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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 verksarnhetsområden 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. I 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. 

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: 

▪ Kommunallagen 

• God revisionssed 2018 

• Kommunfullmäktiges mål och uppdrag 

• Kommunspecifik styrm odell 

• Reglemente för verksamhets- och ekonomistyrning 

• Reglemente för intern kontroll 
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3. Kommunens styrmodell 
Kommunfullmäktige har fastställt den nuvarande styrmodellen i "Reglemente för verksam-
hetstekonomistyrning" 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 nännndernas 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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4. Granskningsresultat Kommunstyrelsen 

4.1. Nämndens styrning av verksamhet och ekonomi 

4.1.1. lakttagelser 

Styrning av verksamheten 

Den 7 juni 2017 har kommunstyrelsen antagit mål och resursplan för 2018 — 2020. I mål och 
resursplanen för 2018-2020 har styrelsen fastställt totalt 9 mål utifrån kommunfullmäktiges 
mål och inriktningar. De har även fastställt bedömningsintervaller för att bedöma graden av 
måluppfyllelse. Samtliga mål är uppföljningsbara och mätbara utifrån beslutade bedömnings-
intervall. De beslutade målen är följande: 

KF-mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder. 

• Styrelsens mål: 
1. Växeln: Minst 90 % svarsfrekvens i växeln. 
2. Stadsnät: Kundnöjdhet lägst 4 på 5-gr. Skala. 
3. Medborgarundersökning: Rikets snitt. 

KF-mål: Långsiktig hållbar utveckling. 

> Styrelsens mål: 
1. Minst två större näringslivsträffar med fokus på tillväxt med konkreta uppg. 

Till AK och näringsliv. 
2. Klättra minst 10 platser på Svenskt näringslivs ranking. 

KF-mål: God ekonomisk hushållning. 

Styrelsens mål: 
1. Skapa minst två interna eller externa samarbetsaktiviteter som ger positiv 

ekonomisk effekt. 
2. Besparing upphandling minst 1 — 20%. 
3. Minska inköp utanför avtal med minst 90 %. 

KF-mål: Attraktiv arbetsgivare. 

• Styrelsens mål: 
1. Vid medarbetarundersökning enligt SKL:s HME-modell ska genomsnittligt 

totalindex vara högre än riket. 

Enligt kommunchef når den politiska styrningen ut i verksamheterna. De flesta av de övergri-
pande målen bryts ner till verksamhetsspecifika mål som styr arbetet. Men det är inte samtliga 
övergripande mål som bryts ned, t.ex. det övergripande målet "attraktiv arbetsgivare" berör 
alla verksamheter men det är inte samtliga som brutit ned det till verksamhetsspecifika mål. Vi 
har däremot inte tagit del av någon dokumentation över de verksamhetsspecifika målen. 

Kommunstyrelsen har den 5 juni 2018 antagit en preliminär mål- och resursplan för 2019 — 
2021. Styrelsen har antagit totalt 8 mål utifrån fullmäktiges övergripande mål och inriktningar. 
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Vidare har styrelsen specificerat bedömningsintervaller för att bedöma graden av måluppfyl-
lelse. 

Styrning av ekonomin 

Den 6 februari 2018 antog styrelsen internbudget för 2018. Den totala budgeterade nettokost-
naden för kommunstyrelsen och fullmäktiges verksamheter uppgår till 75 286 tkr, vilket är inom 
tilldelad gemensam ram. 

1 oktober 2018 blev kommunstyrelsen ålagd ett sparbeting om 6 400 tkr för år 2019. Styrelsen 
har därefter fått ta del av arbetsutskottets förslag till besparingsåtgärder i olika avdelningar 
samt risk och konsekvensanalys utifrån besparingsåtgärderna. Kommunstyrelsen beslutade i 
november 2018 att anta arbetsutskottets besparingsåtgärder med tillägget att 3 verksamheter 
skulle bibehållas. Den totala budgeterade nettokostnaden i internbudgeten uppgår till 72 040 
tkr och avser både kommunstyrelsen och fullmäktige. Internbudgeten förhåller sig inom styrel-
sens och fullmäktiges totala ram. 

4.1.2. Bedömning 

Kommunstyrelsen har brutit ned fullmäktiges övergripande mål till mål för den egna verksam-
heten. Målen har beslutade indikatorer och bedörnningsintervall, vilket gör dem till stor del 
mätbara och uppföljningsbara. Enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning ska varje 
övergripande mål brytas ned till 3 — 6 mål för den egna styrelsen. Kommunstyrelsen har endast 
brutit ned 2 av fullmäktiges övergripande mål till 3 egna mål medan de andra 2 övergripande 
målen brutits ned till 1 respektive 2 mål. Styrelsen har därmed inte brutit ned de övergripande 
målen i den omfattning som krävs enligt reglementet. 
Sedan ska styrelsens mål i sin tur brytas ned i verksamhetsnära aktiviteter. Enligt uppgifter 
från kommunchefen bryts flera av målen ner i verksamhetsnära aktiviteter men inte alla. 

Vidare har styrelsen har antagit internbudget för respektive år. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen till övervägande del har säkerställt att verksamheten bedrivs 
i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer. 

4.2. Nämndens uppföljning av verksamhet och ekonomi 

4.2.1. lakttagelser 

Uppföljning av verksamhet 

Kommunstyrelsen har den 9 oktober 2018 behandlat delårsrapporten för perioden jan — aug 
2018. 1 delårsrapporten redovisas måluppfyllnad med hjälp av bedömningsintervall. Det är 
dock endast 4 av de 9 beslutade nämndmålen som redovisas. Av de 4 målen som redovisas 
kan inte 3 av målen mätas eftersom statistik inte fanns tillgänglig vid tillfället. Vi noterar vidare 
att det inte är exakt samma mål som följs upp i delårsredovisning som de beslutade i mål och 
resursplan 2018-2020. Till exempel är det beslutade målet för långsiktig hållbar utveckling 
följande, " Klättra minst 10 platser på Svenskt näringslivs ranking". 1 delårsrapporten är målet 
istället "Förbättra näringsklimatet så att Arvidsjaurs kommun år 2019 i Svenskt Näringslivsran-
king har en placering bättre än 100". 
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Det enda målet vars måluppfyllelse prognostiseras i delårsrapporten har markerats gult, vilket 
indikerar att målet prognostiseras att endast delvis bli uppfyllt. Vi noterar att även detta mål 
har ändrats jämfört med mål- och resursplanen, även bedömningsintervallet har ändrats. I mål 
och resursplan var målet formulerat enligt följande, "Skapa minst två interna eller externa sam-
arbetsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt" med ett bedömningsintervall utifrån antal 
träffar. I delårsrapporten har målet ändrats till "Skapa minst fyra interna eller externa samar-
betsaktiviteter som ger positiv ekonomisk effekt" med ett bedömningsintervall utifrån med eko-
nomiskt utfall. 

I årsredovisningen följs samtliga 4 nämndmål upp med hjälp av färgskala och kommentarer 
om uppfyllelsen. Vi noterar att målen är formulerade som i delårsrapporten och skiljer sig där-
med från de beslutade mål. Vi kan utläsa att 3 av målen är markerade gula, vilket innebär att 
de delvis blivit uppfyllda. Det 4:e målet är markerat rött och därmed inte uppfyllt. Målet som 
inte blivit uppfyllt är målet en bättre placering än 100 i svenskt näringslivs ranking. Arvidsjaur 
blev rankade 280, vilket är en försämring mot föregående år med en placering. I förvaltnings-
berättelsen går det att utläsa att kommunens roll i det fortsatta arbetet med näringslivsfrågor 
är ett fortsatt fokusområde, det har bland annat påbörjats ett treårigt projekt som heter "Arena 
Arvidsjaur". Det tyder på att kommunstyrelsen vidtar åtgärder för att uppnå målet. 

Uppföljning av ekonomi 

Kommunstyrelsen har gjort utförliga uppföljningar av ekonomin vid delårsrapporten och årsre-
dovisningen. Vidare har de gjort månadsvisa ekonomiska uppföljningar för det ekonomiska 
utfallet t.o.m. mars, april och september. 
De månadsvisa ekonomiska uppföljningarna innehåller periodens utfall, föregående års utfall 
för motsvarande period, helårsprognos och avvikelse mot budget för respektive verksamhet. 
Det prognostiserade utfallet har varierat kraftigt under året och försvårar den ekonomiska styr-
ningen. Prognosen enligt delårsrapporten visade ett prognostiserat överskott år 2018 för kom-
munstyrelsen på 1 198 tkr. 

Det faktiska utfallet i årsredovisningen för kommunstyrelsen blev ett överskott mot budget med 
2 838 tkr. 

4.2.2. Bedömning 

Enligt styrmodellen ska målen följas upp i delårsrapporten och årsredovisningen. Styrelsen 
har inte följt upp alla målen samt det är inte de beslutade målen som följs upp. I vissa fall har 
även bedömningsintervallen ändrats. 

Innehållet i den ekonomiska uppföljningen uppfyller kraven enligt reglemente för verksam-
hets/ekonomistyrning. Prognoserna i den ekonomiska uppföljningen varierar däremot kraftigt 
mellan uppföljningarna. Enligt reglemente för verksamhets/ekonomistyrning ska styrelsen be-
gära in den uppföljning för ekonomi och verksamhet som den finner nödvändig för att ha kon-
troll över utvecklingen. 

Vidare har inte styrelsen gjort uppföljningar i den omfattning som krävs enligt reglementet. 
Månatliga budgetuppföljningar ska göras varje månad. Styrelsen har endast gjort 3 stycken 
månatliga rapporter. 

Utifrån ovanstående bedömer vi att styrelsen inte har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 
rapportering. 
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4.3. Nämndens arbete med intern kontroll 

4.3.1. lakttagelser 

Kommunstyrelsen beslutade om en reviderad internkontrollplan 2018 den 6 februari 2018, den 
ersätter tidigare beslutad (7 november 2017) interkontrollplan 2018. internkontrollplanen inne-
håller 3 mål/styrdokument med tillhörande riskområde, kontrollmoment, metod för uppföljning, 
frekvens, kontrollansvarig och tidsplan för återrapportering. 

Under året har styrelsen fått återrapportering av genomförda kontroller för samtliga 3 mål/styr-
dokument i samband med delårsrapporten. För målet om skattelagstiftning vars kontrollmo-
ment är att kontrollera kommunens samtliga körjournaler, har endast ett fåtal återrapporte-
ringar kommit in till styrelsen. l uppföljningen står det att det är svårt för verksamheterna att 
veta vad som ska följas upp. Enligt reglemente för intern kontroll har styrelsen i ansvar att 
besluta hur samtliga anställda ska utbildas i vad intern kontroll innebär, vid dokumentgransk-
ning kan vi inte se att det har gjorts. 

Kontrollen om kommunens verksamheter handlar hos avtalspart resulterade i att kommunen 
till stor del handlar litteratur av avtalsleverantör. Däremot visar resultatet av internkontrollplan 
att andelen fakturor av avtalsleverantör vid inköp av läromedel/pedagogiskt material endast 
ligger på 52 %. Vid nämnddialog i november upplyser kommunstyrelsen om att inköp utan 
avtal generellt har blivit bättre men inom skolan har det blivit sämre. De informerar om att de 
tagit beslut att man inte får köpa något och sedan lämna in kvitto. De lyfter även vikten av att 
alla står fast vid beslutet och slutar ersätta kvittoutlägg. 

Vid granskningstillfället har inte kommunstyrelsen hunnit behandla uppföljningen av internkon-
trollplanen som ska göras i samband med årsredovisningen. Vi kan däremot se att de följde 
upp internkontrollplanen 2017 i slutet av mars 2018, vilket indikerar att uppföljning kommer att 
ske för internkontrollplan 2018. 

4.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att styrelsen i stor utsträckning har säkerställt en tillräcklig intern kontroll, förutsatt 
att det genomförs en uppföljning i mars. internkontrollplanen innehåller i stort sett det som 
reglemente för intern kontroll kräver, det som saknas enligt minimikraven är till vem uppfölj-
ningen ska rapporteras. Det saknas även den skriftliga risk- och väsentlighetsanalysen som 
ska ligga till grund för internkontrollplanen. Det gör det svårt att bedöma hur styrelsen har 
prioriterat kontroller utifrån riskernas sannolikhet och konsekvens 

Vidare så framgår i kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollplan att verksamheten har 
svårt att förstå vad som ska kontrolleras med körjournalerna, detta bör därför förtydligas. Sty-
relsen har i ansvar att besluta om hur samtliga anställda ska utbildas i vad intern kontroll inne-
bär, detta bör göras för att förtydliga internkontrollen i den egna verksamheten. 
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4.4. Sammanfattande bedömning 

I vår grundläggande granskning av kommunstyrelsen har det inte framkommit några väsentliga 
brister, bortsett från brister i uppföljningen av målen. 

Vår bedömning grundar sig på följande: 

Revisionsfråga Svar 

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

Ja, till övervägande del. Nämnden har fastställda 
mål utifrån fullmäktiges övergripande mål. Däre-
mot bryts inte alla nämndmål ner till verksamhets-
nära aktiviteter på samtliga verksamheter. 

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

Ja, syftet med vissa aktiviteter i internkontrollpla-
nen är dock otydligt ute i verksamheterna samt det 
saknas en skriftlig risk och väsentlighetsanalys. 

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

Nej, samtliga mål följs inte upp samt mål och be-
dömningsintervall är inte de som beslutats i mål-
och resursplan 2018 — 2020. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

>  Säkerställa att verksamheterna vet vad som ska kontrolleras och vilka risker som är 
förknippade med kontrollmoment i internkontrollplanen. 

Säkerställa att samtliga verksamheter bryter ned nämndmålen till egna mål och följer 
upp dem till nämnden. 

Följ upp rätt nämndmål och säkerställ att de är mätbara utifrån bedömningsintervallet. 
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