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JOKKMOKKS KOMMUN
Revisorerna
Kommunfullmäktige
i Jokkmokks kommun

Revisionsberättelse för år 2016
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs i styrelser och
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer verksamheten i kommunens företag.
Kommunstyrelsen, Ks, och nämnderna 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 samt att 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 nämnder i Jokkmokks kommun i stort har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
 att kommunens räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande.
 att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit otillräcklig och vår granskning visar att
den interna kontrollen kan förbättras i väsentlig grad. Samtidigt noterar vi som positivt att en
utvecklingsprocess inletts inom området.
 att resultatet i det finansiella perspektivet delvis bedöms vara förenligt med de mål fullmäktige
har beslutat om avseende god ekonomisk hushållning. Även i det verksamhetsmässiga
perspektivet är bedömningen delvis måluppfyllelse.
Vi tillstyrker:
 att kommunstyrelsen, nämnderna samt de enskilda förtroendevalda ledamöterna i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet.
 att kommunens årsredovisning för år 2016 godkänns.

Redogörelse
Resultatet av vår granskning av kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande visar bl a:
 att styrelsens och nämndernas arbete följer en, i väsentliga delar, ändamålsenlig struktur. När
det gäller målarbete och internkontroll ser vi att kommunen har ett fortsatt utvecklingsbehov.
Den nyligen antagna visionen för kommunen kan förhoppningsvis utgöra en bra grund för
främst målarbetet. Ett område som dock kräver särskild uppmärksamhet är internkontrollen,
särskilt vad gäller systematiken och verksamhetsperspektivet.
Kopplat till detta är ett mer aktivt arbete med omvärlds- och andra framtidsinriktade analyser
inför t ex budgetarbete och strategiska beslut. Även formerna för kommunstyrelsens
uppsiktsplikt kan fortsatt tydliggöras gentemot nämnderna.
Resultatet av de fördjupade granskningar vi genomfört visar bland annat:
 att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens
finansiering och den ekonomiska ställningen. Kommunen lever upp till kommunallagens krav
på en ekonomi i balans. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller den information som
ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed.

2017-03-30

2 (7)

JOKKMOKKS KOMMUN
Revisorerna

 att det i vår granskning av delårsrapporten per 31 augusti, med undantag för periodisering av de
upplupna lönerna och att de förtroendevaldas pensioner inte redovisas, inte framkommit några
omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport är upprättad i strid med lagens
krav och god redovisningssed i övrigt. Förvaltningsberättelsen bör dock utvecklas framförallt
vad gäller den finansiella analysen samt att den tillförs uppgifter om bolagens verksamhet och
ekonomi. Det bör även ske en anpassning till god redovisningssed avseende periodiseringar och
redovisningen av förtroendevaldas pensioner.
 att samverkan mellan kommunen och landstinget till övervägande del är tillräcklig avseende
hälso- och sjukvård för placerade barn och unga, men att det finns vissa utvecklingsbehov inom
området. Det upplevs bl a delvis vara otydligt vad parterna kan förvänta sig av varandra när det
gäller vård, stöd och omsorg avseende ensamkommande barn och unga som placerats.
Socialnämnden följer vidare inte upp samverkan kopplat till hälsoundersökningar för barn och
unga som placerats. Inte heller implementeringen av den rutin som finns avseende
hälsoundersökningar har följts upp i Jokkmokk.
 att kommunstyrelsens, socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens arbete med
personal- och kompetensförsörjning i begränsad utsträckning är ändamålsenligt. Vi
rekommenderar därför bl a att kommunstyrelsen verkar för att samordningen avseende
kompetensförsörjningsfrågor utvecklas såväl inom kommunstyrelsens verksamheter som inom
kommunen i stort, samt att utveckla och strukturera uppföljningen av personal- och
kompetensförsörjningen i kommunen.
 att den interna kontrollen och styrningen inom styrelsen och nämnderna är otillräcklig. Vi
uppmärksammar dock att en utvecklingsprocess har påbörjats inom området. Vi
rekommenderar därför att styrelsen och nämnderna arbetar vidare med Vision Jokkmokk
2030, och kopplar ihop visionen med verksamhetsplaner och planer för internkontroll. Vidare
att styrelsen och nämnderna arbetar fram och dokumenterar de styrdokument/riktlinjer/
rutiner som saknas inom området.
 att den interna kontrollen avseende räkenskapsmässiga periodiseringar till övervägande del är
tillräcklig. En utveckling bör dock ske kring periodiseringar av projekt och underlag till projekt
så som syfte, åtagande och tidplan.
Jokkmokks kommuns revisorer
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Marie-Louise Öhlund är undantagen för granskning av Kultur- och fritidsnämnden och har inte
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Förteckning över de sakkunnigas rapporter:


Personal- och kompetensförsörjning,
juni 2016



Granskning av delårsrapport 2016,
oktober 2016



Placerade barn och unga – samverkan avseende hälso- och sjukvård,
november 2016



Styrning och intern kontroll av verksamheten,
februari 2017



Styrelsens och nämndernas ansvarsutövande 2016,
mars 2017



Periodisering av räkenskaper,
mars 2016



Granskning av årsredovisning 2016,
mars 2017

Bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 2

Granskningsrapporter för de kommunala bolagen
Revisionsberättelser för de kommunala bolagen
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