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Till
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Vi, av fullmäktige  utsedda  revisorer,  har  granskat  den  verksamhet  som  bedrivits  i styrelse,

nämnder,  fuIImäktigeberedning  och genom  utsedda  lekmannarevisorer  den  verksamhet  som

bedrivits  i kommunens  företag.  Granskningen  har  utförts  med  stöd  av EY:s  sakkunniga.

Styrelse  och  nämnder  ansvarar  för  att verksamheten  bedrivs  enligt  gällande  mål,  beslut  och

riktlinjer  samt  de lagar  och föreskrifter  som  gäller  för  verksamheten.  De ansvarar  också  för

att  det  finns  en tillräcklig  intern  kontroll  och  återredovisning  till fullmäktige.

Revisorerna  ansvarar  för  att  granska  verksamhet,  intern  kontroll  och räkenskaper  samt  att

pröva  om verksamheten  bedrivits  enligt  fullmäktiges  uppdrag  och  mål samt  de lagar  och

föreskriffer  som  gäller  för  verksamheten.

Granskningen  har  utförts  enligt  kommunallagen,  god  revisionssed  i kommunal  verksamhet

och kommunens  revisionsregIemente.  Granskningen  har  haff  den  omfattning  och inriktning

samt  givit  det  resultat  som  redovisas  i bilagan  "Revisorernas  redogörelse".

Vi viff från  årets  genomförda  granskningar  särskilt  lyfta  följande  iakttagelser:

*  Det  finns  bristeribarn-  och  utbildningsnämndens  bevakning  av  om elever  fullgör  sin

sko1gång  och  frånvaron  analyseras  inte  på  övergripande  nivå. Vidare  finns  bristeri

ansvarsfördelning  och  rutiner  när  det  gåller  det  kommunala  aktivitetsansvaret

(insatser  för  ungdomar  mellan  16-20  år  som  inte  gåriskola  eller  arbetar).

*  Socialnämnden  arbetar  inte  på  ett  åndamålsenligt  sätt  med  att  förebygga  våldi

hemmet.  Vi har  bla  noterat  att  det  inte  sker  någon  kart1äggning  av  omfattningen  av

våldihemmet  och  att  det  inte  finns  några  insatser  att  erbjuda  den  våldsutövande

parten.  Det  fanns  också  bristeridokumentationen  av  dessa  ärenden.

*  Den  gemensamma  överförmyndarnämnden  hariLänsstyrelsens  tillsyn  år  2020  fått

allvarlig  kritik  för  bristande  styrning  och  kontroll.  Kritik  riktades  mot  nämnden  även  år

2019  och  enligt  Länsstyrejsen  är  detiArvidsjaurs  kommun  som  det  finns  våsentliga

bristerihandläggningen.

Med  undantag  för  ovanstående  iakttagelser  gör  vi följande  bedömningar:

Vi bedömer  att styrelse,  nämnder  och  beredning  i Arvidsjaurs  kommun  i allt väsentligt  har

bedrivit  verksamheten  på ett  ändamålsenligt  och ur ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande

sätt.

Vi bedömer  att räkenskaperna  i allt  väsentligt  är rättvisande



Vi bedömer  att styrelsens,  nämndernas  och beredningens  interna  kontroll  i stort  har varit

tillräcklig.  Dock  har vi noterat  brister  i uppföljningen  av internkontrollernas  resultat  och en

avsaknad  av vidtagna  åtgärder  vid upptäckta  brister.

Vi bedömer  att utfallen  i årsredovisningen  är förenliga  med  fullmäktiges  mål för god

ekonomisk  hushållning  i ett finansiellt  perspektiv.  Utfall  för god ekonomisk  hushållning  ur ett

verksamhetsperspektiv  kan inte bedömas  revisionellt.

Vi tillstyrker  att  fullmäktige  beviljar  ansvarsfrihet  för  styrelse,  nämnder  och

fullmäktigeberedning  samt  enskilda  ledamöterna  i dessa  organ.

Vi tillstyrker  att  fullmäktige  godkänner  kommunens  årsredovisning  för  2020.

Vi åberopar  bifogade  redogörelse  och rapporter.
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Till revisionsberätteIsen  hör bilagorna:

Revisorernas  redogörelse

De  sakkunnigas  rapporter  och  tillhörande  skrivelser  från  revisorerna:

*  Grundläggande  granskning  av styrelse,  nämnder  och  beredning  2020

*  Granskning  av  delårsrapport  2020

*  Granskning  av årsredovisning  2020

@ Granskning  av skolpliktsbevakning  och  frånvaro  i skolan

*  Granskning  av rekrytering,  anställning  och  aweckling  av personal

*  Granskning  av turismverksamheten

*  Granskning  av arbetet  mot  våld  i hemmet

*  Granskning  av hanteringen  av  Skolinspektionens  tillsyner

Granskningsrapporter  från  lekmannarevisorerna  i:
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