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Övergripande granskning av gemensam nämnd för drift av personalsystem år 
2017 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga 
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God 
revisionssed. Även verksamheten i de gemensamma nämnderna ska granskas. 

Enligt God revisionssed ska granskningen bl.a. ge underlag för att bedöma och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll. 

Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig karaktär. 

Vår sammanfattande bedömning, utifrån genomförd granskning, är att nämndens styrning, 
uppföljning och kontroll har varit tillräcklig under året. 
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Nämndens uppdrag enligt reglementet 

Arvidsjaurs kommun ingår från och med 2009-11-01, tillsammans med Malå, 
Norsjö och Skellefteå kommuner i den gemensamma nämnden benämnd 
Gemensam nämnd för drift av personalsystem. Skellefteå är värdkommun. 

Den gemensamma nämnden har ansvar för drift av personalsystem i de 
samverkande kommunerna. 

Utöver vad som följer av lag skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i 
enlighet med reglementet och samverkansavtalet, samt inom de ekonomiska 
ramar som beviljats för samarbetet. 

Nämnden ska till respektive kommunfullmäktige i de samverkande 
kommunerna, i enlighet med de intervaller som värdkommunen beslutar, 
rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen 
är. 

Nämnden skall samråda med berörda nämnder i de samverkande 
kommunerna samt med myndigheter och med enskilda organisationer. 
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Nämndens arbete under året 

Vi har översiktligt, via nämndens protokoll, granskat nämndens arbete under 
året. Granskningen visar att nämnden har haft 2 protokollförda sammanträden 
under året. 

När det gäller nämndens styrning noterar vi att nämnden har: 
Godkänt utvecklingsrapport 2018 — 2022 (mars). 
Fastställt internbudget 2017 (mars). 

Fastställt den slutliga årliga kostnaden för år 2016 för Arvidsjaurs, Malå, 
Norsjö och Skellefteå kommuner. Kostnaden för Arvidsjaurs kommun 
fastställs till 201 290 kronor (mars). 
Fastställt internkontrollplan 2017 (mars). 

Fastställt internbudget 2018 (september). 

När det gäller nämndens uppföljning noterar vi att nämnden har mottagit: 
Information från arbetet på personalområde i Skellefteå kommun (mars och 
september) 
Information från arbetet på personalområde i Arvidsjaurs kommun (mars 
och september) 

Information från arbetet på personalområde i Malå kommun (mars och 
september) 

Information från arbetet på personalområde i Norsjö kommun (mars och 
september) 

Rapport avseende nya avtal mellan de samverkande kommunerna (mars 
och september). 

Redovisning av delegationsbeslut (mars och september). 
Godkänt delårsrapport 2017 (september). 
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Sammanfattande bedömning 

Utifrån vår översiktliga granskning är vår sammanfattande bedömning att 
nämndens styrning, uppföljning och kontroll i stort har varit tillräcklig under år 
2017. 
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