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Redovisning av Socialdemokraternas syn på revisionsberättelse 2017
V i socialdemokrater i kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten avseende
granskning av årsredovisningen 2017. V i vill med anledning av detta ge vår bild av
verksamhetsåret som gått.
I rapporten framgår att revisorernas bedömning är att kommunen saknar resurser på
ekonomiavdelningen vilket har lett till bristfälliga avstämningsrutiner, samt att
kommunstyrelsen inte har säkerställt tillämpning av tillfredsställande system för intern
kontroll.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-08 att anta en ny organisation för
ekonomikontoret:
- att tjänsten som ekonomichef avvecklas
- att en tjänst som ekonomihandläggare avvecklas
- att en ny tjänst som ekonomisamordnare inrättas och som övertar arbetsuppgifterna på
ovanstående avvecklade tjänster.
- personalansvaret för ekonomikontoret läggs på kommunchefen
Ledamöterna från socialdemokraterna reserverade sig till fönnån för eget förslag, där vi
föreslagit att tjänsten som ekonomichef bibehålls och att tjänsten som
ekonomihandläggare också bibehålls.
Vid detta tillfälle framförde vi riskerna med att minska resurserna vid ekonomikontoret
och även att ta bort en kvalificerad tjänst som ekonomichef.
Verksamhetsåret 2017
Under 2017 har vi i kommunstyrelsen löpande begärt att få information hur
verksamheten fungerar vid ekonomikontoret och vilka åtgärder som kommer att vidtas
med anledning klagomål angående bl.a kundfakturering som inkommit.
Ekonomisamordnaren har vid dessa tillfällen, liksom kommunchefen, informerat om
utvecklingen på ekonomikontoret, samt vilka åtgärder som vidtagits för att utarbeta
rutiner och riktlinjer, samt att genomföra utbildningsinsatser.
A v erhållen information har vi fått veta att åtgärder vidtagits och fel/brister som funnits
har rättats till.
Organisationsförändring
Kommunstyrelsens au har i dec 2017 fått information om den organisationsförändring
inom kommunstyrelsens verksamhet som kommunchefen arbetade med.
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Vid nästkommande ks au i jan 2018 lyfts frågan angående inrättande av en tjänst som
stabschef, där vi föreslog att avbryta anställningen av en stabschef, samt att genomlysa
administrationen och ta fram en åtgärds- och handlingsplan som underlag för beslut om
forändringsarbete.
V i lyfte fram att det under de senaste åren har funnits uppenbara problem inom
kommunens förvaltning. Kommunstyrelsen har informerats om att man arbetar med att
lösa problem, samt att de indikerats om problem med programvaror för de olika
administrativa uppgifterna.
Syftet med vårt förslag till kartläggningen var att både identifiera områden där det fanns
problem, men även där verksamheten kan utvecklas för att öka effektivitet och kvalitet.
Under februari månad 2018 beslutades att inte inrätta en tjänst som stabschef, utan
istället inrätta en tjänst som ekonomichef.
Kommunstyrelsen beslutade juni 2018 att utöka ekonomikontoret med ytterligare en
ekonomihandläggare. Vilket innebär en återgång till tidigare organisation enligt vårt
förslag 2016.
Årsredovisning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-14 ställdes frågan från
socialdemokraterna varför kommunstyrelsen beslutade att anta årsredovisning för 2017,
när kommunfullmäktige beslutade att ärendet utgår från dagordningen.
V i fick då information av kommundirektören att revisorerna ej haft tillräckligt med
underlag för att göra färdigt revisionsberättelsen, i enlighet med rapport
"kundfordringar" genomfört av K P M G .
Dagen efter skickades rapporten ut till au:s ledamöter och ersättare, detta var första
gången vi fick kännedom om att det fanns en utredning.
Utredningen har beställts av Överkalix kommun i oktober 2017, rapporten är redovisad
till kommunen 2018-03-08 och vi i oppositionen får ta del av den 2018-05-15.
Anledning till att utredningen beställts anges att registreringen till inkasso inte har
fungerat tillfredsställande. K P M G konstaterar att det finns stora brister och att det inte
funnits någon god rutin för hantering av kundfodringar.
Beställningen har skett utan att vi informerats om aktuellt problem på ekonomikontoret,
vi har varken fått information om beställningen av utredningen eller fått ta del av
rapporten inför arbetet med årsredovisningen.
V i har fått information av kommundirektören att man gjort korrigeringar och rättat till
felaktigheter, varför framlagd årsredovisning är korrekt och rättvisande.

Revisionsrapport
I revisorernas granskningsrapport framgår att granskningen av tillförlitlighet i
redovisning system och rutiner för kundfakturering visade att den interna kontrollen är
bristande.
Det finns reglerat hur avgifterna ska beräknas, dock bedöms det inte finnas
ändamålsenliga arbets- och rutinbeskrivningar på området.
Vidare ser revisorerna brister i underlagens utförande och kvalitetssäkring. Revisorerna
ser även att riktlinjerna för fakturering och kravhantering inte följs, samt att de riktlinjer
som finns för detta inte är aktuella och ändamålsenliga.
V i bedömning att de inträffade till stor del är att det är en resurs-/kompetensfråga i
kommunen/ekonomikontoret och en konsekvens av ks beslut 2016 då man antog en ny
organisation för ekonomikontoret.
Väsentlig avvikelse
Revisorerna har av resultaträkningen noterat en väsentlig avvikelse, vilket innebär att
årsredovisningen inte ger en rättvisande bild av årets resultat.
Nedskrivning av Industrihus 1 har belastat årets resultat med 4,5 mkr. Revisoremas
bedömning är att den tillämpade redovisningen avviker väsentligt från god
redovisningssed och står i strid med Rådet för Kommunal Redovisning
rekommendation (RKR 19).
A v den anledningen rekommenderar revisorerna att årsredovisningen rättas innan den
föreläggs fullmäktige för godkännande.
Mot ovanstående föreslår vi att kommunstyrelsen rättar årsredovisningen i enlighet med
revisorernas förslag.
Vår bedömning
Av framkommet underlag och handlingar kan vi konstatera att vi inte under
verksamhetsåret fått en korrekt och rättvisande bild av situationen på ekonomikontoret.
Detta har inneburit att vi inte kunnat ställa rätt frågor, komma med förslag till
förbättringar eller förslag att vidta konkreta åtgärder.
V i har funnits med under året i kommunstyrelsens arbete och har ett ansvar för vad som
gjorts och inte gjorts.
Revisorerna avstyrker att kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet, då man inte
säkerställt system för intern kontroll. V i socialdemokrater kommer att överväga vår

fortsatta medverkan i kommunstyrelsen under återstående mandatperiod. Detta oaktat
om kommunfullmäktige beslutar att bevilja eller att inte bevilja ansvarsfrihet.
Vårt mål måste var att arbeta tillsammans för Överkalix kommuns bästa. Förutsättning
för att lyckas är att vi alla får ta del av samma information, för att kunna styra, följa upp
och kontrollera verksamheten samt vidta åtgärder
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