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Granskning av VA-verksamheten 

På vårt uppdrag har KPMG genomfört en granskning av kommunens VA-verksamhet. Syftet med 
granskningen har varit att bedöma huruvida kommunens underhåll av VA-nätet är tillräckligt eller 
om det skulle kunna innebära risker för kommunen ur ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt 
perspektiv. 

Vår samlade bedömning är att den interna kontrollen vad gäller VA-verksamheten i huvudsak är 
tillräcklig. Resultatet av granskningen redovisas i bilagd granskningsrapport. 

Vi lämnar dock följande rekommendationer från granskningen ti 11 kommunstyrelsen i syfte att yt-
terligare stärka den interna kontrollen: 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen bör slutföra det arbete som för närvarande bedrivs vad 
gäller inlägg av uppgifter i verksamhetssystemet Geosecma (digitalisering) i syfte att 
skapa en fullständig VA-karta där bl a underhållsbehov på såväl kort som längre sikt 
framgår. Någon dokumentation vad gäller kort- eller långsiktiga underhållsbehov fmns 
inte i nuläget. Dessa skulle kunna utgöra underlag till bl a konsekvensbeskrivningar och 
annat beslutsunderlag. Modulen i Geosecma som avser incidenter/störningar bör även tas 
i bruk. 

• Arbetet med VA-planen som utförs med konsulthjälp bör slutföras/fårdigställas under 
2017. 

• En övergång bör ske till komponentredovisning med därtill hörande komponentavskriv-
ning. Nuvarande regelverk kring komponenter har gällt sedan 2014. 

• En översyn bör göras av VA-verksamheten redovisningsmässigt så att denna till fullo 
upprättas enligt god redovisningssed. Uppbokning av anslutnings-/anläggningsavgifter 
bör göras som långfristig skuld och upplösning av skulden ska ske i samma takt som av-
skrivning sker på VA-anläggningarna enligt den s k matchningsprincipen. Om VA-
verksamhetens ackumulerade resultat är positivt ska skuldföring ske i kommunens totala 
bokslut av skulden till VA-kollektivet. 
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• En översyn bör göras av vilka uppgifter som skickas in till Svenskt Vatten. För närva-
rande avser detta endast uppgifter kring taxorna. 

• Ansvaret vad gäller kommunens brandposter bör tydliggöras, i nuläget finns det inte klart 
uttryckt var ansvaret kring detta ska ligga. 

• Skalskyddet kring främst vattenverken bör förbättras. 1 nuläget uppfylls lagkrav, men det 
finns en förbättringspotential. 

Revisorerna överlämnar härmed granskningsrapporten för kännedom och yttrande. Yttrande från 
Kommunstyrelsen önskas senast den 31 oktober. 

För Arvidsjaurs kommuns revisored 

2 (2) 



;6J1r4h 

VA-ver <S3 
./..v.....‘ 

 

ete 

  

      

      

Granskningsrapport 

Arvidsjaurs kommun 

KPMG AB 

2017-07-06 

Antal sidor 9 

© 2017 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a mernber firm of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative (KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved 



Arvidsjaurs kommun 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning 1 

2 Bakgrund 2 

3 Syfte och revisionsfrågor 2 

4 Avgränsning 3 

5 Metod 3 

6 Ansvarig nämnd 3 

7 Projektorganisation 3 

8 Taxor, riktlinjer och rutinbeskrivningar etc 3 

9 Verksamhet, rutiner, ansvarsfrågor m m 4 

10 Bedömning och rekommendationer 8 

© 2017 KPMG A,a Swedish limited liability company and a member firrn of the KPMG network of independent member firms affiliated 
with KPMG International Cooperative ("KPMG International''), a Swiss entity_ All rights reserved 



Arvidsjaurs kommun 

1 	Sammanfattning 
Vi har av revisorerna i Arvidsjaurs kommun fått i uppdrag att granska kommunens VA-
verksamhet då revisorerna i samband med revisionsplaneringen för 2017 
uppmärksammat risker beträffande denna. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2017. 

Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen vad gäller VA-
verksamheten i huvudsak är tillräcklig. 

Vi lämnar dock följande rekommendationer i syfte att ytterligare stärka den interna 
kontrollen: 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen bör slutföra det arbete som för närvarande 
bedrivs vad gäller inlägg av uppgifter i verksamhetssystemet Geosecma 
(digitalisering) i syfte att skapa en fullständig VA-karta där bl a underhållsbehov 
på såväl kort som längre sikt framgår. Någon dokumentation vad gäller kort-
eller långsiktiga underhållsbehov finns inte i nuläget. Dessa skulle kunna utgöra 
underlag till bl a konsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag. Modulen 
i Geosecma som avser incidenter/störningar bör även tas i bruk. 

• Arbetet med VA-planen som utförs med konsulthjälp bör slutföras/färdigställas 
under 2017. 

• En övergång bör ske till komponentredovisning med därtill hörande 
komponentavskrivning. Nuvarande regelverk kring komponenter har gällt sedan 
2014. 

• En översyn bör göras av VA-verksamheten redovisningsmässigt så att denna 
till fullo upprättas enligt god redovisningssed. Uppbokning av anslutnings-
/anläggningsavgifter bör göras som långfristig skuld och upplösning av skulden 
ska ske i samma takt som avskrivning sker på VA-anläggningarna enligt den s k 
matchningsprincipen. Om VA-verksamhetens ackumulerade resultat är positivt 
ska skuldföring ske i kommunens totala bokslut av skulden till VA-kollektivet. 

• En översyn bör göras av vilka uppgifter som skickas in till Svenskt Vatten. För 
närvarande avser detta endast uppgifter kring taxorna. 

• Ansvaret vad gäller kommunens brandposter bör tydliggöras, i nuläget finns det 
inte klart uttryckt var ansvaret kring detta ska ligga. 

• Skalskyddet kring främst vattenverken bör förbättras. I nuläget uppfylls lagkrav, 
men det finns en förbättringspotential. 
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2 	Bakgrund 

Vi har av revisorerna i Arvidsjaurs kommun fått i uppdrag att granska kommunens VA-
verksamhet då revisorerna i revisionsplaneringen för 2017 uppmärksammat risker 
beträffande denna. VA-verksamheten i en kommun ska vara en avgiftsfinansierad 
verksamhet, d v s skattekollektivet ska inte belastas med kostnader som hör till denna 
verksamhet. 

De taxor som tas ut ska spegla självkostnaden för verksamheten, detta gäller dels den 
vanliga VA-taxan som debiteras kunder utifrån upplagda abonnemang. Det finns även 
s k anslutnings-/anläggningsavgifter som kan vara aktuella då nya fastigheter eller 
områden ansluts till VA-nätet. 

Revisionen upplever att det finns ett behov av att klarlägga ett antal frågeställningar 
avseende investeringar, drift och underhåll och vad det kan innebära för kommunen i 
ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 

3 	Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att bedöma huruvida kommunens underhåll av VA-nätet är 
tillräckligt eller om det innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och 
verksarnhetsmässigt perspektiv. 

I granskningen ingår att besvara följande: 

• Styrning, ledning, samordning och ansvar beträffande VA-verksamheten? 

• Nuvarande status på VA-nätet? Är underhållet eftersatt? Kommer investeringar 
att ske framöver? lnvesteringsbudget? 

• Hur används statistik och nyckeltal? 

• Taxa i förhållande till självkostnad (Ingår alla kostnader? Rättvisande 
täckningsgrad?) 

• Vilka redovisningsprinciper gäller för anslutnings-/anläggningsavgifter? 

• Följs god redovisningssed avseende redovisningen av VA-verksamheten? 

• Dokumentation avseende kort- och långsiktiga underhållsbehov 
(konsekvensbeskrivningar/beslutsunderlag)? 

• Vattenkvalit6i (Kvalitetskrav? Vattenverk?) 

• Hur säkerställs akut dricksvattenbrist ex vid läckor, smitta etc? 

• Vattentäkt och reservtäkt (Säkerställd produktion?) 

• Vem i kommunen ansvarar för brandposterna samt säkerställer att de fungerar? 
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4 	Avgränsning 

Granskningen omfattar VA-verksamheten och därtill hörande redovisningar och 
principer. 

5 	Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

• Studier av styrande och stödjande dokument 

• Intervjuer med berörda tjänstemän inom samhällsbyggnadsförvaltningen 

6 	Ansvarig nämnd 

Granskningen har avsett VA-verksamheten under Kommunstyrelsen. 

7 	Projektorganisation 

Granskningen har genomförts av Camilla Strömbäck, revisor och Anders Petersson, 
certifierad kommunal yrkesrevisor under ledning av Kristian Damlin, uppdragsansvarig. 

8 	Taxor, riktlinjer och rutinbeskrivningar etc 

De taxor, riktlinjer och rutinbeskrivningar m m som i nuläget finns och som berör VA-
verksamheten är följande: 

• VA-taxa för Arvidsjaurs kommun. Denna har beslutats av kommunfullmäktige 
och gäller från den 1 januari 2015. 

Av beslutet om taxa framgår att kommunen står inför en vändpunkt där större 
reinvesteringar måste göras, vilket ställer krav på bättre kontroll och ökad 
långsiktighet, underhållet måste ökas och egenkontrollen och det egna skyddet 
måste förbättras. Beslutet innebar att taxan höjdes med 9 % från 1 januari 2015 
och ytterligare 3 % per år fram till 2020 utöver konsumentprisindex. Som grund 
för detta finns bl a dimensionering av maxbelastning inom kommunens 17 
verksamhetsområden för vatten och avlopp, åtgärder inom 11 små 
avloppsanläggningar, ökning av förnyelsetakten på ledningsnät och 
anläggningar, förbättring av skyddet för kommunens anläggningar samt bättre 
omhändertagande av dagvatten där det går ut i känsliga recipienter. 

• ABVA Arvidsjaur - Allmänna bestämmelser för användande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare. 
Dessa har också beslutats av kommunfullmäktige. 
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• Utkast VA-plan 2017 i form av en VA-översikt. Denna har upprättats av Vatten 
& Miljöbyrån. Ett av syftena med VA-planen är att uppnå en långsiktig och 
hållbar VA-försörjning för hela kommunen. Ett annat syfte är att nå EU:s 
vattendirektiv om god status i kommunens naturliga vatten. VA-planen ska 
också leda till att verksamheterna i kommunen tar hänsyn till vatten i all sin 
planering. 

VA-planen berör dricksvatten, spillvatten, dagvatten och naturliga 
vattenförekomster. 

9 	Verksamhet, rutiner, ansvarsfrågor m m 

Intervjuer har skett med samhällsbyggnadschef, biträdande samhällsbyggnadschef 
samt VA-chef. 

Organisation & verksamhet 
VA-enheten är en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansvarig nämnd är 
Kommunstyrelsen. Förutom VA-chef arbetar fyra maskinister och en arbetsledare med 
VA. Maskinisterna handhar skötsel och underhåll av bl a vattenverken, avloppsverken 
och ledningsnätet. Såväl VA-chef som arbetsledaren delar sin tjänst mellan VA-
verksamheten och gatusidan. Ett arbete pågår med digitalisering varvid även en 
halvtidstjänst för GIS-handläggare är kopplad till VA-verksamheten. Förutom 
digitaliseringsarbetet omfattar denna tjänst även mindre utredningar och arbete med 
frågor kring vattenskydd. VA-enheten köper vissa vaktmästartjänster från 
fastighetsavdelningen, detta avser tillsyn och underhållstjänster för anläggningar i vissa 
byar. 

Arvidsjaurs kommun finns totalt 17 st vattenverk och 19 st avloppsverk (4 st större 
och 15 st mindre anläggningar). Ledningsnätet i kommunen uppgår totalt till 211 km. 
Tätorter i kommunen är förutom Arvidsjaur även Glommersträsk, Abborrträsk samt 
Moskosel. 

Antalet abonnenter är vid granskningstillfället 4 667 st i Arvidsjaurs tätort och 778 st i 
resterande byar i kommunen. Utöver detta tillkommer fritidsboenden. Totalt antalet 
anslutna fastigheter i byarna uppgår till 650 st. 

Anläggningar & ledningar 
Via dator sker uppkoppling till ett övervakningssystem som gäller anläggningar 
(vattenverk, avloppsverk och pumpstationer). Om larm av något slag utlöses erhålls 
information kring detta i form av sms. Det är ailtid en person som har jour, d v s det 
finns ansvarig tjänsteman i beredskap 24 timmar om dygnet samtliga årets dagar. 

Vad gäller kommunens s k VA-karta är större delen av informationen (ca 98 %) inlagt i 
systemet Geosecma vad gäller vattenverk, avloppsverk, purnpstationer och ledningar. 
Även brunnar och ventiler är inmätta och finns med. De delar som saknas kommer att 
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läggas in under återstoden av 2017. Det avser främst ledningsnätet till vissa mindre 
byar med ett begränsat antal abonnenter där endast papperskartor finns i nuläget. 
Ansvarig är den GIS-tjänsteman som arbetar halvtid med VA-verksamheten. 

Inventering av vattenverk, avloppsverk och ledningsnät görs löpande och 
åtgärdsplaner skapas efter dessa inventeringar. Längst har kommunen kommit med 
vattenverken som bedöms ha en god status. Inventering sker av hälften av 
vattenverken vartannat år. Reinvesteringar/åtgärder har gjorts efter att inventeringar 
skett. 

Vad gäller avloppsverken pågår ett arbete med inventering/miljöinspektion och 
åtgärdsplaner upprättas i samband med inventeringarna. Kommunen har ett flertal 
mindre reningsanläggningar i form av s k trekammarbrunnar. Sjönära avloppsverk har 
phoriterats vid dessa inventeringar. 

Vad gäller ledningsnätet är detta i varierande skick. Problemen med ledningsnätet är 
relativt lindriga, det förekommer dock inläckage till spillvattennätet och en del 
vattenläckor (antalet vattenläckor styrs relativt mycket av hur hård vintern är respektive 
år). För de områden där inläckage sker till spillvattennätet kommer VA-ledningarna att 
läggas om. Under det gångna året har ett tiotal vattenläckor uppstått. Att vattenläckor 
uppstått fångas upp via det övervakningssystem som finns och symptom är bl a ökad 
vattenförbrukning eller större förändringar av tryck. Som helhet görs dock 
bedömningen att ledningsnätet är i ett hyggligt skick. 

I samband med granskningstillfället görs bedömningen att skalskydden kring främst 
vattenverken är bristfälligt. Lagkrav uppfylls, men det finns möjligheter till förbättringar. 
Konsulter har gått igenom säkerheten/beredskapen vid anläggningarna och föreslagit 
förbättringsåtgärder. Detta finns beskrivet i lämnad rapport. Som bilaga till VA-planen 
kommer även en reinvesteringsplan att finnas. Frågan om skalskydd och hur dessa ska 
förbättras kommer att ingå i reinvesteringsplanen. 

Framöver kommer den modul i systemet Geosecma där incidenter/störningar kan 
rapporteras och dokumenteras att tas i bruk. I nuläget är så inte fallet. 

Provtagning 
För både vattenverk och avloppsverk finns fastställda provtagningsscheman. 
Miljökontoret i kommunen gör stickprover löpande under året för att säkerställa att 
schemat följs, d v s att egenkontrollen fungerar. Provtagningsprogrammet följer 
fastställda dricksvattenföreskrifter och av programmet framgår bl a hur många och vilka 
prover som ska tas utifrån t ex anläggningens storlek och hur mycket dricksvatten som 
produceras. För det stora avloppsverket i Arvidsjaur är det Länsstyrelsen som har 
uppföljningsansvaret. 

Proverna skickas som bussgods till Alcontrols laboratorium i Umeå. Kommunen 
använder provtagningsflaskor som erhållits från Alcontrol. Från laboratoriet erhålls 
analyser via mail över de prover som tagits. Kommunen har även möjlighet att själva 
logga in i Alcontrols portal för att se samtliga provtagningar och resultaten av dessa. 
Det finns möjlighet att exportera materialet till Excel för ytterligare analyser etc. Vattnet 
i Arvidsjaurs kommun har aldrig varit otjänligt. Vid några tillfällen har anmärkningar 
förekommit främst p g a för låg omsättning. Kokningsrekornmendationer har lämnats 
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vid några tillfällen. Om otjänligt vatten uppstår ringer laboratoriet direkt till den person 
som har beredskap. 

Inrapportering av information kring taxor sker varje år till Svenskt Vatten. Någon 
ytterligare data/information skickas dock inte in varvid detta är ett utvecklingsområde. 
Vid varje bokslut tas statistik och nyckeltal fram som gäller VA-verksamheten. 

Taxefrågor 
För några är sedan uppmärksammades det i kommunen att det förelåg stora 
underhålls-/reinvesteringsbehov vad gäller bl a vattenverk, avloppsverk, pumpstationer 
och ledningar. För att klara dessa åtgärder höjdes VA-taxan med 9 % från den 1 
januari 2015. En höjning har sedan skett varje år med 3 % utöver index för att klara 
den reinvesteringstakt som krävs för att bibehålla värdet på VA-anläggningarna och 
VA-ledningarna. Detta gäller t o m år 2020. Det är alltid Kommunfullmäktige som 
fastställer de taxodavgifter som ska gälla, d v s så fort någon förändring sker av VA-
taxor fattas alltid beslut i fullmäktige. 

Vad gäller komponentredovisning med därtill hörande komponentavskrivning har 
Arvidsjaurs kommun ännu inte övergått till sådan redovisning/princip för alla 
investeringar. Ambitionen är att detta arbete ska kunna fortsätta under senare delen av 
2017. 

Anslutnings-/anläggningsavgifter förekommer endast i mindre omfattning. 1 de enstaka 
fail de förekommer sker en intäktsföring av hela beloppet. 1 enlighet med god 
redovisningssed ska anslutnings-/anläggningsavgifter periodiseras som långfristig 
skuld och denna skuld ska upplösas i samma takt som avskrivning sker av VA-
anläggningarna och VA-ledningarna, d v s en matchningsprincip ska tillämpas. Ev 
kommer försäljning att ske av tomter i området Klockarberget framöver och då skulle 
anslutnings-/anläggningsavgifter kunna uppstå. 1 nuläget uppgår avskrivningstiden på 
VA-ledningar till 33 år. 

1 samband med granskningstillfället görs bedömningen att samtliga kostnader finns 
med i den särredovisning som görs av VA-verksamheten. För närvarande har 
kommunen en full kostnadstäckning, men längre tillbaka i tiden var så inte fallet. 

VA-plan, VA-nät & statustskick 
1 Arvidsjaurs kommun finns ca 1000 st enskilda avlopp och även ca 1000 st enskilda 
brunnar. Kommunen gör en fortlöpande inventering av dessa. Enligt 
renhållningsföreskrifterna ska tömning av slam/latrin ske en gäng om året. Dispens kan 
dock lämnas så att tömning sker vartannat år. 

1 samband med granskningstillfället pågår ett arbete med att upprätta en VA-plan. 
Arbetet utförs av konsulter från Vatten- och miljöbyrån. Arbetet beräknas slutföras 
under hösten 2017. 

Ca hälften av VA-ledningsnätet i Arvidsjaurs kommun är byggt på 50- och 60-talen. Ca 
30 % är byggt på 80-talet, 10 % är byggt efter 80-talet och resterande 10 % är byggt 
före 50-talet. De äldsta VA-ledningarna finns i Arvidsjaurs tätort. 
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Inför varje år görs en bedömning av statusen på vattenverk, avloppsverk, 
pumpstationer och ledningsnät och vad som kan vara aktuellt att åtgärda eller 
genomföra under året som kommer. I vissa fall filmas ledningar och anläggningar som 
ett underlag för den dokumentation som finns i systemet Geosecma. Någon 
dokumentation vad gäller kort- eller långsiktiga underhållsbehov finns inte i nuläget. 
Dessa skulle kunna utgöra underlag till bl a konsekvensbeskrivningar och annat 
beslutsunderiag. 

Historiskt sett har det inte funnits tillräckligt med resurser att genomföra 
underhållsåtgärder för att bibehålla värdet på VA-anläggningarna och VA-ledningsnätet 
varvid det inte gått att bibehålla värdet på kapitalet inom VA-verksamheten. Detta 
område har uppmärksammats under de senaste åren varvid taxor höjts för att klara 
underhåll och investeringar inom ramen för VA-kollektivet. När väl VA-planen har 
färdigställts kommer en reinvesteringsplan att upprättas som utgår från VA-planen. 
Reinvesteringsplanen kommer att uppdateras varje år där förslag till åtgärder/insatser 
kommer att lämnas. 

Vattentäkter etc 
Kommunen har genomfört en utredning kring vattentäkter och reservtäkter. Vad gäller 
vattentäkter är det grundvattentäkter det rör sig om i kommunen. För närvarande finns 
det en ambition att starta upp ett äldre vattenverk som heter Lärkan. Detta ligger i 
anslutning till ett större vattenuttag och borrning och provpumpning kommer att ske. 
Vissa av brunnarna vid vattentäkterna är sjöpåverkande, det gäller främst vid 
Arvidsjaursjön. Kalk tillsätts för att höja PH-värdet. I samband med granskningstillfället 
har ett arbete påbörjats kring utredning av s k vattenskyddsområden för att säkerställa 
att förändrad lagstiftning efterlevs. 

Det finns spolplaner framtagna för Arvidsjaurs tätort, det gäller såväl vatten- som 
spillvattenledningar. Länsstyrelsen i Norrbottens län har genomfört en övergripande 
skyfallsanalys. 

Ytvattentäkten i kommunen utsätts för ultraviolett ljus för att motverka uppkomsten av 
kryptosporidium. UV-Ijus finns även på fyra anläggningar. 

Kommunen har aldrig stått helt utan vatten någon längre tid. Det finns en depå i Luleå 
där både vinter- och sommarcontainrar kan hämtas. Det finns möjlighet att placera ut 
vattencontainers runt om i kommunen där vatten för tillfället saknas. 

Vad gäller brandposter som finns i kommunen framgår det i räddningstjänstens 
handlingsprogram att det är samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för 
underhållet. 1 nuläget är det dock oklart vem som har ansvar för att brandposterna 
verkligen fungerar. 

Nätverk/samarbete 
Vad gäller samarbete/nätverk etc har tjänstemän inom VA-verksamheten kontakt med 
motsvarande personal i främst Arjeplogs och Älvsbyns kommuner. 1 kommunen finns 
en s k "Vattengrupp" som består av VA-chef, miljöchef, samhällsbyggnadschef, 
miljöinspektör och samhällsplanerare. Gruppen säkerställer att frågor hanteras i 
enlighet med EU:s Vattendirektiv. Av Vattendirektivet framgår minimikrav kring bl a 
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vattenkvalitet och tillgång på vatten. 

Redovisningsfrågor 
Resultaten för VA-verksamheten i Arvidsjaurs kommun uppgår till -658 tkr för år 2014, 
till +1 066 tkr för år 2015 samt till +535 tkr för år 2016.1 nuläget har ingen 
skuldbokföring skett i kommunens totala bokslut av skulden till VA-kollektivet. Detta ska 
göras om VA-verksamhetens ackumulerade resultat är positivt. 

Fördelning sker av s k gemensamma kostnader/overheadkostnader som finns till VA-
verksamheten. För 2016 fördelades sådana kostnader uppgående till ett belopp om ca 
485 tkr. Detta avsåg kostnader för IT, ekonomi, lön/personalenheten, inköp, växel, 
post, vaktmästeri/kopiering, övrigt inom serviceenheten, politisk verksamhet, lokaler 
samt administrationskostnader. 

VA-verksamhetens investeringar har uppgått till: 

• Totala investeringar 2014 uppgick till 3 718 tkr. Detta avsåg projekt 
Fiskarvägen-Hantverkargatan 243 tkr, Södra Sandträsk avloppsanläggning 588 
tkr, Järvträsk Stora avloppsanläggning 1 841 tkr, ny reservtäkt Arvidsjaur 125 
tkr, investering/proj ledning Glommersträsk 41 tkr och slambil 880 tkr. 

• Totala investeringar 2015 uppgick till 3 646 tkr. Detta avsåg ledningsnät 
Hedberg 2 108 tkr, markbäddar 168 tkr, omgrävning Järnvägsgatan 146 tkr, 
Auktsjaur vattenverk tryckstegring 158 tkr, stängsel och grind vattenverket i 
Arvidsjaur 122 tkr, ytterligare stängsel och grind 191 tkr, ny reservvattentäkt 
Arvidsjaur 353 tkr, Järvträsk stora avloppsanläggning 39 tkr samt Södra 
Sandträsk avloppsanläggning 361 tkr. 

• Totala investeringar 2016 uppgick till 1 443 tkr. Detta avsåg ledningsnät 
Hedberg 167 tkr, markbäddar 120 tkr, omgrävning Järnvägsgatan 28 tkr, 
Järvträsk Stora avloppsanläggning 8 tkr, Södra Sandträsk avloppsanläggning 
37 tkr, ventilationsaggregat i Glommersträsk & Moskosels reningsverk 460 tkr, 
ny slamavvattningsmaskin 452 tkr samt pumpstation Glommersträsk 171 tkr. 

10 	Bedömning och rekommendationer 

Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen vad gäller VA-
verksamheten i huvudsak är tillräcklig. 

Vi lämnar dock följande rekommendationer i syfte att ytterligare stärka den interna 
kontrollen: 

• Samhällsbyggnadsförvaltningen bör slutföra det arbete som för närvarande 
bedrivs vad gäller inlägg av uppgifter i verksamhetssysternet Geosecma 
(digitalisering) i syfte att skapa en fullständig VA-karta där bl a underhållsbehov 
på såväl kort som längre sikt framgår. Någon dokumentation vad gäller kort-
eller långsiktiga underhållsbehov finns inte i nuläget. Dessa skulle kunna utgöra 
underlag till bl a konsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag. Modulen 
i Geosecma som avser incidenter/störningar bör även tas i bruk. 
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• En övergång bör ske till komponentredovisning med därtill hörande 
komponentavskrivning. Nuvarande regelverk kring komponenter har gällt sedan 
2014. 

• En översyn bör göras av VA-verksamheten redovisningsmässigt så att denna 
till fullo upprättas enligt god redovisningssed. Uppbokning av anslutnings-
/anläggningsavgifter bör göras som långfristig skuld och upplösning av skulden 
ska ske i samma takt som avskrivning sker på VA-anläggningarna enligt den s k 
matchningsprincipen. Om VA-verksamhetens ackumulerade resultat är positivt 
ska skuldföring ske i kommunens totala bokslut av skulden till VA-kollektivet. 

• En översyn bör göras av vilka uppgifter som skickas in till Svenskt Vatten. För 
närvarande avser detta endast uppgifter kring taxorna. 

• Ansvaret vad gäller kommunens brandposter bör tydliggöras, i nuläget finns det 
inte klart uttryckt var ansvaret kring detta ska ligga. 

• Skalskyddet kring främst vattenverken bör förbättras. 1 nuläget uppfylls lagkrav, 
men det finns en förbättringspotential. 

Anders Petersson 
	

Camilla Strömbäck 

Certifierad kommunal yrke revisor 	Revisor 

Kristian Damlin 

Uppdragsansvarig 
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