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Bakgrund
Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla verkställande organ. Den årliga 
granskningen består enligt god revisionssed av två delar; grundläggande resp fördjupad granskning.

Direktion och facknämnder ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges/medlemskommunernas 
uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för 
styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig 
styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt. 

Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag till uttalande i revisionsberättelse. 
Följande övergripande revisionsfråga ska besvaras: 

Har förbundsdirektionens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt 
med tillräcklig intern kontroll?

Granskningen omfattar följande granskningsområden:

1. Styrning, kontroll och åtgärder.
2. Måluppfyllelse för verksamheten.
3. Måluppfyllelse för ekonomin

Nr 1 utgör underlag för att pröva om den interna kontrollen är tillräcklig. Övriga områden bildar underlag för att bedöma 
om förvaltningen sker på ett ändamålsenligt (2) och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt (3). 

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till medlemskommunernas uppdrag i 
form av mål och budget 2021.

Metod och avgränsning
Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2021. I 
övrigt se “syfte och revisionsfrågor”.

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).
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Inledning
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

1. 
Verksamhets-
plan

a) Har direktionen 
antagit en plan för 
sin verksamhet?

Grön Direktionen beslutade 2021-02-24 § 11 att anta verksamhetsmål och 
finansiella mål, tillika verksamhetsplan, för förbundets verksamheter år 
2021.

2. Budget a) Har direktionen 
antagit en budget 
för sin verksamhet?

Grön Direktionen beslutade 2020-12-09 § 70 att godkänna budget för LKF 
2021. LKF:s totala budget uppgår till 249 699 tkr. Budget för 
förbundskansliet uppgår till 5 702 tkr.

Vi noterar dock att budget för direktionens verksamheter inte 
genomgående är anpassad efter organisationsstrukturen/trädstruktur 
och benämningar i organisationsschemat. Av det budgetdokument som 
direktionen beslutat om för 2021 framgår budgeterade medel för 
“förbundskansliet”. Däremot framgår inte EKR, Personligt ombud, 
Upphandling samt Förbundschef på ett tydligt sätt. Av 
organisationsträdet framgår att förbundskansliet är en del av 
organisationen under förbundschefen, samt att EKR, personligt ombud 
och upphandling är verksamheter som ej ingår i förbundskansliet. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

3. Mål a) Finns mål 
formulerade för 
direktionens 
verksamhet?

Gul Mål som omfattar all verksamhet inom LKF, samt Lärcentra, 
Gymnasieskola och samverkansområden, finns specificerade i 
antaget måldokument. Det saknas specifika mål för direktionens 
verksamhet.
 
För all verksamhet inom LKF finns det sammanlagt 5 mål. Nedan 
är exempel av målen:

● All verksamhet ska präglas av respekt för alla individers lika 
värde och mångfald ska betraktas som en av de viktigaste 
tillgångarna.

● Att inom LKF:s samtliga verksamhetsområden verka för 
allas lika rättigheter och möjligheter att utvecklas, påverka 
och deltaga.

● Att fortsätta det påbörjade arbetet med att genomföra 
översyn av LKF-samarbetet.
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

3. Mål b) Finns mål 
formulerade för 
direktionens 
ekonomi?

Grön Direktionen har i måldokument antagit sju stycken övergripande 
finansiella mål för LKF:s verksamhet, till exempel:

- Verksamheten inom Lapplands kommunalförbund skall 
bedrivas på ett sådant sätt att den av direktionen beslutade 
budgeten inte överskrids. Om verksamhetsmålen och de 
ekonomiska resurserna inte harmoniserar skall 
verksamheten anpassas till de ekonomiska 
förutsättningarna.

c) Är målen 
uppföljningsbara 
(mätbara)?

Gul Målen är till viss del formulerade så att de går att följa upp. 
Exempelvis framgår inte hur målet “all verksamhet ska präglas av 
respekt för individers lika värde och mångfald ska betraktas som 
en av de viktigaste tillgångarna” ska följas upp.

4. 
Rapportering 
och åtgärder

a) Har direktionen 
upprättat direktiv/ 
instruktion för 
rapportering till 
direktionen?

Gul Från Förbundsordning § 18 framgår att direktionen varje halvår 
ska avlämna verksamhetsrapport till förbundsmedlemmarna samt 
direktionens skyldighet att avlämna rapporter över verksamheten 
vid anmodan från förbundsmedlem, tillika informera om principiella 
händelser. 

Nedskriven direktiv/instruktion eller årshjul för rapportering från 
verksamhet till direktion finns ej.

b) Fokuserar 
rapportering på 
måluppfyllelse och 
resultat?

Grön Ekonomisk rapport fokuserar på resultat. Delårsredovisning per 
juni 2021 samt årsredovisning fokuserar på resultat och 
måluppfyllelse. 
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Granskningsiakttagelser

Revisionsfrågor Bedömning Noteringar

4. 
Rapportering 
och åtgärder

c) Vidtar 
direktionen tydliga 
åtgärder för att nå 
mål för 
verksamheten?

Grön Delårsredovisning per juni 2021 prognostiserar måluppfyllelse för 
alla verksamhetsmål vid helår varför behov av åtgärder ej är 
aktuellt.

d) Vidtar 
direktionen tydliga 
åtgärder för att nå 
mål för ekonomin?

Grön Delårsrapport per juni 2021 prognostiserar måluppfyllelse för 
samtliga sju finansiella mål för LKFs verksamhet vid helår. Enligt 
årsredovisning för 2021 uppnår direktionen samtliga finansiella 
mål. 

Ekonomisk rapportering samt delårsrapport per juni 2021 har 
prognostiserat positiv budgetavvikelse för helår varför behov av 
åtgärder inte funnits. Årsredovisning visar positivt resultat.

5. 
Måluppfyllelse

a) Når direktionen 
uppsatta mål för 
verksamheten?

Grön För 2021 visas följande måluppfyllelse för de 5 övergripande 
verksamhetsmålen:

● Uppfyllt = 4 st
● Ej uppfyllt = 1 st (“Genomföra översyn av LKF-samarbetet 

2010-2018”, enligt årsredovisning pågår arbetet)

b) Når direktionen 
uppsatta mål för 
ekonomin?

Grön Förbundets ekonomiska utfall (driftredovisning) avseende helår 
2021 uppgår till:

● + 4 947 tkr.
Kansliets ekonomiska utfall för 2021 uppgår till:

● -179 tkr.

Enligt årsredovisning bedöms samtliga 7 finansiella mål som 
uppfyllda vid helår.
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Sammanfattning

Granskningsområde Revisionell 
bedömning

Kommentar

Ändamålsenlighet
Baseras på revisionsfråga 5a

Grön Direktionen kan i rimlig grad verifiera att dess förvaltning utförts 
på ett ändamålsenligt sätt under år 2021.

Ekonomiskt tillfredsställande
Baseras på revisionsfråga 5b

Grön Direktionen kan i rimlig grad verifiera att förvaltningen skett på ett 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt under år 2021. 
Ekonomiskt utfall för helår 2021:

● + 4 947 tkr. (Kansli: - 179 tkr)

Intern kontroll
Baseras på revisionsfråga 1a, 2a, 
3a-c, 4a-d

Grön Den interna kontrollen hänförlig till direktionens förvaltning har 
varit tillräcklig under år 2021.

Rekommendationer

För att utveckla verksamheten lämnas följande rekommendationer till direktionen:

● Att budget för direktionens verksamheter är upprättad och anpassad efter organisationsstrukturen. Av det 
budgetdokument som direktionen beslutat om för 2021 framgår inte budgeterade medel för verksamheterna 
EKR, Personligt ombud, Upphandling samt förbundschef på ett tydligt sätt i relation mot den organisationsskiss 
som presenteras i förbundets årsredovisning.

● att upprätta mål som är uppföljningsbara (mätbara) genom exempelvis indikatorer eller aktiviteter.
● att upprätta direktiv för direktionens verksamheter hur och när rapportering av ekonomi och verksamhet ska ske 

till direktionen.


