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Revisionsberättelse för år 2017 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser, 
nämnder och ev fullmäktigeberedningar, samt genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer 
verksamheten i kommunens företag. 

Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller verksamheten. De ansvarar 
också för att det finns tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna 
ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om 
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som 
gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och 
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 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 till 
övervägande del ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

 att styrelsen och nämnderna till övervägande del utövar en tillräcklig internkontroll.  

 att kommunen lever upp till balanskravet år 2017. 

 att målsättningen för god ekonomisk hushållning för år 2017 i det finansiella 
perspektivet har uppnåtts. 

 att målsättningen för god ekonomisk hushållning år 2017 i det verksamhetsmässiga 
perspektivet sammantaget endast delvis har uppnåtts. 

 att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi tillstyrker att: 

 fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda 
ledamöterna i dessa organ. 

 fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för år 2017.  

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 samtidigt som målarbete har ytterligare utvecklingspotential.  

 styrelsens och nämndernas ansvarsutövande till övervägande har varit tillräckligt 
avseende deras internkontrollansvar. Det framkommer, liksom vid fjolårets granskning, 
att rapporteringen och kontrollen är mer regelbunden och systematisk när det gäller 
ekonomin än verksamheten, samt att kommunens nämnder generellt sett behöver ägna 
analyser av verksamhetens måluppfyllelse mer uppmärksamhet.  

 styrelsens ansvarsutövande till övervägande del har varit tillräckligt avseende dess 
uppsiktsplikt. 
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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 
vara upprättad i enlighet med kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 

 balanskravet har uppfyllts för år 2017 och kommunens justerade balanskravresultat 
uppgår till 52,4 mnkr efter avsättning till resultatutjämningsreserv med 20,9 mnkr. 
Samtliga tre mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella perspektivet har 
uppnåtts. Av de fem målen för god ekonomisk hushållning i verksamhetsperspektivet har 
två uppnåtts och tre delvis uppnåtts.  

 det i granskningen av delårsrapporten per 2017-08-31 i stort inte framkommit några 
omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med 
lagens krav och god redovisningssed i övrigt.  

 socialnämnden till övervägande del har säkerställt ett ändamålsenligt arbetsmiljöarbete 
inom äldreomsorgen samtidigt som behov av förbättringar noterats exempelvis avseende 
tillbudsrapportering respektive introduktion av nyanställda chefer. 

 utbildningsnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt kvalitetsarbete vad gäller 
förskoleverksamheten på huvudmanna- och enhetsnivå. Den interna kontrollen inom 
området bedöms vara tillräcklig på övergripande nivå, men den bör utvecklas avseende 
nämndens uppföljning på enhetsnivå, ex-vis avseende att nämnden tydliggör sina beslut 
utifrån lämnad information/rapportering i de fall åtgärd är motiverad. 

 socialnämnden till övervägande del erbjuder ett ändamålsenligt stöd till personer med 
psykisk funktionsnedsättning, men endast i begränsad utsträckning har säkerställt att 
samverkan med regionen avseende personer med psykisk funktionsnedsättning är 
ändamålsenlig. Nämnden bör därför vidta åtgärder så att samverkan kring enskilda 
individer stärks och utvecklas samt även säkerställa en tillräcklig uppföljning vad gäller 
samverkan avseende individer med psykisk funktionsnedsättning. 

kommunstyrelsen inte har säkerställt att informationssäkerhetsarbetet bedrivs på ett 
ändamålsenligt sätt. Vidare är den interna kontrollen bristande för området. Vi ser 
därför behov av att styrelsen säkerställer styrning i form av planer och riktlinjer för 
arbetet med informationssäkerhet. Styrningen kan med fördel omfatta mål, ansvar och 
roller samt hur uppföljning och utvärdering ska ske. Vidare finns behov av att styrelsen 
utvecklar arbetet med att bedöma risker avseende hur information hanteras samt att 
resultatet av riskbedömningarna kommuniceras till både politisk ledning och 
förvaltningsledning. Granskningen visar också på behov i form av utbildning och 
systemstöd. 

 kommunstyrelsen har säkerställt att anläggningsredovisningen är ändamålsenlig och att 
den interna kontrollen inom området till övervägande del är tillräcklig. Vi noterar dock 
att det finns vissa praktiska tillämpningsfrågor som behöver hanteras, ex-vis saknas en 
praktisk rutin för att identifiera och utrangera komponenter ur anläggningsregistret. Det 
saknas också en praktisk rutin för regelbunden genomgång av anläggningsregistret. 
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Vi har även granskat verksamheten i de kommunala företagen. Resultatet av vår granskning 
framgår av bilagda granskningsrapporter och revisionsberättelser. 

Till revisionsberättelsen har i övrigt fogats en förteckning över de sakkunnigas revisionsrapporter 
(vilka löpande under året har delgetts fullmäktige). 

 

Kalix kommuns revisorer 

 

 

Eskil Johansson Åke Bäckman Bror Olofsson 

 

 

Maj-Lis Gustavsson    Jan-Åke Johansson 

 

J-Å Johansson är undantagen för granskning av jävsnämnden och har inte granskat den nämnden.



Sida 4 av 18 

 2018-04-04  

  
KALIX KOMMUN 

Revisorerna 
 
 

Förteckning över de sakkunnigas rapporter 

 Arbetsmiljöarbetet inom äldreomsorgen, maj 2017 

 Granskning av delårsrapport 2017, november 2017 

 Samverkan avseende personer med psykisk funktionsnedsättning,  
november 2017 

 Förskolans verksamhet, december 2017 

 IT- och informationssäkerhet, december 2017 

 Granskning av anläggningsredovisning, mars 2018 

 Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2017,  
mars 2018 

 Granskning av årsredovisning 2017,  
mars 2018 

 

Bilagor 

1. Granskningsrapporter från de kommunala företagen 

2. Revisionsberättelser från de kommunala företagen 
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