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1 Direktionens och gymnasienämndens ansvarsutövande 2014 

Revisorerna ska varje år i revisionsberättelsen särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet 
för direktion och nämnd samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ. I revisions-
uppgiften ingår att pröva om verksamheten, utifrån en helhetssyn, bedrivs på ett sätt som 
tillgodoser kommuninvånarnas rättmätiga krav på: 

 Effektivitet och kvalitet  

 Tillförlitlighet och säkerhet 

 Styrbarhet 

Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är direktionens och gymnasie-
nämndens ansvar och aktiva arbete för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och 
säker verksamhet sett utifrån skyldigheter och uppdrag de har från medlemskommunerna 
och lagstiftning. 

1.1 Ansvarsutövande verksamhetsåret 2014 

Vi har, i egenskap av förtroendevalda revisorer i Lapplands kommunalförbund, under 
verksamhetsåret 2014 år valt att genomföra den övergripande granskningen av förbunds-
direktionen och gymnasienämnden ansvarsutövande genom att löpande under året följa 
direktionens och nämndens verksamhet bl a via protokollen och i samband med 
granskningen av delårsrapporten. Därutöver har en enkät tillställts ordinarie ledamöter i 
direktionen och gymnasienämnden. Enkäten är utformad med inriktning på ledning, 
styrning och kontroll. Svarsfrekvensen på enkäten varierar mellan 56 % för direktionen och 
75 % för gymnasienämnden. Som revisorer är vi kritiska till svarsfrekvensen då 
ledamöterna enligt kommunallagen är skyldiga att lämna oss revisorer all den information 
vi efterfrågar för vår granskning.  

Avslutningsvis har vi i dec 2014 träffat direktionen och gymnasienämnden som vår enkät 
skickades ut till. Träffarna har genomförts utifrån ett i förväg utskickat underlag baserat på 
resultaten från de genomförda enkäterna. För 2014 års verksamhet innebär detta att vi 
genomfört den årliga ansvarsutövandegranskningen med särskild inriktning på följande 
områden: 
 

 Mål, uppdrag och riktlinjer 

 Rapportering, internkontroll och analys 

 Resultat 

 Arbetsformer 

 Direktionens uppsiktsplikt 
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Våra iakttagelser från ansvarsutövandegranskningen sammanfattas i föreliggande skrivelse. 
Våra ställningstaganden och bedömningar redovisas nedan med kursiverad stil. I 
granskningen, liksom vid upprättandet av denna skrivelse, har vi biträtts av sakkunniga 
från PwC. 

2 Mål, uppdrag och riktlinjer 

Resultaten visar att såväl direktionen som gymnasienämnden har god kännedom om sina 
uppdrag så som de är formulerade i respektive reglemente liksom om de egna 
styrdokumenten. Även förbundsordningen är väl känd medan främst gymnasienämnden 
lyfter fram att kunskapen om förbundsövergripande styrdokument i övrigt är mindre god. 
Enkätresultaten indikerar att ledamöterna har relativt god kännedom om förbundets 
övergripande styrdokument (riktlinjer, policys, planer etc) även om enkäten visar en något 
kluven bild. Vidare uppges kännedomen vara god om de regler och lagstiftning som 
omgärdar verksamheterna och som har inverkan på ledamöternas uppdrag. Av samtalen 
med direktion och nämnd framgår vidare att styrdokument fungerar bra som stöd i 
verksamheten på tjänstemannanivå och att de finns tillgängliga för ledamöterna vid behov. 

Ett förhållandevis stort antal mål är antagna av direktion eller nämnd, eller gäller i övrigt 
för förbundets olika verksamheter. Granskningen visar att direktion och nämnd arbetar 
med verksamhetsplan/måldokument på ett i huvudsak tillfredsställande sätt och att de 
flesta målen är konkreta och uppföljningsbara till sin natur. Ett fortsatt arbete eftersträvas 
dock för att utforma mål som fullt ut är realistiska, relevanta och uppföljningsbara. Den 
successiva utveckling av förbundets styrmodell som har skett de senaste två-tre åren ser vi 
som revisorer i sammanhanget positivt på. 

3 Rapportering, internkontroll och analys 

Löpande ekonomisk uppföljning sker vid varje möte med direktion resp gymnasienämnd. I 
övrigt lämnas rapportering i olika frågor kontinuerligt allt eftersom behov uppstår. Målen 
följs upp var 6:e månad samt att den årliga budgetprocessen också bidrar tills såväl styrning 
som uppföljning. Granskningen visar att ledamöterna i direktion och nämnd överlag anser 
sig erhålla rapportering av verksamhets- och ekonomiska mål i tillräcklig omfattning. Vid 
mötena med direktion och nämnd framhålls att rapporteringen och kvaliteten på underlag 
som erhålls i huvudsak är tillfredsställande. Genomgående framkommer att rapporteringen 
och kontrollen är mer frekvent när det gäller ekonomin än verksamheten. Mer omfattande 
och heltäckande rapportering sker främst i samband med delårs- och årsredovisning. 

Internkontrollplan för direktionens verksamhet finns antagen för 2013, vilken också har 
fungerat som plan för 2014 medan det för 2015 tas fram en ny plan. Internkontrollplanen 
innehåller vissa riskbedömningar även om dessa inte är heltäckande för de utmaningar 
förbundets verksamheter står inför. Ledamöterna ger vidare uttryck för att underlag till 
beslut baseras på konkreta och långsiktiga analyser avseende både verksamhet och 
ekonomi. Även i budgetarbete ställs krav på analyser och beskrivning av t ex ekonomiska 
konsekvenser. 
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Enkätresultaten och mötena med direktion och gymnasienämnd tyder på att dessa i relativt 
stor utsträckning fattar aktiva beslut med anledning av den rapportering som erhålls. 
Däremot är det inte alltid så att dessa beslut protokollförs tydligt utan det förekommer, om 
än i begränsad omfattning, att uppdrag lämnas muntligt till förvaltningarna utan att detta 
framgår av protokollen. 

4 Resultat 

De verksamhetsmässiga resultaten upplever inte vare sig direktion eller gymnasienämnd 
som helt överensstämmande med målen men bilden sammantaget är ändå att målupp-
fyllelsen ligger på en mycket hög nivå. Här framkommer vidare att medlemskommunernas 
mål och förbundets resultat inte riktigt överensstämmer. Detta utifrån att medlems-
kommunernas mål, om än eftersträvansvärda, i praktiken är för högt satta, främst gällande 
kunskapsmålen i gymnasiet. Samverkan i ett kommunalförbund uppges också innebära att 
alla inte kan vara helt nöjda i alla frågor, samtidigt som det gäller att hitta vinn-vinn-
lösningar både för de större och för de mindre kommunerna. Förbundet och kommunerna 
eftersträvar att klara detta i konsensus. Kommunerna upplevs av direktionen inse att de 
måste agera med ökad tydlighet för att kunna samarbeta effektivt i förbundet.  

Ekonomiskt gav helåret 2013 för gymnasienämnden ett underskott på drygt 3 mnkr medan 
det för hela LKF landade på knappt -2,4 mnkr. Enligt direktionen skulle 1,5 mnkr av det 
ansamlade underskotten återhämtas under 2014 och resterande delar de därpå följande två 
åren. Denna målsättning bedömer direktionen (vid mötet i december 2014) att förbundet 
klarar och dessutom med ett litet överskott för verksamhetsåret. 

Direktionen bedömer trots den tidigare ekonomiska situationen med ett ansamlat under-
skott att det finns goda förutsättningar att nå både ekonomi i balans och verksamhetsmål de 
närmaste åren. Detta bl a tack vare att de interkommunala strömmarna har blivit betydligt 
positivare för LKF de två senaste åren. Sammantaget ger detta goda möjligheter för en 
ekonomi i balans, särskilt som minskningen av årskullarna har avtagit. 

5 Arbetsformer 

Genomgående uttrycker både nämnd och direktion, såväl i enkätsvaren som mötena med 
revisionen, att arbetsformerna fungerar väl, att diskussionsklimatet är gott och att 
rollfördelingen politiker-tjänstemän är tydliga. Det finns en fastlagd årscykel för frågor som 
skall behandlas och underlag till dessa tillhandahålls av tjänstemännen på ett bra sätt.  

Även om det fungerar bra idag framförs vissa synpunkter på att arbetssättet kan bli väl 
traditionellt och statiskt. Tankar finns på att skapa mer utrymme för och utveckla fria 
diskussioner så att man inte är protokollbunden i samma grad som hittills. Redan i 
dagsläget används dock punkten övriga frågor till att lyfta in olika ledamöters frågor, vilket 
också uppges ha inneburit mer idéinriktad diskussion.  

Även när det gäller möjligheter till fortbildning och löpande information uppger 
majoriteten av ledamöterna att de är nöjda. Vi kan dock notera att önskemål om ytterligare 
information/utbildning för ledamöterna är något mer uttalade i gymnasienämnden än i 
direktionen. 
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6 Direktionens uppsiktsplikt 

Direktionen är i stort sett nöjd med hur de utövar sin uppsiktsplikt. De anser sig få den 
information de behöver från tjänstemännen avs gymnasienämndens verksamhet, men 
direktionen rapporterar inte till gymnasienämnden om att de utövat tillsyn. När det nu har 
fattats beslut om tillsättande av en förbundschef kommer gymnasienämndens kunskap om 
direktionens tillsyn fungera bättre enligt direktionen, liksom informationsflödet inom 
förbundet överhuvudtaget. Den nya organisationen anses i sig lösa vissa av de delar med 
informationshantering som inte fungerat optimalt i förbundet tidigare. 

Gymnasienämnden är mer kritisk till den uppsiktsplikt som utövas och menar att det är för 
lite kontakt mellan direktionen och nämnden. Utfallet i enkäten tyder också på detta vilket 
uppges vara en effekt av kommunalförbundets organisation där enskilda ledamöter i 

nämnden inte har naturlig kontakt med direktionen. Det informella samtalet går lätt 
förlorat när ledamöterna inte känner och möter varandra mellan nämnd och direktion. Det 
framhålls också som viktigt att ta tag i frågan och åtgärda den bristfälliga kontakt mellan 
direktion och nämnd som flera ledamöter i gymnasienämnden upplever. Samtidigt inställer 
sig frågan om vad som är tillräcklig uppsikt? Liksom att det är svårt för gymnasienämnden 
att veta vilken typ av uppsikt direktionen utövar då deras mer ”passiva” uppsikt inte märks 
av. Utan endast då direktionen intresserar sig för särskilda frågor blir uppsikten synlig, som 
exempelvis vid skolinspektionens tillsyner och vilka åtgärder nämnden avser vidta med 
anledning av sådana.  

 

7 Revisionens sammanfattande bedömning 

Avslutningsvis bedömer vi att direktionens och nämndens arbete följer en i väsentliga 
delar ändamålsenlig struktur. När det gäller målarbete och intern kontroll har förbundet 
fortsatt sitt utvecklingsarbete vilket vi ser som väsentligt för att säkerställa en effektiv och 
kvalitativ verksamhet. Samtidigt finns behov av mer omfattande riskanalyser. 

Vidare krävs aktiva åtgärder för att tydliggöra direktionens uppsiktsplikt och skapa 
fungerade system och rutiner för denna. 

Vi kommer inom ramen för vår årliga granskning följa direktionens och nämndens 
utvecklingsarbete inom bland annat de ovan diskuterade områdena. 

 
 

För Lapplands kommunalförbunds revisorer 

 

 

Sören Engelmark Lennart Albinsson 
Av Gällivare kommun utsedd revisor Av Jokkmokks kommun utsedd revisor 


