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REVISIONSBERÄTTELSE 2017 

Vi, av respektive medlemskommuns fullmäktige utsedda revisorer i Lapplands 

kommunalförbund, LKF, har granskat den verksamhet som bedrivs i direktionen 

och gymnasienämnden. 

Direktionen och gymnasienämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet 

med gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. De ansvarar också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt 

återredovisning till medlemskommunernas fullmäktige. Revisorernas ansvar är att 

granska verksamhet, kontroll och redovisning samt att pröva om verksamheten 

bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i kommunal 

verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 

behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och ansvarsprövande Vi har i våra 

prioriteringar av granskningsinsatser utgått från en bedömning av väsentlighet och 

risk samt omsatt prioriteringarna i en revisionsplan för året. 

Vi bedömer; 

 att direktionen och gymnasienämnden i Lapplands kommunalförbund i stort 

har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

 att direktionens och gymnasienämndens interna kontroll till övervägande del 

har varit tillräcklig även om vår granskning visar att behov finns av fortsatt 

utveckling inom internkontrollområdet.  

 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. 

 sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är förenligt 

med de verksamhetsmål, och delvis förenligt med de finansiella mål, som 

direktionen uppställt. 

Vi tillstyrker att; 

 direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa 

organ beviljas ansvarsfrihet 

 förbundets årsredovisning för år 2017 godkänns 
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Redogörelse 

Vår granskning av direktionens och gymnasienämndens ansvarsutövande 2017 visade bl a att: 

 direktionens och nämndens ansvarsutövande i huvudsak har varit tillräckligt. Samtidigt 

bedömer vi att gymnasienämndens ekonomiska kontroll har brustit under året. Detta med 

hänvisning till det stora underskottet för året vilket så sent som i novemberprognosen och i 

vårt möte med nämnden i mitten av december inte var känt.  

 aktiva åtgärder vidtagits för att tydliggöra direktionens uppsiktsplikt och skapa fungerade 

system och rutiner för denna. 

Vår granskning av LKF:s delårsrapport per 2017-06-30 visade bl a att:  

 vi inte funnit något som tyder på att kommunalförbundets delårsrapport är upprättad i strid 

med lagens krav eller god redovisningssed i övrigt.  

 förbundet har anpassat delårsrapporten enligt föregående års rekommendation avseende 

redovisningen av balanskravet.  

Vår granskning av direktionens och gymnasienämndens system och rutiner för internkontroll visade 

bl a att: 

 den interna kontrollen och styrningen inom direktionen och gymnasienämnden till 

övervägande del är tillräcklig, men när det gäller den finansiella rapporteringen finns brister 

när det gäller prognossäkerheten. 

 det gällande riskanalyser finns ett systematiskt årligt arbete, som dock inte dokumenteras, 

med olika risker förknippade med kommunalförbundet. 

 det till övervägande del finns dokumenterade system/rutiner för identifiering och 

distribution av relevant information. 

 det inte sker kontinuerlig utvärdering av de styr- och kontrollsystem som finns inom 

kommunalförbundet. 

Vår granskning av LKF:s system och rutiner för löneutbetalning visade bl a att: 

 att det finns dokumenterade rutiner som ger förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. 

Vår bedömning grundar sig på att det finns styrdokument, riktlinjer och rutiner på både 

övergripande- och verksamhetsnivå. Kommunalförbundet har en utarbetad 

internkontrollplan, där lämpliga kontrollområden införts som berör löneområdet. 

 direktionen bedriver en ändamålsenlig lönehantering med till övervägande del tillräcklig 

intern kontroll, men 

 den interna kontrollen är bristande när det gäller tjänstledighetsansökningar och 

registrering av dessa samt redovisningen av kvitton i samband med utlägg. 

 vi rekommenderar att förbundet ser över sina rutiner avseende registrering av 
tjänstledigheter respektive avseende redovisning av reseutlägg för att säkerställa att korrekta 
löner och ersättningar utbetalas 
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Vår granskning av LKF:s årsredovisning för 2017 visade bl a att: 

 den redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska 

ställningen, samt att den är upprättad enligt god redovisningssed. 

 kommunförbundet lever inte upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 

a-b) då ett underskott i storleksordningen 8mnkr redovisas för helåret. 

 förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och finansiella mål 

som fullmäktige har angivit i 2017 års budget. Vi bedömer de finansiella målen som delvis 

uppfyllda, och verksamhetsmålens uppfyllelse som god. 

 

Lapplands kommunalförbunds revisorer 

 

 

Åke Kangas    Tea Liikavainio  

Av Pajala kommun utsedd revisor  Av Kiruna kommun utsedd revisor 

 

 

Rune Hedberg    Viola Engström 

Av Gällivare kommun utsedd revisor  Av Jokkmokks kommun utsedd revisor 
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Bilaga; Sakkunnigas rapporter 2017 
 
 

 Granskning av delårsrapport 2017, september 2017 
 

 Direktionens och gymnasienämndens ansvarsutövande 2017, mars 2018 
 

 Intern kontroll av verksamheten, mars 2018 
 

 Förstudie avseende intern kontroll av inventariehanteringen, mars 2018 
 

 Granskning av löneutbetalningar, mars 2018 
 

 Granskning av årsredovisning 2017, mars 20188 


