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Kommunfullmäktige i Kalix kommun

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser,
nämnder och eventuella fullmäktigeberedningar, samt genom utsedda lekmannarevisorer/
revisorer verksamheten i kommunens företag.
Kommunstyrelsen, Ks, 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 liksom för 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 i huvudsak
ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
• att styrelsen och nämnderna inte helt utövar en tillräcklig intern kontroll.
• att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans år 2020.
• att målsättningen för god ekonomisk hushållning för år 2020 i det finansiella
perspektivet har uppnåtts.
• att målsättningen för god ekonomisk hushållning år 2020 i det verksamhetsmässiga
perspektivet har uppnåtts till mindre del.
• 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 2020.
Redogörelse
Resultatet av vår grundläggande granskning av styrelsens och nämndernas ansvarsutövande
visar bl a att:
•

styrelsen och nämnderna i huvudsak bedriver en ändamålsenlig verksamhet. Avseende om
verksamheten bedrivs på ett ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt visar fritids- och
kulturnämnden på underskott om -1,9 mkr för år 2020. Vidare finns det utvecklingsbehov för
styrelsen och samtliga nämnder, med undantag från utbildningsnämnden, att utveckla
instruktion för återrapportering som grund för den interna kontrollen.
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•

den för länet gemensamma e-nämndens ansvarsutövande under 2020 har varit tillräckligt.
Baserat på vår granskning under året och dessa bedömningar har vi lämnat en rad
rekommendationer till kommunstyrelsen och nämnderna.

Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört redovisas nedan:
•

Vår granskning av utbildningsnämndens ekonomistyrning inom gymnasieskolan
visade att gymnasieverksamheten bedrivs på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt men att nämnden inte helt bedriver gymnasieverksamheten på ett ändamålsenligt sätt,
samt att den interna kontrollen inom området inte är helt tillräcklig.
Utifrån detta rekommenderade vi bl a nämnden att säkerställa att fastställd roll- och
ansvarsfördelning är uppdaterad, tillämpas och känd inom verksamheten. Vidare bör
skolchefens och ekonomens roll avseende ekonomistyrningen tydliggöras. Nämnden bör
också följa upp ekonomin och elevernas kunskapsresultat i ett sammanhang, för att vid
fördelning av budget ta hänsyn tas till eventuella särskilda behov eller åtgärder. Behov finns
också av att nämnden utvecklar den ekonomiska uppföljningen med analys av det
ekonomiska resultatet för gymnasieskolan, samt att nämnden överväger om interkommunala
elever även fortsättningsvis ska debiteras enligt riksprislistan då detta inte följer skollagens
intentioner och huvudprincip.

•

Vår granskning av delårsrapporten per 2020-08-31 visade att rapporten i allt väsentligt
var upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i
delårsrapporten var att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2020.

•

Vår granskning av Ks arbete med näringslivsinsatser med fokus på
besöksnäringen visade att Ks delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning avseende
insatser för besöksnäringens utveckling, samt att den interna kontrollen inom området delvis
är tillräcklig.
Utifrån detta rekommenderade vi bl a Ks att se över och vid behov tydliggöra ansvarsfördelning och tillämpning avseende turistiska satsningar mellan styrelsen och fritids- och
kulturnämnden. Vidare att ta initiativ till en mer kontinuerlig dialog med besöksnäringen i
kommunen samt att tydliggöra analyser och slutsatser kopplat till besöksnäringen. Ks bör
också tydliggöra vilken återrapportering och uppföljning styrelsen respektive utvecklingsutskottet önskar erhålla avseende dels näringslivsarbetet i sin helhet och dels med fokus på
besöksnäringen.

•

Vår granskning av kommunens arbete med direktupphandling visade att kommunen
delvis har ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för direktupphandling, att direktupphandlingar i huvudsak genomförs i enlighet med gällande regelverk men att internkontrollen
inom upphandlingsområdet i stort endast delvis är tillräcklig vad gäller avtals- och köptrohet
Utifrån detta rekommenderade vi Ks bl a att säkerställa att det finns en fullständig
kommungemensam avtalsdatabas, att det finns rutiner och riktlinjer för samordning
gällande förvaltningsgemensamma upphandlingar, samt att det finns ändamålsenliga system
för kontinuerlig kontroll och uppföljning av avtals- och köptrohet.

•

Vår granskning av Ks och nämndernas tillämpning av arvodesregler för
förtroendevalda visade att tillämpningen av arvodesreglerna delvis sker på ett
ändamålsenligt sätt, och att den interna kontrollen inom området delvis är tillräcklig.
Utifrån detta rekommenderade vi Ks och nämnderna att se till att utsedda attestanter ges
relevant utbildning för uppdraget, samt att Ks och nämnderna inkluderar “korrekt lön och
arvoden” i sina internkontrollplaner. Behov finns också att tillämpade arbetssätt och
processer dokumenteras och tydliggöras samt att i beslut reglera hur tillämpning av gällande
regelverk ska följas upp och utvärderas
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•

Vår granskning av socialnämndens insatser till barn och unga visade att nämnden i
allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig styrning avseende insatser till barn och unga med
en tillräcklig intern kontroll inom området
Vi rekommenderade nämnden att säkerställa att de öppenvårdsinsatser som erbjuds barn
och unga motsvarar de faktiska behoven. Vidare att nämnden säkerställer att uppföljning av
öppenvårdsinsatser samt förebyggande insatser utvecklas i syfte att skapa goda och tillräckliga underlag för såväl beslutsfattande som stärkt intern kontroll. Samt att nämnden
säkerställer att åtgärder som vidtas inom individ- och familjeomsorgen är tillräckliga för att
nå de målsättningar som finns avseende såväl ekonomi som verksamhet.

•

Vår fördjupade grundläggande granskning av socialnämnden och av Ks
uppsiktsplikt visade att Socialnämnden i allt väsentligt har säkerställt ett tillräckligt
ansvarsutövande under år 2020. Kommunstyrelsen har dock inte helt säkerställt att
uppsikten över socialnämnden är ändamålsenlig och tillräcklig. Vi vill särskilt lyfta fram att
uppsiktsplikten generellt sett är ett fortsatt utvecklingsområde för kommunstyrelsen.

•

Vår granskning av årsredovisningen visade att resultatet är förenligt med de finansiella
mål som fullmäktige fastställt i budget 2020 och att verksamhetens utfall till mindre del är
förenligt med av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen. Vidare framgår att kommunen
gjorde ett positivt ekonomiskt resultat 2020 och att räkenskaperna i allt väsentligt är
rättvisande.

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

Hans-Ola Fors

Hans-Erik Rönnbäck

Bror Olofsson

Maj-Lis Gustavsson

Gun-Britt Andefors
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Förteckning över de sakkunnigas rapporter
▪

Ekonomistyrning inom gymnasieskolan, september 2020

▪

Näringslivsinsatser med fokus på besöksnäringen, september 2020

▪

Granskning av delårsrapport 2020, oktober 2020

▪

Direktupphandling, oktober 2020

▪

Arvodesregler för förtroendevalda: tillämpning och intern kontroll, oktober 2020

▪

Socialtjänstens insatser till barn och unga, december 2020

▪

Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande, mars 2021

▪

Grundläggande granskning Norrbottens e-nämnden, mars 2021

▪

Fördjupad grundläggande granskning 2020, mars 2021
- Socialnämnden
- Kommunstyrelsens uppsikt

▪

Granskning av årsredovisning 2020, mars 2021

Bilagor
1. Granskningsrapporter från de kommunala företagen
2. Revisionsberättelser från de kommunala företagen
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