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Medelsförvaltning , Lapplands kommunalförbund

Bakgrund

Lapplands kommunalförbund förfogar över finansiella tillgångar och skulder.

Kommuner ska genom en ansvarsfull ekonomisk hantering fullgöra de uppgifter
som ankommer på dem, inte att uppnå finansiella resultat i sig. I kommunallagen
finns därför regler för att kommuner ska förvalta sina medel så att god avkastning
och betryggande säkerhet uppnås.

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om kommunalförbundets
medelsförvaltning sker inom ramen för kommunallagen och i enlighet med
fullmäktiges/medlemskommunernas bestämmelser samt om behov av fördjupad
granskning föreligger.

Valet av granskningsinsats har skett utifrån en bedömning av väsentlighet och risk.

Syfte

Denna granskning är av översiktlig karaktär/förstudie. Förstudien syftar till att

skapa underlag för bedömning av eventuellt behov av fördjupad granskning.

Kontrollmål/granskningsmål

 Fullmäktige/medlemskommunerna har meddelat närmare föreskrifter för
medelsförvaltningen i allmänhet och även för pensionsmedlen.

 Av föreskrifterna framgår tillåten risk, samt hur uppföljning och kontroll av
förvaltningen ska ske

 Föreskrifterna efterlevs och omprövas när det finns skäl för det.

Revisionskriterier

- Kommunalagen kapitel 8, § 2, 3, 3a

- Fullmäktiges/medlemskommunernas föreskrifter för medelsförvaltningen

Metod, material och avgränsning

Intervjuer har hållits med ansvarig personal inom verksamheten. Vidare har

styrande dokument, rutiner, riktlinjer och tillämpningsanvisningar för

medelshanteringen gåtts igenom. Granskningen genomförs som en

förstudie/översiktligt granskning av medelsförvaltningen. Därmed har granskning

av hur kommunalförbundet värderar och redovisar finansiella tillgångar, skulder

och derivat inte ingått i denna översiktliga granskning.



(2)

Granskningsnoteringar

Sammanfattande iakttagelser

Baserat på intervjuer med kanslichefen Lennart Andersson och controller Anna-

Karin Ukonsaari och genomgång av Förbundsordning för Lapplands

kommunalförbund (LKF), Årsredovisning 2012, delårsrapport per 2013-06-30

samt finansiella mål antagna av direktionen 13-04-26.

LKF:s långsiktiga kapitalförvaltning sker i form av en kort räntefond hos Nordea

med ett kapital på drygt 23 mnkr. Detta i enlighet med direktionens beslut om

finansiella mål punkt 6. Placeringen avser inte, enligt intervjupersonerna, medel

avsatta för pensionsförpliktelsen utan är snarare att betrakta som en reservfond.

Placering i en kort räntefond minskar risken i förvaltningen men innebär samtidigt

en mycket låg avkastning. Fondens avkastning (enligt Morningstar) låg 2013 på 1,4

%, 2012 2,7% och 2011 på 1,8 %. Från detta avgår förvaltningsavgiften på 0,25 %.

Följande sammanfattning redovisas utifrån kontrollmålen:

Fullmäktige/medlemskommunerna har meddelat närmare

föreskrifter för medelsförvaltningen i allmänhet och även för

pensionsmedlen.

Medlemskommunerna dvs Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala har inte lämnat

föreskrifter i förbundsordningen om medelsförvaltningen i Lapplands

kommunalförbund.

Direktionen i LKF har antagit finansiella mål per den 20/6 2013 .

Beträffande medelshantering behandlar dokument ”finansiella mål”

medelshanteringen under punkt 6 och delvis punkt 7.

Punkt 6: Kommunalförbundets långsiktiga kapitalförvaltning skall ske i form av

placering i räntefonder. Medel som skall vara tillgängliga under budgetåret skall

placeras på bankkonto.

Punkt 7: Kommunalförbundets betalningsberedskap: Likviditeten skall vara sådan

att kommunalförbundet kan frigöra medel som motsvarar en månads löpande

utgifter.
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Av föreskrifterna framgår tillåten risk, samt hur uppföljning och

kontroll av förvaltningen ska ske.

I dokumentet ”finansiella mål ” framgår inte tillåten risk samt hur uppföljning och

kontroll av förvaltningen ska ske. Dokumentet ”finansiella mål” uppfyller inte

heller de krav och kriterier som kan anses som vedertagna för en finanspolicy.

Föreskrifterna efterlevs och omprövas när det finns skäl för det.

Då inte dokumentet ”finansiella mål” kan sägas uppfylla kravet på en föreskrift

(Finanspolicy) så går det inte heller konstatera om föreskrifterna efterlevs och

omprövas. Dock kan sägas att den instruktion som direktionen ger i dokumentet

”finansiella mål ” att placering skall ske i form av placering i räntefond uppfylls.

Bedömning och rekommendationer

Vi bedömer det som otillfredsställande att föreskrifter för kommunalförbundets

medelhantering inte finns upprättade och antagna. Direktionen bör därför genom

beredning av frågan tillse att medlemskommunerna i förbundsordningen fastslår

att LKF skall ha sådan föreskrifter, t ex i form av en policy för medelsförvaltningen.

Lapplands kommunalförbund kan med fördel redan i dagsläget påbörja arbetet

med att ta fram en policy för medelsförvaltningen. Som underlag kan användas

tillämpliga delar av medlemskommunernas finanspolicys ex-vis Kirunas eller

Gällivares.

I övrigt, utifrån genomförd förstudie, bedömer vi att det f n inte föreligger något

behov av fördjupad granskning. Dock bör en uppföljning ske när Lapplands

kommunalförbund upprättat en policy för medelsförvaltningen.
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