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Revisionsberättelse  för  år 2021

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

nämnder,  fuIlmäktigeberedning  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  revisionsreglemente.  Granskningen  har haff  den  omtattning  och inriktning

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

Vi vill  från  årets  genomförda  granskningar  särskilt  lyfta  följande  iakttagelser:

*  KommunstyrelsenharbaradelvissäkerstäIltengodkvaIitetiutförandetav
upphandlade  entreprenader.  Vi baserar  det  på  att  även  om kommunen  har  flera
adekvata  styrdokument  för  detta  så har  dessa  inte  operationaliseratsimer  konkreta
rutiner.  Det  saknas  riktlinjer  för  att följa  upp  att  entreprenörer  efterlever  ställda  krav.

*  Socialnämnden  har  vidtagit  flertalet  åtgärderisyfte  att  rätta  till de brister  som
identifieradesirevisionens  granskning  av  nämndens  arbete  med  våldihemmet  år
2020.  Det  saknas  däremot  fortfarande  rutiner  utifrån  ny  handlingsplan  och en
dokumenterad  kartläggning.  Det  ingår  dock  att  ta fram  dessaidet  utvecklingsarbetet
som  initierats  efter  föregående  granskning.

*  Ävenombarn-ochutbildningsnämndentagittillsigavSkoIinspektionenssynpunkter
under  senare  års tillsyn  genom  att  anta  en plan  för  det  systernatiska  kvalitetsarbetet
saknas  tydliga  mål  för  förskolans  kvalitet  och dess  strukturella  förutsättningar.

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  vissa  brister  i uppföljningen  av internkontrollernas  resultat  och

en avsaknad  av vidtagna  åtgärder  vid upptäckta  brister

Vi bedömer  att utfallen  i årsredovisningen  delvis  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

fuIImäktigeberedning  samt  enskilda  ledamöterna  i dessa  organ.

Vi tillstyrker  att  fullmäktige  godkänner  kommunens  årsredovisning  för  2021.

Vi åberopar  bifogade  redogörelse  och rapporter.

Arvidsjaurs  kommun  2022-04-08

Lars  Holmkvist Mikael  Betsvall Rikard  Lundström

Jan-Olof  Lundmark Anna  Nilsson

Bilagor:

Till revisionsberätteIsen  hör bilagorna:

Revisorernas  redogörelse

De sakkunnigas  rapporter  och  tillhörande  skrivelser  från  revisorerna:

*  Grundlåggande  granskning  av styrelse,  nåmnder  och beredning  2021
i+ Granskning  av delårsrapport  2021

*  Granskning  av årsredovisning  2021

*  Granskning  av kvalitet  i entreprenader

*  Granskning  av barn-  och utbildningsnämndens  arbete  med förskolans  strukturella
förutsättningar

*  Granskning  av kommunstyrelsens  styrning  av kultur-  och fritidsområdet

* Uppfö5ande  granskning  av socialnämndens  arbete  med våld i hemmet

Granskningsrapporter  från  lekmannarevisorerna  i:

Arvidsjaurs  Flygplats  AB
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Arvidsjaurs  kommun

Revisorerna

Bilaga  till revisionsberättelse

2022-04-08

Redogörelse  för  revisorernas  granskning  år 2021

1. Inledning

I revisorernas  uppgifter  ingår  att bedöma  om den  kommunala  verksamheten  bedrivs  på ett

ändamålsenligt  och  från  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt,  om räkenskaperna  är

rättvisande  och  om den  kontroll  som  görs  inom  kommunstyrelsen  och nämnder  är tillräcklig.

Revisorerna  granskar  också,  genom  Iekmannarevisorerna,  verksamheten  i de kommunägda

bolagen.

Vidare  ska  revisorerna  årligen  avge  en revisionsberättelse  med  ett uttalande  huruvida

ansvarsfrihet  för kommunstyrelsen,  nämnderna,  fuIlmäktigeberedningen  och förtroendevalda

tillstyrks  eller  ej.

Berättelsen  ska  också  innehålla  en redogörelse  för  den  revision  som  bedrivits  under  året.

Syftet  med  denna  redogörelse  är att den  ska  utgöra  underlag  till revisionsberättelsen  och  ge

en bild  av  genomförd  revision.  Revisionsrapporter  har  löpande  under  året  delgivits  och

kommunicerats  med  kommunstyrelse  och  nämnder  som  berörts  av revisionens  granskning.

Rapporterna  har  även  tillsänts  kommunTullmäktiges  presidium  som  ansvarar  för  vidare

spridning  till fullmäktige.  I revisionsberätteIsen  förtecknas  de rapporter  som  förmedlats  till

fullmäktige  och  som  formellt  hör  till revisionsberätteIsen.

Valet  av granskningsinsatser  grundar  sig på en analys  som  utgår  från  en helhetssyn  på

kommunen,  där  risk  och  väsentlighet  samt  tidigare  års granskningsresultat  varit  vägledande.

Utöver  de  fördjupade  granskningsinsatser  som  denna  analys  motiverat  har grundläggande

granskning  av styrelsernas,  nämndernas  och  fulImäktigeberedningens  styrning,  kontroll  och

måluppfyllelse  samt  granskning  av delårsrapport  och  årsredovisning  genomförts.

2. Grundläggande  granskning  av  kommunstyrelse,  nämnder  och

fulImäktigeberedning

För  att möjiggöra  en effektiv  revision  har  en översiktlig  granskning  genomförts  av styrelse

och  nämnder.  Vi har  kontrollerat  deras  måluppfyllelse  samt  åtgärder  för  att styra,  följa  upp

och  kontrollera  sin verksamhet  och  ekonomi  i enligt  med  komrriunfulImäktiges  anvisningar.

I vår  grundläggande  granskning  av styrelse,  nämnder  och  fullmäktige  beredning  har  vi inte

funnit  några  allvarliga  brister.  Vi har  noterat  ett antal  utvecklingsområden  och  vi har  med

anledning  av dessa  lämnat  rekommendationer  till styrelser  och  nämnder.

Vi bedömer  att  styrelse,  nämnder  och  beredningiallt  väsentligt  har  bedrivit  verksamheten  på

ett  ändamålsenligt  och  ur  ekonomisk  synpunkt  tillfredsställande  sätt.  Den  interna  kontrollen

haristort  varit  tilkäcklig.  Dock  har  vi noterat  vissa  bristeriuppföljningen  av

internkontrollplanernas  resultat  och  en avsaknad  av  vidtagna  åtgärder  vid  upptäckta  brister.
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3. Granskning  av  delårsrapport  och  årsredovisning

Kommunen  är redovisningsskyldig  enligt  lag om kommunal  redovisning.  Enligt  lag om
kommunal  redovisning  ska årsredovisningens  och delårsrapportens  förvaltningsberätteIse

innehålla  en utvärdering  av målen  för god ekonomisk  hushållning.  Enligt  kommunallagen  ska
revisorerna  bedöma  om resultatet  i delårsrapport  och årsredovisning  är förenligt  med de mål
om god ekonomisk  hushållning  som fullmäktige  beslutat  om.

Redovisningsrevisionen  har inriktats  på att bedöma  om kommunen  följer  lag om kommunal
redovisning  och övriga  krav  på god redovisningssed  samt  om målen  Tör god ekonomisk
hushållning  uppnåtts.

Delårsrapport  2021-08-37

Kommuner  ska enligt  Lag om kommunal  bokföring  och redovisning  (LKBR)  upprätta  minst  en
delårsrapport.  Den ska omfatta  minst  sex och högst  åtta månader  samt  avse  tiden  Trån årets
början.  Revisorerna  ska enligt  kommunallagen  bedöma  om resultatet  i delårsrapporten  är
förenligt  med  de mål som fullmäktige  beslutat  om god ekonomisk  hushållning.

Utifrån  vår  översiktliga  granskning  var  vår  sammanfattande  bedömning  följande:

*  Vi bedömer  att delårsrapporten  till övervägande  del är upprättad  i enlighet  med

lagens  krav  och god redovisningssed.

*  Finansiella  mål för god ekonomisk  hushållning  är utvärderade  och av

kommunstyrelsen  bedömt  uppfyllda.  Vi har granskat  de finansiella  utfallen  och

prognosen  och delar  kommunstyrelsens  bedömning  att de uppfyller  god ekonomisk

hushållning  utifrån  ett finansiellt  perspektiv.

*  Kommunen  bedöms  uppfylla  balanskravet.  Årets  budget,  delårsutfallet  och det

prognostiserade  årsutfallet  är positiva.

*  Vi har  inte kunnat  utvärdera  verksamhetsmålen  inom ramen  för vår  granskning  då

kommunstyrelsen  inte uttalar  sig om fullmäktiges  mål annat  än ur ett

nämndsperspektiv.  Vi kan således  ej uttala  oss om huruvida  utfallet  är förenligt  med

verksamhetsmålen  för god ekonomisk  hushållning.

Årsredovisning  2027-72-37

Granskning  av kommunens  årsredovisning  utgör  en obligatorisk  del av den årliga
granskningen.  Syftet  med granskningen  är att bedöma  om årsredovisningen  är upprättad
enligt  lag och god redovisningssed  samt  om resultatet  är förenligt  med  fullmäktiges  mål för
god ekonomisk  hushållning.

Vår  sammanfattande  bedömning  är:

*  Att årsredovisningen  är upprättad  enligt  gällande  regelverk

*  Att inga  väsentliga  awikelser  från  god redovisningssed  föreligger  vad gäller

årsredovisningens  bild av verksamhetens  ekonomiska  resultat,  budgetutfall,

finansiering  och ekonomiska  ställning.

*  Att förvaltningsberätteIsen  är förenlig  med årsredovisningens  övriga  delar.

*  Att utfallen  i årsredovisningen  delvis  är förenliga  med  fullmäktiges  mål för god

ekonomisk  hushållning  i ett finansiellt  perspektiv.  Vi kan dock  inte på ett revisionellt

vis bedöma  om utfallen  är förenliga  med fullmäktiges  mål för god ekonomisk

hushållning  ur ett verksamhetsperspektiv.
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*  Att kommunen  efferlever  kommunallagens  krav  på ekonomi  i balans.

4. Fördjupade  granskningar

Granskning  av  kvalitetientreprenader

Kommunen  upphandlar  kontinuerligt  externa  entreprenader  för större  investeringar  i

kommunen.  En del entreprenadarbeten  utförs  i centrala  samhället  vilket  bland  annat  kan

verka  störande  och  påverka  medborgarnas  tillgång  till vägar  och  lokaler.  För att säkerställa

att leverantören  uppfyller  de krav  gällande  pris,  kvalitet,  leverans  och resultat  som

kommunen  har  ställt  i upphandlingsdokumenten  är det  viktigt  med  en god  avtalsuppföljning.

Granskningens  syfte  var  att bedömda  om kommunstyrelsen  säkerställer  en god  kvalitet  i

utförandet  av upphandlade  entreprenader.

Vår  sammanfattande  bedömning  är  att  kommunstyrelsen  bara  delvis  har  säkerställt  en god

kvalitetiutförandet  av  upphandlade  entreprenader,  genom  en ändamålsenlig

upphandlingsprocess  med  tillräcklig  intern  kontroll.

Vi gjorde  bland  annat  följande  iakttagelser:

*  Det  finns  aktuella  styrdokument  poängterar  vikten  av att kontrollera  de tjänster

kommunen  har  betalat  för håller  avtalad  kvalitet  och  har  levererats  i enlighet  med

tidsplan.

*  Det  saknas  rutiner  för  att kontrollera  att leverantörer  efterlever  ställda  krav.  Den

löpande  kontroll  som  genomförs  utifrån  uppställda  krav  i upphandlingars

administrativa  rutiner  saknar  systematik,  genom  att den  i stor  utsträckning  endast

sker  på förekommen  anledning.

*  Kommunen  vidtar  inte  åtgärder  vid samtliga  tillfällen  som  leverantörer  inte  efferlever

ställda  krav.  Vårt  stickprov  visar  att vite  enbart  utkrävts  vid ett tillfälle  för  två  av de

granskade  entreprenaderna  i vilka  förseningar  förekommit.

Granskning  av  barn-  och  utbildningsnämndens  arbete  med  förskolans  strukturella

förutsättningar

Förskolans  pedagogiska  uppdrag  med  fokus  på lärande  har  under  senare  år förstärkts  och

förskolan  utgör  idag  ett viktigt  första  steg  i utbiIdningssystemet.  I juli  2019  trädde  en

reviderad  läroplan  för  förskolan  i kraft  (Lpfö18).  Detta  har  inneburit  högre  krav  på

pedagogisk  styrning  och  utveckling  av förskoIeverksamheten.

Skolinspektionen  har  i sin tillsyn  konstaterat  att nämnden  inte  bedriver  något  systematiskt

kvalitetsarbete  för  att utveckla  måluppfyllelsen  i verksamheten.  Delvis  på grund  av detta

genomförde  förskolan  en stor  organisationsförändring.

Granskningen  syftade  till att bedöma  om barn-  och  utbildningsnämnden  har  säkerställt

goda  strukturella  förutsättningar  som  gynnar  kvalitån  i förskoIeverksamheten

Vår  sammanfattande  bedömning  var  att  nämnden  bara  delvis  har  säkerställt  goda

strukturella  förutsättningar.

Bland  iakttagelserna  vill vi främst  lyfta  dessa:

*  Det övergripande  målet  för  förskolan  har  inte  specificerats  utan  introduceras  först  i

sammanställningen  av det  systematiska  kvalitetsarbetet.
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@ Det  finns  en god  överblick  över  personella  resurser  och  behov  inom  förskolans

verksamhet,  dock  försvåras  resursfördelningen  av de senaste  (och  kommande)  årens

förändringar  i ekonomiska  förutsättningar.

*  Det saknas  utbildad  personal  på förskolan  Ängen vilket  medför  att skollagens  krav  på

utbildad  personal  inte  uppfylls.

*  Verksamheten  bedömer  att det  i dagsläget  saknas  resurser  att uppfylla  målen  enligt

skollag  och  läroplan,  kopplat  till barn  med  behov  av särskilt  stöd.

*  Granskningen  visade  att förskolans  miljö  och  lokaler  i stora  delar  håller  en acceptabel

nivå,  även  om utemiljön  är sliten  på flertalet  enheter.  Det är anmärkningsvärt  att

bristerna  i underhåll  vid förskolan  Skogsbacken  bedöms  medföra  skaderisker  för

barnen.

Granskning  av  kommunstyrelsens  styrning  av  kultur-  och  fritidsområdet

Kommunstyrelsen  är enligt  reglementet  kommunens  ledande  politiska  förvaltningsorgan  med

helhetsansvar  för  kommunens  utveckling  och ekonomiska  ställning.  Styrelsen  ansvarar  även

för  kommunens  frivilliga  kultur-  och  fritidsverksamhet,  bibliotek,  kulturskola  mm.  Offentlig

statistik  visar  att kostnaderna  för  kultur-  och  fritidsverksamheten  i Arvidsjaur  är högre  än i
jämförbara  kommuner.

Granskningen  syftade  till att bedöma  om kommunstyrelsen  bedriver  kultur-  och

fritidsverksamheten  på ett ändamålsenligt  och ekonomiskt  tillfredsställande  sätt.

Vår  sammanfattande  bedömning  år  att  kommunstyrelsenistort  bedriver  kultur-  och

fritidsverksamheten  på ett  ändamålsenligt  och  ekonomiskt  tillfredställande  sätt.

Vi gjorde  bland  annat  följande  iakttagelser:

*  Kommunstyrelsen  har  formulerat  mål för  kultur-  och  fritidsverksamheten.  Målet  mäter

verksamheternas  kvalitet.

*  Kommunstyrelsen  har  beslutat  om en budget  för  verksamheterna.

*  Styrelsen  följer  upp  verksamhetens  kvalitet,  men  bör  göra  det  mer  frekvent.  I nuläget

följs  det  endast  upp  vid årsredovisningen.

*  Måluppfyllelsen  vad  gäller  ekonomi  är delvis  god  och  måluppfyllelsen  för

verksamheten  är ej möjlig  att bedöma.

*  Kommunens  kostnader  på området  är högre  än jämförbara  kommuner.  Dock  saknas

uppfö5ning av kvalitet för att ställa i relation till kostnaderna.

Uppföljande  granskning  av  socialnämndens  arbete  med  våldihemmet

Revisonen  granskade  år 2020  socialnämndens  arbete  mot  våld  i hemmet.  Arbetet  bedömdes

inte  ske  på ett ändamålsenligt  sätt  och  ett antal  rekommendationer  lämnades  i syfte  att

utveckla  verksamheten.  Revisionen  valde  därför  att genomföra  en uppföljande  granskning

under  år 2021.

Syftet  med  den  uppföljande  granskningen  var  att bedöma  om socialnämnden  vidtagit

tillräckliga  åtgärder  för  att rätta  till de brister  i arbetet  som  identifierades  vid den  tidigare

genomförda  granskningen.
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Vi noterar  att det pågår  ett utvecklingsarbete  inom nämndens  verksamhet.

Vår  sammanfattande  berH5mning  är att  socialnämnden  har  vidtagit  åtgärderisyfte  att  rätta  till

de bristeriarbetet  som  identifierades  vid  den  tidigare  genomförda  granskningen.  Vi kan  dock

inte ännu  bedöma  om dessa  åtgärder  är tillräckliga.

Vi gjorde  bland  annat  följande  iakttagelser:

*  Det saknas  fortfarande  en dokumenterad  kartläggning  över  våldet  i kommunen.

*  Nämnden  har antagit  en ny handlingsplan,  dock  saknas  fortfarande  tillhörande
rutiner.


