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1 Direktionens och gymnasienämndens ansvarsutövande 

Revisorerna ska varje år i revisionsberättelsen särskilt uttala sig i frågan om ansvarsfrihet 
för direktion och nämnd samt de enskilda förtroendevalda i sådana organ. I revisions-
uppgiften ingår att pröva om verksamheten, utifrån en helhetssyn, bedrivs på ett sätt som 
tillgodoser kommuninvånarnas rättmätiga krav på: 

• Effektivitet och kvalitet  

• Tillförlitlighet och säkerhet 

• Styrbarhet 

Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är direktionens och gymnasie-
nämndens ansvar och aktiva arbete för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och 
säker verksamhet, sett utifrån skyldigheter och uppdrag de har från medlemskommunerna 
och lagstiftning. 

1.1 Ansvarsutövande verksamhetsåret 2019 

För 2019 års verksamhet har revisionen genomfört den årliga ansvarsutövande-
granskningen med inriktning på om direktionen och gymnasienämnden vidtar tillräckliga 
åtgärder för att styra, följa upp och kontrollera tilldelat uppdrag. Granskningen är 
översiktlig till sin karaktär och fokuserar på direktionens och gymnasienämndens styrning 
och kontroll av verksamhet och ekonomi på ett övergripande plan.  

Bedömning av ansvarsutövandet har skett dels utifrån en översiktlig protokolls- och 
dokumentationsgranskning med ett antal s k kontrollmoment, dels utifrån diskussion med 
direktion och gymnasienämnd. Vi har i diskussionerna även i viss utsträckning följt upp 
vidtagna åtgärder med anledning av de bedömningar och förslag vi lämnat vid tidigare 
genomförda granskningar.  

Våra iakttagelser och bedömningar avseende direktionens och gymnasienämndens 
ansvarsutövande 2019 sammanfattas i föreliggande skrivelse. I granskningen, liksom vid 
upprättandet av denna skrivelse, har vi biträtts av sakkunniga från PwC. 

För Lapplands kommunalförbunds revisorer 

 

Ulf Kero, ordförande Gun Ek 
Av Pajala kommun utsedd revisor Av Jokkmokks kommun utsedd revisor 
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2 Resultat gymnasienämnden 

Granskning av protokoll och dokument visar bl.a. följande: 

• En utvecklingsplan har antagits för verksamheten (år 2019–2021). 

• Internbudget har antagits för verksamheten år 2019. 

• Ekonomi och verksamhet följs upp löpande under året. Det framgår inte alltid 
siffror/helårsprognos i protokoll när ekonomin följs upp. 

• Internkontrollplan för uppföljning av verksamheten finns upprättad. 

• Ingen riskanalys har genomförts. Internkontrollplanen byggs vidare årligen med 
hjälp av uppkomna utvecklingsförslag. 

• Återrapportering sker enligt plan. 

• Mätbara mål finns antagna för verksamheten. 

• Internbudget har fastställts vilket är ett mätbart ekonomiskt mål. 

• Av delårsrapport framgår att måluppfyllelsen för de tre målen direktionen 
fastställt är god. Måluppfyllelsen tillhörande utvecklingsplanen kan inte i sin 
helhet bedömas ännu.  

• Vem som ska utföra något framgår i regel av protokoll. När ett utförande ska 
vara genomfört kan utvecklas ytterligare.  

• Verkställighet av beslut följs upp av nämnden. 

• Det framgår inte alltid av protokoll huruvida åtgärder vidtas med syfte att nå 
verksamhetsmålen.  

• Per oktober 2019 uppgick budgetavvikelsen till - 4 mnkr.  
 
Av diskussionen med nämnden (2019-12-11) framgår bland annat att: 

• Måluppfyllelse ekonomi: Vid tiden för diskussionen med revisorerna var det svårt 
att få fram en helårsprognos för 2019. Åtgärder i form av bl.a. köpstopp vidtogs 
under hösten. Detta kommer ligga kvar framöver. Framgent kommer nämnden ta in 
budgetprognoser per verksamhetschef. Ytterligare analyser kommer sedan att 
begäras in från de verksamhetschefer som inte klarat sin budget.  

• Måluppfyllelsen avseende verksamheten anses god. Exempelvis är andelen elever 
som klarar godkända betyg i åk 9 hög, sett mot riket.  

• Utvecklingsområde: Samverkan mellan de som går från grund- till gymnasieskolan 
och hoppar av innan eller under gymnasiet. 

• Ett samarbete pågår i skolorna för att främja närvaron. 

• Elevenkät/Medarbetarenkät: Resultatet ska följas upp och arbetas vidare med. 

• En traditionellt utformad riskanalys innehållandes sannolikhet och konsekvens ska 
tas fram våren 2020. 

• Nämnden har identifierat följande utmaningar (som de även ser som möjligheter):  
- Obehöriga/Behöriga lärare, ekonomin, ev. ny programstruktur, två nya 
gymnasieskolor (Gällivare hösten 2020, Kiruna om ca 2,5 år).   
 

Vår sammantagna bedömning är att gymnasienämndens ansvarsutövande i huvudsak 
har varit tillräckligt. Nämnden har i allt väsentligt haft en tillräcklig styrning av sin 
verksamhet och den interna kontrollen har delvis varit tillräcklig. Gymnasienämnden har 
delvis vidtagit åtgärder för att nå fastställda mål avs. verksamheten och ekonomin. 
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3 Resultat direktionen 

Granskning av protokoll och dokument visar bl.a. följande: 
• En plan med mål för verksamheterna inom LKF finns antagen. 
• Internbudget har fastställts men innefattar inte samtliga delverksamheter under 

direktionen.  
• Ekonomin följs upp vid samtliga sammanträden. Det framgår inte alltid siffror av 

protokollen. Verksamheterna följs även upp. Ev avvikelser framgår inte alltid av 
protokoll.  

• Direktionen får återrapportering av beslut som fattas på delegation 
• En internkontrollplan finns antagen. Ingen traditionellt utformad riskanalys har 

upprättats utan IK-planen revideras årligen efter behov.  
• Återrapportering sker enligt plan.  
• Mål som delvis är mätbara/uppföljningsbara har fastställts för verksamheterna. 
• Budget samt ett antal övriga finansiella mål har antagits. 
• Måluppfyllelsen framgår av delårsrapporten och bedöms vara god gällande såväl de 

verksamhetsmässiga målen som de finansiella målen. 
• Det framgår i regel av fattade beslut vem som ska utföra en åtgärd. När åtgärden ska 

vara utförd kan framgå tydligare.  
• Direktionen följer upp verkställighet av beslut inom ramen för den årliga 

internkontrollen.  
 
Av diskussionen med direktionen (2019-12-18) framgår bland annat att: 

• Det genomförs riskanalyser utöver vad som kopplas till internkontrollplanen. 
Exempelvis för kompetensförsörjningen osv. 

• Ärendehanteringen som granskades av revisionen 2018 avser LKF utveckla genom 
att samverka med Kiruna kommun och ansluta sig “som separat företag” i 
kommunens system, förhoppningsvis under 2020. Det som redan idag upplevs 
fungera bra i egen regi, ex-vis elevregistret, kommer inte att föras över. 

• Framtida utmaningar som nämns är kompetensförsörjningen samt nya 
fördelningsnyckeln avs medlemsavgiften där konsensus mellan 
medlemskommunerna inte har uppnåtts.  

• Arbetet med inventering och ev införande av nya samverkansområden uppges av 
direktionen “ligga på is” i avvaktan på den pågående översynen av LKF:s samlade 
verksamhet. Förväntningar finns dock från medlemskommuner att ökad samverkan 
ska kunna införas t ex inom upphandlingsområdet där det upplevs att varje 
medlemskommun ofta gör samma saker. Vidare nämns administrativa system som 
ek-system, IT-frågor m m där besparingar ses som möjliga för 
medlemskommunerna. 
 

Vår sammantagna bedömning är att direktionens ansvarsutövande i huvudsak varit 
tillräckligt. Direktionen har i allt väsentligt har haft en tillräcklig styrning av sin verksamhet 
och den interna kontrollen inte helt har varit tillräcklig. Vidare har direktionen i allt 
väsentligt vidtagit åtgärder för att nå fastställda mål avs. verksamheten och ekonomin 
(undantaget återställandet av tidigare års underskott). 
 
 
Bilagor: Gransknings-PM för Gymnasienämndens och Direktionens ansvarsutövande 2019 


