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Kommunstyrelsen 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att göra en 
granskning inom ovan rubricerat område. Syftet med ekonomiska prognoser är att utgöra ett till
forlitligt underlag får beslutsfattande. Fokus har riktats mot fåljande: 

- Dokumenterade instruktioner 
- Ansvars- och arbetsfårdelning 
-Verktyg får att upprätta ekonomiska prognoser 
-Kvalitetssäkringlkontroll av upprättade prognoser 

Vår granskning visar att kommunens system och rutiner vid upprättande av ekonomiska progno
ser inte i alla avseenden är tillfårlitliga. Resultat och underlag får gjorda bedömningar redovisas i 
bifogad rapport. 

För framtiden bör fåljande rekommendationer prioriteras: 

• Att kommunstyrelse/kommunledningskontor prövar hur man kan utveckla arbetet med att 
upprätta tillforlitliga årsprognoser inom kommunen. Fokus bör riktas mot att skapa enhetliga 
verktyg/underlag, kvalitetssäkring samt minskad sårbarhet inom området 

• Att kommunstyrelsen gör en översyn av "regler får verksamhets- och ekonomistyming". 
Vid översynen bör bland annat tydliggöras att ansvaret får upprättande av årsprognos vilar 
på verksamhetsansvarig. Vår granskning visar även att det finns ett behov att öka kunskapen 
inom organisationen om innehållet i detta intema regel verk. Det gäller t ex utfonmling av in
tern budget och månadsrapporter 
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Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser 

1. Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en granskning av 
kommunens system och rutiner för att upprätta ekonomiska årsprognoser. Syftet 
med granskningen är att bedöma om detta arbete bedrivs på ett tillförlitligt sätt. 

Utifrån genomförd granskning är vår sammantagna revisionella bedömning att 
kommunens system och rutiner vid upprättande av ekonomiska årsprognoser inte i 
alla avseenden är tillförlitliga. Bedömningen baseras framför allt på följande 
granskningsiakttagelser: 

Nämnder och dess verksamheter disponerar inte i tillräcklig grad enhet
liga verktyg och underlag för att upprätta pålitliga årsprognoser. 
Granskningen visar att prognoserna för närvarande i hög grad görs ge
nom manuella rutiner. Tillämpat arbetssätt riskerar medföra en stor 
sårbarhet genom att de bygger på den kompetens/erfarenhet som finns 
hos ett fåtal individer i organisationen 
Kommunens rutiner för att kvalitetssäkra/kontrollera ekonomiska års
prognoser är inte tillförlitlig. Granskningen visar att det inte i tillräcklig 
grad görs systematiska kontroller inom området. Detta gäller på såväl 
central som lokal nivå 
Ansvarsfördelningen inom förvaltningsorganisationen vad gäller upprät
tande av årsprognoser är otydlig. Den formella ansvarsfördelningen har 
varken preciserats i kommunens interna styrdokument eller genom be
slut i styrelse/nämnd 
De anvisningar som tas fram på förvaltningsnivå (ekonomiavdelningen) 
ger inte tillräcklig vägledning inför upprättande av ekonomiska årspro
gnoser 

För framtiden bör följande rekommendationer prioriteras: 

• Att det på central nivå (kommunstyrelse/kommunledningskontor) prövas hur 
man kan utveckla arbetet med upprätta tillförlitliga årsprognoser inom kom
munen. Fokus bör riktas mot att skapa enhetliga verktyg/underlag, kvalitets
säkring samt minskad sårbarhet inom området. 

• Att kommunstyrelsen gör en översyn av "regler för verksamhets- och ekonomi
styrning". Vid översynen bör bland annat tydliggöras att ansvaret för upprät
tande av årsprognos vilar på verksamhetsansvarig. Granskningen visar även att 
det finns ett behov att öka kunskapen inom organisationen om innehållet i 
detta interna regelverk. Det gäller t ex utformning av internbudget och månads
rapporter. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det ange
läget att göra en granskning inom ovan rubricerat område. 

I kommunstyrelsens uppdrag ingår bland annat att sammanställa delårsrapport och 
årsredovisning utifrån den rapportering som lämnas av nämnderna. Syftet med 
rapporterna är bland annat att utgöra ett tillförlitligt underlag för beslutsfattande. 
För år 2012 redovisas en väsentlig avvikelse mellan ekonomisk årsprognos för drift
verksamheten i delårsrapport 2012-08-31 och faktiskt utfall i årsredovisning 2012. 

Bristfallig styrning och avsaknad av tillförlitliga och säkra system och rutiner inom 
området, kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Revisionsobjekten i denna granskning är kommunstyrelse och nämnder. I kom
munstyrelsens uppdrag ingår bl a att svara för den ekonomiska förvaltningen, sam
ordning och uppsikt över nämnder och bolag. I nämndernas uppdrag ingår att bed
riva verksamheten inom den budgetram som tilldelats av kommunfullmäktige. 

2.2. Revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om system och rutiner vid upprättande av 
ekonomiska prognoser är tillförlitliga. Inom ramen för granskningen ska följande 
revisionsfrågor besvaras: 

• Har på central nivå (kommunstyrelse och ekonomikontor) i rimlig grad ut
fardats dokumenterade instruktioner som rör granskningsområdet? Är in
struktionerna kända i organisationen? 

• Är ansvars- och arbetsfördelning tydlig och ändamålsenlig? Bedrivs arbetet i 
praktiken på avsett sätt? 

• Disponerar nämnder och dess verksamheter i rimlig utsträckning verktyg för 
att upprätta pålitliga ekonomiprognoser? 

• Sker det i rimlig utsträckning en kvalitetssäkring/kontroll av upprättade 
årsprognoser? Gäller såväl central som lokal nivå. 

2.3. Metod och avgränsning 
Analys av adekvat dokumentation samt intenjuer med förträdare för ekonomi-, 
social- respektive skolkontor. 

Granskningen avgränsas till ekonomiska prognoser för den löpande driftverksam
heten. Investeringsverksamheten är exkluderad. I tid avgränsas granskningen hu
vudsakligen till år 2013 . 
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3· Granskningsresultat 

Instruktioner för årsprognoser 
Kommwifullmäktiges styrning inom området kommer framför allt till uttryck i föl
jande styrdokument: 

1. Regler för verksamhets- och ekonomistyrning i Arvidsjaurs kommun 
2 . Reglementen för kommunstyrelse och nämnder 

Fullmäktiges övergripande styrning rör framför allt styrelse och nämnders utform
ning av internbudget respektive löpande ekonomiuppföljning samt ansvar- och ar
betsfördelning mellan fullmäktige, styrelse/nämnder och förvaltning (förvaltnings
chef och verksamhetsansvariga). Fullmäktiges styrdokument ger däremot ingen 
detaljstyrning t ex i fråga om underlag för årsprognos eller kvalitetssäkring av eko
nomiska prognoser. 

Av fullmäktiges styrdokument framgår att ekonomiavdelningen svarar för att utar
beta tekniska anvisningar för t ex upprättande av nämndernas delårs- och månads
rapportering. Kommunstyrelsen kan även utge särskilda anvisningar om så är moti
verat. 

Granskningen visar att kommunstyrelsen i sin delegationsordning - senast revide
rad i mars 2013 - angett att besluts rätten för anvisningar inför delårsbokslut dele
gerats till kommunens ekonomichef. Därutöver har styrelsen under år 2013 inte 
utfärdat några ytterligare instruk1:ioner som rör granskningsområdet. 

Ekonomiavdelningen har under året upprättat skriftliga anvisningar för delårsrap
port 2013-04-30 respektive delårsrapport 2013-08-31. Anvisningarna reglerar bl a 
följande : 

• Tidplan för bokslutsarbetet 
• Nämndernas rapportering till fullmäktige : innehåll (bl a årsprognos) 
• Enheternas rapportering till nämnderna: innehåll (bl a årsprognos) 
• Ansvars- och arbetsfördelning för utskick av ekonomiska underlag och peri

odisering 

En jämförelse mellan åren 2012-2013 visar att årets anvisningar i ökad grad ger 
vägledning hur rapportering från enheter och nämnder ska vara utformad. Däremot 
ges ingen påtaglig styrning när det gäller områdena a) ansvarsfördelning föl' årspro
gnoser och b) kvalitetssäkring av årsprognoser. 

Ekonomiavdelningens anvisningar skickas ut till alla chefer och förvaltningseko
nomer. Företrädare föl' verksamheterna framhåller att instruktionerna är kända i 
organisationen. 

RevisionelI bedömning: På central politisk nivå (kommunfullmäktige, kom
munstyrelse) bedöms det i stort ha upprättats tillräckliga instruktioner som rör 
granskningsområdet. 
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De anvisningar som tas fram på central förvaltningsnivå (ekonomiavdelningen) 
bedöms inte fullt ut ge tillräcklig vägledning för upprättande av ekonomiska pro
gnoser. Den senare bedömningen baseras på de granskningsiakttagelser som redo
visas under avsnitten 3.2-3-4. Befintliga instruktioner bedöms vara kända i organi
sationen. 

Ansvars- och arbetsjördelningjör 
årsprognoser 

Av reglerför verksamhets- och ekonomistyming framgår att respektive styrelse 
och nämnd ytterst bär det ekonomiska ansvaret för sin verksamhet. I de politiska 
organens ansvar ingår bl a att genomföra löpande uppföljning och rapportering av 
sin ekonomi. I regelverket anges att respektive förvaltning ska till ekonomikontoret 
lämna över en löpande (månatligt) ekonomiuppföljning. Den löpande budgetupp
följningen ska bl a innehålla följande huvudmoment: 

1) Analys av förekommande budgetavvikelser 
2) Prognos av kostnads-/ intäktsutfall för återstoden av budgetperioden 

Fullmäktiges styrdokument reglerar inte vem/vilka inom förvaltningen som svarar 
för analys och årsprognos. 

I ekonomiavdelningens anvisningarför delårsrapport preciseras inte heller 
vem/vilka som svarar för att upprätta ekonomiska prognoser för en
het/förvaltning/nämnd. Däremot anges att nämnderna och dess förvaltningar är 
ansvariga för periodisering av intäkter och kostnader. Ansvaret för denna periodise
ring vilar enligt anvisningen på "kontoansvariga". 

En genomgång av sammanträdesprotokoll visar att kommunstyrelse och nämnder 
för år 2013 inte angett vem/vilka inom den egna förvaltningen som ansvarar för 
upprättande av årsprognoser för enhet/förvaltning/nämnd. Det kan inte heller 
styrkas att styrelse och nämnder för innevarande år tydliggjort vilka i organisation
en som är "kontoansvariga" . 

Granskning av social- och skolförvaltningen visar att ekonomisk årsprognos för år 
2013 har upprättats av förvaltningsekonomer i samarbete med berörda chefer. 

Företrädare för ekonomiavdelningen upplever att skapande av tjänster som förvalt
ningsekonomer/ controllers har medfört att periodisering av intäkter/kostnader 
utvecklats positivt under senare år. 

Inom social- och skolförvaltningen har det upprättats ekonomiska månadsrapporter 
under år 2013. Granskningen visar att dessa rapporter är utformade varken på ett 
enhetligt sätt eller i alla avseenden i enlighet med kommunfullmäktiges instrukt
ioner. 

Vår granskning visar även att ekonomiavdelningen under år 2013 inte fått kontinu
erliga månadsrapporter från nämnder och enheter. 
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Revisionell bedömning: Ansvarsfördelningen inom den politiska organisation
en bedöms vara tydlig och ändamålsenlig. Bedömningen baseras på att ansvarsför
delningen dels tydliggjorts i styrande dokument, dels att ansvaret för årsprognoser, 
periodisering mm decentraliserats till respektive styrelse och nämnd. 

Däremot bedöms ansvarsfördelningen inomfijrvaltningsorganisationen inte vara 
tydlig. Denna bedömning baseras på att ansvaret för att upprätta årsprognoser var
ken preciserats i styrdokument eller genom beslut i styrelse/nämnder. 

Granskningen visar att årsprognoser för år 2013 har upprättats i samspel mellan 
förvaltningsekonomer och ansvariga chefer. Tillämpad arbetsfördelning bedöms 
vara ändamålsenlig. Nämndernas och enheternas månadrapportering till ekonomi
avdelningen bedöms dock inte ske i enlighet med kommunens interna styrdoku
ment. 

För framtiden föreslås att ansvaret för att upprätta årsprognos hädanefter vilar på 
verksamhetsansvarig. Detta bör dokumenteras i styrdokumentet "regler för verk
samhets- och ekonomistyrning". Vidare föreslås att styrelse och nämnder årligen 
preciserar vem/vilka i organisationen som är verksamhetsansvariga. Detta kan med 
fördel göras i samband med fastställande av internbudget. 

Budget, budgetuppföljning och underlag för 
o arsprognos 

I reglerfår verksamhets- och ekonomistyming betonas vikten av styrelse och 
nämnder genomför löpande budgetuppföljning. 

Kvalitet på uppföljning och prognoser påverkas bland annat av hur internbudgeten 
är upprättad. Följande krav ställs hur styrelse och nämnders budget ska vara utfor
mad: 

A. Ska balansera mot den budgetram som tilldelats av kommunfullmäktige 
B. Ska redovisa ekonomiskt resultat med specifikation av intäkter samt kost-

nader för arbetskraft, lokaler, kapital och övrigt 
C. Ska reglera lägsta ansvars-/verksamhetsnivå 
D. SIm fastställas av ansvarigt politiskt organ före december månads utgång 
E. Ska därefter rapporteras till kommunens ekonomiavdelning 

En genomgång av kommunstyrelsens, barn- och utbildningsnämndens och social
nämndens internbudgetar för år 2013 visar att dessa budgetdokument i vissa avse
enden inte är upprättade i enlighet med fullmäktiges direktiv. Awikelser noteras i 
fråga om punkt B och D. 

I anvisningarfijr delårsrapport anges att ekonomiavdelningen ska skicka ekono
miskt underlag till verksamhetsberättelserna till varje budgetansvarig. Syftet med 
detta utskick är att det ska utgöra grund för enheternas delårsrapportering till an
svarig styrelse/nämnd. Därutöver skickas från central nivå inte ut några särskilda 
underlag inför nämndernas/enheternas upprättande av årsprognoser. 

Granskningen visar att kommunens förvaltningar saknar ett gemensamt IT-verktyg 
för att upprätta budget och årsprognoser. 
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Inom respektive förvaltning har skapats egna verktyg/underlag som stöd för att 
upprätta årsprognoser. Inom skolförvaltningen används exempelvis ett kalkylverk
tyg för att prognosticera verksamhetens lönekostnader, vilket är verksamhetens 
största kostnadspost. Motsvarande verktyg används inte inom socialförvaltningen. 
Granskningen visar att förmågan att upprätta pålitliga årsprognoser i hög grad är 
beroende av kunskap och erfarenhet hos ett fåtal enskilda individer. 

Företrädare för skol- och socialförvaltningen upplever att de i stort disponerar verk
tyg och underlag för att upprätta tillförlitliga årsprognoser. Avvikelse mellan års
prognos och utfall för år 2012 förklaras bl a av att det var stor personalomsättning 
på nyckelpersoner under perioden. 

RevisioneU bedömning: Nämnder och dess verksamheter bedöms inte fullt ut 
disponera verktyg och underlag för att upprätta pålitliga årsprognoser. Bedömning
en baseras på att kommunen saknar enhetliga verktyg/underlag för att upprätta 
årsprognoser. Det finns även en stor sårbarhet med nuvarande arbetssätt i och med 
att årsprognoserna i hög grad baseras på den kompetens och erfarenhet som finns 
hos ett fåtal befattningsinnehavare. 

För framtiden föreslås att det på central nivå (kommunstyrelse/ kommunlednings
kontor) prövas hur arbetet med att upprätta tillförlitliga årsprognoser kan utvecldas 
i organisationen. Målsättningen med denna översyn bör vara att skapa mer enhet
liga rutiner samt att minska sårbarheten. 

3·4· Kvalitetssäkring av årsprognoser 
I kommunens centrala styrdokument ges inga direktiv som avser kvalitetssäkring av 
ekonomiska prognoser. 

Granskningen visar att varken kommunstyrelsen eller nämnderna utfardat några 
anvisningar som rör området för år 2013. 

Av avsnitt 3.2 framgår att årsprognos 2013 för barn- och utbildningsförvaltning och 
socialförvaltning har upprättats av dess förvaltningsekonomer i samarbete med 
berörda chefer. I viss begränsad utsträckning används även ekonomiavdelningen 
som stöd för att upprätta ekonomiska årsprognoser. 

På förvaltningsnivå sker inte någon dokumenterad kvalitetssäkring i form av check
lista, IT -system, någon annans utlåtande eller motsvarande. 

Granskningen visar att ekonomiavdelningen under år 2013 inte gjort en systematisk 
kvalitetssäkring av de årsprognoser som upprättas inom samtliga enheter. 

Det kan heller styrkas att nämnder och styrelse under 2013 gjorts någon dokumen
terad kvalitetssäkring av de årsprognoser som de politiska organen avlämnat till 
komm unfnllmäktige. 

RevisioneU bedömning: Vår bedömning är att det inte i tillräcklig utsträckning 
görs en kvalitetssäkring/kontroll av upprättade årsprognoser. Detta gäller såväl på 
central såsom lokal nivå. Bedömningen baseras på att det varken utfardats anvis
ningar för området eller att det genomförs en systematisk kvalitetssäkring inom 

,Janua ri 2014 
Arvidsjaurs kommun 
P",C 

6 av 7 



Tillförlitlighet i ekonomiska prognoser 

området. Kommunen och dess verksamheter bedöms för närvarande salma tillför
litliga rutiner för att kvalitetssäkra ekonomiska årsprognoser. 

För framtiden föreslås att det på central nivå (kommunstyrelse/ kommunlednings
kontor) prövas hur arbetssättet kring kvalitetssäkring av årsprognoser kan utveck
las inom kommunen. 

2014-01-13 

Bo Rehnberg 
Projekt- och uppdragsledure 
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