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REVISIONSBERÄTTELSE 2013

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

 direktionens och gymnasienämndens interna kontroll har varit tillräcklig även om vår
granskning visar att den bör utvecklas samt att riskanalyser kopplade till den
internkontrollen kan förbättras ytterligare. Vidare krävs att förbundet säkerställer
tillämpningen av offentlighets- och arkivlagstiftningarna

 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

 resultatet i årsredovisningen i huvudsak är förenligt med de mål direktionen har
beslutat om

Vi tillstyrker att;

 direktionen, gymnasienämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet

 förbundets årsredovisning för år 2013 godkänns
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Redogörelse

Vår granskning av direktionens och gymnasienämndens verksamhet 2013 visade bl a att:

 att direktion och gymnasienämnd till övervägande del bedriver ett tillfredsställande
målarbete. Väsentligt är att målarbetet kontinuerligt hålls levande och att mål följs upp,
revideras och anpassas till de förändringar som sker i omvärlden och i övriga
förutsättningar

 löpande uppföljning av ekonomi och verksamhet fungerar tillfredsställande, samtidigt
ser vi med viss oro på de ekonomiska underskott som 2013 har genererat, liksom på de
sedan tidigare år ansamlade underskotten för förbundet

 direktionen och gymnasienämnden fortsatt sitt arbete med internkontrollutveckling och
att en internkontrollplan funnits för 2013. Kopplat till internkontrollarbetet är frågan
om befintliga risker i verksamheterna och vi ser behov av att mer heltäckande
riskanalyser genomförs i det fortsatta internkontrollarbetet

 LKF efter många års verksamhet ännu inte har säkerställt att offentlighets- och
arkivlagstiftningarna tillämpas på ett fullödigt sätt. Behovet av att detta skyndsamt
åtgärdas får vidare anses som stort då förbundets verksamhet vuxit kraftigt sedan
bildandet av Lapplands gymnasium

 att direktionen och gymnasienämnden på ett tillfredsställande sätt har åtgärdat, eller
inlett åtgärdsarbete, i linje med våra tidigare bedömningar och förslag

Vår granskning av LKF:s delårsrapport per 2013-06-30 visade bl a att:

 vi inte funnit något som tyder på att kommunalförbundets delårsrapport är upprättad i
strid med kommunallagens eller den kommunala redovisningslagens krav. Däremot har
förbundet under delar av perioden inte helt levt upp till bokföringslagens krav och
därmed inte i alla avseenden till god redovisningssed

 såväl investerings- som driftsredovisningen bör utvecklas

Vår granskning av LKF:s årsredovisning för 2013 visade bl a följande att:

 årsredovisningen lämnar upplysningar om verksamhetens utfall, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen

 årsredovisningen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och i stort är upprättad
enligt god redovisningssed

 med det redovisade resultatet lever förbundet inte upp till kommunallagens krav på en
ekonomi i balans för 2013

 det redovisade resultatet i huvudsak är förenligt med målen för god ekonomisk
hushållning i det verksamhetsmässiga men bara delvis i det finansiella perspektivet
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