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I 

ARVIDSJAURS KOMMUN 
Revisorerna 

Kommunfullmäktige i 
Arvidsjaurs kommun 

Revisionsberättelse för år 2016 
Vi har granskat kommunens verksamhet och i vår roll som lekmannarevisorer även verk-
samheten i de kommunägda företagen. Vår granskning har utförts enligt kommunallag, ak-
tiebolag, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunfullmäktiges revisionsregle-
mente. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rim-
lig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi har i prioriteringar av granskningsinsatser, 
utgått från en bedömning av risk och väsentlighet och omsatt detta i en revisionsplan för 
året. 

Våra granskningsinsatser har riktats mot följande områden: 

• Ansvarsgranskning 2016: översiktlig 
granskning av styrelse och nämnder 

• Delårsrapport 2016 

• Årsredovisning 2016 
• Lekmannarevision 2016 

Vi bedömer: 

• Ägarfunktionen kommunala aktiebolag 
• IT-stöd 
• Intern kontroll 
• Samspel förtroendevalda och förvaltning 
• Uppföljande granskning 

att kommunstyrelsen och nämnderna till övervägande del har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande 

att den interna kontrollen till övervägande del har varit tillräcklig. Inom kommunstyrelsens 
och barn- och utbildningsnämndens verksamhet bedöms den interna kontrollen endast i 
begränsad utsträckning vara tillräcklig 

att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål som kommunfull-
mäktige uppställt. När det gäller det verksamhetsmässiga resultatet är detta delvis förenligt 
med fullmäktiges mål 

Granskningens resultat redovisas i bilaga till revisionsberättelsen. 

Vi tillstyrker: 

att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder, fast fullmäkti-
geberedning och dess enskilda ledamöter 

4//774r7  Jan-019 undmark Erling 5tenlund 

Bilaga: Revisorernas redogörelse för genomförd granskning 2016, mars 2017, PwC 
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Revisorernas uppdrag 

Kommunallagen kapitel 9, § 9 

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed 
all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De 
granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som 
utsetts i företag enligt 3 kap 17 — 18 §§, även verksamheten i de företagen. 

Revisorerna prövar följ ande: 
• Ändamålsenlighet 
• Ekonomiskt tillfredsställande 
• Rättvisande räkenskaper 
• Intern kontroll 

Revisionsobjekt är kommunstyrelse, nämnder och kommunägda aktiebolag 
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 Årets granskningsinsatser 

1. Delårsrapport och årsredovisning 2016 

2. Ansvarsgranskning 2016: KS och nämnderna 

3. Lekmannarevision 2016 

4. IT-stöd: översiktlig granskning 

5. Uppföljande granskning 

6. Samspel förtroendevalda och förvaltning 

7. Ägarfunktionen avs. kommunägda aktiebolag 

8. Intern kontroll 

10 20 	 30 	40 	50 	60 	70 delIM 

 

Inte (0-20) 	I  begränsad utsträckning/ 	Till övervägande del 	Ja (80-) 
Bristande (2o-49) 	(51-79 
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Delårsrapport och årsredovisning 2016 

Ansvarsgranskning 2016: KS 

IT-stöd: översiktlig granskning 

Uppföljande granskning 

Samspel förtroendevalda och förvaltning 

Ägarfunktionen avs. kommunägda aktiebolag 

Intern kontroll 

Genomsnittlig bedömning 2016 
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Kommunstyrelse 

Utvecklingsområden 

• IT-stöd: styrande dokument, tydliggöra ansvar/roller, uppföljning/kontroll 

• Samspel: tydliggöra roller, systematiska utvärderingar 

• Ägarfunktionen: Fokus på koncernsamverkan/koncernnytta 
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Barn- och utbildningsnämnden 

Ansvarsgranskning 2016: BUN 

IT-stöd: översiktlig granskning 

Samspel förtroendevalda och förvaltning 

Intern kontroll 

Genomsnittlig bedömning 2016 
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Gul Gul 

Gul Gul 

Gul Gul 

Grön Grön 

Gul Grön Gul 

Utvecklingsområden 

• Ansvarsgranskning: följa upp, utvärdera, vidta aktiva åtgärder (verksamhet) 

• Intern kontroll: återrapportering fokuserar på måluppfyllelse 
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Socialnämnden 

Ansvarsgranskning 2016: SN 

IT-stöd: översiktlig granskning 

Samspel förtroendevalda och förvaltning 

Intern kontroll 

Genomsnittlig bedömning 2016 
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Utvecklingsområden 

• IT-stöd: IT-support för verksamhetssystem (ej kontorstid): roller/ansvar 

• Intern kontroll: återrapportering fokuserar på måluppfyllelse 
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Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

Ansvarsgranskning 2016: MBHN 

IT-stöd: översiktlig granskning 

Samspel förtroendevalda och förvaltning 

Intern kontroll 

Genomsnittlig bedömning 2016 
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Utvecklingsområden 

• IT-stöd: missnöje avseende funktionalitet i IT-stöd 

• Intern kontroll: riskinventering, återrapportering av måluppfyllelse 
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1 
Kommunägda aktiebolag 

Arvidsjaurs Kommunföretag AB (AKAB) 

Arvidsjaurs Energi AB (AEAB) 

Arvidsjaurs Flygplats AB (AFAB) 

Arvidsjaurhem AB (AHEM) 

Ä
n

d
a

m
ål

se
n

li
g

h
et

  

E
k

o
n

om
is

kt
  

ti
ll

fr
ed

ss
tä

ll
a

n
d

e  

R
ät

tv
is

an
d

e  
rä

k
en

sk
ap

er
  

In
te

rn
  k

on
tr

o
ll

 

G
en

o
m

sn
it

tl
ig

  
be

dö
m

n
in

g  
20

16
  

Griin Grön G rön Gran 

Grön Grön Grön Grön 

Gul G rön Gul Gul 

Grön 
_ 	 ,.......,.. 	 „ 

Grön Grön 

Utvecklingsornråden 

• AKAB: koncernsamverkan/koncernnytta 

• AFAB: följsamhet till ägardirektiv, styrning/kontroll lokaluthyrning 
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Granskning av årsredovisning 

1. Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat kommunens års-
redovisning för perioden 2016-01-01-2016-12-31. Uppdraget är en obligatorisk del av 
revisionsplanen för år 2016. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning 
av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed 
samt om resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Med utgångspunkt från 
ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-
siering och ekonomiska ställning? 

Vi bedömer att årsredovisningen i stort redogör för utfallet av verksamheten, verksamhet-
ens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och maximal av-
sättning till resultatutjämningsreserv föreslås av styrelsen. Utveckling kan ske i form av 
att styrelsen i högre grad lämnar en sammanfattande bedömning av kommunens samlade 
verksamhet och den måluppfyllelse som uppnås. 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

Vi bedömer att årets resultat i stort är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Detta då fyra av fem finansiella mål för 2016 är 
uppfyllda. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall endast 
delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Styrelsen bör 
framgent lämna en bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verk-
samhetsmålen för god ekonomisk hushållning i årsredovisningen. 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen är 
upprättade enligt god redovisningssed 
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Granskning av årsredovisning 

1 

2. Inledning 
I lag om kommunal redovisning regleras externredovisningen för kommuner och lands-
ting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala 
redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal redovisning och i tillämpliga delar 
av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering. 

Revisionsobjekt är styrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för årsredovisningens 
upprättande. 

2•1• 	Syfte och revisionsfrågor 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen 
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kom-
munal redovisning (kap 3 — 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9 a) avge 
en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom ramen 
för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

• Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-
siering och ekonomiska ställning? 

• Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat avseende god 
ekonomisk hushållning? 

• Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? 

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

• förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

• resultaträkning 

• kassaflödesanalys 

• balansräkning 

• sammanställd redovisning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats. 

Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det inne-
bär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för 
att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 
resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett felaktigt 
beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen för den 
information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av den anledningen inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda brister kan förekomma. 
Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med kommunens 
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Granskning av årsredovisning 

ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i 
SKYREV:s utkast "Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting". Väg-
ledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing). Som framgår av vägled-
ningen kan implernenteringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har 
följts beroende på om vägledningen har beaktas i årets revisionsplan. Granskningen har 
skett genom intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i 
förekommande fall registeranalys. 

Kommunstyrelsen fastställer årsredovisningen 2017-03-21 och fullmäktige behandlar års-
redovisningen 2017-04-06. 

Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef. 

2.2. 	Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen (KL) 

• Lag om kommunal redovisning (KRL) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

• Fullmäktiges beslutade mål om god ekonomisk hushållning 

i 
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Granskning av årsredovisning 

3. Granskningsresultat 

	

3.1. 	Verksamhetens utfall,finansiering  och ekono- 
miska ställning 

	

3.1.1. 	Iakttagelser 
Utveelding av kommunens verksamhet 
I förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser som inträffat under och delvis 
efter räkenskapsåret. Av årsredovisningen framgår i viss omfattning även den förväntade 
utvecklingen inom olika verksamheter. 

Förvaltningsberättelsen innehåller också en analys av det ekonomiska utfallet och utveckl-
ingen av kommunens tillgångar och skulder i form av nyckeltal och jämförelser över tid. 

Utöver ekonomisk och verksamhetsmässig rapportering innehåller förvaltningsberättel-
sen bland annat en omvärldsanalys, avsnitt om näringsliv, arbetsmarknad och medarbe-
tare. 

En stor del av innehållet tas upp av dels verksamhetsblocksindelad rapportering och dels 
nämnders och enheters rapportering av sina respektive verksamheter. Ett utvecklingsom-
råde är att se över möjligheten att komprimera rapporteringen i form av att kommunsty-
relsen i större utsträckning lämnar en sammanfattande rapportering utifrån den verk-
samhet som bedrivits i kommunen och dess måluppfyllelse. Likaså kan rapporteringen 
om bolagens verksamhet och ekonomi vävas in i den gemensamma förvaltningsberättel-
sen i enlighet med rekommendation 8.2. 

Investeringsredovisning 
Årets investeringar redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upplysningar om budget-
avvikelser för större investeringar lämnas. Överensstämmelse med övriga delar i årsredo-
visningen finns. 

Investeringsbidrag redovisas korrekt som långfristig skuld och löses upp i takt med att 
anläggningstillgången i fråga skrivs av. 

Driftredovisning 
Utfallet av kommunens driftverksamhet redovisas samlat i förvaltningsberättelsen. Upp-
lysningar om orsaker till nämndernas budgetavvikelser lämnas. Överensstämmelse med 
övriga delar i årsredovisningen finns. Samtliga nämnder redovisar positiva avvikelser mot 
budget, undantaget ett mindre underskott för miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. 

Balanskravsresultat 
Förvaltningsberättelsen innehåller en balanskravsutredning i enlighet med KRL. Från 
redovisat resultat dras årets reavinster och maximal avsättning till resultatutjämningsre-
serven vilket ger ett balanskravsresultat på 8,3 mnkr. Kommunen redovisar en ekonomi i 
balans för år 2016 och har en resultatutjämningsreserv på 31,8 mnkr. 
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Granskning av årsredovisning 

	

3.1.2. 	Revisionell bedönining 
Vi bedömer att årsredovisningen i stort redogör för utfallet av verksamheten, verksamhet-
ens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans och maximal av-
sättning till resultatutjämningsreserv föreslås av styrelsen. Utveckling kan ske i form av 
att styrelsen i högre grad lämnar en sammanfattande bedömning av kommunens samlade 
verksamhet och den måluppfyllelse som uppnås. 

3.2.  God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har antagit nya mål för god ekonomisk hushållning 2016. I syfte att 
uppnå visionen "Arvidsjaur växer för en hållbar framtid" samt uppnå det önskade läget 
"En attraktiv tillväxtkommun". 

	

3.2.1. 	Iakttagelser 
Finansiella mål 
I årsredovisningen görs en avstämning mot kommunens finansiella mål för god ekono-
misk hushållning som fastställts i budget 2016: 

Av fullmäktige fastställda finansiella mål Måluppfyllelse, KS 
bedömning 

Årets resultat ska under en mandatperiod i genomsnitt motsvara 1 % av 
skatteintäkterna. Ja 

Volyrnökningarna av verksamhetens nettokostnad per år ska inte vara högre än 
skatteunderlagets utveckling. Ja 

Minskningen av anläggningstillgångar ska balanseras med motsvarande minskning av 
skulder eller ökning av finansiella tillgångar så att soliditeten inte försämras. (mål 
2019: soliditet 65 % och EK minst lika stor som ansvarsförbindelsen för pensioner) 

Ja 

Nettoinvesteringarna för skattefinansierad verksamhet bör inte utan särskilda skäl 
finansieras med externa medel. Ja 

Kommunens tillgångar ska vårdas så att framtida generationer inte förorsakas onödiga 
kostnader. Kommunens fastigheter och anläggningar ska underhållas så att värdet inte 
försämras mer än normalt. 

Delvis 

Av redovisningen framgår att fyra av fem mål uppfylls. Liksom tidigare år uppfylls inte 
underhållsmålet avseende kommunens fastigheter och anläggningar. 

Mål för verksamheten 
I årsredovisningen görs en avstämning mot fullmäktiges mål genom en sammanställning 
av de olika nämndernas respektive utvärderingar. Av den framgår att 16 möjliga så lämnas 
grön signal för 8 av dem och för 5 har inte någon bedömning lämnats, framförallt bero-
ende på för låg svarsfrekvens i genomförda enkäter. 
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Granskning av årsredovisning 

Av fullmäktige fastställda mål för verksamheten Måluppfyllelse (antal av nämnderna som  
anser perspektivet uppfyllt) 

Engagerade och nöjda medborgare och kunder 3 av 4 

Långsiktigt hållbar utveckling 3 av 4 

God ekonomisk hushållning o av 4 

Attraktiv arbetsgivare 2 av 4 

	

3.2.2. 	Revisionell bedömning 
Vi bedömer att årets resultat i stort är förenligt med fullmäktiges mål för god ekonomisk 
hushållning i det finansiella perspektivet. Detta då fyra av fem finansiella mål för 2016 är 
uppfyllda. 

Vi bedömer, utifrån årsredovisningens återrapportering, att verksamhetens utfall endast 
delvis är förenligt med fullmäktiges övergripande mål för verksamheten. Styrelsen bör 
framgent lämna en bedömning avseende den samlade måluppfyllelsen avseende verk-
samhetsmålen för god ekonomisk hushållning i årsredovisningen. 

3.3. Rättvisande räkenskaper 

	

3.3.1. 	Iakttagelser 
Resultaträkning 
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL 5.1 och omfattar fillräckliga noter. 

Årets resultat är positivt och uppgår till 23,2 mnkr (12,9 mnkr). Resultat medför därför en 
positiv avvikelse mot budget med ca 18,2 mnkr. Av lämnade resultatkommentarer redo-
görs för budgetavvikelserna. 

Resultaträkning, tkr Utfall 2016 
Budget 

2016 

Budget- 
avvikelse 

Utfall 
2015 

Verksamhetens intäkter 230 464 181 798 48 666 169 719 

Verksamhetens kostnader -613 948 -580 854 -33 094 -544 581 
Avskrivningar -14 206 -16 050 1 844 -13 601 

Verksamhetens nettokostnader -397 690 -415 106 17 416 -388 463 

Skatteintäkter 288 172 288 681 -509 281 594 

Generella statsbidrag och utjämning 130 966 130 499 467 13.8 734 

Finansiella intäkter 1 730 1 000 730 1 057 

Finansiella kostnader -11 -100 89 -60 

Ärets resultat .23 167 4 974 18 193 1.2 862 

Vid granskningen av resultaträkningen har bland annat följande noterats: 

• Flyktingersättningarna har starkt bidragit till det goda resultatet i verksamheterna 
2016. 

• Borträknar det statliga bidraget till flygplatsen (som finns som både intäkt och kost-
nad i resultaträkningen) på 8,8 rnnkr och den extra pensionsinlösen på 30 mnkr som 
genomförts så understiger årets kostnader de budgeterade med ca 5,7 mnkr. 

• Utfallet av skatter och statsbidrag är sammantaget i nivå med det budgeterade. 
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Granskning av årsredovisning 

Balansräkning 
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Balansräkningen redovisar i allt väsentligt kommunens tillgångar, avsättningar och skul-
der per balansdagen. Balansposterna existerar, är fullständigt redovisade, rätt periodise-
rade samt har värderats enligt principerna i KRL. 

Från och med 2014 finns ett specifikt krav på komponentavskrivning av kommunens ma-
teriella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Kommunen har under 2015 börjat tillämpa 
denna princip på nya investeringar och vad avser skolfastigheter har även justeringar 
gjorts bakåt i tiden. Under 2017 bör kommunen även vidta åtgärder för att anpassa sin 
redovisning av övriga anläggningstillgångar till detta krav. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen är uppställd gällande rekommendation. Analysen visar på att årets 
kassaflöde, till skillnad från föregående år är negativt, -6,9 mnkr (49,8  mnkr). Överens-
stämmelse med övriga delar av årsredovisningen finns. 

Sammanställda räkenskaper 
De sammanställda räkenskaperna är uppställd jämte kommunens räkenskaper och omfat-
tar i stort motsvarande noter. Uppställningen följer god redovisningssed. Däremot saknas 
en kassaflödesanalys för den sammanställda redovisningen. 

Konsolideringen innefattar samtliga de företag som enligt kraven i RKR:s rekommendat-
ion 8.2 Sammanställd redovisning ska ingå. Eliminering av koncerninterna poster har i 
allt väsentligt utförts. 

Tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper 
Årsredovisningen lämnar tillräckliga tilläggsupplysningar och redogör för tillämpade re-
dovisningsprinciper i tillräcklig omfattning. 

3.3.2. 	Revisionell bedönining 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och upprättade enligt god 
redovisningssed. 

2017-03-27 

Bo Rehnberg 	 Per Ståhlberg 

Uppdragsledare 	 Projektledare 

Mars 2017 
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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. 

Revisionsobjekt i granskningen är kommunstyrelsen, socialnämnden samt miljö-, bygg- och 
hälsoskyddsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden har granskats i separat granskning. 

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 2016. 

Metod 

Analys av sammanträdesprotokoll 2016, budget 2016 och bokslut 2016. 
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Granskningsiakttagelser 

2.1 Kammunstyrelsen 
2.2 Socialnämnden 
2.3 Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden 

r -fr 
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2016: 65, 2015: 62, rikssnitt: 
6o år 2016 

Ej måluppfyllelse. Plats 285 
år 2•916 

Ej uppfyllt 

2.1. Kommunstyrelsen 
Fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen har bl.a. reglerats i reglemente, övergripande mål 2016 och budget 2016 

Granskningsiakttagelser 

Kommunstyrelsen har haft ii. sammanträden under år 2016. Kommunstyrelsen har utövat styrning och kontroll genom följande 
bl.a. beslut/ärenden: 

Styrning 
	 Kontroll 

• Revidering av mål- och resursplan 2016 
• Fastställt riktlinjer för rekrytering 
• Medborgarförslag (beredning och beslut) 
• Internkontrollplan 2016 
• Förslag till reglementen för styrelsen och nämnderna 
• Ändrad utskottsorganisation samt förtydligande kring 

arbetsutskottets ansvarsområde 
• Verksamhetsmål för flyktingmottagning 
• Riktlinjer för integrationsinsatser 
• Bostadsförsörjningsprogram 2015-2018 (förslag till kr) 

• Information från verksamheter, bolag och kommunchef 
• Ekonomisk uppföljning 
• Årsredovisning 2015 
• Uppföljning intern kontroll 2015 
• Delårsrapporter 2016 

Sammanfattning av styrelsens mål och måluppfyllelse: 

Medborgare/Kund 
Högre genomsnittligt 
totalindex än riket i SCB:s 
medborgarundersökning 

Utveckling/tillväxt 
Förbättrat näringslivsklimat. 
Bättre placering än loo år 
2019 i Svensk näringslivs 
ranking 

Ekonomi 
Skapa minst fyra interna eller 
externa samarbetsaktiviteter 
som ger positiv ekonomisk 
effekt 

Arbetsgivare 
Vid medarbetarundersökning 
enligt SKL:s HME-modell ska 
genomsnittlig totalindex vara 
högre än riket 

P.g.a. låg svarsfrekvens 
kommer inget resultat 
redovisas år 2016 
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Styrning 

• Internkontrollplan 2016 
• Arbetsmiljöplan 2016 
• Mål- och resursplan 2016-2019 

• Handlingsplan för hälsoundersökningar (barn och unga) 
• Underrättat fullmäktige ang underskott mot budget 
• Sociala utskottets ansvarsområden 
• Riktlinjer för handläggningar kring barn/unga som riskerar 

fara illa 
• Upprättat årshjul för uppföljning inom verksamheterna 
• Plan för tillsyn 

Kontroll 

Årsredovisning socialnämnden 2015 
Löpnade ekonomisk uppföljning 
Verksamhetsuppföljningar 
Rapportering av ej verkställda beslut 
Uppföljning av internkontrollplan 2015 
Delårsrapport per juni 2016 

Sammanfattning av nämndens mål och måluppfyllelse: 

Medborgare/Kund 
Brukarnas nöjdhet ska vara 
hög 

Utveckling/tillväxt 
God service och tryg ghet för 
alla Arvidsjaurbor i alla 
åldrar och livssituationer 

Ekonomi 
Kostnaden per brukare i vård 
och omsorgsboende ska inte 
ligga högre än ijämförbara 
kommuner 

Arbetsgivare 
Minst 8o % av medarbetarna 
ska ha adekvat utbildning 

Ingen analys finns till grund 
för att bedöma 
måluppfyllelse 

[ Uppfyllt. Fler än 8o % år 
2016 

Uppfyllt. 94 % inom 
	

Ingen mätning av 
hemdänst resp. 74 % inom 

	
informationsindex för 

boende är nöjda 
	

kommunens webbplats 
äldreomsorg år 2016 

2.2. Socialnamnden 
Fullmäktiges uppdrag till nämnden har bl.a. reglerats i reglemente, övergripande mål 2016 och budget 2016 

Granskningsiakttagelser 

Nämnden har haft 5 sammanträden under år 2016. Kommunstyrelsen har utövat styrning och kontroll bl.a. genom följande 
beslut/ärenden: 
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2.3. Miljö- bygg och hälsoskyddsnämnden 
Fullmäktiges uppdrag till nämnden har bl.a. reglerats i reglemente, övergripande mål 2016 och budget 2016 

Granskningsiakttagelser 

Nämnden har haft 7 sammanträden under år 2016. Nämnden har utövat styrning och kontroll genom bl.a. följande 
beslut/ärenden: 

Styrning 
	 Kontroll 

• Antagit mål- och resursplan 2016-2018 samt 2017-2019 
• Behovsutredning och tillsynsplan miljö och hälsoskydd samt 

livsmedel 2016-2018 
• Beslut i bygglovsärenden 
• Internkontrollplan 2016 
• Detaljplaneärenden 
• Indexuppräkning av taxor enligt KF beslut 

• Förvaltningschefens rapportering 
• Årsredovisning 2015 
• Uppföljning internkontroll 2015 samt 2016 
• Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
• Redovisning kundundersökning och nämndsmål 2015 
• Redovisning av delegationsbeslut 
• Verksamhetsberättelse per april 2016 
• Delårsrapport per juni 2016 

  

Sammanfattning av nämndens mål och må.luppfyllelse: 

Medborgare/Kund 
Snabb och korrekt service 
med ett bra bemötande. 

Utveckling/tillväxt 
Snabb och effektiv 
myndighetshandläggning. 

Ekonomi 
Tillsyns- och prövnings-
verksamheter ska vara 
kostnadseffektiva 

Arbetsgivare 
Attraktiva arbetsplatser där 
personalen trivs och känner 
att de kan utvecklas. 

Delvis. Kostnadsg raden 
inom verksamheterna 6o-
70% 

Uppfyllt. Bättre HME-index 
än rikssnittet: 87 år 2016 
Rikssnittet 2016: 79. 

Uppfyllt. Bedömning 
baseras på resultat från 
kundenkäter inom bygglov 
samt livsmedels- och 
miljötillsyn 

Uppfyllt. Genomsnittlig 
handläggningstid på 
bygglovsärenden uppgår till 
2.5 veckor. 

Ansvarsgranskning 2016 
	

Arvidsjaurs kommun 
PwC 
	

7 



3 
Ekonomislet resultat 2016 
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1 
3. Ekonomiskt resultat 2016 

Kommunen redovisar ett resultat för 2016 på + 23,2 Mnkr, vilket är en avvikelse mot budget på + 18,2 
Mnkr. Nedan redovisas resultat per styrelse/nämnd 2016 

Netto 
	

Avvikelse 	Kommentar 
budget 	budget 2016 
2016 

Kommunstyrelsen +66,5 Mnkr +37,6 Mnkr • 
• 

Socialnämnden +170,5 Mnkr +3,6 Mnkr • 

• 
• 

Miljö- bygg och 
hälsoskyddsnämnden 

+5,0 Mnkr -0,2 Mnkr • 

• 

Barn - och 
utbildningsnämnden 

+145,8 Mnkr +1,9 Mnkr • 
• 

Projektbidrag har varit större än beräknat 
Mer bidrag kopplat till flyktingmottagning än 
beräknat 

Riktade bidrag från Migrationsverket 
(ensamkommande flyktingbarn) 
Bättre personalplanering 
Minskat behov av hemtjänst 

Negativ avvikelse beror främst på kostnader inom 
räddningstjänst. 
Räddningstjänsten ingår sedan 2016-07-01 under 
kommunstyrelsen 

Uppdragsutbildningar Sandbackaskolan 
Riktade bidrag från Migrationsverket 

I årsredovisning 2016 redovisas måluppfyllelse för kommunens finansiella mål 2016-2019. 4 av 5 mål 
bedöms uppfyllda (grön) medan 1 mål bedöms delvis uppfyllt (gul). Detta mål avser underhåll av 
kommunens fastigheter och anläggningar. Kommunens bedömning av målet grundar sig bl.a. på att det 
eftersatta underhållet på gator och fastigheter uppgår till 5 Mnkr. 
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Revisionell bedörnning 
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I 
4. Revisionell bedömning 
Utifrån genomförd granskning görs följande revisionella bedömningar: 

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

• Kommunstyrelsen, Socialnämnden och Miljö- bygg och hälsoskyddsnämndens kan i rimlig grad 
verifiera att de utövat styrning och kontroll över tilldelade uppdrag år 2016 

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

• Kommunstyrelsens redovisade resultat för år 2016 bedöms endast i begränsad utsträckning vara 
förenligt med de mål för verksamhet och ekonomi som fastställts av uppdragsgivaren 
kommunfullmäktige. Bedömningen baseras på att endast 1 av 4 mål bedöms uppfyllt, 2 mål 
bedöms ej uppfyllda och ett har inte utvärderats. 

• Socialnämndens redovisade resultat för år 2016 bedöms till övervägande del vara förenligt med de 
mål för verksamhet och ekonomi som fastställts av uppdragsgivaren kommunfullmäktige. 
Bedömningen baseras på att 3 av 4 mål bedöms uppfylla och ett har inte utvärderats. 

• Miljö- bygg och hälsoskyddsnämndens redovisade resultat för år 2016 är förenligt med de mål för 
verksamhet och ekonomi som fastställts av uppdragsgivaren kommunfullmäktige. Bedömningen 
baseras på att 3 av 4 mål bedöms uppfylla och 1 mål bedöms delvis uppfyllt. 
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Btlaga: Övergripande mål - måluppfyllelse 2016 

Medborgare/ Utveckling/ 	Ekonomi 
	

Arbetsgivare 
Kund 	tillväxt 

Kommunstyrelsen 	 Ej utvärderat 

Socialnämnden 	 Ej utvärderat 

Miljö- bygg och 
hälsoskyddsnämnden 

  

Barn- och 
	

Ej utvärderat 
	

Ej utvärderat 
	

Ej utvärderat 
utbildningsnämnden 
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Bo Rehnberq 	 Robert Bergman 
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