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Grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och beredningen år 2018 

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. 

I vår grundläggande granskning av styrelsen, nämnderna och fullmäktiges fasta beredning 
har det inte framkommit några allvarliga brister. Våra iakttagelser, bedömningar samt de 
utvecklingsområden som vi har uppmärksammat redogörs för i bilaga. 

På uppdrag av kommunens revisorer 

Bilaga: Revisionsrapport, Grundläggande granskning av styrelsen och nämnderna 2018, EY 
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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Arvidsjaurs kommun granskat kom-
munstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, miljö-, bygg, och hälsoskyddsnämnden, social-
nämnden, gemensam nämnd för utveckling av e-förvaltning, gemensam nämnd för drift av 
personalsystem, valnämnden samt mål- och demokratiberedningen i syfte att ge revisorerna 
underlag för ansvarsprövningen. 

Se respektive nämnds avsnitt för iakttagelser bedömning. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Kommunrevisionens uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarspröv-
ningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som 
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisions-
sed. Styrelse och nämnders ansvar för verksamheten regleras bl.a. i kommunallagen 6 kap. 
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 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att be-
döma styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisnings-
system och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande 
granskningen bland annat om frågor avseende hur styrelse och nämnder har: 

• Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som 
styrsignaler till verksamheten 

• Gjort en egen riskanalys 
• Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid 

eventuella avvikelser 
Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

• Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som redo-
visning 

• Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed, samt risker som framkommit i reviso-
rernas risk- och väsentlighetsanalys 2018. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att över-
siktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. Den 
grundläggande granskningen syftar till att 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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Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder. 1 tid avgränsas granskningen 
huvudsakligen till verksamhetsår 2018. Granskningen omfattar inte granskning av säkerhet i 

redovisningssystem. Detta granskar revisorerna istället som en del av redovisningsrevisionen. 

2.3, Genomförande 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser (tex via 
nämndernas protokoll och tillhörande underlag såsom mål- och budgetdokument, ekonomi-
och verksamhetsrapporter, delårsrapporter, bokslut). Därutöver har nämnddialoger genom-
förts. Därefter har granskningen kompletterats med nämndernas utfall för verksamhet och eko-
nomi. 

2.4. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, bedömningar och slutsatser. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och 

förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin 
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. 

1 denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

• Kommunallagen 

• God revisionssed 2018 
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

Kommunspecifik styrmodell 

• Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 

• Reglemente för intern kontroll 
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3. Kommunens styrmodell 

Kommunfullrnäktige har fastställt den nuvarande styrmodellen i "Reglemente för verksam-
hets/ekonomistyrning" under år 2017. Styrmodellen ger en yttre ram för styrningen som gäller 
för styrelser, nämnder och bolag i Arvidsjaur kommunkoncern. Inom denna ram fastställer re-
spektive styrelse och nämnder egna regler för styrning och uppföljning av mål och resurser. 

Det praktiska målarbetet enligt styrmodellen kan delas in i 3 nivåer: 

Nivå 1: Kommunfullmäktige antar övergripande mål som gäller hela kommunkoncer-
nen. De övergripande målen gäller mandatperioden med ett års förskjutning. Varje mål 
har ett fokusområde som kan ändras av fullmäktige under perioden. 

Nivå 2: Varje övergripande mål ska brytas ned till 3-6 mål av styrelse och nämnder för 
den egna verksamheten. Styrelsens och nämndernas mål ska följas upp av fullmäktige. 

Nivå 3: Styrelsens och nämndernas mål ska i sin tur brytas ned till verksamhetsnära 
aktiviteter som ansvarig nämnd eller styrelse följer upp. Hur aktiviteterna ska tas fram 
bestäms inom ansvarig nämnd eller styrelse i samarbete med den egna förvaltningen. 
Varje aktivitet ska ha en fastställd indikator som mäter och kan ge svar om aktiviteten 
utförts och till vilken grad respektive mål uppnåtts. 

Nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges övergripande mål, 
fastställd budgetram och lagstiftning. Vid konflikt mellan ekonomi och verksamhet är det 
ekonomin som utgör gränsen för verksamheten. Styrelse och nämnder ska rapportera sin 
uppföljning av ekonomi och mål i en delårsrapport för perioden januari — augusti och års-
redovisningen. Nämnderna ska vidare göra en månadsvis budgetuppföljning med en jäm-
förelse mellan budget och utfall samt motsvarande period föregående år. Större avvikelser 
ska kommenteras. Kommunstyrelsen ska sedan vid deras sammanträden redovisa kom-
munens samlade budgetuppföljning. 

För att säkerställa att styrelse och nämnder arbetar efter fullmäktiges mål och inriktningar 
på ett ändamålsenligt sätt har fullmäktige år 2015 fastställt "Reglemente för intern kontroll". 
Vidare ska reglementet säkerställa en tillförlitlig rapportering av verksamhet och ekonomi. 

Enligt reglementet har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att det ska finnas 
en god intern kontroll. De ska säkerställa att det finns en organisation för intern kontroll i 
kommunen. Nämnderna har däremot det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhet. Det är nämndernas ansvar att en organisation upprättas och att 
regler samt anvisningar antas för den interna kontrollen. Kommunstyrelsen och nämnden 
ska för varje år anta en internkontrollplan för säkring av nämndens ledning och styrning. 
En skriftlig risk — och väsentlighetsanalys ska ligga tillgrund för internkontrollplanen. 
Internkontrollplanen bör enligt reglementet minst innehålla: 

• Genomförd riskbedömning 
• Valda kontrollmål 
> Vem som ansvarar för att utföra uppföljning och rapportering 
> Till vem uppföljningen ska rapporteras 
> När rapportering ska ske 

Resultatet från internkontrollplanen ska rapporteras till kommunstyrelsen och kommunre-
visorerna i samband med delårsrapporten respektive årsredovisningen. Kommunstyrelsen 
upprättar efter årets slut en sammanfattande rapport av nämndernas uppföljning av intern 
kontroll. 
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9. Gemensam nämnd för drift av personalsystem 

9.1. Nämndens uppdrag enligt reglementet 

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

Den gemensamma nämnden har ansvar för drift av personalsystem i de samverkande kom-
munerna. 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 

9.2. Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi 

9.2.1. lakttagelser 

Styrning av verksamhet 

Vi har översiktligt via protokoll och reglemente, granskat nämndens arbete under året. Gransk-
ningen visar att nämnden har haft 2 protokollförda träffar under året. Utifrån närvarolistor kan 
vi utläsa att en representant från Arvidsjaur har varit närvarande vid varje sammanträde. 

Vid sammanträdet i mars 2018 har nämnden uppmärksammat att samverkansavtalet mellan 
kommunerna går ut i slutet av året. Nämnden beslutade därför att uppdra de samverkande 
kommunernas personalchefer att se över nuvarande avtal och presentera ett förslag på avtal 
för kommande mandatperiod på sammanträdet i oktober. På sammanträdet i oktober har ett 
förslag på samverkansavtal presenterats, varav beslutar att respektive kommuns kommunfull-
mäktige föreslås godkänna det nya avtalet. 

I utvecklingsrapport för 2019-2023 som dock inte behandlats på något sammanträde ännu så 
framgår att nämnden bedriver målarbete i paritet mot Skellefteå kommuns övergripande mål. 
I rapporten står det att nämnden ska ta fram egna mål inom de områden som är mest relevanta 
för nämnden. 

Vi kan inte se att nämnden har haft några nämndmål utifrån Skellefteå kommuns övergripande 
mål under 2018. 

Styrning av ekonomin 

I september 2017 har nämnden antagit internbudget för år 2018 på en total kostnad om 
853 408 kr, varav Arvidsjaur står för 41 892 kr. Ersättningen som respektive kommun lämnar 
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baseras på kostnadsnivåer som vid tidpunkten finns för it-systemdrifttjänsten Personec, 
systemförvaltningskostnad och bankfil. 

1 oktober 2019 har nämnden beslutat om internbudget 2019 på totalt 882 514 kr, varav Arvid-
sjaur står för 41 663 kr. 

9.2.2, Bedömning 

Nämnden har behandlat och godkänt ett nytt samverkansavtal samt antagit internbudget för 
2018 respektive 2019. Utifrån dokumentgranskningen framgår dock att det inte har antagit 
några närnndmål utifrån Skellefteå kommuns fullmäktige övergripande mål, vilket de ska göra 
enligt reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning. Enligt utvecklingsrapport 2019 — 
2023 framgår dock att de ska ta fram egna mål utifrån relevanta områden. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att nämnden delvis har säkerställt en tillräcklig styrning av 
verksamhet och ekonomi. 

9.3. Uppföljning av verksamhet och ekonomi 

9.3.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

Utifrån sammanträdesprotokollen framgår att varje sammanträde börja med uppföljning av fö-
regående sammanträdesprotokoll. Sedan får nämnden information om arbetet inom personal-
området i respektive medlemskommun. 

1 oktober har nämnden behandlat delårsrapport per sista augusti 2018. 1 delårsrapporten följs 
verksamheten upp genom rapporteringen av viktiga händelser under perioden. Där informeras 
om att en Skellefteå kommun har tillsatt en ny personalchef, nytt avtal för den gemensamma 
nämnden förbereds samt det pågår en effektivisering av administrativa rutiner. Fortsatt arbetar 
nämnden med den digitala agendan som innehåller vad som bör digitaliseras. 

1 årsrapporten följer nämnden upp verksamheten genom viktiga händelser under året. Det är 
samma händelser som rapporterades i nämndens delårsrapport. 

Vi kan inte se att alla beslut har tillställts de ingående samverkande kommunerna. Däremot 
kan vi från sammanträdesprotokollet i mars utläsa att beslut om ett nytt samverkansavtal har 
tillställts samtliga av de samverkande kommunernas personalchefer. 

Uppföljning av ekonomi 

1 mars 2018 har nämnden fått en månadsrapport för det ekonomiska utfallet t.o.m. februari 
2018. Arsprognosen visar på en budget i balans. 

1oktober har nämnden behandlat delårsrapport per sista augusti 2018. Prognosen i delårsrap-
porten pekar mot en budget i balans. 
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Arsrapporten för år 2018 visar på ett överskott med 100 tkr. Överskottet består enligt tjänste-
skrivelse på outnyttjad resultatöverföring från år 2017. Nämnden äskar ingen resultatöverföring 
till 2019. 

9.3.2. Bedömning 

Utifrån att nämnden endast haft två sammanträden under året bedömer vi att nämnden har 
säkerställt en tillräcklig uppföljning av verksamhet och ekonomi. 

Nämnden följer upp verksamheten genom en informationspunkt i början av varje samman-
träde. Vidare nämnden fått uppföljning av ekonomin i form av en månatlig budgetuppföljning 
för februari samt delårsrapport t.o.m. augusti. Enligt värdkommunens reglemente för verksam-
hets- och ekonomistyrning ska ekonomin följas upp genom månadsvisa budgetuppföljningar. 
Då nämnden endast träffats två gånger under året och följt upp ekonomin vid båda samman-
träden bedömer vi att de fullföljt kraven i reglementet. 

Vi bedömer därmed att nämnden har säkerställt en tillräcklig uppföljning av verksamhet och 
ekonomi. 

9.4. Nämndens arbete med intern kontroll 

9.4.1. lakttagelser 

Gemensam nämnd för drift av personalsystem har vid sammanträdet i mars 2018 beslutat att 
fastställa en internkontrollplan för 2018. Planen utgår från en riskbedömning utifrån 7 risker 
som värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. De 3 riskerna med störst risktärde har se-
dan valts ut och utgör kontroll aktiviteter i internkontrollplan. lnternkontrollplan består av 3 kon-
troller med utsedd ansvarig, metod för kontroll och hur många gånger kontrollen ska göras. 
internkontrollplan innehåller dock inte specifika instruktioner för hur kontrollerna ska genomfö-
ras eller vid vilken tidpunkt. 

Vid granskningstillfället har inte nämnden ännu hunnit genomföra någon uppföljning av in-
ternkontrollplanen. Vi kan däremot se att nämnden i slutet av mars år 2018 gjorde en uppfölj-
ning av internkontrollplan 2017, det tyder på att nämnden kommer att genomföra en uppfölj-
ning av internkontrollplan 2018. 

9.4.2. Bedömning 

Nämnden har i stort fastställt en internkontrollplan enligt värdkommunens (Skellefteå) riktlin-
jer för intern kontroll. Dock saknas en beskrivning av hur kontrollen ska gå till. Samtliga kon-
troller ska enligt internkontrollplanen genomföras genom stickprov men det framgår inte på 
vilket sätt eller från vilka system stickprovet ska göras. Det framgår inte heller när i tiden det 
ska genomföras, vilket det ska göra enligt riktlinjer för internkontroll. 

Vi bedömer därmed att nämnden i stort har säkerställt en tillräcklig intern kontroll enligt värd-
kommunens riktlinjer. Detta förutsatt att nämnden genomför en uppföljning av internkontroll-
planen och vidtar åtgärder vid upptäckta brister. 
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9.5. Sammanfattande bedömning 

1 vår grundläggande granskning av gemensam nämnd för drift av personalsystem har det inte 
framkommit några väsentliga brister bortsett från att nämnden inte har antagit några mål enligt 
värdkommunens målstyrningsmodell. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnden säkerställt att verksam- 
heten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige be- 
stämt? 

Delvis, nämnden har beslutat om nytt samver-
kansavtal men saknar mål utifrån värdkommunens 
målstyrningsmodell. 

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

Ja, i stort. Förutsatt att nämnden genomför en upp-
följning av interkontrollplan 2018. 

Har nämnden säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och rapportering? Det vill 
säga i enlighet med kraven i kommu- 
nens styrmodell. 

Ja, nämnden har säkerställt en tillräcklig uppfölj-
ning av verksamhet och ekonomi i förhållande till 
nämndens få sammanträden. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi gemensam nämnd för drift av personalsystem 
att: 

Att anta verksamhetsmål utifrån värdkornmunens målstyrningsmodell. 

Specificera hur och när kontroller enligt internkontrollplan ska genomföras. 

Säkerställ att samtliga beslut tillställs de samverkande kommunerna. 
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