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1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Lapplands kommunalförbunds förtroendevalda revisorer 

granskat förbundets årsredovisning för perioden 2014-01-01- 2014-12-31. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisonsplanen för år 2014.  

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin 

bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som direktionen 

beslutat om.  

Vi bedömer att årsredovisningen huvudsakligen redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.  

Kommunalförbudet lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de 33 verksamhets- och 

finansiella mål som förbundsdirektionen har beslutat om i 2014 års budget.  

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

Vi bedömer verksamhetsmålens uppfyllelse som god. 

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed.  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för 

kommuner, landsting och kommunalförbund. I lagen finns bestämmelser om 

årsredovisningen. Vidare regleras den kommunala redovisningen av uttalanden 

från Rådet för kommunal redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av 

Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.  

Revisionsobjekt är förbundsdirektionen som enligt kommunallagen är ansvarig för 

årsredovisningens upprättande. 

 

2.2. Revisionsfråga och metod 
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom 

ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommu-

nallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisning-

en är förenligt med de mål direktionen beslutat om. Bedömningen ska biläggas 

årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen. 

Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara 

följande revisionsfrågor: 

 Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksam-

hetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens 

utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar. 

 Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet 

med balanskravets regler? 

 Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat 

avseende god ekonomisk hushållning?  

 Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses 

följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.  

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning) 

 resultaträkning 

 kassaflödesanalys 

 balansräkning 

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.  
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Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen 

planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig 

grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild. 

Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar 

resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till ett 

felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma ett urval av 

underlagen för den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning av 

den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda 

brister kan förekomma.  

Granskningen har introducerats genom kontakter och samplanering med 

förbundskansliet. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med 

utgångspunkt i SKYREV:s utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner 

och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).  

Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför 

tillämpliga ISA helt eller delvis har följts. Granskningen har skett genom intervjuer, 

dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial. 

Förbundsdirektionen fastställde årsredovisningen 2015-02-27. Rapportens innehåll 

har sakgranskats av kanslichef och redovisningsansvarig. 

 

2.3. Revisionskriterier 
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer: 

 Kommunallagen 

 Kommunal redovisningslag 

 Rekommendationer från rådet för kommunal redovisning  

 Förbundets beslut om god ekonomisk hushållning 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Verksamhetens utfall, finansiering och 
ekonomiska ställning 

3.1.1. Förvaltningsberättelse 

3.1.1.1. Översikt över utvecklingen av verksamheten 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt 

överensstämmer med kraven i KRL. 

Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning 

Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild. 

Förvaltningsberättelsen beskriver också vilka utmaningar kommunalförbundet 

kommer att ställas inför de närmaste åren. Förvaltningsberättelsen innehåller 

uppgifter om pensionsåtagandet och pensionsmedelsförvaltningen samt 

balanskravet. Under avsnittet ”Måluppfyllelse” beskrivs och redovisas finansiella 

nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk hushållning i det finansiella 

perspektivet. Prognossäkerheten bör förbättras.  

Händelser av väsentlig betydelse 

I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som 

inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. I förvaltningsberättelsen görs en 

omvärldsanalys kring arbetsmarknad och rekrytering till utbildningar. Vidare 

redogörs för gymnasiets positiva trend, minskad statlig finansiering av SFI, nystart 

för samverkan vid sidan av utbildningsområdet, ett avsnitt om Skolinspektionen 

och förbundets interna utvecklingsarbete.  

Förväntad utveckling 

Av årsredovisningen framgår den förväntade utvecklingen inom olika 

verksamheter.  

Väsentliga personalförhållanden 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1 a, och här 

framgår att total sjukfrånvaro uppgår till 2,2 % vilket är en minskning jämfört med 

tidigare år (2013, 3,1 % och 2012, 2,6 %) övrigt lämnar den personalekonomiska 

redovisningen uppgifter om antal anställda samt personalens könsfördelning och 

åldersstruktur.  

Pensionsredovisning 

I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensions-

förpliktelser i enlighet med RKR 7.1.  
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3.1.1.2. Investeringsredovisning 

Bedömning och iakttagelser  

Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 

årets investeringar. Positivt är att kommunalförbundet utvecklat investerings-

redovisningen genom att presentera vilken typ av tillgångar som förbundet 

investerat i.  

3.1.1.3. Driftredovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att driftredovisningen ger en rättvisande bild av hur utfallet förhåller 

sig till fastställd budget.  

Gymnasiets, lärcentras och kansliets budgetavvikelser framgår av tabellen nedan.  

Driftredovisning, tkr Budget Utfall Budget-
avvikelse 

Lapplands Gymnasium 0 7 671 7 671 

Lapplands lärcentra 0 23  23 

Kansli 0 124                        124 

Summa 0 7 818 7818  

 

Avvikelsen för Lapplands Gymnasium beror till största delen på minskade 

interkommunala kostnader för gymnasieelever hos andra huvudmän. Även 

minskade kostnader för semester- och ferielöner har varit en bidragande orsak till 

överskottet.  

Vakanshållning av tjänster, allmän återhållsamhet och en positiv utveckling av 

semesterlöneskulden bidrog till att Lapplands Lärcentra kunde hålla sig inom 

tilldelad budget.  

Kansliets överskott beror till största delen på vakanshållning av delar av två tjänster 

under slutet på året.  

3.1.2. Balanskravet  

Bedömning och iakttagelser 

Vi instämmer i direktionens bedömning av att balanskravet har uppfyllts.  

Avstämning av årets resultat enligt balanskravets bestämmelser har skett enligt 4 

kapitlet i kommunal redovisningslag.  

Ackumulerat underskott att återställa inför år 2014 uppgick till 3 558 tkr. I och med 

ett resultat på 7 818 tkr har detta underskott återställts.  

I samband med direktionens antagande av årsredovisningen beslutades att 1 960 

tkr ska avsättas till en s k resultatutjämningsreserv (RUR). Fortfarande kvarstår för 

direktion att fastställa riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserven, ex-vis 

när får medel avsättas, hur mycket får avsättas, under vilka omständigheter får 

reserven nyttjas mm.   
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Formellt sett så ska dessa riktlinjer antas före medel får avsättas till RUR och enligt 

KRL 4:3 så ska förvaltningsberättelsen bl a innehålla upplysningar om årets resultat 

med justering för förändring av resultatutjämningsreserven. Detta framgår inte av 

förbundets årsredovisning. 

3.1.3. God ekonomisk hushållning 

Bedömning och iakttagelser 

Direktionen har inför verksamhetsåret fastslagit finansiella och 

verksamhetsmässiga mål. En del av verksamhetsmålen har även delats in i delmål.  

Vi bedömer att verksamhetens utfall i huvudsak är förenligt med målen för god 

ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet och vidare bedöms 

det redovisade resultatet vara förenligt med målen i det finansiella perspektivet.  

3.1.3.1. Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 

som fastställs i budget 2014: 

Mål Följs upp i 
årsredovisningen 

Måluppfyllelse 
2014 

Verksamheten ska bedrivas inom beslutade 
budgetramar 

Ja Ja 

Prognossäkerheten skall vara god och rapporter 
skall regelbundet lämnas till direktionen 

Ja Ja 

Inget kapitaltillskott från medlemskommunerna 
under budgetåret 

Ja Ja 

Investeringar skall finansieras med egna medel Ja Ja 

Ingen låneskuld skall förekomma exkl. för 
beslutade investeringar 

Ja Ja 

Långsiktig kapitalplacering skall ske i räntefonder Ja Ja 

Betalningsberedskapen skall motsvara en månads 
löpande utgifter 

Ja Ja 

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som mycket god. 

3.1.3.2. Mål för verksamheten 

Förbundsdirektionen har fastställt ett antal mål att gälla för all verksamhet, 

Lapplands lärcentra och gymnasium samt samverkansområdena. Dessa 

inriktningsmål beskrivs och utvärderas i årsredovisningen.  
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Mål Följs upp i 

årsredovisning

en 

Måluppfyl

lelse 2014 

All verksamhet   

Samma möjligheter för kvinnor och mäl att deltaga , påverka och utveckla Ja Ja 

Fortlöpande bevaka möjligheter till extern finansiering av utvecklingsprojekt Ja Ja 

Sluta avtal med medlemskommunerna gällande ansvarsfördelning Ja Nej 

Förtydliga ansvarsfördelning gällande elevhälsa Ja Ja 

Förtydliga ansvarsfördelning gällande skolskjutsar Ja  Nej 

Dokumenthanterings- och gallringsplan Ja Ja 

Genomföra, vidareutveckla internkontroll Ja Ja 

Utarbeta närmare riktlinjer för medelsförvaltningen Ja  Nej 

Lapplands lärcentra   

Minst 20 högskoleprogram tillgängliga vid lärcentra Ja Ja 

Minst 5 yrkeshögskoleutbildningar tillgängliga vid lärcentra Ja Ja 

Minst 40 kurser inom vuxenutbildningen varav minst 40 % flexibla Ja Ja 

Minst 8 lärlingsplatser Ja Ja 

Initiera/starta minst 4 utvecklingsgrupper- arbetsliv och lärcentra Ja Ja 

Vidareutveckla det systemetaiska kvalitetsarbetet Ja Ja 

Kompentensutveckling till personal gällande flexibelt lärande Ja Ja 

Utveckla D-kurs inom SFI med flexibelt upplägg Ja Ja 

Delta i minst 4 regionala/nationella nätverk Ja Ja 

Anordna minst 3 seminarier föra at sprida forskningsresultat Ja Ja 

Lapplands Gymnasium   

Att gymnsienämnden utifrån uppföljningen av den övergripande 

utvecklingsplanen för 2013 reviderar utveclingsområden för 2014 

Ja  Ja 

Att uppfölningen sker av utvecklingen om de områden som prioriterats i 

planen 

Ja Ja 

Samverkansområden   

Att kartlägga samverkansmöjligheter mellan medlemskommunerna   

HVB-hem Ja Ja 

IT-strategi Ja Ja 

Marknadsföring, rekrytering Ja  Nej 

Att utarbeta förslag till hur samverkan kan ske inom dessa områden   

HVB-hem (översiktlight förslag) Ja  Ja 

IT-strategi (översiktligt förslag) Ja Ja 

Marknadsföring, rekrytering Ja  Nej 

Uppföljning och utvärdering av verksamhetsmålen sker i förvaltningsberättelsen. 

Av denna går att utläsa att av totalt 26 mål är det endast 5 mål som inte uppfylls.  

Vi bedömer utifrån årsredovisningens återrapportering verksamhetsmålens 

uppfyllelse som god. 
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3.2. Rättvisande räkenskaper 
3.2.1. Resultaträkning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt är upprättad i 

enlighet med god redovisningssed. Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt 

väsentligt rättvisande bild av årets resultat. 

Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år och 

förändring mellan åren. 

Resultaträkning Utfall 2014 Utfall 2013 

Verksamhetens intäkter 280 670 277 751 

Verksamhetens kostnader -271 784 -279 057 

Avskrivningar -1 015 -78 

Verksamhetens nettokostnader 7 871 -1 384 

Finansiella intäkter 126 139 

Finansiella kostnader -179 -1 123 

Årets resultat 7 818 -2 368  

 

Verksamhetens nettokostnader har förbättrats i jämförelse med föregående år. 

Detta beror både på att intäkterna har ökat samtidigt som kostnaderna har minskat 

Även det finansiella nettot har förbättrats. Sammanfattningsvis är den främsta 

orsaken till förbättringen gymnasiets kraftigt minskade kostnader för 

interkommunala ersättningar.  

3.2.2. Balansräkning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, 

avsättningar, skulder och eget kapital.  

Balansräkningen är i stort uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter. 

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.  

Avsättningar för pensioner redovisas i enlighet med bestämmelserna i den 

kommunala redovisningslagen vilket medför att pensionsförmåner intjänade före år 

1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. 

Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar, är 

fullständigt redovisade, rätt periodiserade och har värderats enligt principerna i 

KRL.  

Vi vill uppmärksamma förbundet på kraven om att anläggningstillgångar bestående 

av betydande komponenter med olika avskrivningstider ska delas upp på dessa, se 

RKR:s rekommendation 11.4. Även om investeringsverksamheten ännu inte 

innehåller några större objekt så är det viktigt att känna till detta inför budgetering 

och genomförande av eventuellt kommande större investeringsprojekt i framtiden. 
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3.2.3. Kassaflödesanalys 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och 

investeringar. Noter finns i tillräcklig omfattning. Överensstämmelse finns med 

motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.  

3.2.4. Tilläggsupplysningar 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar uppfyller KRL:s krav och i 

övrigt lämnas i enlighet med god redovisningssed. 
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