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Sammanfattning

Leksands kommun har sedan 2011 en organisation som till största delen saknar nämnder.

Denna organisationsform innebär att kommunstyrelsen tillsammans med sina utskott

både fungerar som ”nämnd” med ett direkt ansvar för verksamheterna och även har sin

övergripande uppsiktsplikt över den kommunala verksamheten enligt Kommunallagen.

Att kommunstyrelsen kan leva upp till båda dessa roller är en framgångsfaktor för denna

organisationsform.

Syftet med denna granskning är att granska om kommunstyrelsens ledning, styrning och

uppföljning av verksamheten inom kommunen och de kommunala bolagen samt de ge-

mensamma nämnderna som kommunen ingår i, är ändamålsenlig och tillräcklig?

Vår sammanfattade revisionella bedömning är att kommunstyrelsens ledning, styrning

och uppföljning av verksamheten inom kommunen och de kommunala bolagen samt de

gemensamma nämnderna som kommunen ingår i, delvis är ändamålsenlig och tillräcklig.

Bedömningen baseras på att det finns identifierade brister i kommunstyrelsens arbete

med mål, uppsikt och intern kontroll.

Kontrollmål Kommentar

Är roller och ansvar tydliga och

ändamålsenliga när det gäller

utskottens arbete i förhållande till

kommunstyrelsen?

Delvis uppfyllt

Utifrån intervjuer, enkätsvar och seminarium

kan vi konstatera att både politiker och tjäns-

temän ger uttryck för att det fortfarande finns

otydligheter i roller och ansvar mellan utskot-

ten och kommunstyrelsen, mellan utskotten

och individnämnden samt mellan utskotten

och gemensamma nämnder.

Vår bedömning är att roller och ansvar delvis

är otydliga när det gäller utskottens arbete i

förhållande till kommunstyrelsen.

Är roller och ansvar tydliga när

det gäller kommunstyrelsens

uppdrag som beredande organ till

kommunfullmäktige?

I huvudsak uppfyllt

Vi konstaterar att det anses finnas systematik

och tydlighet i kommunens ärendeberednings-

process. Kvalitetssamordnarna inom sektorer-

na har varit delaktiga i framtagande av ären-

deberedningsprocessen.

Vår bedömning är att roller och ansvar i hu-

vudsak är tydliga när det gäller kommunstyrel-

sens uppdrag som beredande organ till full-

mäktige.

Är roller och ansvar tydliga när

det gäller kommunstyrelsens

Ej uppfyllt

Vår bedömning är att kommunstyrelsens roll
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uppdrag som utförare av kom-

munfullmäktiges beslut (fungera

som nämnd)?

och ansvar i arbetet med att bryta ner kom-

munfullmäktiges mål är otydliga.

Vi noterar från intervjuerna att det finns ett

förbättringsarbete med att skriva mer strate-

giska mål samt att hitta indikatorer som ska ge

en bättre och tydligare mätning av måluppfyl-

lelse.

Vi uppfattar att enkätsvaren indikerar att arbe-

tet med mål och implementering av mål i verk-

samheten kan förbättras.

Vår bedömning är att roller och ansvar är otyd-

liga när det gäller kommunstyrelsens uppdrag

som utförare av kommunfullmäktiges beslut

(fungera som nämnd).

Finns utarbetade och fastställda

system för en ändamålsenlig upp-

sikt, från kommunstyrelsens sida,

av den samlade kommunala verk-

samheten, i enlighet med Kom-

munallagen 6 kap 1 §? Fungerar

uppsikten av den samlade kom-

munala verksamheten?

Delvis uppfyllt

Vi konstaterar att aktiviteter sker i kommun-

styrelsen för arbetet med uppsikten. Detta

finns dock ej beskrivet i något samlat doku-

ment.

Enkätsvaren indikerar att vissa delar i arbets-

sättet i kommunstyrelsen kan förbättras för att

säkerställa en ändamålsenlig uppsiktsplikt.

Vi konstaterar att det i kommunens internkon-

trollreglemente beskrivs hur ansvarsfördel-

ningen mellan kommunstyrelsen och utskotten

ska se ut avseende internkontrollarbetet. Vår

bedömning är att arbetsfördelningen mellan

kommunstyrelsen och utskotten avseende in-

tern kontroll utgår ifrån att utskotten jämställs

med nämnder vilket vi inte anser är korrekt.

Kommunstyrelsen och utskotten är ett intern-

kontrollområde/miljö.

Vi konstaterar utifrån genomgång av kom-

munstyrelsens protokoll år 2014 och 2015 att

arbetet med intern kontroll inte har skett i

enlighet med internkontrollreglementet.

Vår bedömning är att det delvis finns utarbe-

tade och fastställda system för en ändamålsen-

lig uppsikt. Vidare är vår bedömning att upp-

sikten inte fungerar tillfredsställande och be-

höver stärkas.

Är kommunstyrelsens ägarstyr-

ning av bolaget Leksandsbostäder

AB ändamålsenlig, effektiv och

tillräcklig?

Delvis uppfyllt

Formella dokument finns på plats. Det finns en

ägardialog trots att den till viss del sker infor-

mellt. Kommunstyrelsen bör säkerställa att



Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet

Mars 2015 4 av 30
Leksands kommun
PwC

hela styrelsen tar del av information kring bo-

lagets uppdrag och återrapportering. Dialo-

gen/informationsutbytet mellan ägaren och

bolaget bör formaliseras i en högre grad för att

tydliggöra vilka som får informationen kring

beslut, uppdrag, utfall m m.

För att uppfylla Kommunallagen § 6:1a krävs

en aktiv insats från kommunstyrelsen.

Vår bedömning är att kommunstyrelsens ägar-

styrning av Leksandsbostäder AB till delvis är

ändamålsenlig, effektiv och tillräcklig. Det

finns ett behov av att utveckla ägarstyrningen

ytterligare.

Leder och styr kommunstyrelsen

på ett ändamålsenligt sätt det

strategiska arbetet inom kom-

munkoncernen för att uppnå Vis-

ion 2025 om att öka till 18 000

invånare?

I huvudsak uppfyllt

Vi kan konstatera att det inom kommunen

skapats en tydlig organisation kring ett antal

prioriterade områden som stöd till uppfyllelse

av övergripande mål och Vision 2025.

Enligt den dokumentation kring de priorite-

rade områdena som vi tagit del av i gransk-

ningen finns en tydlig koppling mot målet att

öka till 18 000 invånare år 2025.

Vidare kan vi konstatera att de kommunstyrel-

seledamöter som besvarat vår enkät i hög grad

instämmer i att kommunstyrelsens arbete ut-

går ifrån Vision 2025.

Kommunstyrelsen uppfyller i huvudsak sitt

ansvar vad gäller att leda och styra kommun-

koncernen på ett strategiskt ändamålsenligt

sätt för att uppnå Vision 2025.

Vi rekommenderar kommunstyrelsens att:

 Tydliggöra informationshantering och ärendehantering – vad ska tas upp i kom-

munstyrelsen kontra utskotten.

 Tydliggöra hur/var frågor kring budgetavvikelser och krav på åtgärdsplaner ska

hanteras och kommuniceras.

 Se över och uppdatera delegationsordning och reglemente som stöd till att ytterli-

gare förtydliga roller och ansvar.

 Tydliggöra kommunstyrelsens roll och ansvar i målarbetet. D v s stärka sin roll

som utförare av kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ska tolka och spe-

cificera kommunfullmäktiges mål samt ge direktiv till tjänstemännen.
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 Fortsätta arbetet med att ta fram indikatorer för mätning av måluppfyllelse.

 Säkerställa att aktiviteterna gällande mål sker i enlighet med planeringshjulet som

finns i utvecklingsplanen. Målarbetet bör ske utifrån att målen bryts ner i sektors-

planer utifrån den övergripande utvecklingsplanen.

 Tydliggöra hur den utövar sin uppsiktsplikt (system och rutiner) i ett samlat do-

kument.

 Utbilda/informera ledamöterna om vad intern kontroll innebär samt hur intern-

kontrollarbetet ska ske.

 Justera internkontrollreglementet så att kommunstyrelsens och utskottens roller

och ansvar blir korrekta utifrån Kommunallagen. D v s kommunstyrelsen är både

styrelse och nämnd.

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll sker i enlighet med internkontrollreg-

lementet.

 Utveckla arbetet med att analysera resultatet av uppföljningar av ekonomin och

verksamheterna.

 Utveckla arbetet med att använda ekonomi- och verksamhetsanalyserna som un-

derlag till fortsatt arbete (t ex målformuleringar, resursfördelningar m m).

 Säkerställa att uppfylla Kommunallagen § 6:1a. T ex kräva att de kommunala bola-

gen inkommer med en bolagsstyrningsrapport (eller liknande dokument) som stöd

till kommunstyrelsens beslut i frågan.

 Ta fram riktlinjer för bolagens internkontrollarbete. Därefter kan tillägg göras i

ägardirektivet att intern kontroll ska utföras enligt antagna riktlinjer för intern-

kontroll i bolagen.

 Ta del av den uppföljning som görs inom de prioriterade områdena kring hur arbe-

tet fortskrider. Detta för att säkerställa en effektiv samordning av resurser.
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1. Inledning

1.1. Bakgrund
Leksands kommun har sedan 2011 en organisation som till största delen saknar nämnder.

Denna organisationsform innebär att kommunstyrelsen tillsammans med sina utskott

både fungerar som ”nämnd” med ett direkt ansvar för verksamheterna och även har sin

övergripande uppsiktsplikt över den kommunala verksamheten enligt Kommunallagen.

Att kommunstyrelsen kan leva upp till båda dessa roller är en framgångsfaktor för denna

organisationsform.

Leksands kommun har successivt beslutat om att delta i olika samarbeten med främst

andra kommuner och Landstinget Dalarna för att bedriva den kommunala verksamheten.

I nuläget bedrivs verksamheten förutom av den juridiska personen Leksands kommun, i

ett flertal gemensamma nämnder, via egna aktiebolag och aktiebolag tillsammans med

andra kommuner. Kommunen är dessutom delägare i ett antal aktiebolag och föreningar.

Denna variation av sätt att bedriva kommunal verksamhet innebär möjligheter men skap-

ar också ett allt större behov av att ha kontroll på den samlade ”koncernen” Leksands

kommun.

Detta ansvar åvilar kommunstyrelsen som, enligt Kommunallagen, ska leda och samordna

förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och företa-

gens verksamhet.

Då kommunen har valt att använda sina kommunala bolag till att sköta flera viktiga sam-

hällsfunktioner är det även viktigt att samarbetet mellan kommunen och bolagen fungerar

väl. Det är viktigt att det finns en tydlighet när det gäller roller och ansvar i beställning

och utförande samt uppföljning i dessa uppdrag. Kommunstyrelsen har det samlade an-

svaret för att detta fungerar.

I kommunens vision 2025 ingår att öka befolkningen till 18 000 invånare. Detta innebär

bland annat behov av att skapa förutsättningar för att kunna bygga nya bostäder. Kom-

munstyrelsen har även här ett ansvar utifrån sin samordnande roll. Här är det inte lag-

stiftningen som styr, utan det är fråga om att samordna och verkställa kommunfullmäkti-

ges uppdrag.

Kommunstyrelsen har även det övergripande ansvaret för en god ekonomisk hushållning

som bland annat innefattar att det finns ändamålsenliga processer för budget, uppföljning

och prognoser.

Sammanfattningsvis innebär ovanstående att kommunstyrelsen i Leksand har ett stort

ansvar att leva upp till och att det är viktigt att kommunstyrelsen fungerar väl i de olika

uppdragen. Med utgångspunkt från detta och med en bedömning utifrån risk- och väsent-

lighet har revisorerna beslutat att inriktningen på granskningsarbetet för 2015 ska vara

kommunstyrelsens olika roller och ansvar.
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1.2. Syfte och Revisionsfråga
Är kommunstyrelsens ledning, styrning och uppföljning av verksamheten inom kommu-

nen och de kommunala bolagen samt de gemensamma nämnderna som kommunen ingår

i, ändamålsenlig och tillräcklig?

1.3. Revisionskriterier
 Kommunallagen (KL)
 Fullmäktiges fastställda styrdokument
 Mål och budget
 Ägardirektiv kommunala bolag

1.4. Granskningsområden med kontrollmål
 Granskning av arbetsfördelning inom kommunstyrelsen och dess fyra utskott.

o Är roller och ansvar tydliga och ändamålsenliga när det gäller utskottens

arbete i förhållande till kommunstyrelsen?

o Är roller och ansvar tydliga när det gäller kommunstyrelsens uppdrag som

beredande organ till kommunfullmäktige?

o Är roller och ansvar tydliga när det gäller kommunstyrelsens uppdrag som

utförare av kommunfullmäktiges beslut (fungera som nämnd)?

o Finns utarbetade och fastställda system för en ändamålsenlig uppsikt, från

kommunstyrelsens sida, av den samlade kommunala verksamheten, i en-

lighet med Kommunallagen 6 kap 1 §?

o Fungerar uppsikten av den samlade kommunala verksamheten?

 Uppföljning av tidigare genomförd granskning angående ägarstyrningen av Lek-

sandsbostäder AB.

o Är kommunstyrelsens ägarstyrning av bolaget Leksandsbostäder AB

ändamålsenlig, effektiv och tillräcklig?

 Granskning av kommunstyrelsens roll när det gäller samordning av resurser för

att verkställa ambitioner i Vision 2025.

o Leder och styr kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt det strategiska

arbetet inom kommunkoncernen för att uppnå Vision 2025 om att öka till

18 000 invånare?
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1.5. Avgränsning
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen.

Granskningen avgränsas till att avse de kontrollpunkter som redovisas ovan.

1.6. Metod
Granskningen har genomförts genom:

 Genomgång av styrande och stödjande dokument.

 Intervjuer med:
o Kommundirektör
o Sektorchefer
o VD Leksandsbostäder AB
o Ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande samt 3:e vice ordförande i

kommunstyrelsen
o Ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i de fyra utskotten
o Styrelseordförande och vice styrelseordförande i Leksandsbostäder AB

Förtydligande avseende intervjuer: Vid intervjuer med presidierna i kommunstyrel-
sen och utskotten enligt ovan var i vissa fall inte alla presidier fulltaliga vid intervju-
tillfället. Dock har alla presidier enligt ovan varit inbjudna till intervjuer.

 En enkät skickades ut till kommunstyrelsens 15 ordinarie ledamöter. Vi fick in svar
från 12 av ledamöterna. Påminnelser har även skickats ut.

Enkäten omfattade 19 påståenden avseende kommunstyrelsens ansvar för samord-
ning, ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet. Svar på
respektive påstående kunde lämnas i enlighet med nedanstående svarsalternativ:

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

 Genomförande av ett seminarium (2016-02-18) som utgick ifrån granskningens resul-
tat samt att deltagarna fick diskutera fyra identifierade förbättringsområden kopplade
till kommunstyrelsens styrning, ledning, uppföljning och uppsikt av verksamheten.
Synpunkter från seminariet har skrivits in i rapporten som iakttagelser.

Inbjudna till seminariet var förutom kommunrevisionen och revisionskonsulter från
PwC:

- Kommunstyrelsens ledamöter
- Utskottens ledamöter
- Ordförande och vice ordförande Leksandsbostäder AB
- Kommundirektör
- Sektorschefer
- Administrativ chef
- VD Leksandsbostäder AB

Rapporten har varit ute för sakgranskning under perioden 2016-01-26 - 2016-02-02.
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2. Granskningsresultat

I följande kapitel redogör vi för våra iakttagelser, bedömningar och eventuella kommenta-

rer och/eller förslag till åtgärder.

2.1. Arbetsfördelning inom kommunstyrelsen och
dess fyra utskott

2.1.1. Är roller och ansvar tydliga och ändamålsenliga när det gäller
utskottens arbete i förhållande till kommunstyrelsen?

Leksands kommun har sedan 2011 en organisationsform där kommunstyrelsen tillsam-

mans med sina utskott fungerar som ”nämnd” med ett direkt ansvar för verksamheterna.

Kommunstyrelsen har även en övergripande uppsiktsplikt över den kommunala verksam-

heten.

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning och samordning av kommunens

ekonomi och budget och de bevakar även frågor som kan påverka kommunens utveckling

och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen har till sin hjälp fyra utskott, allmänna

utskottet, utskottet för lärande och stöd, utskottet för samhällsbyggnad samt

utskottet för vård och omsorg. Ledamöter i utskotten består av ordinarie ledamöter

eller ersättare från kommunstyrelsen. Det allmänna utskottet består av kommunstyrel-

sens ordförande och ordföranden från respektive utskott.

Kommunen har även fyra nämnder och fyra gemensamma nämnder med andra kommu-

ner där även Landstinget Dalarna ingår i en av nämnderna.

Leksands kommuns förvaltning är organiserad som en spegelbild av den politiska organi-

sationen. Förvaltningen är uppdelad i fyra sektorer med ansvar för respektive utskotts

verksamhet. Utöver de fyra sektorerna är näringslivsavdelningen placerad direkt under

kommundirektören. Kommunen har även två helägda bolag, Leksandsbostäder AB och

Leksand Vatten AB.

2.1.1.1. Iakttagelser
Syftet med omorganisationen 2011 var att skapa bättre förutsättningar för en helhetssyn

och komma ifrån ”stuprören” inom nämnderna samt att få en tydligare styrning från

kommunstyrelsen, både på politisk- och tjänstemannanivå. Det framkommer i intervjuer

att det finns en samstämmighet i organisationen avseende uppfattningen om att styrning

och helhetstänkande har blivit tydligare och stärkt i den nya organisationen med kom-

munstyrelse och utskott. På politisk nivå och ledningsnivå har styrningen förbättrats men

de intervjuade understryker dock att det finns förbättringsarbete kvar att göra, bl a längre

ut i verksamheterna.

Samarbetet mellan sektorerna har förbättrats och det uppges finnas en tydligare helhets-

syn på kommunens verksamheter och ekonomi. Förvaltningen har idag en gemensam

budget som innebär ett helhetsgrepp för ekonomin. När budgetförslaget tas fram kräver

det ett intensivt arbete med att samordna alla sektorer i detta. Tidigare uppfattades arbe-
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tet som ”spretigt” då alla nämnder lämnade egna budgetförslag. Idag, i och med utskott

och kommunstyrelse, anses arbetet mer enhetligt. Samtidigt ger sektorscheferna uttryck

för att det stöd och bollplank som de tidigare hade i de traditionella nämnderna avseende

budgetfrågor har försvagats (men ej försvunnit). Det framkommer vid intervjuer att det

finns en viss otydlighet kring t ex hur ett prognostiserat underskott ska hanteras, om det

är kommunstyrelsen eller utskotten som ska begära in en åtgärdsplan för en budget i ba-

lans.

Sektorcheferna är alltid närvarande vid respektive utskotts sammanträde men endast i

undantagsfall, t ex för att informera om ett specifikt ärende, vid kommunstyrelsens sam-

manträden. Däremot deltar kommundirektören vid alla kommunstyrelsesammanträden. I

och med att sektorcheferna inte deltar på kommunstyrelsesammanträdena menar vissa

intervjuade att ett stort ansvar läggs på utskottsordförandena och kommundirektören att

förmedla information till kommunstyrelsen. Samtidigt poängteras att samtliga kommun-

styrelseledamöter har tillgång alla handlingar digitalt som rör utskotten och att de en-

skilda ledamöterna har ett ansvar att hålla sig informerade. Vid seminariet i februari

framkom ett önskemål om att sektorscheferna skulle kunna delta på kommunstyrelse-

sammanträdena vid vissa tillfällen för att ”djupdyka” i olika frågor.

Utskotten har enligt gällande delegationsordning kommunstyrelsens mandat att fatta be-

slut på delegation inom sitt sektorsområde. Dock inga verkställighetsbeslut. Delegations-

ordningarna anses som tydliga, dock framkommer att de bör ses över då det nu gått ett tag

sedan de fastställdes och arbetssätten mer har satt sig.

Ärenden som inte faller inom utskottens kompetens eller som bedöms som att det berör

flera sektorsområden lyfts till det allmänna utskottet.

I intervju framkommer att det finns en osäkerhet hos utskottsledamöter om vad kom-

munstyrelsen förväntar sig av dem och deras utskott. Det bör understrykas att detta inte

gäller i alla frågor, men vi informeras om att det finns situationer där gränsdragningen

mellan kommunstyrelsen och utskotten upplevs vara otydlig. Ett exempel på detta som

lyfts fram är vilka ärenden och vilken information som ska tas upp i kommunstyrelsen

kontra utskotten.

Både vid seminariet och vid intervjuer framkommer att roller och ansvar mellan utskotten

och de gemensamma nämnderna behöver tydliggöras. Ett exempel som påtalades var in-

dividnämndens ansvarsområde som uppfattas överlappa med vissa av utskottens roller

och ansvar. Det skapar osäkerhet i både den politiska- och tjänstemannaorganisationen.

Inför omorganisationen 2011 anordnades utbildningar för ledamöterna kring roller och

ansvarsfrågor. Vid utbildningstillfället lämnades även verksamhetsinformation från re-

spektive sektor till kommunstyrelse- och utskottsledamöterna. Vid senaste valet 2014 an-

ordnades även nyvalsutbildningar för ledamöterna i kommunstyrelsen och utskotten.
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2.1.1.2. Enkätsvar
Figur 1

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 11 av 12 ledamöter har svarat att de i huvudsak instämmer i att utskottens

roll gentemot kommunstyrelsen är tydlig.

Figur 2

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 9 av 12 ledamöter har svarat att de i huvudsak instämmer i att ansvarsför-

delningen mellan kommunstyrelsen och dess utskott är tydlig. Av de svarande har 3 leda-

möter svarat att de delvis instämmer.

Figur 3

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 10 av 12 ledamöter har svarat att de instämmer i huvudsak i att arbete enligt

ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och utskotten fungerar ändamålsenligt. Av de

svarande har 1 ledamot svarat vet ej och 1 har svarat instämmer helt.
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Figur 4

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 6 av 11 ledamöter har svarat att de instämmer i huvudsak att de, som en-

skild kommunstyrelseledamot, har tillräcklig kännedom om de ärenden som hanteras

inom utskotten. Vidare har 4 ledamöter svarat att de inte instämmer alls respektive in-

stämmer delvis på påståendet.

Figur 5

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 10 av 12 ledamöter har svarat instämmer i huvudsak att de beslutsunderlag

som lämnas till kommunstyrelsen är tillräckliga i omfattning och kvalitet. Av de svarande

har 2 ledamöter svarat instämmer delvis.

2.1.1.3. Kommentarer, revisionell bedömning och förslag till åtgärder
Det är positivt att många av de vi intervjuat anser att styrningen och helhetstänkandet har

blivit tydligare och stärkt i den nya organisationen med kommunstyrelse och utskott uti-

från att det också var en del av syftet.

Utifrån intervjuer, enkätsvar och seminarium kan vi dock konstatera att både politiker

och tjänstemän ger uttryck för att det fortfarande finns otydligheter i roller och ansvar

mellan utskotten och kommunstyrelsen, mellan utskotten och individnämnden samt mel-

lan utskotten och gemensamma nämnder.

Vår bedömning är att roller och ansvar delvis är otydliga när det gäller utskottens arbete i

förhållande till kommunstyrelsen.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

 Tydliggöra informationshantering och ärendehantering – vad ska tas upp i kom-

munstyrelsen kontra utskotten.
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 Tydliggöra hur/var frågor kring budgetavvikelser och krav på åtgärdsplaner ska

hanteras och kommuniceras.

 Se över och uppdatera delegationsordning och reglemente som stöd till att ytterli-

gare förtydliga roller och ansvar.

2.1.2. Är roller och ansvar tydliga när det gäller kommunstyrelsens
uppdrag som beredande organ till kommunfullmäktige?

2.1.2.1. Iakttagelser
Från intervjuer framkommer att roller och ansvar anses vara tydliga när det gäller kom-

munstyrelsens uppdrag som beredande organ till kommunfullmäktige. Det anses finnas

en systematik i ärendeberedningen som fungerar relativt bra. Kvalitetssamordnarna som

finns inom sektorerna har varit delaktiga i framtagande av besluts- och beredningsproces-

sen.

Alla ärenden som ska till kommunfullmäktige bereds i kommunstyrelsen och (de flesta) i

utskotten dessförinnan.

Ärendeberedningsprocessen avseende ärenden som ska hanteras politiskt startar i respek-

tive utskottspresidium, bestående av både majoritet och opposition. Förvaltningen lämnar

sedan ett förslag om vilken politisk instans (utskott, kommunstyrelsen eller kommunfull-

mäktige) som ska fatta beslut i ärendet. Vilken politisk instans som ska fatta beslut regle-

ras i huvudsak av lagar, reglementen och delegationsordningar. Vissa enklare frågor bes-

varas direkt i beredningen. Vid intervju framkommer att det inte finns några betänklig-

heter att lyfta ett ärende ytterligare en nivå om önskemål finns.

Enligt uppgifter pågår det diskussioner i kommunstyrelsen om hur kommunstyrelsesam-

manträdena bättre ska spegla helheten i dess uppdrag och vara en gemensam styrelse för

alla verksamheter (jämfört med tidigare organisation).

2.1.2.2. Kommentarer och revisionell bedömning
Vi konstaterar att det anses finnas systematik och tydlighet i kommunens ärendebered-

ningsprocess. Kvalitetssamordnarna inom sektorerna har varit delaktiga i framtagande av

ärendeberedningsprocessen.

Vår bedömning är att roller och ansvar i huvudsak är tydliga när det gäller kommunstyrel-

sens uppdrag som beredande organ till fullmäktige.

2.1.3. Är roller och ansvar tydliga när det gäller kommunstyrelsens
uppdrag som utförare av kommunfullmäktiges beslut (fungera
som nämnd)?

Vision och måldokument

Vision 2025 är en vision som kommunfullmäktige i Leksand antog år 2012. I visionen

beskrivs hur Leksand år 2025 är en kommun med bra levnadsmiljö, har aktiva byar, mo-

dernt industri- och handelscentrum, är ledande inom hälsa och idrott etc. Kommunen har

i visionen även ett mål om att öka sitt invånarantal till 18 000 invånare år 2025.
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I dokumentet Mål och Budget 2015-2017 som antogs av kommunfullmäktige i november

2014 finns 15 mål för kommunen:

1. Bygga fler bostäder – främst lägenheter – för både unga och äldre.

2. Ökat fokus på de särskilt utsattas sociala situation.

3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läs-

ning i förskolan.

4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor.

5. Verka för ännu friskare barn och unga genom t.ex. projektet "Friskare barn".

6. Arbeta för att skapa en Kulturskola.

7. Fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner.

8. Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter – särskilt hos de äldre.

9. Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbetare heltid.

10. Utveckla och förenkla medborgarnas kontakter med kommunen.

11. Verka för minskad användning av kemikalier – särskilt i förskolorna.

12. Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar.

13. Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimat.

14. Öppnare landskap i samarbete med byar, företagare och fastighetsägare.

15. Verka för utbyggnad av bredband/fiber i kommunen.

Vision 2025 och de 15 målen har brutits ner till 15 uppdrag till förvaltningen och som tas

upp i Leksands kommuns utvecklingsplan1. Kommunens utvecklingsplan är det

övergripande styrdokumentet för förvaltningen där kommunfullmäktiges vision och mål

tydliggörs. Planen utgör tillsammans med politikens mål- och budgetdokument

kommunens två övergripande styrdokument och är indelad i tre delar:

 Om systematiskt kvalitetsarbete
 Kvalitetsredovisning
 Förvaltningsplan

I förvaltningsplanen finns en fördelning av de femton målen samt för mätning av målen

finns även kopplat olika indikatorer:

1 Dokumentet har rubriceringen Leksands kommuns Förvaltningsplan men beskrivs som utvecklingsplan
inne i själva dokumentet.
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Figur 6. Källa: Leksands kommun

Utifrån vision och mål fastställer sedan respektive utskott årligen en sektorsplan som är

det övergripande styrdokumentet för verksamheterna. Där beskrivs hur arbetet ska gå till

för att förverkliga kommunens vision och mål.

En särskild plan tas fram för identifierade utvecklingsområden och lämnas till kommun-

direktören.

Figur 7. Källa: Leksands kommun

I utvecklingsplanens del som beskriver systematiskt kvalitetsarbete finns en årsöversikt

med ett planeringshjul då bland annat ovan nämnda styrdokument ska tas fram. I detta

planeringshjul ligger fastställande av utvecklingsplan i februari, fastställande av sektors-

plan i mars samt plan för utvecklingsområden i april.
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2.1.3.1. Iakttagelser
Vi har i granskningen tagit del av ovan nämnda dokument. I kommunens utvecklingsplan

finns beskrivning kring ansvar och beslut avseende kommunstyrelsens roll som både

nämnd och kommunstyrelse.

I intervjuer framhålls Vision 2025 som styrande i allt som kommunen arbetar med. Vi-

dare framkommer i intervjuer med tjänstemän att målen på politisk nivå kan utvecklas

och behöver bli mer övergripande och lyftas till en mer principiell och strategisk nivå, en

nivå som anger en viljeinriktning på fem till tio år framåt i tiden.

I utvecklingsarbetet med kommunens mål ska politikerna, enligt uppgift, vara mer delakt-

iga i arbetet med att ta fram indikatorer som mäter ”rätt saker”. Det framkommer i inter-

vjuer att det mellan politiker och tjänstemän funnits otydligheter i vad som ska mätas för

vissa mål.

Inom respektive sektor finns en kvalitetssamordnare som arbetar med att göra varje sek-

tors nedbrytning av de politiska målen uppföljningsbara.

Vidare framhålls i intervjuer att avseende planeringshjulet som beskrivs i utvecklingspla-

nen finns det förbättringsområden. Enligt uppgifter harmoniserar inte planeringen av

kommunstyrelsens (nämndens) verksamhet med sektorernas planering av sektorsverk-

samheterna. Idag tas sektorsplanerna fram först och sedan tas kommunens förvaltnings-

plan fram. Det framförs även att tidsperspektivet bör ses över då de olika planerna tas

fram. Det anses att sektorsplanerna egentligen borde vara färdiga innan det nya verksam-

hetsåret börjar, vilket de inte är i enlighet med planeringshjulet idag, detta för att plane-

ringen ska bli mer framåtsyftande. Vi uppfattar att det är tiden för att hinna ta fram ovan

nämnda planer som gör att planeringshjulet inte riktigt följs.

Vid seminariet framkom att målprocessen behöver tydliggöras för ledamöterna men att

det är viktigt att det är Vision 2025 som är övergripande styrande.

Vad gäller roller och ansvar finns, av vad som framkommit vid intervjuer, ett behov av att

förtydliga att de beslut som fattas av kommunfullmäktige ska utföras av förvaltningen

som då inte ska behöva invänta ett beslut från kommunstyrelsen om att verkställa kom-

munfullmäktiges beslut. Detta kommer att förtydligas efter att beslut har fattats av full-

mäktige för 2016 års budget.

2.1.3.2. Enkätsvar
Figur 8

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt
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Vi noterar att 11 av 12 ledamöter har svarat instämmer i huvudsak/instämmer helt i att

det finns tydliga mål och riktlinjer som ligger till grund för kommunstyrelsens arbete. Av

de svarande har 1 ledamot svarat instämmer delvis.

Figur 9

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 7 av 12 ledamöter har svarat instämmer i huvudsak att mål och riktlinjer är

implementerade i verksamheten. Av de svarande har 3 ledamöter svarat instämmer inte

alls/instämmer delvis samt har 2 ledamöter svarat vet ej.

Figur 10

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 9 av 12 ledamöter har svarat instämmer i huvudsak/instämmer helt i att de

fastställda målen och riktlinjerna är styrande för verksamheterna. Av de svarande har 3

ledamöter svarat instämmer delvis.

Figur 11

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 7 av 12 ledamöter har svarat instämmer i huvudsak i att 2015 års ekono-

miska mål prognosticeras att uppnås. Av de svarande har 3 ledamöter svarat att de inte

alls instämmer i påståendet samt 2 ledamöter har svarat vej ej/instämmer delvis.
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Figur 12

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 7 av 12 ledamöter har svarat instämmer i huvudsak att 2015 års verksam-

hetsmål prognosticeras att uppnås. Av de svarande har 3 ledamöter svarat att vet ej samt

2 ledamöter har svarat instämmer delvis.

2.1.3.3. Kommentarer, revisionell bedömning och förslag till åtgärder
Vi kan konstatera att kommunens Vision 2025 är ett levande dokument och som styr ar-

betet i kommunen. Vidare finns mål och prioriterade utvecklingsområden framtagna som

fördelats på kommunstyrelsen och utskotten. Vår bedömning är dock att kommunstyrel-

sens roll och ansvar i arbetet med att bryta ner kommunfullmäktiges mål är otydliga. Vi

har uppfattat att kommunfullmäktiges 15 mål bryts ner och tydliggörs i utvecklingsplanen

och sektorsplanerna, d v s i tjänstemannadokument.

Vi noterar från intervjuerna att det finns ett förbättringsarbete med att skriva mer strate-

giska mål samt att hitta indikatorer som ska ge en bättre och tydligare mätning av

måluppfyllelse.

Vi uppfattar att enkätsvaren indikerar att arbetet med mål och implementering av mål i

verksamheten kan förbättras.

Vår bedömning är att roller och ansvar är otydliga när det gäller kommunstyrelsens upp-

drag som utförare av kommunfullmäktiges beslut (fungera som nämnd).

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

 Tydliggöra kommunstyrelsens roll och ansvar i målarbetet. D v s stärka sin roll

som utförare av kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen ska tolka och spe-

cificera kommunfullmäktiges mål samt ge direktiv till tjänstemännen.

 Fortsätta arbetet med att ta fram indikatorer för mätning av måluppfyllelse.

 Säkerställa att aktiviteterna gällande mål sker i enlighet med planeringshjulet som

finns i utvecklingsplanen. Målarbetet bör ske utifrån att målen bryts ner i sektors-

planer utifrån den övergripande utvecklingsplanen.
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2.1.4. Finns utarbetade och fastställda system för en ändamålsenlig
uppsikt, från kommunstyrelsens sida, av den samlade kommu-
nala verksamheten? Fungerar uppsikten av den samlade kom-
munala verksamheten?

Kommunfullmäktige antog 2014-06-09 Reglemente för intern kontroll i Leksands kom-

mun. I reglementet finns beskrivet kommunstyrelsens ansvar enligt Kommunallagen samt

att reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och utskott/nämnder upp-

rätthåller en tillfredsställande intern kontroll och att följande mål uppnås:

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

 Kommunfullmäktiges och styrelse/utskott/nämnds antagna mål uppfylls

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern

kontroll.

Utskotten/nämnderna svarar för sin verksamhets interna kontroll, att det finns en till-

räckliga regler och anvisningar för den interna kontrollen. Löpande varje år ska intern-

kontrollen följas upp genom att verksamheten ska ta en tillsynsplan samt att rapportera

resultatet av uppföljningen till kommunstyrelsen och kommunrevisionen. Tillsynsplanen

ska varje år omarbetas med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.

2.1.4.1. Iakttagelser
Vid intervjuer framkommer att det finns ett arbetssätt i kommunstyrelsen som omfattar

aktiviteter för att säkerställa uppsiktsplikten. Det som tas upp är bland annat:

 att kommunstyrelsen tar del av ekonomiska månadsrapporter vid varje samman-

träde

 att kommunstyrelsen tar del av delårs- och helårsrapportering kring ekonomi och

verksamhet (måluppfyllelse)

 att kommunstyrelsen tar del av kvalitetsrapporter från verksamheten (vård och

omsorg, LSS, socialtjänst, skola m m)

 att kommunstyrelsen får information från respektive utskottsordförande vid varje

kommunstyrelsesammanträde

 att kommunstyrelsen vid fyra tillfällen per år bjuder in kommunens verksamheter

och de kommunala bolagen för en lägesavstämning

 att kommunstyrelsen tar del av årlig redogörelse i december från VD i Leksands

bostäder AB (uppstår specifika frågor så bjuder KS in bolaget under året)

 att kommunstyrelsen tar del av kvartalsredovisning från Leksandsbostäder AB

som visar utfall mot budget
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 att kommunstyrelsen tar del av protokoll från de gemensamma nämnderna. De

gemensamma nämnderna har tydlig koppling till en särskild sektor/utskott vilka

får rapportering. Antalet gemensamma nämnder är begränsat till max en gemen-

sam nämnd per utskottsområde.

Vad gäller andra typer av styrande och stödjande system/processer för kommunstyrelsens

uppsikt framkommer att det inte finns några egna framtagna och dokumenterade årshjul

för uppföljning, rapportering, information och beslut. Dock sägs i intervju att detta sker

enligt den rapportering som kommunen enligt lag är ålagd genomföra och genom den

rapportering som sker till myndigheter. Vid seminariet framkom att det pågår ett arbete

med att strukturera och tydliggöra vad som görs idag för att stödja kommunstyrelsens

arbete med uppsiktsplikten. Det framfördes vid seminarietillfället att det är viktigt att

göra detta tillgängligt för ledamöterna.

Det anges att kommunstyrelsen i normalfall inte begär in åtgärdsplaner för att säkerställa

en ekonomi i balans löpande under året. Uppdraget att hålla budget ligger på förvaltning-

en. Från intervju noterar vi att det finns en upplevd otydlighet mellan utskotten och

kommunstyrelsen vad gäller krav på åtgärdsplaner och rapportering kring detta. Denna

otydlighet upplevs även vara gällande från sektorsledningens sida.

Från intervju framkommer att det finns ett ägarråd där kommundirektören träffar bolags-

VD:arna. VD:arna ingår formellt inte i kommundirektörens ledningsgrupp varför ägarrå-

den blir ett sätt för kommundirektören att få en inblick i bolagens verksamheter. Från

intervju noterar vi att det är genom kommundirektören som kommunstyrelsen får känne-

dom om eventuella avvikelser. Vid seminariet framkom att bolagens protokoll

(ärende/dagordning) behöver göras tillgängliga för kommunstyrelsens ledamöter.

Från intervjuer samt seminariet framkom att arbetet med intern kontroll till stor del upp-

fattas som otydligt vad som egentligen menas med intern kontroll samt hur man arbetar

med att säkerställa en god intern kontroll. Det uttrycks ett önskemål om att det behöver

informeras om vad intern kontroll är samt vilka dokument som finns inom detta område.

Det framkommer vid intervjuer att det finns utarbetade rutiner för den interna kontrollen

vad gäller de större processerna t ex ekonomi, löner m m.

Enligt uppgifter från kommunstyrelsens presidium har internkontrollplaner antagits och

där man identifierat risker. Dock finns en osäkerhet om dessa har följts upp och rapporte-

rats till kommunstyrelsen.

Vi har i granskningen efterfrågat internkontrollplaner från kommunen och erhållit:

 internkontrollplan för 2014 med riskanalys för kommunstyrelsens förvaltning

 internkontrollplan för vård och omsorg 2015

Allmänna utskottet har bifogat en internkontrollplan i sin sektorsplan för verksamhets-

stöd och service 2015-2017. I utskottet för samhällsbyggnads sektorsplan för 2015 nämns

att samhällsbyggnadschefen ansvarar för att en internkontrollplan ska finnas och redovi-

sas till kommunstyrelsen. Utskottet för lärande och stöd anger i sin sektorsplan 2015-

2018 att respektive avdelning inom skolan ska genomföra ”intern kontroll” i form av en
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checklista i samband med den årliga avdelningsredovisningen samt att utskottet ska redo-

visa arbetet med resultatet av ”intern kontroll” enligt den mall som finns på intranätet.

Sammanställningen av sektorernas interna kontroll görs i sektorsredovisningen.

Vi har även i granskningen gått igenom kommunstyrelsens protokoll från åren 2014 och

2015 och funnit två paragrafer som behandlar intern kontroll:

 2014-05-19 § 56 och 57 - Internkontrollreglemente i Leksands kommun.
Internkontrollplan 2014 med riskanalys för kommunstyrelsens förvaltning.

 2015-08-31 § 141 och 142 - Internkontrollplan för vård och omsorg 2015 samt en
kontrollrapport för internkontrollplanen.

2.1.4.2. Enkätsvar
Figur 13

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 6 av 12 ledamöter har svarat instämmer i huvudsak att arbetssättet i kom-

munstyrelsen fungerar väl för dig som ledamot. Av de svarande har 2 ledamöter svarat

instämmer helt samt har 4 ledamöter svarat instämmer inte alls respektive instämmer

delvis.

Figur 14

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 10 av 12 ledamöter instämmer i huvudsak/instämmer helt i att kommunsty-

relsen regelbundet informeras om utskottens uppföljningar av verksamheterna. Av de

svarande har 2 ledamöter svarat instämmer delvis.
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Figur 15

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 6 av 12 ledamöter har svarat instämmer delvis i att kommunstyrelsen till-

fredsställande analyserar resultatet av uppföljningarna av verksamheterna. Av de sva-

rande har 2 ledamöter svarat vet ej samt 4 ledamöter instämmer i huvudsak i påståendet.

Figur 16

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 7 av 12 ledamöter har svarat vet ej/instämmer delvis i att verksamhetsana-

lyserna används som underlag för fortsatt arbete. Av de svarande har 5 ledamöter svarat

instämmer i huvudsak/instämmer helt.

Figur 17

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 10 av 12 ledamöter instämmer i huvudsak/instämmer helt i att kommunsty-

relsen regelbundet informeras om utskottens uppföljningar av ekonomin. Av de svarande

har 2 ledamöter svarat att de inte alls instämmer i påståendet.
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Figur 18

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 8 av 12 ledamöter har svarat instämmer i huvudsak i att kommunstyrelsen i

tillfredsställande omfattning analyserar resultatet av uppföljningar av ekonomin. Av de

svarande har 4 ledamöter svarat vet ej/instämmer delvis.

Figur 19

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 7 av 12 ledamöter har svarat instämmer i huvudsak att de ekonomiska ana-

lyserna används som underlag för fortsatt arbete. Av de svarande har 5 ledamöter svarat

vet ej/instämmer delvis.

Figur 20

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att hälften av ledamöterna har svarat vet ej/instämmer delvis respektive in-

stämmer i huvudsak/instämmer helt i att kommunstyrelsen har tillräckliga system och
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rutiner som stöd för att utöva sin uppsiktsplikt och samordning avseende de kommunalt

helägda bolagen.

Vi noterar att 7 av 12 ledamöter har svarat vet ej/instämmer delvis i att kommunstyrelsen

har tillräckliga system och rutiner som stöd för att utöva sin uppsiktsplikt och samordning

avseende de kommunalt delägda bolagen. Av de svarande har 5 ledamöter svarat instäm-

mer i huvudsak/instämmer helt.

Vi noterar att 7 av 12 ledamöter har svarat instämmer i huvudsak/instämmer helt i att

kommunstyrelsen har tillräckliga system och rutiner som stöd för att utöva sin uppsikts-

plikt och samordning avseende gemensamma nämnder. Av de svarande har 5 ledamöter

svarat vet ej/instämmer delvis.

2.1.4.3. Kommentarer, revisionell bedömning och förslag till åtgärder
Vi konstaterar att aktiviteter sker i kommunstyrelsen för arbetet med uppsikten. Detta

finns dock ej beskrivet i något samlat dokument.

Enkätsvaren indikerar att vissa delar i arbetssättet i kommunstyrelsen kan förbättras för

att säkerställa en ändamålsenlig uppsiktsplikt.

Enligt Kommunallagen 6 kap 1 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen

av kommunens angelägenheter, ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt ha

uppsikt över de kommunala företagen. Vidare framgår av Kommunallagen 6 kap 7 § att

nämnderna var och en inom sitt område ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för

verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verk-

samheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta innebär att det är nämnderna

själva som ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning, ledning, uppföljning och kon-

troll av verksamheten så den bedrivs på ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner

som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer att räkenskaperna är rättvisande.

Tillräcklig intern kontroll förutsätter ett strukturerat arbetssätt enligt definierade proces-

ser och rutiner, integrerade i organisation, system och i det löpande arbetet.

I Leksands kommun är kommunstyrelsen både styrelse och nämnd vilket innebär att an-

svaret omfattar båda paragraferna beskrivna ovan samt ansvaret kring intern kontroll. Vi

konstaterar att det i kommunens internkontrollreglemente beskrivs hur ansvarsfördel-

ningen mellan kommunstyrelsen och utskotten ska se ut avseende internkontrollarbetet.

Vår bedömning är att arbetsfördelningen mellan kommunstyrelsen och utskotten avse-

ende intern kontroll utgår ifrån att utskotten jämställs med nämnder vilket vi inte anser är

korrekt. Kommunstyrelsen och utskotten är ett internkontrollområde/miljö.

Vi konstaterar utifrån genomgång av kommunstyrelsens protokoll år 2014 och 2015 att

arbetet med intern kontroll inte har skett i enlighet med internkontrollreglementet.

Vår bedömning är att det delvis finns utarbetade och fastställda system för en ändamåls-

enlig uppsikt. Vidare är vår bedömning att uppsikten inte fungerar tillfredsställande och

behöver stärkas.
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Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

 Tydliggöra hur den utövar sin uppsiktsplikt (system och rutiner) i ett samlat do-

kument.

 Utbilda/informera ledamöterna om vad intern kontroll innebär samt hur intern-

kontrollarbetet ska ske.

 Justera internkontrollreglementet så att kommunstyrelsens och utskottens roller

och ansvar blir korrekta utifrån Kommunallagen (enligt ovan). D v s kommunsty-

relsen är både styrelse och nämnd.

 Säkerställa att arbetet med intern kontroll sker i enlighet med internkontrollreg-

lementet.

 Utveckla arbetet med att analysera resultatet av uppföljningar av ekonomin och

verksamheterna.

 Utveckla arbetet med att använda ekonomi- och verksamhetsanalyserna som un-

derlag till fortsatt arbete (t ex målformuleringar, resursfördelningar m m).

Se även bedömningar och rekommendationer under punkt 2.2.1.2.

2.2. Uppföljning av tidigare genomförd granskning
angående ägarstyrningen av Leksandsbostäder
AB.

2.2.1. Är kommunstyrelsens ägarstyrning av bolaget Leksandsbostä-
der AB ändamålsenlig, effektiv och tillräcklig?

2.2.1.1. Iakttagelser
Beställningar/uppdrag

Bolagets formella uppdrag och inriktning finns formulerat i bolagets ägardirektiv inklu-

sive bilaga. Det förvaltningsuppdrag bolaget har utformas genom den budgetram som

arbetas fram av kommunens och bolagets ekonomiavdelningar tillsammans. Ett separat

beslut för antagande av förvaltningsuppdragets budget fattas inte i bolagsstyrelsen däre-

mot antas bolagets totala budget där förvaltningsuppdragets budget ingår som en del.

Kommunstyrelsen fattar beslut kring vilka övriga uppdrag och beställningar som skall

utföras av Leksandsbostäder AB. Vid beslut som direkt rör bolaget finns bolaget med på

sändlistan för kommunikationen av beslutet. Vid beslut som indirekt rör bolaget, till ex-

empelvis beslut om kommungemensam policy, är det mer varierande i huruvida bolaget

är med på sändlistan. Dessa kommuniceras enligt uppgift antingen genom det ägarråd

som finns eller genom löpande kontakt med ägaren. Kommunikation kring beslutade åta-

ganden sker löpande under verksamhetsåret mellan bolagsledning och kommunledning.
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Det finns ett så kallat ”ägarråd” där bolagets verkställande direktör, bolagets styrelseord-

förande, kommunalrådet och kommundirektören medverkar. I detta forum fattas inte

beslut utan detta är en plats för diskussion och informationsutbyte. Ägarråd hålls 3-4

gånger per år. Minnesanteckningar förs vid ägarråd men dialogen uppfattas av de inter-

vjuade som informell. Minnesanteckningarna från ägarråden sparas digitalt och finns för

ledamöterna i kommunstyrelsen att tillgå. Utöver ägarrådet förekommer andra informella

kontakter via mail där vissa korta förfrågningar till bolaget kan förekomma mellan VD och

kommundirektör.

I granskningen framkommer att bolagets verksamhet medverkar i arbetet med att upp-

fylla kommunens vision, t ex kring målet att uppnå 18 000 invånare 2025. Detta leder till

ett ökat behov av bostäder som bolaget skall tillgodose. Ett exempel som lyfts är att bola-

gets VD finns med i en av de arbetsgrupper som beskrivs mer under punkt 2.3.1.1.

De intervjuade anser att uppdraget från ägaren till bolaget har blivit tydligare än vid det

senaste granskningstillfället år 2012. Det uppdaterade ägardirektivet har tydliggjort upp-

draget något.

Det framkommer även i intervjuer att en gränsdragningslista som arbetats fram tillsam-

mans med kommunen klargör uppdraget på tjänstemannanivå.

Styrdokument

Följande för granskningen relevanta styrdokument finns för bolaget:

 Ägardirektiv antagna 2013. Av detta framgår bolagets ändamål och uppdrag.

 Bolagsordning antaget 2013.

 Budgetram. Finns för förvaltningsuppdraget och gata/park-uppdraget. Budgeten
arbetas fram av kommunens och bolagets ekonomiavdelningar tillsammans.

 Verksamhetsplan. Tas fram av bolaget. Utgångspunkten är bolagets övergripande
mål. Planen revideras årligen och beslutas om, av bolagets styrelse. Ägaren tar inte
beslut kring denna plan.

Bolaget har ett förvaltningsuppdrag för de kommunägda fastigheterna och gata/park-

uppdrag, detta är reglerat i bilaga till ägardirektivet. Det styrs via en budgetram och av-

rapporteras via årsredovisning.

I ägardirektivet finns krav på årlig avkastning. Kravet är formulerat för att gälla som snitt

över en femårsperiod. Vid intervjuerna framkommer att bolaget upplever en otydlighet

från ägarens sida då avkastningskravet inte justeras efter bolagets förutsättningar, exem-

pelvis under perioder med mycket byggnationer. De intervjuade anser att ägardirektiven

bör anpassas om förutsättningarna för bolaget förändras.

Återrapportering/Uppföljning

Återrapportering från bolaget till kommunstyrelsen kring den verksamhet som bedrivits i

bolaget under året sker på följande sätt:
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 Verkställande direktören avger i december varje år en muntlig redogörelse

 Avlämnad årsredovisning från bolaget

 Kvartalsredovisning för ekonomiskt utfall lämnas till kommunstyrelsen som visar
utfall mot budget

 Ägarråd med representant från kommunstyrelsen

 Fyra dagar per år lämnas information från kommunen på förmiddagen och bola-
gen på eftermiddagarna

Det finns således fastställda rapporteringsrutiner för bolagets rapportering till ägaren,

vilket även fanns på plats vid granskningen år 2012.

Enligt Kommunallagen § 6:1a skall kommunstyrelsen fatta beslut om verksamheten be-

drivits i enlighet med ändamålet. Detta är inte utfört enligt de intervjuade vilket bekräftas

vid protokollsgenomgång.

Enligt de intervjuade finns en generell överenskommelse att om bolaget inte överskridit

den tilldelade budgeten anses leverans av de tilldelade uppdragen ha skett tillfredstäl-

lande. Då budgeten hållits har det ej varit aktuellt att från kommunstyrelsen vidta några

åtgärder.

Vid intervjuerna framkommer att bolaget upplever att kommunstyrelsen i vissa fall har

bristande förståelse och kompetens kring viktiga frågor för bolaget, som exempel anges

frågor som rör nybyggnationsprocessen på planlagd mark.

I granskningen som genomfördes 2012 framkom att det bör ske en regelbunden uppfölj-

ning av hur bolaget lever upp till de krav och mål som finns i ägardirektiv och bolagsord-

ning. Detta är fortfarande ett utvecklingsområde och något som även de intervjuade efter-

frågar.

Intern kontroll

Arbetet med att säkra den interna kontrollen sker informellt. Det finns rutiner för att sä-

kerställa att samtliga intäkter blir bokförda och att kostnader alltid kräver dubbla attester.

Det framkommer att bolaget inte arbetar enligt kommunens internkontrollreglemente.

Det finns en medvetenhet kring att arbetet med den interna kontrollen är ett utvecklings-

område. I bolaget har det förekommit diskussioner kring att göra en riskanalys och skapa

en internkontrollplan, inga beslut har tagits i denna fråga. Även i tidigare granskning av

ägarstyrning 2012 framkom brister i rutinerna för bolagets interna kontroll.

2.2.1.2. Kommentarer, revisionell bedömning och förslag till åtgärder
Formella dokument finns på plats. Det finns en ägardialog trots att den till viss del sker

informellt. Kommunstyrelsen bör säkerställa att hela styrelsen tar del av information

kring bolagets uppdrag och återrapportering. Dialogen/informationsutbytet mellan äga-

ren och bolaget bör formaliseras i en högre grad för att tydliggöra vilka som får informat-

ionen kring beslut, uppdrag, utfall m m.
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För att uppfylla Kommunallagen § 6:1a krävs en aktiv insats från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen behöver därför tydliggöra vad som krävs för att kunna fatta beslut om

verksamheten bedrivits i enlighet med ändamålet.

Vår bedömning är att kommunstyrelsens ägarstyrning av Leksandsbostäder AB delvis är

ändamålsenlig, effektiv och tillräcklig. Det finns ett behov av att utveckla ägarstyrningen

ytterligare.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

 Säkerställa att uppfylla Kommunallagen § 6:1a2. T ex kräva att de kommunala bo-

lagen inkommer med en bolagsstyrningsrapport (eller liknande dokument) som

stöd till kommunstyrelsens beslut i frågan.

 Ta fram riktlinjer för bolagens internkontrollarbete. Därefter kan tillägg göras i

ägardirektivet att intern kontroll ska utföras enligt antagna riktlinjer för intern-

kontroll i bolagen.

2.3. Kommunstyrelsens roll när det gäller samord-
ning av resurser för att verkställa ambitioner i
Vision 2025

2.3.1. Leder och styr kommunstyrelsen på ett ändamålsenligt sätt det
strategiska arbetet inom kommunkoncernen för att uppnå Vision
2025 om att öka till 18 000 invånare?

2.3.1.1. Iakttagelser
De personer vi intervjuade i granskningen ger en samstämmig bild i att Vision 2025 utgör

en övergripande målbild och att den anses vara styrande i allt som de arbetar med.

De flesta vi intervjuat framhåller att de övergripande målen har en tydlig koppling till Vis-

ion 2025, dock finns vissa synpunkter att målen behöver utvecklas (se mer om målen un-

der punkt 2.1.3).

För att mer konkret arbeta mot visionen och samordna resurser som bland annat ska bi-

dra till att uppnå ett invånarantal på 18 000 år 2025, har det inom tjänstemannaorgani-

sationen skapats en matrisorganisation med fem prioriterade grupper/områden:

 Byggnation – bostäder och infrastruktur

 Arbete

 Barn och unga

 Integration och inflyttning

 Äldre – innehållsrik ålderdom

2 1 a § Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kom-
munala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte
är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
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Vi har i granskningen tagit del av dokumentation kring de olika områdena. Det som går

att utläsas av dokumenten är att per område finns ett antal uppdrag, en ansvarig, en sam-

ordnare samt delprojekt/aktörer. Vi uppfattar ifrån intervjuerna att dessa grupper arbetar

på ett strukturerat sätt och att det anses fungera bra kring samordningen. Det finns en

antagen översiktsplan som utgår från visionen, bland annat tar den hänsyn till tillväxtmå-

len.

2.3.1.2. Enkätsvar
Figur 21

 Vet ej  Instämmer inte alls  Instämmer delvis  Instämmer i huvudsak  Instämmer helt

Vi noterar att 10 av 12 ledamöter har svarat instämmer i huvudsak att kommunstyrelsens

arbete utgår ifrån den av fullmäktige fastställda Vision 2025. Av de svarande har 1 leda-

mot svarat vet ej och 1 ledamot instämmer helt i påståendet.

2.3.1.3. Kommentarer, revisionell bedömning och förslag till åtgärder
Vi kan konstatera att det inom kommunen skapats en tydlig organisation kring ett antal

prioriterade områden som stöd till uppfyllelse av övergripande mål och Vision 2025. En-

ligt den dokumentation kring de prioriterade områdena som vi tagit del av i granskningen

finns en tydlig koppling mot målet att öka till 18 000 invånare år 2025.

Vidare kan vi konstatera att de kommunstyrelseledamöter som besvarat vår enkät i hög

grad instämmer i att kommunstyrelsens arbete utgår ifrån Vision 2025.

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i huvudsak har uppfyllt sitt ansvar vad gäller att

leda och styra kommunkoncernen på ett strategiskt ändamålsenligt sätt för att uppnå Vis-

ion 2025 om att öka antalet invånare till 18 000 invånare.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

 Ta del av den uppföljning som görs inom de prioriterade områdena kring hur ar-

betet fortskrider. Detta för att säkerställa en effektiv samordning av resurser.
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