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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. 

Enligt God revisionssed ska granskningen ge underlag för att bedöma styrelsens och 
nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, samt måluppfyllelse. 

Granskningen har till sin omfattning varit av översiktlig karaktär. 

Vår sammanfattande bedömning, utifrån genomförd granskning, är att 
Kommunstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll i stort är tillräcklig. Vi har dock 
noterat följande utvecklingsområden: 

• Intern kontroll: a) Kompletterande anvisningar, b) beslut om eventuell 
utbildning samt c) utvärdering av den interna kontrollen i kommunen. 

• Prognostisering av måluppfyllelse (verksamhetsmål) i delårsrapport. 

Styrelsens måluppfyllelse bedömer vi som låg då inget av styrelsens målsättningar 
uppnåtts under året. 

På uppdrag av kommunens revisorer 

741y, A 
ikael Renberg 

Revisionens vice ordförande 

Bilaga: Revisionsrapport, Övergripande granskning Kommunstyrelsen 2017, EY 
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Inledning 

Granskningens bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge 
kommunfullmäktige underlag till den 
årliga ansvarsprövningen. 

Enligt kommunallagen 9 kap. 9 § ska 
revisorerna årligen granska all 
verksamhet som bedrivs inom 
nämndernas verksamhetsområden i 
den omfattning som följer av God 
revisionssed. Styrelse och nämnders 
ansvar för verksamheten regleras bl.a 
i kommunallagen 6 kap. 7 §. Där 
framgår att nämnderna ska se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med 
de mål och riktlinjer som fullmäktige 
bestämt, att den interna kontrollen är 
tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. 

Enligt God revisionssed ska 
granskningen ge underlag för att 
bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, samt 
måluppfyllelse. 

Syfte och kontrollmål 

Syftet med granskningen är att ge 
revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att 
översiktligt granska all verksamhet. 
Granskningen ska besvara följande 
revisionsfrågor: 

>  Har styrelsen säkerställt att 
verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige bestämt? 

>  Har styrelsen säkerställt en 
tillräcklig intern kontroll? Det vill 
säga i enlighet med kraven i 
kommunallagen samt kommunens 
styrmodell. 

>  Har styrelsen säkerställt en 
tillräcklig uppföljning och 
rapportering? Det vill säga i enlighet 
med kraven i kommunens 
styrmodell. 
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Ko mmunfullm äktiges 
mål: 

God ekonomisk 
hushållning 

Fokusområde: 

Samverkan, effektivitet och 
koncerntänkande 

Kommunfullmäktiges styrdokument 

Mål- och resursplan 2017 
Antaget av KF: februari 2017 

Innehåll: Fullmäktiges vision och mål för nämndernas verksamhet och 
ekonomi. 

MEDBORGARE 
KUND 

Kommunfullmäktiges 

Enzagerade och nöjda 
medborgare och kunder 

Fokusomräde: 

Urveckla naedborgar-; 
kunddialog 

UTVECKT...EKG 
TILLVÄXT 

Kommunfulhnäktiges 

Långsiktig hållbar 
utveckline 

Fokusormåde: 

Underlätta  för  näringsliv 
och  företagaude 

MEDARBETARE 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Attraktiv arbetsgivare 

Fokusområde: 

Kompetensförsörjuing 

Arbetsmiljö 

Reglemente för intern kontroll 
Antaget av KF: juni 2015 

Innehåll: Anvisningar för nämndernas 
arbete med sin interna kontroll. 

Regler för verksamhets- och 
ekonomistyrning 

Antaget av KF: november 2015, rev 
juni 2017 

Innehåll: Anvisningar för nämndernas 
styrning  och återrapportering. 
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Kommunstyrelsens styrning 

Fullmäktiges 
anvisning 

Vart och ett av 
fullmäktiges 
övergripande mål bryts 
ned till 3-6 mål för 
nämnden. 
Dokumentera mål, 
aktiviteter och mätetal i 
Mål- och resursplan 
(november). 
Reglemente för 
verksamhetsiekonomis 
tyrning. 

Besluta om budget 
(november). 
Reglemente för 
verksamhetsiekonomis 
tyrning. 

Kommunstyrelsens åtgärder 

Mål- och resursplan 2018-2020 för styrelsens 
verksamhet har fastställts i juni 2017. Denna 
innehåller sammanlagt fyra mål som utgår från 
fullmäktiges fyra övergripande perspektiv. 

Förslag till kommunövergripande Mål- och 
resursplan 2018-2020 har behandlats av styrelsen i 
november 2017. 

Styrelsen har i februari 2017 beslutat föreslå 
fullmäktige en revidering av resultatbudget i 
kommunövergripande mål- och resursplan 2017- 
2019. 

Kommunövergripande Mål- och resursplan 2018- 
2020, som behandlats av styrelsen i november 
2017, innehåller en driftbudget på ramnivå. 

Internbudget 2017 har fastställts av styrelsen i mars 
2017. 

Internbudget 2018 har fastställts av styrelsen i 
februari 2018. 
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Kommunstyrelsens interna kontroll 

Fullmäktiges anvisning 

Besluta om regler och anvisningar 
för den interna kontrollen, inkl 
arbetet med planering, 
rapportering och hur brister ska 
åtgärdas. 
Reglemente för intern kontroll. 

Besiuta hur anställda ska utbildas 
i vad intern kontroll innebär. 
Reglemente för intern kontroll. 

Anta en årlig internkontrollplan. 
Reglemente för intern kontroll. 

Följa upp internkontrollplanen och 
rapportera resultatet i samband 
med delårsrapport och 
årsredovisning. Styrelsen ska 
även, utvärdera kommunens 
samlade system för intern kontroll. 
Reglemente för intern kontroll. 

Kommunstyrelsens åtgärder 

Vi kan inte se att styrelsen formellt 
beslutat om några kompletterande 
regler och anvisningar för den interna 
kontrollen. 

Vi kan inte se att styrelsen formellt 
beslutat hur anställda ska utbildas i vad 
intern kontroll innebär. Vid vår intervjuer 
uppges att vissa informationsinsatser 
genomförts i samband med kontroller av 
avtalstrohet. 

Styrelsen har i mars antagit intern-
kontrollplan för 2017. internkontrollplan 
för år 2018 har antagits i november 
2017 och reviderats i februari 2018. 

Styrelsen har i februari 2018 informerats 
om resultatet av 2017 års genomförda 
kontroller i styrelsens verksamhet. 
Resultatet av styrelsens internkontroll 
återfinns inte i delårs- eller 
årsredovisning. Styrelsen informeras, i 
viss utsträckning, via årsredovisning om 
barn- och utbildningsnämndens samt 
miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämndens 
arbete med intemkontroll. Vi kan inte se 
att styrelsen har utvärderat kommunens 
samlade system för intern kontroll. 
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Kommunstyrelsens uppföljning och 
återrapportering 

Fullmäktiges anvisning 

Överlämna delårsrapport med 
bl.a. helårsprognos, enligt 
särskilda anvisningar. 
Reglemente för verksamhets/ 
ekonomistyrning. 

Överlämna årsredovisning 
med bl.a. måluppfyllelse och 
ekonomiskt utfall, enligt 
särskilda anvisningar. 
Reglemente för verksamhets/ 
ekonomistyrning. 

Månatlig budgetuppföljning 
Reglemente för verksamhets/ 
ekonomistyrning. 

Kommunstyrelsens åtgärder 

Delårsrapport för styrelsen och koncernen 
har godkänts i oktober 2017. Denna 
innehåller prognos av styrelsens ekonomiska 
utfall. Prognos av måluppfyllelse sker för ett 
av styrelsens fyra verksamhetsmål. 

Arsredovisning 2017 har godkänts av 
styrelsen  i  mars 2018. Denna innehåller 
information om ekonomiskt utfall och mål-
uppfyllelse för tre av fyra verksamhetsmål 

Styrelsen har under året erhållit regelbunden 
ekonomiuppföljning. Följande prognoser har 
lämnats under året: 
Maj + 64 tkr. 
Jun + 64 tkr. 
Okt + 2 mnkr. 
Nov + 2,2 mnkr. 

Övriga noteringar: Styrelsen erhåller kontinuerlig information om aktuella 
frågor i kommunen (från verksamhetsansvariga, kommunchef och 
ordförande) och bolagen (AKABs VD). 

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att, enligt Kommunallagens 6 kap. §1, 
ha uppsikt även över gemensamma nämnders verksamhet. De 
gemensamma nämnder Arvidsjaur är medlem i är: 

• Gemensam nämnd för drift av personalsystem (värdkommun Skellefteå). 

• Norrbottens E-nämnd (värdkommun Luleå). 
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Kommunstyrelsens måluppfyllelse och 
resultat 

Fullmäktiges anvisning 

Fullmäktiges fastställda 
övergripande mål (som brutits 
ned av nämnden). 
Reglemente för 
verksamhets/ekonomistyrning. 

Ekonomiskt utfall. 
Reglemente för 
verksamhets/ekonomistyrning. 

Kommunstyrelsens måluppfyllelse o 
resultat 

3 av 4 fastställda mål utvärderas i 
årsredovisningen. 
Av de 3 mål som utvärderats har inget mål 
nått måluppfyllelse. 

Medborgare 
/Kund 

Utveckling 
/Tillväxt 

Ekonomi Arbetsgiv-
are 

- 

Styrelsen redovisar ett överskott på 
+ 10 969 tkr för år 2017. 

Arsredovisningen innehåller ingen 
orsaksanalys av styrelsens ekonomiska 
utfall. 
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Sammanfattande bedömning 

Revisionsfråga 

Har nämnden säkerställt 
att verksamheten bedrivs i 
enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige 
bestämt? 

Har nämnden säkerställt 
en tillräcklig intern 
kontroll? Det vill säga i 
enlighet med kraven i 
kommunallagen samt 
kommunens styrmodell. 

Har nämnden säkerställt 
en tillräcklig uppföljning 
och rapportering? Det  vill 

säga i enlighet med 
kraven  i  kommunens 
styrmodell. 

Bedömning 

Vår bedömning är att styrelsen i tillräcklig grad 
styrt verksamhet (via målsättningar enligt 
fullmäktiges direktiv) och ekonomi (intern-
budget). Vi bedömer dock att styrelsens 
måluppfyllelse för verksamheten är bristande då 
inget av styrelsens mål har uppfyllts. 

Vår bedömning är att styrelsen delvis säkerställt 
en tillräcklig intern kontroll. De avvikelser från 
fullmäktiges riktlinjer som noterats är: 
• Beslut om kompletterande anvisningar för 

den interna kontrollen. 
• Vi kan inte styrka att styrelsen får information 

om resultatet av socialnämndens kontroller. 
• Styrelsen har inte utvärderat kommunens 

samlade system för intern kontroll. 
Vi  bedömer sammantaget att styrelsen behöver 
utförligare information från nämnderna för att 
kunna bedöma hur kommunens samlade 
system för intern kontroll fungerar. 

Vår bedömning är att styrelsen i stort säkerställt 
en tillräcklig uppföljning och rapportering. De 
avvikelser från fullmäktiges direktiv som 
noterats är: 
• Bristande prognostisering och redovisning av 

måluppfyllelse  i  delårs- och årsredovisning. 
Vi rekommenderar även styrelsen att utveckla 
de ekonomiska prognoserna samt att 
komplettera uppföljningen av ekonomin i 
årsredovisning med en orsaksanalys. 
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