
  2015-03-10   1(2) 
Revisorerna 

 

Kommunfullmäktige i; 
Kiruna Kommun 
Gällivare Kommun 
Jokkmokks Kommun 
Pajala Kommun 

 
 
REVISIONSBERÄTTELSE 2014 

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 2014 godkänns 

 

Redogörelse 

Vår granskning av direktionens och gymnasienämndens ansvarsutövande 2014 visade bl a att: 

 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. 
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Vår granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom vård- & omsorgsprogrammet visade 
bl a att: 

 det inte finns ett fullt fungerande systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- och 
enhetsnivå. Vi uppmärksammar att nämnden och förvaltningen påbörjat att utforma en 
struktur och grund för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas inom förbundets 
gymnasieverksamhet. Denna struktur har även i viss utsträckning börjat tillämpas på 
huvudmanna- och enhetsnivå (t.ex. upprättande av utvecklingsplaner). Vi bedömer 
dock att det fortfarande finns främst följande brister/utvecklingsområden:  

o Analys av orsaker till de resultat som uppmäts.  

o Konkreta åtgärdsförslag med anledning av de resultat som uppmäts.  

o Medverkan av lärare, elever (och vårdnadshavare) i skolenhetens kvalitetsarbete.  

 kvalitetsarbetet redovisas regelbundet till gymnasienämnden men att formerna för 
redovisningen till nämnden samt redovisningens innehåll bör utvecklas. Nämnden bör 
kontinuerligt delges en samlad redovisning av verksamheternas resultat inklusive 
orsaksanalys och konkreta åtgärdsförslag.  

 det inte vidtas åtgärder i tillräcklig omfattning för att utveckla verksamheten med stöd 
av det systematiska kvalitetsarbetet. Bedömningen baseras på att dokumentation av 
vidtagna och planerade åtgärder saknas samt på elevernas egna upplevelser.  

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 lagens krav eller god redovisningssed i övrigt. Däremot har förbundet under 
delar av perioden inte helt levt upp till bokföringslagens krav och därmed inte i alla 
avseenden till god redovisningssed. 

 förbundet har att anpassa delårsrapporten enligt RKR:s rekommendation 22 
Delårsrapport genom att redovisa balansräkningen från närmaste föregående 
räkenskapsårs utgång som jämförelseår. 

Vår granskning av LKF:s årsredovisning för 2014 visade bl a följande att: 

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

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

 med det redovisade resultatet lever förbundet upp till kommunallagens krav på en 
ekonomi i balans för 2014 

 det redovisade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk hushållning såväl i 
det verksamhetsmässiga som i det finansiella perspektivet 
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