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Kommunfullmäktige i
Kalix kommun

Revisionsberättelse för år 2013
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer verksamheten i kommunens
företag.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar också för att
det finns tillräcklig intern kontroll samt återredovisning till fullmäktige. Revisorernas ansvar
är att granska verksamhet, kontroll och redovisning och pröva om verksamheten bedrivits i
enlighet med fullmäktiges uppdrag.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, kommunens revisionsreglemente 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 styrelsen och nämnderna i Kalix kommun har bedrivit verksamheten på ett i
väsentliga delar ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Ändamålsenligheten kan dock stärkas genom att målarbetet utvecklas och genom att
målens aktualitet löpande revideras.



att styrelsen och nämnderna endast till del utövar en tillräcklig internkontroll.
Angående Ks uppsikt över nämnderna och de kommunala företagen gör vi samma
bedömning. Utrymme finns för förbättringar av internkontrollen och uppsikten,
vilket framgår av vår redogörelse nedan.



att kommunen lever upp till balanskravet år 2013.



att kommunen saknat uttalade målsättningar för god ekonomisk hushållning för år
2013, såväl i det finansiella som i det verksamhetsmässiga perspektivet. Någon
sammantagen bedömning av måluppfyllelsen avseende de målen för god ekonomisk
hushållning kan således inte göras.



att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna, kommunfullmäktiges demokratiberedning
samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2013 godkänns.
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Redogörelse
Resultatet av vår granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande visar bl a:


att styrelsens och nämndernas arbete följer en i väsentliga delar ändamålsenlig
struktur. Detta gäller främst den löpande verksamheten men även i viss utsträckning
det mer strategiska och långsiktiga förändringsarbete kommunen har att genomföra.
Vi noterar vidare som positivt att arbetet i Ks och nämnderna överlag sker i en
positiv anda och med ett gott diskussionsklimat.



Vi noterar att mål- och internkontrollarbetet har utvecklats under året men ser
samtidigt behov av fortsatt fokus på detta liksom på formerna för kommunstyrelsens
uppsikt över bolagen. Vidare bör arbetet med översyn av kommunens olika
styrdokument intensifieras så att mängden dokument begränsas och att dokumenten
hålls aktuella kommunen och implementeras i verksamheten.

Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bl a:


att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten,
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen på balansdagen.
Årsredovisningen bedöms i allt väsentligt vara upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Balanskravet har uppfyllts
för år 2013 och kommunens justerade balansresultat uppgår till 15,3 mnkr. Uttalade
mål för god ekonomisk hushållning saknas i fullmäktiges budgetbeslut men i
årsredovisningen utvärderas två finansiella mål/mått som kan sägas ha viss bäring
på god ekonomisk hushållning, och ett av målen är uppfyllt. Noteras ska i
sammanhanget att kommunen även i budgeten för 2011 och 2012 saknade av
fullmäktige uttalade mål för god ekonomisk hushållning. Något som avviker från
kraven i kommunallagen; 8 kap 5§.



att det i granskningen av delårsrapporteringen inte har framkommit några
omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Detta undantaget vad som ovan
nämns om mål för god ekonomisk hushållning.



att kommunens och landstingets kommunikation och informationsöverföring
avseende patientinformation i samband med in- och utskrivningar från landstingets
verksamheter samt besök vid akutmottagning, inte är ändamålsenlig och att den
interna kontrollen inte är tillräcklig. Vår analys är att detta kan medföra betydande
risker för patientsäkerheten. Med anledning av detta lämnas i granskningen ett
flertal rekommenderar till socialnämnden, bl a att säkerställa att de
länsgemensamma riktlinjerna för samverkan samt de rutiner som finns lokalt i
kommunen är kända och tillämpade i tillräcklig utsträckning. Liksom att de rutiner
som finns avseende upprättande av avvikelser är kända och tillämpande i nämndens
verksamhetsområden och att nämnden tillser att samtliga berörda funktioner
kontinuerligt får information och sammanställning avseende avvikelser.
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att kommunens samverkan med andra kommuner och landstinget i väsentlig grad
bedrivs på ett ändamålsenligt sätt via avtal eller andra överenskommelser, men att
analys och kvalitetssäkring behöver förbättras innan samarbetsavtal/motsv tecknas
eller sägs upp. Motsvarande bedömning gör vi beträffande internkontroll,
uppföljning och utvärdering av aktiva samarbetsavtal då detta inte genomförs
konsekvent och inte omfattar alla avtal oavsett förvaltning.



att den interna kontrollen avseende redovisning av materiella anläggningstillgångar
är tillräcklig men att det finns utrymme för förbättringar. För att säkerställa att
avyttrade eller utrangerade tillgångar tas bort ur anläggningsregistret har Kalix
kommun inga skriftliga rutiner. Vi rekommenderar för att stärka den interna
kontrollen att säkrare rutiner och anvisningar för detta införs. Vidare måste
komponentavskrivningar införas av kommunen, vilket är ett krav fr o m 2014.



att det finns delvis ändamålsenliga system, riktlinjer och rutiner för redovisning av
representation och resor. Vi bedömer dock att styrelsens och nämndernas
tillämpning av riktlinjerna liksom den interna kontrollen inte är tillräcklig. Vi
noterar som positivt att det finns en medvetenhet och vilja hos nämnder och
förvaltningar att utveckla efterlevnaden av riktlinjerna.



att socialnämndens regler för hantering av privata medel inom äldreboenden m fl
verksamheter i stort är ändamålsenliga, men att den interna kontrollen i vissa
avseenden är otillräcklig. För att stärka den interna kontrollen lämnas i
granskningen en rad rekommendationer, bl a att vidareutveckla interna riktlinjer och
skapa fungerande rutiner för internkontrollen.



att utbildningsnämnden inte till fullo har säkerställt att fritidshemsverksamheten
bedrivs ändamålsenligt. Av granskningen framgår behov av att utveckla styrningen
av verksamheten och säkerställa att det finns tillfredsställande planeringsmöjligheter
att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet på ett ändamålsenligt sätt. Vidare bör
nämnden bl a följa upp vårdnadshavares och elevers syn på fritidshemsverksamheten samt utvärdera hur resursfördelningsmodellen påverkar måluppfyllelse
och förutsättningar att leva upp till kraven på fritidshemsverksamhet, både vad
gäller särskilda behov och verksamheten i övrigt.



att fastighetsförvaltningen och upplåtelsen av verksamhetslokaler inte fungerar helt
effektivt och ändamålenligt samt att den interna kontrollen inom området delvis är
otillräcklig. Fastighetsavdelningen måste kommunicera och skapa acceptans och
förståelse hos nämnder och förvaltningar för internhyressystemet samtidigt som alla
fastighetskostnader synliggörs och redovisas tydligt på fastighetsobjekten. Vidare
behöver tydliga incitament för hyresgästerna att vara lokaleffektiva skapas.



att kommunstyrelsen i huvudsak har tillsett att ägarstyrningen och uppsikten
avseende Kalix Hamn AB är ändamålsenlig. Vidare visar granskningen att
undertecknandet av avtalet om muddring av hamnen inklusive bl a överenskommelse om hamnavgifter har skett utan både en fullödig beredning av ärendet
och en tydlig delegation. För framtiden förutsätter vi därför att kommunstyrelsen
säkerställer att beredningsprocess sker och beslut fattas i laga ordning.
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att överförmyndarverksamheten, enligt vår översiktliga granskning, förefaller
bedrivas ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

Vi har även granskat verksamheten i de kommunala företagen. Resultatet av vår granskning
framgår av bilagda granskningsrapporter och revisionsberättelser.

Till revisionsberättelsen har fogats en förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter
(vilka löpande under året har delgetts fullmäktige) liksom granskningsrapporter och
revisionsberättelser gällande de kommunala företagen.

Kalix kommuns revisorer

Eskil Johansson

Maj-Lis Gustavsson

Johan Englund

Bror Olofsson

Jan-Åke Johansson

J-Å Johansson är undantagen granskning av jävsnämnden och har inte granskat den nämnden.
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Förteckning över de sakkunnigas rapporter
 Granskning av delårsrapport 2013, november 2013
 Den ekonomiska redovisningen av investerings-verksamheten, oktober 2013
 Intern kontroll avseende representation och resor hos samtliga nämnder, oktober 2013
 Granskning av privata medel/kontanthantering, oktober 2013
 Kommunens organiserade samverkan med andra kommuner, november 2013
 Överförmyndarverksamheten, januari 2014
 Effektivitet i fastighetsförvaltning och intern hyressättning, februari 2014
 Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget,
februari 2014
 Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande, februari 2014
 Ägarstyrning och uppsikt avseende hamnbolaget, februari 2014
 Fritidshemmens verksamhet, februari 2014
 Granskning av årsredovisning 2013, april 2014

Bilagor
Granskningsrapporter från de kommunala företagen
Revisionsberättelser från de kommunala företagen
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Original undertecknat av båda lekmannarevisorerna är inlämnat till bolaget.
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