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1. Sammanfattning och revisionell be-
dömning 

PwC Kommunal Sektor har, på uppdrag av kommunens revisorer, följt upp tidigare ge-

nomförda granskningar. En viktig del i revisorernas arbete är att följa upp de granskning-

ar som tidigare genomförts. Syftet är dels att följa upp att de åtgärder som styrelse och 

nämnder angett i sina svar på granskningsrapporterna genomförs i praktiken, dels att få 

ett underlag för sin årliga bedömning av styrelse och nämnders ansvarsutövande.  

Efter genomförd granskning är vår revisionella bedömning att styrelsen och nämnderna 

till övervägande del vidtagit eller håller på att vidta ändamålsenliga åtgärder utifrån de 

iakttagelser och förslag som revisorerna lämnat i sina tidigare granskningar.  

I syfte att utveckla verksamheten rekommenderar vi dock att styrelsen och nämnderna 

säkerställer:  

 Att revisorernas rapporter behandlas (som beslutsärende) av respektive nämnd 

som granskningarna berör.  

 Att uppföljning och återrapportering av beslutade åtgärder sker.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att 

göra en granskning inom ovan rubricerat område. Granskningen ingår i 2015 års revis-

ionsplan. 

En viktig del i revisorernas arbete är att följa upp de granskningar som tidigare genom-

förts. Syftet är dels att följa upp att de åtgärder som styrelse och nämnder angett i sina 

svar på granskningsrapporterna genomförs i praktiken, dels att få ett underlag för sin år-

liga bedömning av styrelse och nämnders ansvarsutövande.  

Revisionsobjektet i denna granskning är kommunstyrelsen och nämnderna. 

2.2. Syfte och Revisionsfråga 
Granskningen syftar till att bedöma om styrelsen och nämnderna vidtagit ändamålsenliga 

åtgärder med anledning av de iakttagelser och förslag som revisorerna lämnat. 

2.3. Revisionskriterier 

 Tidigare revisionsrapporter  

 Styrelsens/nämndernas beslut  
 

2.4. Avgränsning 
Uppföljningen omfattar följande granskningar; Kommunala kontokort (2013), Tillväxt 

(2013), Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser (2013), Målstyrning inom socialtjänsten 

(2013), Fastighetsunderhåll (2011).  

2.5. Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentanalys (tidigare revisionsrapporter och 

styrelsens och nämndernas protokoll). Därutöver har skriftliga frågor ställts till de som 

berörts av granskningarna. Kommunchef, ekonomichef, socialchef samt fastighetschef har 

besvarat frågeställningarna. Därutöver har intervju med kommunchef genomförts.  
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3. Iakttagelser och bedömningar 

3.1. Kommunala kontokort 

3.1.1. Iakttagelser 

Granskningen som genomfördes i april 2014 visade bla följande:  

 Styrningen genom kommuninterna regler och anvisningar är otillräcklig. 

 Ansvarsfördelningen är otydlig.  

 Granskningen indikerar att beslut om tilldelning av kontokort i praktiken inte fattats av be-
höriga beslutsfattare 

 Kommunen saknar på central nivå en samlad bild när det gäller användandet av kommunala 
kontokort 

 Granskningen visar att vart fjärde Coop-kort är utfärdat till en person som inte längre är 
anställd av Arvidsjaurs kommun 

 

Revisionsrapport och revisorernas skrivelse är daterade i april 2014. Rapporten är över-

lämnad till kommunstyrelsen och nämnderna. 

Nämnd Behandlingsdatum 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden 

Ej behandlad 

Ej behandlad 

Ej behandlad 

Ej behandlad 

 

Av revisorerna läm-
nade förbättrings-
förslag 

Styrelsens/nämndens 
beslut/svar 

Vidtagna åtgär-
der/aktuellt läge 

Att Ks gör en utredning av 
omfattningen av kommu-
nala inköp genom konto-
kort, referensnummer 
mm. Utredningsresultatet 
ligger sedan till grund för 
en strategi vad gäller före-
komsten av kontokort i 
kommunens verksamhet-
er.  

Ej behandlad. Svar från kommunen: 
Ekonomikontoret gjorde en 
utredning av omfattningen av 
kontokort inom kommunen. 
Det totala antalet kort visade 
sig vara betydligt högre än 
antalet aktiva kort. Många kort 
hade inte avslutats så som de 
borde. I samband med utred-
ningen avslutades ett stort 
antal kort. Samtliga förvalt-
ningar deltog i arbetet med att 
minska på antalet kontokort.  
 
När det gäller tankkort för 
fordon så infördes ett två-
kortssystem. Ett kort som 
tillhör bilen och ett kort som 
tillhör den som tankar. Båda 
måste användas för att kunna 
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tanka. I samband med detta 
begränsades också vilka pro-
dukter som kan köpas i sam-
band med tankning. Det är 
numera enbart fordonsrelate-
rade produkter, typ bränsle 
och oljor som kan köpas. 
 

Kommunstyrelsen tar 
fram ett övergripande 
regelverk för kontokort 
inom kommunal verksam-
het. Styrdokumentet bör bl 
a reglera följande områ-
den: definition, ansvar, 
beslutsorganisation och 
uppföljning/kontroll 

Ej behandlad. Nya riktlinjer för kontokort 
togs fram och beslutades av 
kommunfullmäktige. Beslutet 
expedierades ut till nämnder-
na för implementering.  
 
Av de riktlinjer som tagits 
fram för korthantering fram-
går att uppföljning ska göras 
vid del- och helårsredovisning. 
Ekonomichefen noterar att 
uppföljningen kan förbättras. 
 
Ekonomichefen anser dock att 
vi sammantaget fått igång en 
diskussion i verksamheterna 
som bidragit till bättre ordning 
och reda gällande korthante-
ring. 

Kommunstyrelse och 
nämnder (i plan för intern 
kontroll) i rimlig grad 
utför kontroll vad gäller 
attest/-reglemente 

Ej behandlad. Av intervjuer framgår att detta 
inte finns som ett kontroll-
moment i styrelsens och 
nämndernas internkontroll-
planer. Innehållet i dessa 
planer varierar och nya kon-
trollmoment beslutas från år 
till år.   

 

3.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att styrelsen och nämnderna vidtagit ändamålsenliga åtgärder med anledning 

av de iakttagelser och förslag som revisorerna lämnat.  

3.2. Tillväxt 
3.2.1. Iakttagelser 

Granskningen som genomfördes i mars 2014 visade bla följande:  

 Det finns ingen tydlig definition med vad som avses med tillväxt. 

 Det saknas dokumenterad analys av vilka faktorer som är tillväxtbefrämjande i Arvidsjaur. 

 De senaste åren har kommunstyrelsens styrning och kontroll inte varit tillräcklig. 

 Inga konkreta styrande beslut har tagits, vare sig på politisk eller tjänstemannanivå, under 
programperioden fram t o m 2013, för att under löpande period åtgärda de brister som revi-
sorerna fann i sin granskning 2011. 
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Revisionsrapport och revisorernas skrivelse är daterade i mars respektive april 2014. 

Rapporten är överlämnad till kommunstyrelsen. 

Nämnd Behandlingsdatum 

Kommunstyrelsen Ej behandlad. 

 

Av revisorerna läm-
nade förbättrings-
förslag 

Styrelsens beslut/svar Vidtagna åtgär-
der/aktuellt läge 

Tydliggör och kommuni-
cera till invånare och nä-
ringsliv vad tillväxt i Ar-
vidsjaur är och kräver av 
olika verksamheter, liksom 
hur olika insatsområden 
samspelar i utvecklingen 
mot en hållbar tillväxt för 
Arvidsjaur. 

Ej behandlad. Svar från kommunen:  
Under 2013 påbörjades ett 
arbete med att ta fram ett nytt 
tillväxtprogram. Som grund 
för detta program behövde det 
finnas en uppdaterad över-
siktsplan. När kommunen 
bestämde sig för att den över-
siktsplan som var under om-
arbetande även skulle inne-
hålla tillväxtfrågor blev det 
naturligt att avvakta med 
tillväxtprogrammet till dess att 
översikts- och tillväxtplanen 
var klar.  
 
Den färdiga översikts- och 
tillväxtplanen kom att inne-
hålla många konkreta åtgärder 
och förslaget blev då att inte 
upprätta något tillväxtprogram 
utan låta översikts- och till-
växtplanen även utgöra till-
växtprogram. När ärendet med 
förslag om att inte upprätta 
något tillväxtprogram kom till 
kommunfullmäktige så beslu-
tade fullmäktige att återremit-
tera ärendet för vidare hand-
läggning, eftersom man öns-
kade ett dokument som slog 
fast lite mer kraftfulla, kon-
kreta åtgärder. Detta ärende är 
nu tillbaka hos kommunstyrel-
sen för fortsatt beredning. 

Införa regelbunden åter-
rapportering till kommun-
styrelsen av hur tillväxtar-
betet fortskrider. 

Ej behandlad. Se ovanstående svar.  

I det nya tillväxtprogram-
met fokusera på mätbara 
mål och insatser vars ut-
veckling kan följas över tid 
för att underlätta att sty-
rande och korrigerande 
beslut kan tas när behov 
uppstår. 

Ej behandlad. Se ovanstående svar. 
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Säkerställa att forum finns 
för att inkludera dels 
samtliga kommunala verk-
samheter, och dels övriga 
aktörer inom näringslivet 
och civilsamhället, i till-
växtarbetet utifrån per-
spektiven om attraktiv ort 
och positiv utveckling av 
landsbygden. 

Ej behandlad. Se ovanstående svar. 

 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att styrelsen ännu inte vidtagit ändamålsenliga åtgärder med anledning av de 

iakttagelser och förslag som revisorerna lämnat. Vi uppmärksammar dock att arbete på-

går inom området.  

3.3. Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser 
3.3.1. Iakttagelser 

Granskningen som genomfördes i januari 2014 visade bla följande:  

 Tillämpat arbetssätt för prognoser riskerar medföra en stor sårbarhet genom att de bygger 
på den kompetens/erfarenhet som finns hos ett fåtal individer i organisationen   

 Kommunens rutiner för att kvalitetssäkra/kontrollera ekonomiska årsprognoser är inte till-
förlitlig.  

 Ansvarsfördelningen inom förvaltningsorganisationen vad gäller upprättande av årsprogno-
ser är otydlig.  

 De anvisningar som tas fram på förvaltningsnivå (ekonomiavdelningen) ger inte tillräcklig 
vägledning inför upprättande av ekonomiska årsprognoser 

 

Revisionsrapport och revisorernas skrivelse är daterade i januari respektive februari 2014. 

Rapporten är överlämnad till kommunstyrelsen. 

Nämnd Behandlingsdatum 

Kommunstyrelsen Ks 2014-06-11, § 121 

 

Av revisorerna läm-
nade förbättrings-
förslag 

Styrelsens beslut/svar Vidtagna åtgär-
der/aktuellt läge 

Pröva hur man kan ut-

veckla arbetet med tillför-

litliga årsprognoser inom 

kommunen. Fokus bör 

riktas mot att skapa enhet-

liga verktyg/underlag, 

kvalitetssäkring samt 

minskad sårbarhet inom 

området. 

Kommunchefen får i uppdrag 
att upprätta rutiner för tillför-
litliga årsprognoser där fokus 
riktas mot att skapa enhetliga 
verktyg/underlag, kvalitets-
säkring samt minskad sårbar-
het. Rutinerna delges fullmäk-
tige vid sammanträdet i okto-
ber. 

Svar från kommunen:  
Det digitala verktyget Budget 
och Prognos har inköpts, vilket 
gjort prognosarbetet mera 
lättarbetat och träffsäkert. 
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Gör en översyn av ”regler 

för verksamhets- och eko-

nomistyrning”. Vid över-

synen bör bland annat 

tydliggöras att ansvaret för 

upprättande av årsprognos 

vilar på verksamhetsan-

svarig. Granskningen visar 

även att det finns ett be-

hov att öka kunskapen 

inom organisationen om 

innehållet i detta interna 

regelverk. Det gäller t ex 

utformning av internbud-

get och månadsrapporter.  

 

Regler för verksamhets- och 
ekonomistyrning ses över, för 
behandling vid fullmäktiges 
sammanträde i oktober. 

Kommunstyrelsen har uppda-
terat reglementet för verksam-
hets- och ekonomistyrning där 
det numera på ett tydligare 
sätt framgår hur uppföljning 
ska ske samt hur ansvaret är 
fördelat. 

 

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att styrelsen delvis vidtagit ändamålsenliga åtgärder med anledning av de 

iakttagelser och förslag som revisorerna lämnat. Regler för verksamhets- och ekonomi-

styrning har uppdaterats och nytt systemstöd har köpts in. Vi saknar dock tillförlitliga 

rutiner för prognosarbetet som säkerställer minskad sårbarhet och tillförlitlighet i pro-

gnoser.  

3.4. Målstyrning inom socialtjänsten 
3.4.1. Iakttagelser 

Granskningen som genomfördes i november 2013 visade bla följande:  

 Nämnden har inte utövat någon tydlig styrning hur målarbetet ska bedrivas inom förvalt-
ningen 

 Flertalet av de interna mål som styr socialtjänstens verksamheter har inte beslutats av nuva-
rande socialnämnd  

 Inom socialtjänstens verksamheter finns det över 200 interna målsättningar. Antalet mål 
överensstämmer inte med de anvisningar som utfärdats av kommunfullmäktige.      

 Det råder en kraftig obalans mellan mål som fokuserar på verksamhetens kvalitet respektive 
mål för ekonomi och effektivitet 

 

Revisionsrapport och revisorernas skrivelse är daterade i november 2013. Rapporten är 

överlämnad till Socialnämnden. Fullmäktige har sedan givit nämnden direktiv enligt revi-

sorernas förslag.  

Nämnd Behandlingsdatum 

Socialnämnden 2014-05-19 § 29 

 

Av revisorerna läm-
nade förbättrings-

Styrelsens beslut/svar Vidtagna åtgär-
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förslag der/aktuellt läge 

Nämnden initierar en 

översyn av socialtjänstens 

måldokument. Ett av syf-

tena är att kraftigt minska 

antalet styrande mål. An-

talet mål bör vara förenligt 

med vad som anges i de 

anvisningar som utfärdats 

av kommunfullmäktige. 

Arbetet med att verkställa 
fullmäktiges beslut med an-
ledning av revisionsrapporten 
ska skyndsamt startas. 

Svar från kommunen:  
Med anledning av revisorernas 
granskning startade social-
nämnden en översyn av social-
tjänstens måldokument där ett 
av syftena var att minska 
antalet styrande mål. Detta är 
genomfört inför 2016. 
 
 

Nämnden formulerar mål 

som fokuserar på verk-

samheternas effektivitet. 

Med effektivitet avses 

kopplingen mellan resurs-

förbrukning och redovisad 

kvalitet. Respektive verk-

samhet får därefter ta fram 

lämpliga indikatorer för 

att utvärdera gällande 

effektivitetsmål. 

 Nämnden har i enlighet med 
revisorernas synpunkter for-
mulerat mål som mer fokuse-
rar på verksamheternas effek-
tivitet, d.v.s. på kopplingen 
mellan resursförbrukning och 
redovisad kvalitet. Respektive 
verksamhet tar sedan fram 
indikatorer för att mäta ef-
fektmålen.  
 
 

Nämnden utfärdar skrift-

liga instruktioner hur mål-

/budgetarbetet ska bedri-

vas inom nämndens an-

svarsområden 

 Skriftliga instruktioner för hur 
mål-/budgetarbetet ska bedri-
vas inom nämndens ansvars-
områden saknades. Nämnden 
har inte utfärdat några egna 
instruktioner. De instruktioner 
som finns är kommungemen-
samma och utfärdas av eko-
nomikontoret.  
 
 

Nämnden begär och får en 

årlig utvärdering i vilken 

utsträckning respektive 

verksamhet fullgör sitt 

lagstadgade uppdrag 

 Det lagstadgade uppdraget 
följs upp via internkontrollen.   

 

3.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att nämnden i stort vidtagit ändamålsenliga åtgärder med anledning av de 

iakttagelser och förslag som revisorerna lämnat.  

3.5.  Fastighetsunderhåll 
3.5.1. Iakttagelser 

Granskningen som genomfördes i november 2011 visade bla följande:  

 Ändamålsenliga och tydliga mål och strategier för fastighetsunderhållet saknas 

 Planeringsarbetet sker med jämna mellanrum och uppföljningen av planeringen är tydlig. 
Denna planering gör budgeten mer korrekt. Fastighetsunderhållet är till stor del eftersatt 
med ett underhållsbehov som sträcker sig 10 år bakåt i tiden och med en kostnad på minst 
4,7 miljoner. 
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 Gränsdragningslistan gör roll- och ansvarsfördelningen tydlig och ändamålsenlig. 

 Kommunstyrelsens uppföljning, redovisning och kontroll av fastighetsunderhållet bedöms 
vara tillräcklig. 

 Då verksamheten saknar mätbara mål kan vi inte uttala oss om verksamheten uppnår dessa. 

 

Revisionsrapport och revisorernas skrivelse är daterade i november 2011. Rapporten är 

överlämnad till Kommunstyrelsen. 

Nämnd Behandlingsdatum 

Kommunstyrelsen 2012-01-16 § 8 

 

Av revisorerna lämnade 
förbättrings-förslag 

Styrelsens beslut/svar Vidtagna åtgär-
der/aktuellt läge 

Upprätta nya mätbara mål för 

fastighetsunderhållet samt en 

tydligare uppföljning av bru-

karenkäten. 

Att påpekade brister kom-
mer att åtgärdas 

Utifrån revisionsrapporten 
beslutades att nya mål ska 
tas fram för fastighetsunder-
hållet samt att brukarenkä-
ten ska följas upp på ett 
bättre sätt. Fastighetschefen 
rapporterar att målen är 
under framtagande och att 
brukarenkäten följs upp på 
arbetsplatsträffar. 

Utforma ett fastighetsförvalt-

ningsdokument för strategi 

samt direktiv för hur det sys-

tematiska underhållsarbetet 

ska bedrivas 

 Ett fastighetsprogram plane-
ras att införskaffas för att på 
så sätt kunna arbeta mer 
systematiskt med underhål-
let.  

Öka kommunikationen mellan 

hyresgäster, verksamhetsvakt-

mästare och fastighetsförval-

tare för att minska risken för 

missförstånd 

 Kommunikationen mellan 
hyresgäster och fastighets-
förvaltare behöver öka. Här 
har verksamheten infört ett 
nytt system för felanmälan 
via mejl eller via ett webb-
formulär. Årliga träffas sker 
med verksamheterna som 
hyr lokaler. Där diskuteras 
hur fastighetsskötseln, mm 
fungerar.  

Upprätta jourtelefon samt tillse 

att inställelsetider följs enligt 

Handbok Hyra 

 En jourtelefon för fastighets-
jour på kvällar och helger har 
införts.  

Skapa en långsiktig, ekonomisk 

hållbar plan för fastighetsun-

derhållet för att stävja en 

minskning av fastigheternas 

värde. 

 En långsiktig, ekonomiskt 
hållbar plan för fastighets-
underhåll krävs. Här har en 
femårig underhållsplan tagits 
fram. Det kommer dock att 
tas fram en plan över en 
ännu längre tidshorisont. 
Detta har inte hunnits med 
än på grund av bristande 
personella resurser. Idag har 
verksamheten fått resursför-
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stärkning och kommer att 
kunna ta fram den plan som 
behövs. Kommunen har 
också förändrat sitt sätt att 
arbeta med investeringar, 
vilket innebär att investe-
ringar numera planeras 
minst två år i förväg. Detta 
underlättar möjligheten att 
hinna med de arbeten som 
ska göras samt att kunna 
klara de upphandlingar som 
behövs. 

 

3.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen i stort vidtagit eller håller på att vidta ändamålsenliga 

åtgärder med anledning av de iakttagelser och förslag som revisorerna lämnat.  
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4. Revisionell bedömning 

Vår revisionella bedömning är att styrelsen och nämnderna till övervägande del vidtagit 

eller håller på att vidta ändamålsenliga åtgärder utifrån de iakttagelser och förslag som 

revisorerna lämnat i sina tidigare granskningar.  

4.1. Rekommendationer 
I syfte att utveckla verksamheten rekommenderar vi att styrelsen och nämnderna säker-

ställer:  

 Att revisorernas rapporter behandlas (som beslutsärende) av respektive nämnd 

som granskningarna berör.  

 Att uppföljning och återrapportering av beslutade åtgärder sker.  

 

 

2016-06-02   

  Linda Marklund 

 

 

 Uppdragsledare och projektledare 
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