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Till 
Fullmäktige i Arvidsjaurs kommun 
Organisationsnummer 212000-2650 

Revisionsberättelse för år 2017 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedning och genom utsedda lekmannarevisorer 
den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i 
verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt 
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts 
med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning 
och ansvarsprövning. 

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Arvidsjaurs 
kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningens interna kontroll i stort har 
varit tillräcklig. 

Vi bedömer att kommunen uppnår kommunallagens krav på ekonomi i balans. 

Vi bedömer att resultaten enligt årsredovisningen sammantaget är förenliga med de 
finansiella mål som fullmäktige uppställt. Mål som ger uttryck för god ekonomisk 
hushållning i ett verksamhetsperspektiv är inte utformade så att utvärdering och 
revison kan ske. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredning samt enskilda ledamöterna i dessa organ. 

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017. 
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Ordförande 

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter. 
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Bilagor: 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse 

De sakkunnigas rapporter 

• Övergripande granskning Kommunstyrelsen 

• Övergripande granskning Socialnämnden 

• Övergripande granskning Barn- och utbildningsnämnden 

• Övergripande granskning Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 

• Övergripande granskning Mål- och demokratiberedningen 

• Övergripande granskning gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning 

• Övergripande granskning gemensam nämnd för drift av personalsystem 

• Granskning av delårsrapport 2017 

• Granskning av årsredovisning 2017 

• Granskning av kommunens miljöarbete 

• Granskning av VA-verksamheten 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i 

• Arvidsjaurs Flygplats AB 

• Arvidsjaurs Energi AB 

• Arvidsjaurhem AB 

• Arvidsjaur Kommunföretag AB 
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Redogörelse för revisorernas granskning år 2017 

Inledning 
I revisorernas uppgifter ingår att bedöma om den kommunala verksamheten bedrivs 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen, 
nämnder och fullmäktigeberedning är tillräcklig. Revisorerna granskar också, genom 
lekmannarevisorerna, verksamheten i de kommunägda bolagen. 

Vidare ska revisorerna årligen avge en revisionsberättelse med ett uttalande 
huruvida ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, facknämnderna, fullmäktigeberedning 
och förtroendevalda tillstyrks eller ej. 

Berättelsen ska också innehålla en redogörelse för den revision som bedrivits under 
året. Syftet med denna redogörelse är att den ska utgöra underlag till 
revisionsberättelsen och ge en bild av genomförd revision. Revisionsrapporter har 
löpande under året delgivits kornmunstyrelse, nämnder och bolag som berörts av 
revisionens granskning. Rapporterna har även tillsänts kommunfullmäktiges 
presidium. 

Planering och urval av granskningsinsatser 
Valet av granskningsinsatser grundar sig på en analys som utgår från en helhetssyn 
på kommunen, där risk och väsentlighet samt tidigare års granskningsresultat varit 
vägledande. Utöver de fördjupade granskningsinsatser som denna analys motiverat 
har så kallad "årlig granskning" av kommunstyrelsens och nämndernas ledning, 
styrning och kontroll, delårsrapport och årsredovisning genomförts. 

Genomförda revisionsinsatser: Grundläggande granskning 

Övergripande granskning av kommunstyrelsen, nämnderna och 
fullmäktigeberedningen 
För att möjliggöra en effektiv revision har en översiktlig granskning genomförts av 
styrelse, nämnder och fullmäktigeberedning. Vi har kontrollerat de beredande och 
verkställande organens aktiva åtgärder för att leda, styra, följa upp och kontrollera sin 
verksamhet och ekonomi i enligt med kommunfullmäktiges anvisningar. 

Granskningen visar att kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktigeberedningens 
ansvarsutövande i stort varit tillräcklig under år 2017. Vi har för någon eller flera 
nämnder sammantaget noterat följande huvudsakliga utvecklingsområden: 

• Beslut om internbudget. 
• Måluppfyllelse (verksamhetsmål). 
• Prognoser av ekonomiskt utfall under pågående verksamhetsår. 
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• Prognoser av måluppfyllelse för fastställda verksamhetsmål. 
• Kompletterande regler och anvisningar samt utbildning i intern kontroll. 

Redovisning 
Kommunen är redovisningsskyldig enligt lag om kommunal redovisning. Enligt lag om 
kommunal redovisning ska årsredovisningens och delårsrapportens 
förvaltningsberättelse innehålla en utvärdering av målen för god ekonomisk 
hushållning. Enligt kommunallagen ska revisorerna bedöma om resultatet i 
delårsrapport och årsredovisning är förenligt med de mål om god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige beslutat om. 

Redovisningsrevisionen har inriktats på att bedöma om kommunen följer lag om 
kommunal redovisning och övriga krav på god redovisningssed samt om målen för 
god ekonomisk hushållning uppnåtts. 

Delårsrapport 2017-08-31 
Kommunen ska enligt redovisningslagen upprätta minst en delårsrapport. 1 
granskningen gör vi följande bedömningar: 

• Det inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens 
delårsrapport är upprättad i strid med lagens krav eller god redovisningssed i 
övrigt. 

• De redovisade finansiella utfallen är delvis förenliga med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning och kommunen efterlever kommunallagens krav 
på en ekonomi i balans. 

• Om de redovisade verksamhetsutfallen är förenliga med fullmäktiges mål för 
god ekonomisk hushållning, låter sig inte bedömas. 

• Kommens resultatprognos bedöms som osäker. Till kommande år bör 
regler/kalkylmetoder utarbetas och användas för att säkrare prognoser ska 
kunna tas fram. 

Arsredovisning 2017 
Granskningen visar att årsredovisningen i allt väsentlig redogör för utfallet av 
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen samt att 
årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är 
upprättad enligt god redovisningssed. 

Utvärdering av fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning 
Fullmäktiges finansiella mål för god ekonomisk hushållning utvärderas i förvaltnings-
berättelsen. Vi bedömer att utfallen sammantaget är förenliga med målen. 

Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är inte utformade så att 
utvärdering och revision av dessa kan ske. Vi avstår därför att göra en bedömning av 
om verksamhetens utfall är förenligt med en god ekonomisk hushållning. 

Balanskrav 
Kommunen har en resultatutjämningsreserv, inga historiska balanskravsunderskott 
att återställa och årets balanskravsresultat uppgår till 4,6 mnkr. Kommunen uppfyller 
därmed kommunallagens krav på en ekonomi i balans. 
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Med anledning av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen i kommande år 
rapportering särredovisa jämförelsestörande poster på ett tydligare sätt och göra 
ekonomiska analyser exklusive dessa poster. Till kommande år bör också 
dokumentationen av årsredovisningens underliggande bokslut förbättras. 

Granskning av de kommunala bolagen 
Fullmäktige har, ur gruppen av kommunens revisorer, utsett lekmannarevisorer i 
kommunens bolag. Granskningens inriktning och omfattning har skett utifrån en 
bedömning av risk och väsentlighet. Årets granskning har inriktats på bolagens 
styrning, uppföljning och kontroll med utgångspunkt från kommunfullmäktiges 
direktiv. 

Granskningsresultatet har dokumenterats i granskningsredogörelser som tillsänts 
bolagen. Granskningen visar att det varierar i vilken utsträckning bolagen styr och 
följer upp utifrån ägarens anvisningar. Samtliga bolag, med undantag från Arvidsjaur 
Energi AB, behöver inleda ett strukturerat arbete med intern kontroll, enligt ägarens 
anvisningar. 

Genomförda revisionsinsatser: Fördjupade granskningar 

Kommunens VA-verksamhet 
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens VA-verksamhet med syftet 
att bedöma huruvida kommunens underhåll av VA-nätet är tillräckligt eller om det 
innebär risker för kommunen i ett ekonomiskt och verksamhetsmässigt perspektiv. 
Efter genomförd granskning bedömer vi att den interna kontrollen vad gäller VA-
verksamheten i huvudsak är tillräcklig. 

Kommunens miljöarbete 
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har ett ändamålsenligt 
arbete inom miljö- och hållbarhetsområdet. Granskningen avgränsades till 
Kommunstyrelsen och Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden. Efter genomförd 
granskning bedömer vi att kommunen i huvudsak har ett ändamålsenligt arbete inom 
miljö- och hållbarhetsområdet. 
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