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Övergripande granskning av gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning 
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. 

På uppdrag av kommunens revisorer 
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Åke Lindberg - -  ---- 	 Ktikael Renberg 
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Bilaga: Revisionsrapport, Övergripande granskning gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning 2017, EY 





Arvidsjaurs kommun 

Övergripande granskning gemensam 
nämnd för utveckling av e-förvaltning 
år 2017 

Mars 2018 

EY 
Building a better 
working world 



Nämndens uppdrag enligt reglementet 

Arvidsjaurs kommun ingår från och med 2013-06-01 tillsammans med Arjeplog, 
Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, 
Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå kommuner i den gemensamma nämnden 
benämnd Gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning. Luleå kommun är 
värdkommun. 

Nämnden har enligt reglementet ansvar gentemot de samverkande parterna för 
sådana särskilda, specificerade uppdrag inom utveckling av e-samhället vilka 
lämnats till nämnden av två eller flera samverkande parter och som nämnden 
accepterat genom särskilt beslut. 

Det huvudsakliga uppdraget ska syfta till att genom samverkan uppnå intentionerna 
i Strategin för e-samhället och bestå av samordning för utveckling inom e-
förvaltning. Med e-förvaltning avses verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning 
som drar nytta av informations- och kommunikationsteknik, kombinerad med 
organisatoriska förändringar, nya kompetenser och utvecklade processer. 

Nämnden ska till fullmäktige i Luleå kommun rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
Rapporteringens omfattning och frekvens styrs av kommunstyrelsen eller 
fullmäktige genom särskilda beslut eller riktlinjer. Nämnden ska vidare som underlag 
till kommunens samlade årsredovisning till kommunstyrelsen lämna 
verksamhetsbeskrivning och jämförelser mellan budget och utfall enligt de 
anvisningar som kommunstyrelsen utfärdar. Samtliga rapporter ska tillställas de 
samverkande parterna vid samma tillfälle. 

Nämnden ska granskas av revisorerna hos var och en av de samverkande parterna. 
Frågan om ansvarsfrihet för nämnden prövas av fullmäktige hos var och en av de 
samverkande parterna. 
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Nämndens arbete under året 

Vi har översiktligt, via nämndens protokoll och verksamhetssummering, granskat 
nämndens arbete under året. Granskningen visar att nämnden har haft 4 
protokollförda sammanträden under året. 

När det gäller nämndens styrning noterar vi att nämnden har: 
Beslutat om budget (1 768 700) för år 2017 (februari). Av budgeten framgår att 
119 000 kr av årets verksamhet finansieras av Arvidsjaurs kommun. 

Beslutat att genomföra gemensam upphandling avseende stöd för införande av 
nya dataskyddsförordningen (februari). 

Beslutat att ge beredningsgruppen i uppdrag att starta en utredning kring 
förutsättningarna för gemensam IT-plattform Norrbotten (februari). 
Godkänt fördelning av kostnader för införande och årlig kostnad för gemensam 
e-tjänstplattform (februari). För Arvidsjaur kommun innebär det en 
engångskostnad på 16 000 kr och en årligt kostnad på 43 000 kr. 
Beslutat att genomföra upphandling av gemensamt diarie- och 
ärendehanteringssystem (september). 

Behandlat verksamhetsplan 2018-2020 (september och december). 
Verksamhetsplanen återremitterades dock för vissa förtydliganden. 

När det gäller nämndens uppföljning noterar vi att nämnden har tagit del av: 
Lägesrapport gemensam e-tjänstplattform (februari och maj). 

Lägesrapport gemensamt verksamhetssystem Räddningstjänsten (maj). 
Lägesrapport aktuellt och pågående (maj, september och december). 
Lägesrapport E-hälsa (september). 

Lägesrapport IT-plattform Norrbotten (september och december). 
Lägesrapport gemensamt stödsystem socialtjänsten Norrbotten (december). 

Vi har även tagit del av verksamhetssummering 2017. I denna lämnas en 
redogörelse för nämndens verksamhet under året. Här anges också att 
verksamheten har bedrivits med ett överskott på 86 tkr. 
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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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