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Arvidsjaurs kommun 
Fullmäktiges presidium 
Socialnämnden 

Övergripande granskning av Socialnämnden 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. 

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 
Socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll i stort är tillräcklig. Vi har dock 
noterat följande utvecklingsområden: 

• Kompletterande anvisningar samt beslut om eventuell utbildning i intern 
kontroll. 

• Beslut om detaljbudget. 
• Prognostisering av måluppfyllelse (verksamhetsmål) i delårsrapport samt 

prognostisering av ekonomiskt utfall under pågående verksamhetsår. 

Nämndens måluppfyllelse bedömer vi som delvis tillfredsställande då 2 av nämndens 
4 målsättningar uppnåtts under året. 

Bilaga: Revisionsrapport, Övergripande granskning Socialnämnden 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 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. 
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Fokusomrade: 

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 
K.U.ND 

Kommunfullmäktiges 
mål: 

Engagerade och nöjda 
medi)O-r2are och kunder 

Fokusområde: 

Utveckla medborgar-i 
kunddialog 

UTVECKLING 
TILLVÄXT 

Kommunfullmäktiges 

Långsiktig hållbar 
utveckling 

Fokusområde: 

Underlätta för näringsliv 
och företagande 

AIEDARBETARE 

Kommunfulhnäktiges 
mål: 

Attraktiv arbetsvare 

Fokusområde: 

Kompetensförsörjning 

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 återrappodering. 
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Nämndens 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 
verksamhets/ekonomisty 
ming. 

Besluta om budget 
(november). 
Reglemente för 
verksamhets/ekonomisty 
ming. 

Nämndens åtgärder 

Nämnden har i april 2017 lämnat förslag till mål-
och resursplan 2018-2020 till styrelsen. 

Nämnden har i september reviderat mål- och 
resursplan för 2018-2020 och i december godkänt 
mål- och resursplan för år 2018-2020. 

Planen innehåller sammanlagt fyra mål som utgår 
från fullmäktiges fyra övergripande perspektiv. 
Den innehåller även en aktivitetsplan. 

Vi kan inte styrka att nämnden har fastställt en 
budget i balans för år 2017. 
Internbudget 2017 har behandlats av nämnden i 
mars 2017 och nämnden beslutade vid detta 
tillfälle att informera styrelsen om att nämndens 
budget för 2017 är underfinansierad. 
Nämnden beslutar i april 2017 att nämnden inte 
kan upprätta en budget i balans för 2017. 
Nämnden har i maj begärt tilläggsanslag på 4 650 
tkr underskott för placeringar av barn, unga samt 
vuxna missbrukare. 
Nämnden har i september hos fullmäktige begärt 
utökad budget om 5 mnkr för år 2018. 
Den mål- och resursplan som fastställts av 
nämnden i december innehåller en driftbudget för 
styrelsens verksamheter 2018. 
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Nämndens 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. 

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

Anta en årlig internkontrollplan. 
Reglemente för intern kontroll. 

Följa upp internkontrollplanen. 
Reglemente för intern kontroll. 

Rapportera resultatet till 
kommunstyrelsen i samband 
med delårsrapport och 
årsredovisning. 
Reglemente för intern kontroll. 

Nämndens åtgärder 

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

Vi kan inte se att nämnden formellt 
beslutat hur anställda ska utbildas i vad 
intern kontroll innebär. Vid vår intervjuer 
uppges att intern kontroll diskuteras vid 
ledningsgruppsmöten och att chefer 
informerats om arbetet med intern kontroll. 

Nämnden har i mars fastställt intern-
kontrollplan för år 2017. Internkontrollplan 
för år 2018 har fastställts i mars 2018. 

Nämnden har i mars 2017 följt upp intern-
kontrollplanen för år 2016. 
1 maj följs två kontrollmoment för år 2017 
upp. Nämnden har vidare i september och 
i december följt upp några kontrollmoment 
i internkontrollplanen. 

Nämnden har i september, vid samma 
möte som delårsrapport behandlats, god-
känt uppföljning av internkontrollplan. 1 
protokollet anges att nämndens uppfölj-
ning expedieras till styrelsen. Vi kan inte 
se att resultatet av nämndens interna kon-
troll återfinns i delårs- och årsredovisning 
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Nämndens 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. 

Nämndens åtgärder 

Nämnden har i september godkänt 
delårsrapport 2017. Denna innehåller 
prognos av nämndens ekonomiska 
utfall samt prognos för nämndens fyra 
verksamhetsmål. 

Arsredovisning 2017 har godkänts i 
mars 2018. Denna innehåller 
information om nämndens ekonomiska 
utfall samt måluppfyllelse för 
nämndens fyra verksamhetsmål 

Nämnden har under året erhållit 
regelbunden ekonomiuppföljning. 
Följande prognoser har lämnats under 
året: 
maj  -  5,300 tkr, 
sep + 1 684 tkr, 
dec  -  4 234 tkr. 

Övriga noteringar: Protokollgranskning visar att nämnden erhåller 
kontinuerlig verksamhetsuppföljning. Under året har nämnden tex följt upp; 
äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, avdelningen för 
funktionshindrade, personalpoolen samt budget- och skuldrådgivningen. 
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Nämndens måluppfyllelse och resultat 

Fullmäktiges anvisning 

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

Ekonomiskt utfall. 
Reglemente för 
verksamhets/ekonomistyrning. 

Nämndens måluppfyllelse o resuitat 

Samtliga 4 fastställda mål utvärderas i 
årsredovisningen. 2 mål har nått 
måluppfyllelse. 

Medborgare 
/Kund 

Utveckling 
fTillväxt 

Ekonomi 

 

Arbetsgiv-
are 

    

Nämnden redovisar, enligt 
årsredovisningen, ett överskott på + 305 
tkr för år 2017. Av orsaksanalysen framgår 
att nämnden erhållit större intäkter än 
planerat från Migrationsverket. 
Avdelningen för funktionshindrade 
redovisar ett stort överskott bl.a. pga 
intäkter som är hänförliga till år 2016. 
Äldreomsorgen redovisar underskott på  -  3 
594 tkr. 
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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 nämnden i 
tillräcklig grad styrt sin verksamhet (via 
målsättningar enligt fullmäktiges 
direktiv). Nämnden har år 2017 inte på 
ett tillräckligt vis styrt sin ekonomi då 
nämnden inte fastställt en balanserad 
budget. Nämnden har dock inför 2018 
fastställt en detaljbudget i balans. 
Nämnden uppvisar för år 2017 ett 
positivt ekonomiskt resultat och 
uppfyller två av fyra mål för 
verksamheten. 

Vår bedömning är att nämnden i stort 
säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 
De avvikelser från fullmäktiges riktlinjer 
som noterats är: 
• Beslut om kompletterande 

anvisningar för den interna 
kontrollen. 

Vår bedömning är att nämnden i stort 
säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering. Vi bedömer dock att 
nämndens prognoser av det 
ekonomiska utfallet behöver förbättras. 
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