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1. Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av Lapplands kommunalförbunds förtroendevalda revisorer 

granskat förbundets årsredovisning för perioden 2015-01-01- 2015-12-31. 

Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2015.  

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.  

Med årets positiva resultat så lever kommunalförbundet upp till kommunallagens 

krav på en ekonomi i balans.  

Förvaltningsberättelsen innehåller en uppföljning av de verksamhets- och 

finansiella mål som direktionen har angivit i 2015 års budget.  

Vi bedömer både den finansiella och den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen 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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Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning och utveckling, 

efterlevnaden av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med 

de mål för god ekonomisk hushållning som direktionen beslutat om.  

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 förbunds-

kansliet. 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 beroende på om vägledningen har beaktas i årets 

revisionsplan. Granskningen har skett genom intervjuer, dokumentgranskning, 

granskning av räkenskapsmaterial och i förekommande fall registeranalys. 

Förbundsdirektionen fastställde årsredovisningen 2016-03-03. 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  

 Förbundsdirektionens 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 bland annat driftsredovisningen, investeringsredovisning, 

pensionsåtagande samt utredning av balanskravet. Under avsnittet ”Måluppfyllelse” 

beskrivs och redovisas finansiella nyckeltal som ger uttryck för god ekonomisk 

hushållning i det finansiella perspektivet.  

Händelser av väsentlig betydelse 

I förvaltningsberättelsen redovisas på ett tydligt sätt väsentliga händelser som 

inträffat under och delvis efter räkenskapsåret. I förvaltningsberättelsens görs en 

omvärldsanalys kring arbetsmarknad och rekrytering till utbildningar. Vidare 

redogörs för förbundets marknadsföring av utbildningar inom vård- och omsorg 

samt det distansöverbryggande arbetssättet. Även kommunal samverkan och 

internt utvecklingsarbete tas upp.  

Förväntad utveckling 

Av årsredovisningen framgår den förväntade utvecklingen inom olika verksam-

heter. Bland annat omnämns utmaningar med att tillgängliggöra utbildning för nya 

svenskar och den implementera den nya kommungemensamma IT-strategin. 

Väsentliga personalförhållanden 

Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas enligt KRL 4:1, det vill 

säga frånvaron specificeras på lång- och korttidsfrånvaro, män och kvinnor samt 

åldersindelad. Den totala sjukfrånvaron uppgår till 3,0 % vilket är en ökning jämfört 

med föregående år (2,2 % 2014). I övrigt lämnar den personalekonomiska 

redovisningen uppgifter om antal anställda, fördelningen mellan kvinnor och män 

samt en graf över personalens 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.  

Kommunalförbundet har investerat för totalt 3,1 mnkr år 2015. De största 

investeringarna är utrusning för undervisning på fordonsprogrammet (1,3 mnkr) 

och utrustning för undervisning på industriprogrammet (0,9 mnkr).  

3.1.1.3. Driftredovisning 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur 

utfallet förhåller sig till fastställd budget.  

Gymnasiets, lärcentrats och kansliets budgetavvikelser framgår av tabellen nedan.  

Driftredovisning, tkr Nettobudget Utfall Budget-
avvikelse 

Kansli 0 27 27 

Lapplands Gymnasium 0                     192  192 

Lapplands lärcentra 0 -42                        -42 

Summa 0 178 178  

Bidragande orsak till den positive budgetavvikelsen för Lapplands gymnasium är att 

de interkommunala kostnaderna varit lägre än beräknat.  

Lapplands Lärcentras negativa budgetavvikelse beror på något högre 

personalkostnader än beräknat.  

3.1.2. Balanskrav  

Bedömning och iakttagelser 

Vi instämmer i direktionens bedömning av om att balanskravet har uppfyllts för år 

2015. 

För att anpassa balanskravsutredningen till 4 kap 3§ KRL och göra den 

överskådligare kan nedanstående uppställning användas i förvaltningsberättelsen 

kommande år: 

=Årets resultat enligt resultaträkningen 

-reducering av samtliga realisationsvinster 

+justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 

+orealiserade förluster i värdepapper 

-justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper 

=Årets resultat efter balanskravsjusteringar 

-reservering av medel till resultatutjämningsreserv 

+användning av medel från resultatutjämningsreserv 

=Balanskravsresultat 
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3.1.3. God ekonomisk hushållning 

Bedömning och iakttagelser 

Direktionen har inför verksamhetsåret fastslagit finansiella och 

verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning. En del av 

verksamhetsmålen har även delats in i delmål.  

Vi bedömer den finansiella måluppfyllelsen som god. Vi bedömer, utifrån 

årsredovisningens återrapportering, även verksamhetsmålens uppfyllelse som god. 

 

3.1.3.1. Finansiella mål 

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot förbundets finansiella mål 

som fastställts i budget 2015: 

Mål Följs upp i 
årsredovisningen 

Måluppfyllelse 
2015 

Verksamheten ska bedrivas inom beslutade 
budgetramar 

Ja Ja 

Prognossäkerheten skall vara god och rapporter 
skall regelbundet lämnas till direktionen 

Ja Delvis 

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 

Resultatutjämningsreserven ska följa riktlinjer Ja Ja 

Som sammanställningen visar så uppnås sju av de åtta målen. Angående det andra 

målet så har rapporter regelbundet lämnats till direktionen däremot så kan 

prognossäkerheten utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 7 av 9 
PwC 

 

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.  

Mål/delmål Följs upp i 

årsredovisninge

n 

Måluppfyllels

e 2015 

All verksamhet   

All verksamhet ska präglas av respekt för alla individers lika värde… Ja Ja 

Samma möjligheter för kvinnor och män att delta, påverka, utveckla… Ja Ja 

Fortlöpande bevaka möjligheter till extern finansiering av 

utvecklingsprojekt 

Ja Ja 

Vidareutveckla LKF:s administrativa rutiner:    

- Ansvarsfördelning IT, med medlemskommunerna Ja  Nej 

- Förtydliga ansvarsfördelning gällande skolskjutsar Ja Ja 

- Dokumenthanterings- och gallringsplan, implemetering Ja Ja 

- Utarbeta närmare riktlinjer för medelsförvaltningen Ja  Ja 

Lapplands lärcentra   

Utifrån inventerade utbildningsbehov hos arbetsliv och enskilda 

kommuninvånare erbjuda/starta 
  

- Minst 20 högskoleprogram tillgängliga vid lärcentra Ja Ja 

- Minst 6 yrkeshögskoleutbildningar tillgängliga vid lärcentra Ja Ja 

- Minst 70 kurser inom vuxenutbildning varav minst 80 % 

flexibla 

Ja Ja 

- Minst 3 lärlingsplatser Ja Nej 

- Minst 4 utvecklingsgrupper- arbetsliv och lärcentra Ja Ja 

Att 50 % kursutvärderingar ska samlas in i vuxenutbildning och YH Ja Delvis 

Att utveckla analyser av avbrott, Sfi och vuxenutbildning Ja Ja 

Att utveckla marknadsföringsstrategin Ja Delvis 

Delta i minst 4 regionala/nationella nätverk Ja Ja 

Lapplands Gymnasium   

Att gymnasienämnden utifrån uppföljningen av den övergripande 

utvecklingsplanen för 2014 reviderar utvecklingsområden för 2015 

Ja  Ja 

Att uppföljningen sker av utvecklingen om de områden som prioriterats 

i planen 

Ja Ja 

Samverkansområden   

Fördjupad utredning HVB-hem Ja Ja 

Delta I kommunernas arbete med IT-strategi Ja Ja 

Ansvarsfördelning skolskjutsar Ja Ja 

Implementering dokumenthanterings- och gallringsplan Ja  Ja 

Utarbetade av riktlinjer för medelsförvaltning Ja Ja 

Uppföljning och utvärdering av verksamhetsmålen sker i förvaltningsberättelsen. 

Av denna går att utläsa att av totalt 24 mål/delmål är det endast 2 mål som inte 

uppfylls och 2 mål som delvis är uppfyllda.  

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. 

Resultaträkning Utfall 2015 Utfall 2014 

Verksamhetens intäkter 265 334 280 670 

Verksamhetens kostnader -263 515 -271 784 

Avskrivningar -1 397 -1 015 

Verksamhetens nettokostnader 422 7 871 

Finansiella intäkter -16 126 

Finansiella kostnader -227 -179 

Årets resultat 178 7 818 

Verksamhetens nettokostnader har försämrats i jämförelse med föregående år. 

Detta beror på att intäkterna (medlemsbidrag, LKAB-akademin, interkommunala 

ersättningar) har minskat mer än vad kostnaderna (interkommunala ersättningar) 

har minskat. Avskrivningarna har ökat något, detta på grund av att förbundet har 

ökat investeringstakten. Även det finansiella nettot har försämrats främst beroende 

på den sänkta inlåningsräntan.  

3.2.2. Balansräkning 

Bedömning och iakttagelser 

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

avsättning, skulder och eget kapital.  

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

Bilagor och specifikationer finns i tillräcklig omfattning.  

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. 

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.   
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3.2.3. Kassaflödesanalys 

Bedömning och iakttagelser 

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och inves-

teringar. 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, innebärande att: 

 Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisnings-

princip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens 

intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll. 

 Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balans-

räkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplys-

ningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god 

redovisningssed i övrigt. 
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