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• Att respektive revisionsobjekt (styrelse, nämnder och beredning) i rimlig grad kan verifiera 
att de under år 2015 utövat styrning och kontroll över tilldelat uppdrag. 

• Att respektive revisionsobjekt uppvisar ett resultat för år 2015 som i stort är förenligt med 
de mål för verksamhet och ekonomi som fastställts av uppdragsgivaren kommunfullmäktige. 
Vi noterar dock att verksamheternas måluppädlelse inom perspektivet "Miljöpåverkan" är 
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1 
Inledning 
Bakgrund 

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska 
granska alla styrelser och nämnder. 

Kommunstyrelse och facknämnder ska förvalta och genomföra verksamheten i 
enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. 

Revisionsfråga och revisionskriterier 
Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

• Kan nämnden/styrelsen i rimlig grad verifiera att den utövat styrning och 
kontroll över tilldelat uppdrag? 

• Är redovisat resultat för nämnden/styrelsen förenligt med fastställda mål? 

Fokus riktas i första hand mot följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av 
mål och budget. I tid avgränsas granskningen till verksamhetsåret 2015. 

Metod 

• Analys av sammanträdesprotokoll och bokslut 2015. 

• Dialog med styrelse och nämnder. 
Kommunstyrelsen och namnderna 2015: Ansvarsgranskning 

	
Arvidsjaurs kommun 

PwC 	 3 

3 



2 
Granskningsiakttagelser 

Kommunsryret,en och namndema 2015 Ansvar9granskshog 	
Arodsours kommun 

PwC 

4 



1 
Kommunstyrelsen 

1. Internkontrollplan samt uppföljning och åtgärder. 

2. Löpande information från verksamhet, kommunchef och ordförande. 

3. Styrkort 2016-2019 samt mål- och resursplan. 

4. Ensamkommande barn, tillsyn IVO. Avslutat. Nytt avtal. 

5. Omorganisation näringslivskontor, trafikskola. Återrapportering. 

6. Prognos ekonomi tertial 2: + 5 mnkr. 

Utfall ekonomi 2015: + 7,7 mnkr. 

7. Prognos verksamhet tertial 2: Måluppfyllelse för 7 av 33 mål, ett flertal mål 
ej utvärderade. 

Utfall verksamhet 2015: Måluppfyllelse för 15 av 33 mål ett flertal mål ej 
utvärderade. 

Kommunstyrelsen och nåmndema 2015: Ansvarsgranskning 	 Arvidsjaurs kommun 
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1. Styrelsen har under året fastställt internkontrollplan och vid ett flertal tillfällen följt 
upp resultatet av kontrollerna i denna. Styrelsen har även vidtagit åtgärder med 
anledning av resultatet av uppföljningen (inköp, upphandling). 

2. Styrelsen har under året fått kontinuerlig information från olika 
verksamhetsgrenar samt från kommunchef och styrelsens ordförande. 

3. Styrelsen har antagit styrkort 2016-2019. Styrkortet innehåller numera endast 
totalt 4 mål, ett i varje perspektiv. Styrelsen har även antagit och under 
granskningsperioden reviderat mål- och resursplan 2016. 

4. Ensamkommande barn: IVO har genomfört tillsyn och lämnat kritik mot 
verksamheten. Styrelsen har under året vidtagit åtgärder och IVO har avslutat 
ärendet med anledning av dessa åtgärder. Styrelsen har nu tecknat ett nytt avtal 
med Migrationsverket om mottagande av 110 st ensamkommande barn. 

5. Ett antal omorganisationer har genomförts på förvaltningsnivå. Trafikskolan 
sorterar numera under kommunstyrelsen och näringslivskontoret har 
omorganiserats. Styrelsen har under året fått återrapportering från dessa 
förändringar och fattat beslut utifrån dessa. 

6. Nämnden prognostiserar (per augusti) ett överskott på + 5 mnkr. Utfallet enligt 
årsredovisningen är + 7,7 mnkr. 

7. Nämnden prognostiserar (per augusti) en låg måluppfyllelse för 
verksamhetsmålen. Endast 7 av 33 mål prognostiseras att uppnås. Vi 
uppmärksammar dock att ett flertal mål inte har utvärderats. Utfallet enligt 
årsredovisning är måluppfyllelse för 15 mål. Fortfarande är nå9ra målsättningar 
inte utvärderade. Av de 28 mål som utvärderats har 15 nått maluppfyllelse, vilket 
motsvarar 54 %. Vi bedömer att styrelsen behöver förbättra sin 
verksamhetsmässiga måluppfyllelse. 
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och utbildningsnämnden 

1. Uppdrag från Kf: a) Handlingsplan för hur effektiviteten ska öka. b) 
Redovisning om åtgärder som Skolinspektionen godkänt nått önskad effekt. 

2. Fsk-klass ska inte bedrivas vid enheter där det inte finns skolverksamhet. 

3. Förskola/barnomsorg obekväm tid. 

4. Skolinspektionens tillsyn. 

5. Kränkningar. Rutiner för information om sekretessärenden. 

6. Nollintag på restaurang och livsmedelsprogrammet läsåret 2015/2016. 

7. Prognos ekonomi tertial 2: + 1,8 mnkr. 

Utfall ekonomi 2015: + 5,3 mnkr. 

8. Prognos verksamhet tertial 2: Måluppfyllelse för 8 av 14 mål. 

Utfall verksamhet 2015: Måluppfyllelse för 8 av 14 mål (57 %). 

Arvidsjaurs kommun 
PwC 	 6 

1. Uppdrag från kommunfullmäktige: a) Handlingsplan för ökad effektivitet är upprättad av nämnden och har 
återrapporterats till fullmäktige. b) Detta uppdrag ska vara genomfört under våren 2016. Diskussion fördes med 
nämnden runt vikten av att nämnden säkerställer att alla beslutade aktiviteter verkligen blir genomförda och att 
resultatet återrapporteras till nämnden och fullmäktige. 

2. Nämnden har beslutat att förskoleklass enbart ska finnas vid skolenheter — beslutet var ett resultat av 
Skolinspektionens tillsyn. 

3. Förskola/barnomsorg på obekväm tid: Nämnden återrapporterar kontinuerligt beläggning och kostnader för 
denna verksamhet till fullmäktige. Nämnden anser det vara viktigt då fullmäktige beslutat att nämnden ska 
erbjuda detta. Nämnden överväger att utreda möjligheten till alternativa driftsformer för verksamheten. 

4. Skolinspektionens tillsyn har varit en fråga som förekommit vid ett flertal tillfällen vid nämndens sammanträden 
under året. Skolinspektionen har godkänt nämndens föreslagna åtgärder och avslutat tillsynsärendet. 

5. Kränkningar: Nämnden har en rutin för rapportering av anmälda fall av kränkningar vid skolorna. Rutinen 
upplevs fungera bra. Flera fall av kränkningar har rapporterats under året. Nämnden har också, som ett 
resultat av detta, under året beslutat om en rutin för hur sekretessärenden ska hanteras av nämnden. 

6. Nämnden har beslutat om ett nollintag på restaurang och livsmedelsprogrammet för innevarande läsår. 
Nämnden har ingen långsiktig planering för vilket gymnasieutbud som ska erbjudas i kommunen. Nämnden 
undersöker möjligheterna att tillsammans med bl.a. Malå kommun bilda ett kommunalförbund för hanteringen 
av gymnasiefrågor. 

7. Nämnden prognostiserar (per augusti) ett överskott på 1,8 mnkr. 1 december, vid vår träff, prognostiserades ett 
något mindre överskott. Diskussion med nämnden runt vikten av prognossäkerhet och nämnden berättade att 
ett kommunövergripande arbete har skett för att förbättra prognoserna och att arbetet likriktas. Utfallet för 2015 
visar att nämnden redovisar ett överskott på 5,3 mnkr. Vår bedömning är att nämnden har fortsatta behov av 
att öka sin prognossäkerhet när det gäller ekonomin. 

8. Nämnden prognostiserar (per augusti) varierande måluppfyllelse. 8 av 14 mål beräknas kunna uppnås. 
Diskussion med nämnden runt effektivitet. Nämnden har inför 2016 förändrat sitt styrkort. Numera sätts enbart 
ett mål i varje perspektiv. Därutöver använder nämnden det systematiska kvalitetsarbetet som styrning och 
uppföljning av verksamheten. Utfallet för 2015 visar att nämnden når 8 av 14 mål, vilket motsvarar 57 %. Vår 
bedömning är att nämnden behöver förbättra sin verksamhetsmässiga måluppfyllelse. 
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Socialnämnden 
1. Uppdrag från fullmäktige: i) Handlingsplan för hur effektiviteten inom 

särskilda boenden ska öka. 2) Inkomma med svar hur bristerna i 
kvalitetsledningssystemet ska åtgärdas. 

2. Informerat fullmäktige om befarat underskott. 

3. Hög arbetsbelastning IFO, AFF — arbetsmiljö ÄO. 

4. Riktlinjer trygghetsboende och parboende. 

5. Prognos ekonomi tertial 2: + o,6 mnkr. 

Utfall ekonomi 2015: + 0,2 rnnkr. 

6. Prognos verksamhet tertial 2: Måluppfyllelseför 4 av 9 mål (44 %). 

Utfall verksamhet 2015: Måluppfyllelse för 7 av 9 mål (78 %). 

Kommunstyrelsen och nämnderna 2015: Ansvarsgranskning 	 Arvidsjaurs kommun 
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1. Uppdrag från fullmäktige: Nämnden uppger att båda uppdragen har återrapporterats till 
fullmäktige. När det gäller effektivitet säger nämnden sig arbeta på olika sätt, bla utbildning av 
personalen. Grunderna för arbetet med kvalitetsledningssystem finns på plats (dvs rutiner, 
riktlinjer) dock saknas databaserat stöd och personalresurser för implementering av arbetssättet. 
Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att implementering av kvalitetsledningssystemet sker 
i verksamheterna. 

2. Prognoser (ekonomi) har varierat mycket under året, från underskott till överskott. Nämnden 
känner en osäkerhet när det gäller detta. Förvaltningens ekonom är sjukskriven på halvtid och 
ersättare saknas i stort. Vi bedömer att det är av stor vikt att nämnden säkerställer att tillförlitliga 
ekonomiska prognoser och rapporteringar erhålls. 

3. Hög arbetsbelastning: 2 personer har anställts inom individ- och familjeomsorgen. Inom 
avdelningen för funktionshindrade är arbetsbelastningen tillfälligt hög och den varierar. Nämnden 
uppger att de kommer att lösa arbetsmiljöproblemet som för närvarande råder på ett särskilt 
boende. 

4. Diskussion med nämnden runt olika typer av boendeformer. Antalet platser på särskilt boende har 
minskats och nämnden anser att gränsen är nådd i detta fall. Hemtjänsten har utökats och har 
enligt uppgift ett bra samarbete med hemsjukvården. Nämnden har ingen långsiktig dokumenterad 
planering som innefattar alla alternativa boendeformer och insatser. Riktlinjer för trygghetsboende 
och parboende har antagits. 

5. Nämnden prognostiserar (per augusti) ett mindre överskott på + 0,6 mnkr. Utfallet för 2015 visar 
att nämnden redovisar ett överskott på + 0,2 mnkr. 

6. Nämnden prognostiserar (per augusti) låg måluppfyllelse (4 av 9 mål). Kan enligt nämnden bero 
på att ekonomin överskuggar allt annat. Har ändrat (minskat) sina målsättningar inför år 2016. 
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Nämnden upplever det bra att målsättningarna minskar. Kan öka fokus på dessa. 
Diskussion om det faktum att alla målsättningar inte kan mätas vid delårsrapportering. 
Rekommendationen är att i första hand hitta kompletterande mätetal som möjliggör 
mätning/prognos vid tätare tillfällen, alternativt göra en professionell bedömning/prognos 
av utfallet om det inte går att lösa på annat sätt. Utfallet för 2015 är enligt 
årsredovisningen att 7 av 9 målsättningar uppnåtts (78 %). Vår bedömning är att 
nämnden har behov av att förbättra sina prognoser när det gäller verksamhetsmålen. 
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Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

1. Uppföljning/rapporteringsplan. 

2. Uppföljning av internkontroll. 

3. Styrkort 2016-2019. 

4. Mål- och resursplan 2016-2018. 

5. Kundundersökning bygglov (3.99) och livsmedelstillsyn (3.8). 

6. Släckbil/brandbil, tilläggsanslag. 

7. Prognos ekonomi tertial 2: - 20 tkr. 

Utfall ekonomi 2015: - 712 tkr. 

8. Prognos verksamhet tertial 2: Måluppfyllelseför 4 av lo mål. 

Utfall verksamhet 2015: Måluppfyllelseför 5 av 10 mål (50 %). 

Kommunstyrelsen och namndema 2015: Ansvarsgranskning 	 Arvidsjaurs kommun 
PwC 	 8 

1. Uppföljning/rapporteringsmall: Nämnden har antagit en uppföljning/rapporteringsmall. Nämnden upplever att 
de får en heltäckande uppföljning, främst från förvaltningschefens rapportering som både avser verksamhet 
och ekonomi. 

2. Uppföljning av intern kontroll: Nämnden har väl inarbetade rutiner och följer bl.a. upp ej verkställda beslut. 
Nämndens ärendehanteringssystem nämns som ett viktigt verktyg för att ordningen är så bra som den är. 

3. Styrkort 2016-2019: Tydligare mallar och hur styrkortet ska formuleras. Processen att ta fram de nya styrkorten 
är med likriktad/lika för alla, vilket nämnden upplever som positiv. 

4. Mål- och resursplan 2016-2018: Nämnden anser att arbetsprocessen borde ligga tidigare under året, kommer 
också att göra detta under 2016. Beslut om 2016 års MoR-plan fattas vid nämndens sammanträde 2016-02-03 
pga försenade ramar/riktlinjer från KF. Planen är nu mer strukturerad än tidigare år. 

5. Kundundersökningar bygglov och livsmedelstillsyn: Tillfrågade får möjlighet att "vikta" vilka parametrar som är 
viktigast, exempelvis pris, handläggningstider m.m. Priset är den faktor som påverkat det totala resultatet mest 
negativt, däremot har Arvidsjaur i jämförelse med andra närliggande kommuner bättre betyg när det gäller pris, 
främst från personer som inte är från kommunen. När det gäller kundundersökning av livsmedelstillsyn är en av 
utmaningarna att nå ut med information. Undersökningar visar att den information som finns, specifikt för 
livsmedelsområdet, på kommunens hemsida är bra. Dock är det svårt att hitta till den informationen. 
Enkätundersökningen ställer frågan hur kommunens information är, istället för hur förvaltningens information 
är. Detta tros vara en av anledningarna till att resultatet för detta område är något sämre. 

6. Släckbil/brandbil, tilläggsanslag: Fanns dubbla anslag vilka var villkorade. Ett anslag ifall en begagnad bil 
skulle köpas — ett något högre anslag ifall ny brandbil skulle köpas. Nämnden hittade en begagnad bil som 
inköpts. 

7. Nämnden prognostiserar (per augusti) ett mindre underskott på - 20 tkr: Vid vårt möte med nämnden anger 
nämnden att de tror att de kommer att redovisa ett mindre överskott. Utfallet för 2015 visar att nämnden 
redovisar ett underskott på — 712 tkr. Enligt årsredovisningen beror detta på fler brandutryckningar än beräknat 
i slutet av året. 

8. Nämnden prognostiserar (per augusti) låg måluppfyllelse. Måluppfyllelsen har, enligt nämnden, till vissa delar 
berott på faktorer som inte nämnden själva kunnat påverka, exempelvis upphandling av nytt 
kommunövergripande ärendehanteringssystem. (Målsättning om digitalt arkiv). 1 andra fall har målen varit 
formulerade på ett sådant sätt att de inte varit möjligt att följa upp/mäta under året. Till 2016 har vissa av målen 
(bilbältesanvändning) slopats. Utfallet enligt årsredovisningen är måluppfyllelse för 5 av 10 mål (50 %). Vi 
bedömer att styrelsen behöver förbättra sin verksamhetsmässiga måluppfyllelse. 
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 Mål-, utvärderings- och demokratiberedningen 

Beredningen har haft 5 möten under året. 

Beredningen har lämnat 4 förslag till fullmäktige: 

• Gemensam värdegrund. 

• Övergripande mål för fullmäktige. 

• Arbetsordning 

• Uppdrag till presidiet angående framtida möblering av 
fullmäktigesal. 

Kommunslyrelsen och namnderna 2015: Ansvarsgranskning 	 Arvidsjaurs kommun 
PwC 	 9 

Av kommunallagen framgår att en fullmäktigeberedning inte har någon självständig 
beslutanderätt utan ska lämna förslag till ställningstagande i fullmäktige. Vidare 
framgår att kommunstyrelsen utgör sista beredningsinstans innan ärenden tas upp i 
fullmäktige. Införande av en fullmäktigeberedning medför därför i praktiken en form 
av "dubbel beredning", genom att komrnunstyrelse och eventuell berörd nämnd inte 
kan förbigås före ett fullmäktigebeslut. En fullmäktigeberednings uppdrag regleras i 
låg utsträckning i lagstiftning vilket ökar behovet av lokal styrning. Detta sker oftast i 
arbetsordning för den aktuella beredningen. 

Enligt den arbetsordning som fastställts av fullmäktige under året har beredningen 
följande uppdrag: 

• Upprätta fullmäktiges övergripande mål i enlighet med bestämmelserna i 
kommunallagen. 

• Vid behov föreslå förändringar av målen till kommunfullmäktige. 
• Utforma regler för uppföljning och utvärdering av målen. 
• Yttra sig över den utvärdering som görs av nämnderna i samband med 

upprättande av delårs- och årsredovisning med avseende på fullmäktiges mål. 
• Yttra sig över nämndernas uppföljning av fullmäktiges mål i samband med delårs-

och årsredovisning. 
• Övervaka att mål och utvärdering genomförs i hela koncernen. 
• Yttra sig över styrelser och nämnders nedbrutna mål. 
• Arbeta med att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda. 
• Arbeta för att medborgarnas åsikter och iMer ska tas till vara i den politiska 

processen. 
• Ta initiativ för att tillförsäkra medborgarnas medinflytande. 
• Följa upp och utvärdera beslutade förslag inom sitt område. 

Beredningen har under året behandlat frågeområden inom ramen för sitt uppdrag. 
Beredningen har även lämnat 4 förslag till fullmäktige. 
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Revisionell bedömning 

Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar: 

• Att respektive revisionsobjekt (styrelse, nämnder och beredning) i rimlig 
grad kan verifiera att de under år 2015 utövat styrning och kontroll över 
tilldelat uppdrag. 

• Att respektive revisionsobjekt uppvisar ett resultat för år 2014 som i stort 
är förenligt med de mål för verksamhet och ekonomi som fastställts av 
uppdragsgivaren kommunfullmäktige. Vi noterar dotk att 
verksamheternas måluppfyllelse inom perspektivet "Miljöpåverkan" är låg 
och har sjunkit sedan föregående år. 

Vår generella rekommendation är att styrelse och nämnder arbetar för att öka 
prognossäkerheten och måluppfyllelsen i verksamheterna. 

Kommunstyrelsen och nemndema 2015: Ansvarsgranskning 	 kvidsiaurs kommun 
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Bilaga: Övergripande mål - måluppfyllelse 2015 
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Kommunslyrelsen och namnderna 2015: Ansvarsgranskning 	 Arvidsjaurs kommun 
PwC 	 13 

13 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

