystem. Detta granskar revisorerna istället som en del av redovisningsrevisionen. 

2.3. Genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser (tex via 
nämndernas protokoll och tillhörande underlag såsom mål- och budgetdokument, ekonomi-
och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut). Därutöver har nämnddialoger genom-
förts. Därefter har granskningen kompletterats med nämndernas utfall för verksamhet och eko-
nomi. 

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 

grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

• Kommunallagen 

• God revisionssed 2018 
• Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

• Kommunspecifik styrmodell 

• Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 

• Reglemente för intern kontroll 

5 



FY 
a better 
WOr td 

3. Kommunens styrmodell 

Kommunfullrnäktige har fastställt den nuvarande styrmodellen i "Reglemente för verksam-
hets/ekonomistyrning" under år 2017. Styrmodellen ger en yttre ram för styrningen som gäller 
för styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaur kommunkoncern. Inom denna ram fastställer re-
spektive styrelse och nämnder egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser. 

Det praktiska målarbetet enligt styrmodellen kan delas in i 3 nivåer: 

• Nivå 1: Kommunfullmäktige antar övergripande mål som gäller hela kommunkoncer- 
nen. De övergripande målen gäller mandatperioden med ett års förskjutning. Varje mål 
har ett fokusområde som kan ändras av fullmäktige under perioden. 

• Nivå 2: Varje övergripande mål ska brytas ned till 3-6 mål av styrelse och nämnder för 
den egna verksamheten. Styrelsens och nämndernas mål ska följas upp av fullmäktige. 

• Nivå 3: Styrelsens och nämndernas mål ska i sin tur brytas ned till verksamhetsnära 
aktiviteter som ansvarig nämnd eller styrelse följer upp. Hur aktiviteterna ska tas fram 
bestäms inom ansvarig nämnd eller styrelse i samarbete med den egna förvaltningen. 
Varje aktivitet ska ha en fastställd indikator som mäter och kan ge svar om aktiviteten 
utförts och till vilken grad respektive mål uppnåtts. 

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges övergripande mål, 
faststälid budgetram och lagstiftning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det 
ekonomin som utgör gränsen för verksamheten. Styrelse och nämnder ska rapportera sin 
uppföljning av ekonomi och mål i en delårsrapport för perioden januari — augusti och års-
redovisningen. Nämnderna ska vidare göra en månadsvis budgetuppföljning med en jäm-
förelse mellan budget och utfall samt motsvarande period föregående år. Större avvikelser 
ska kommenteras. Kommunstyrelsen ska sedan vid deras sammanträden redovisa kom-
munens samlade budgetuppföljning. 

För att säkerställa att styrelse och nämnder arbetar efter fullmäktiges mål och inriktningar 
på ett ändamålsenligt sätt har fullmäktige år 2015 fastställt "Reglemente för intern kontroll". 
Vidare ska reglementet säkerställa en tillförlitlig rapportering av verksamhet och ekonomi. 

Enligt reglementet har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att det ska finnas 
en god intern kontroll. De ska säkerställa att det finns en organisation för intern kontroll i 
kommunen. Nämnderna har däremot det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhet. Det är nämndernas ansvar att en organisation upprättas och att 
regler samt anvisningar antas för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen och nämnden 
ska för varje år anta en internkontrollplan för säkring av nämndens ledning och styrning. 
En skriftlig risk — och väsentlighetsanalys ska ligga tillgrund för internkontrollplanen. 
lnternkontrollplanen bör enligt reglementet minst innehålla: 

> Genomförd riskbedömning 
> Valda kontrollmål 
> Vem som ansvarar för att utföra uppföljning och rapportering 
> Till vem uppföljningen ska rapporteras 
> När rapportering ska ske 

Resultatet från internkontrollplanen ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunre-
visorerna i samband med delårsrapporten respektive årsredovisningen. Kommunstyrelsen 
upprättar efter årets slut en sammanfattande rapport av nämndernas uppföljning av intern 
kontroll. 

6 



Building a better 
workiPg world 

8. Gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning. 

8.1. Nämndens uppdrag enligt reglementet 

Arvidsjaurs kommun ingår från och med 2013-06-01 tillsammans med Arjeplog, Boden, Gälli-
vare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och 
Övertorneå kommuner i den gemensamma nämnden benämnd Gemensam nämnd för ut-
veckling av e-förvaltning. Luleå kommun är värdkommun. 

Nämnden har enligt reglementet ansvar gentemot de samverkande parterna för sådana sär-
skilda, specificerade uppdrag inom utveckling av e-samhället vilka lämnats till nämnden av 
två eller flera samverkande parter och som nämnden accepterat genom särskilt beslut. 
Det huvudsakliga uppdraget ska syfta till att genom samverkan uppnå intentionerna i Strate-
gin för e-samhället och bestå av samordning för utveckling inom e-förvaltning. Med e-förvalt-
ning avses verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning som drar nytta av informations- och 
kommunikationsteknik, kombinerad med organisatoriska förändringar, nya kompetenser och 
utvecklade processer. 

Nämnden ska till fullmäktige i Luleå kommun rapportera hur verksamheten utvecklas och hur 
den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Rapporteringens omfattning och frekvens 
styrs av kommunstyrelsen eller fullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer. Nämnden 
ska vidare som underlag till kommunens samlade årsredovisning till kommunstyrelsen lämna 
verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget och utfall enligt de anvisningar som 
kommunstyrelsen utfärdar. Samtliga rapporter ska tillställas de samverkande parterna vid 
samma tillfälle. 

Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande parterna. Frågan 
om ansvarsfrihet för nämnden prövas av fullmäktige hos var och en av de samverkande par-
terna. 

8.2. Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi 

8.2.1. lakttagelser 

Styrning av verksamhet 

Vi har översiktligt via nämndens protokoll och reglemente, granskat nämndens arbete under 
året. Granskningen visar att nämnden har haft 4 protokollförda träffar under året. Utifrån när-
varolistor kan vi utläsa att en representant från Arvidsjaur har vart närvarande vid varje sam-
manträde. 

I februari 2018 har nämnden beslutat att anta verksamhetsplan för 2018. Planen syftar till att 
upprätta en röd tråd för nämndens arbete och anger de övergripande målen för verksamheten. 
Målen är följande: 

>  Strategiska mål: 
> Enklare vardag för privatpersoner och företag. 
> Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet. 
> Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. 
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• Effektmål: 
• Att öka attraktiviteten genom bättre service till medborgare och näringsliv oav-

sett kommun inom e-nämnden. 
0).  Att bidra till en snabbare utveckling inom e-förvaltningen, digitalisering för samt-

liga kommuner. 
Att effektivare nyttja resurser och kompetens genom samverkan. 

> Att säkra kompetensförsörjningen inom så väl digitaliseringsområdet som olika 
verksamhetsområden genom att skapa förutsättningar för mellankommunal 
samverkan. 

• Minskade kostnader för utveckling och drift som ska ske gemensamt, genom 
gemensamma alternativ. 

> Att förbättra omvärldsbevakningen för den enskilda kommunen. 

Vidare så beskrivs arbetsformer, verksamhetsplanering, projekt, finansiering samt verksam-
heten i övrigt i verksamhetsplanen. 

Övriga ärenden för nämnden under året: 
> Nämnden har beslutat om ett dataskyddsombud för nämndens verksamhetsområde för 

att leva upp till kraven enligt GDPR. 

• Nämnden har beslutat om att en gemensam upphandling av digitala lås genomförs 
genom nämnden. 

Nämnden har tagit del av information från e-samordnare om ett nytt gemensamt alter- 
nativ via Norrbottens e-nämnd, e-arkiv. 

• Nämnden har beslutat om sammanträdestider 2019. 

Styrning av ekonomin 

Den verksamhetsplan som nämnden antog i februari 2018 innehåller även budget och riktlinjer 
för ekonomi. För år 2018 är den beslutade budgeten för basfinansiering (grundbelopp) på 
981 400 kr. Denna budget avser basfinansiering och delas upp lika på samtliga kommuner. 

Nämnden har vidare fattat beslut om budget för så kallat e-kontorbelopp på 863 400 kr. Denna 
budget avser att täcka personalkostnader för gemensamma resurser som, e-samordnaren och 
verksamhetsutvecklare e-tjänster och tjänstemän. Denna budget fördelas enligt specifik mo-
dell i samverkansavtalet. 

I verksamhetsplanen 2018 framgår att varje projekt finansieras av de kommuner som väljer att 
dela i projektet och de specifika projektkostnaderna fördelas med invånarantal som fördel-
ningsnyckel. 

8.2.2. Bedömning 

En representant från Arvidsjaur kommun har varit närvarande vid samtliga sammanträden. 
Vidare har nämnden fastställt en verksamhetsplan innehållande mål och riktlinjer för verk-
samheten. I verksamhetsplanen specificeras även budget och finansieringsriktlinjer för pro-
jekten. 
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Utifrån ovanstående bedömer vi att nämnden har säkerställt en tillräcklig styrning av verk-
samhet och ekonomi. 

8.3. Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

8.3.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

I maj, september samt november 2018 har nämnden fått lägesrapport om aktuella och på-
gående projekt. E-samordnaren informerar om aktuellt läge gällande pågående projekt. 

I november 2018 har nämnden också fått lägesrapport om följande pågående projekt. 
• Gemensamt verksamhetssystem Socialtjänsten Norrbotten. 
• Gemensam IT-plattform Norrbotten. 
• Gemensam e-tjänsteplattform Norrbotten. 

Nämnden har i samtliga ovanstående ärenden föreslagit att besluta lägga informationen till 
handlingarna. 

Uppföljning av ekonomi 

Enligt nämndens reglemente §4 ska nämnden rapportera till fullmäktige i Luleå hur verksam-
heten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. Samtliga rapporter 
ska tillställas de samverkande parterna vid samma tillfälle. 
Vi kan däremot inte se nämnden har behandlat någon delårsrapport eller årsredovisning. Vi 
har däremot fått ta del av en verksamhetssummering för 2018 där det framgår att årets resultat 
blev ett underskott på 1 600 kr. Det framgår inte i sammanträdesprotokollen att protokoll och 
rapporter tillställs Arvidsjaur kommun eller någon annan av de samverkande kommunerna. 

8.3.2. Bedömning 

Nämnden har fått uppföljning av verksamheten genom de lägesrapporter som presenterades 
i november av e-samordnaren. Vi kan däremot inte se att nämnden har behandlat någon 
uppföljning av ekonomi, delårsrapport eller årsredovisning. Vi kan inte heller se att protokoll 
och rapporter har tillställts de samverkande kommunerna. 

Vi bedömer därmed att nämnden inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning av verksamhet 
och ekonomi. 

8.4. Nämndens arbete med intern kontroll 

8.4.1. lakttagelser 

I vår dokumentgranskning kan vi inte se att nämnden har antagit någon internkontrollplan el-
ler annan struktur för att säkerställa att verksamheten arbetar mot målen, tar hänsyn till ris-
ker, samt följer styrdokument. Vi ser däremot att nämnden har beslutat om ett dataskydds-
ombud för nämndens verksamhetsområde för att leva upp till kraven enligt GDPR. 
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8.4.2. Bedömning 

Enligt värdkommunens (Luleå) riktlinjer för intern kontroll ansvarar varje nämnd för att rutiner 
tas fram och beslutas för riskbedömning och kontroll. Nämnden ska besluta om en internkon-
trollplan senast december året för verksamhetsåret. Nämnden ska minst en gång per år rap-
portera resultatet från uppföljningen till kommunstyrelsen. I vår protokollgranskning framkom 
att nämnden inte har antagit någon interkontrollplan eller rutiner för riskbedömning. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att Gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning inte 
har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 

8.5. Sammanfattande bedömning 

I vår grundläggande granskning av Gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning har vi 
hittat brister i den interna kontrollen samt uppföljning och rapportering av verksamhet och eko-
nomi. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnden säkerställt att verksam- 
heten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige be-
stämt? 

Ja, nämnden har fastställt en verksamhetsplan in-
nehållande mål och budget för året. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
intern kontroll? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunallagen samt 
kommunens styrmodell. 

Nej, nämnden har inte antagit några rutiner för 
riskbedömning eller internkontrollplan. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommu- 
nens styrmodell. 

Nej, nämnden får uppföljning av pågående projekt. 
Däremot kan vi inte se att nämnden har behandlat 
någon delårsrapport eller årsredovisning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi Gemensam nämnd för utveckling av e-förvalt-
ning att: 

>  Att upprätta en internkontrollplan enligt värdkommunens riktlinjer. 

Följ upp verksamhet och ekonomi i delårsrapporter och årsredovisning på nämndnivå. 

Beslut om mått för att göra målen uppföljningsbara och mätbara. 
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