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1 Sammanfattning 
Vi har på uppdrag av Leksands kommuns revisorer genomfört en uppföljning av ett 
antal granskningar genomförda åren 2016 till 2018. De granskningar som ingått i 
uppföljningen är: 

- Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 
- Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut, år 

2017 
- Granskning av hemtjänst, år 2018 

Utifrån genomförd uppföljning är vår sammanfattande bedömning att kommunen 
övergripande har arbetat aktivt med de rekommendationer som lämnades i samband 
med tidigare granskningar. Inom lönehantering finns utifrån den uppföljande 
granskningen mer att göra för att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder vidtagits 
utifrån varje rekommendation.  
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av revisorerna i Leksands kommun fått i uppdrag att genomföra en uppföljande 
granskning av tre tidigare genomförda granskningar. Detta med anledning av att de 
granskningsinsatser som genomförs ska leda till att verksamheterna utvecklas och 
därmed följer revisorerna årligen upp vilka åtgärder som vidtagits till följd av tidigare 
genomförda granskningar och i dessa lämnade rekommendationer. 
År 2016 gav revisorerna i Leksand PWC uppdrag att genomföra en granskning med 
syftet att utreda om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig, tillfredsställande 
styrning och intern kontroll av processer och rutiner inom lönehantering. I samband 
med granskningen rekommenderades kommunstyrelsen bland annat att: 

— Upprätta en beskrivning över personalsystemets roller och vilka kontroller som 
olika roller ska utföra 

— Säkerställa att anställningsavtal upprättas med samtliga anställda 
— Säkerställa rutiner för signering av utbetalning hos bank 
— Säkerställa rutiner för att behörig chef kontroller att registrerade utlägg via 

självservice är korrekta 
— Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med reglementet 

 
År 2017 valde revisorerna att ge PWC i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
hantering av delegation och delegationsbeslut. Syftet med granskningen var att 
bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig delegationsordning 
som följs. Kommunstyrelsen rekommenderades med bakgrund av granskningen att: 

— Se över och ta ställning till att eventuellt lyfta bort delar som kan betraktas som 
verkställighet. 

— Tydliggöra vem som har mandat att fatta beslut för de beslutstyper där fler 
funktioner anges 

— Se över rutinerna för anmälan av delegationsbeslut 
— Tydliggöra lägsta beslutsnivå i delegationsordningen 

 
År 2018 gav revisorerna i Leksand KPMG i uppdrag att granska hemtjänsten i 
Leksands kommun. Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har 
en ändamålsenlig och effektiv ledning och styrning av verksamheten avseende 
resursfördelning, planering och uppföljning. Mot bakgrund av granskningen 
rekommenderades kommunstyrelsen att: 

— Se över arbetet med resursplanering inom den kommunala hemtjänsten 
— Se över rutiner och arbetssätt för att främja minskat vikariebehov, effektiv 

vikariehantering och ökad flexibilitet mellan hemtjänstgrupper 
— Säkerställa att första hembesök genomförs enligt rutin 
— Säkerställa att aktuella genomförandeplaner (IGP) finns upprättade 
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2.1 Syfte och avgränsning 
Syftet med uppföljningen är att studera och bedöma de åtgärder som vidtagits med 
anledning av revisions bedömningar och rekommendationer.  
Uppföljningen avser följande revisionsrapporter:  

• Granskningen avseende kommunens lönehantering, år 2016 

• Granskning avseende delegering och återrapportering av delegeringsbeslut, år 
2017 

• Granskning av hemtjänst, år 2018 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om förbättringsåtgärder verkställts utifrån de beslut som fattats i enlighet 
med de ursprungliga granskningarnas rekommendationer.  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom intervjuer och kontakt med ansvariga 
tjänstepersoner inom berörda nämnder och förvaltningar samt dokumentation kring 
eventuella åtgärder, rutiner och kontrollmoment etc.  
Rapporten är faktakontrollerad av de respondenter som har intervjuats inför 
granskningen. 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Granskning avseende lönehantering  

Granskningen som genomfördes 2016 syftade till att bedöma om kommunstyrelsen 
säkerställt en ändamålsenlig, tillfredsställande styrning och intern kontroll av processer 
och rutiner inom lönehantering. Utifrån granskningen konstaterade revisionen att det 
fanns brister inom området och följande rekommendationer lämnades: 

— Upprätta en beskrivning över personalsystemets roller och vilka kontroller som 
olika roller ska utföra 

— Säkerställa att anställningsavtal upprättas med samtliga anställda 
— Säkerställa rutiner för signering av utbetalning hos bank 
— Säkerställa rutiner för att behörig chef kontrollerar att registrerade utlägg via 

självservice är korrekta 
— Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med reglementet 

3.1.1 Iakttagelser 
Arbetet med att dokumentera rutiner för löneenhetens olika roller och processen är i 
nuläget ett pågående arbete. Av intervju framgår att lönerevisionen är färdigbearbetad 
och dokumenterad. Den följs genom ett årshjul och i det fall det sker förändring i 
årshjulet finns det rutiner för hur det ska hanteras. Kartläggning av processen 
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lönebearbetning är ett pågående arbete och i intervju uppges processen snart vara 
färdigdokumenterad. I intervju framgår även att man i arbetet har hittat ytterligare 
processer som ansetts vara av vikt att dokumentera, som exempelvis hantering av 
löneskulder och fakturor.  
Avseende personalsystemets roller och vilka mandat dessa har finns det inlagt i 
Heroma1, men de är inte formellt sammanställda i systemdokumentationen.  
Det framgår i intervju att det pågår ett arbete att se över processerna vid anställning 
och avslut av personal. Arbetet innebär att automatisera processerna för att förenkla 
för cheferna och även för att säkerställa att förfaranden sker i rätt ordning. Samtidigt 
planeras anställningsavtalen framöver bli elektroniska. Systemet Heroma innehar en 
spärr som innebär att om inget anställningsavtal finns kan ingen lön utbetalas. 
I samband med den tidigare granskningen gjordes bedömningen att kommunen hade 
behov av att säkerställa att samtliga medarbetare får kännedom om möjlighet till 
utbildning i självservice. Självservice är en modul där inrapportering samt rapportering 
av lön för medarbetare ska göras. Det framgår i intervju att samtliga nyanställda får en 
introduktion i självservicesystemet samt att det på intranätet finns utbildningsfilmer 
samt en supportsida som beskriver hur de anställda ska använda systemet.  
I syfte att säkerställa rutiner för att behörig chef kontrollerar att registrerade utlägg via 
självservice är korrekta framgår av kommunstyrelsens svar till granskningen som 
genomfördes 2016 att löneenheten då höll på att utarbeta och dokumentera skriftliga 
rutiner för chefer att följa. I intervju framgår att man i dagsläget använder sig av 
blanketter som fylls i av den anställde och som chefen sedan signerar efter att ha 
kontrollerat blankett och kvitto och att dessa rutiner finns nedskrivna. Utlägget läggs in 
av personal på löneenheten och finns sedan även med på den utanordningslista som 
chefen attesterar.  
Av intervju framgår att löneenheten anser att inte finns behov av skriftliga rutiner för 
signering vid utbetalning av bank. Ansvarig chef kontrollerar utanordningslistan inom 
sitt ansvarsområde och signerar den digitalt. Vid utbetalning av bank är det 
löneadministratören och HR-chef som sedan gör en rimlighetsbedömning utefter 
tidigare utbetalningar. Det är även HR-chef som attesterar utanordningen. I 
kommunstyrelsens svar till revisorerna avseende granskningen 2016 framgår att 
avdelningarna ekonomi och HR ska införa en ny upphandling av nytt HR-system samt 
uppdatering/uppgradering av ekonomisystem för att få sådana system att än mer 
integrera med varandra. Det framgår i intervju att ett nytt HR-system inte skulle 
påverka utanordning hos banken utan det är den mänskliga faktorn som är den viktiga 
faktorn i processen.  
I intervju uppges även att redovisningsprincipen önskas ses över. Förvaltningen uppger 
att det är svårt att följa upp exempelvis sjuklön med anledning av hur det redovisas i 
dagsläget, då både sjukavdrag och sjuklön läggs in i systemet samtidigt visas ingen 
kostnad för verksamheten.  
 

 
1 Personal- och löneadministrativt system 
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Löneenheten har tidigare hanterat sjukavdrag gentemot sjuklönekostnader och 
karenskostnader. De system som används i kommunen ger inte information på 
detaljnivå mellan systemen. Det framgår i intervju att det finns önskemål att ta in 
externt stöd i syfte att utveckla arbetet med att redovisa lönekostnader mellan olika 
verksamhetssystem. Ambitionen är att arbetet ska vara klart vid årsskiftet.  
Av intervju framgår att löneenheten sedan tidigare granskning har arbetat fram och 
dokumenterat rutiner som fungerat som stöd för cheferna vid godkännande av 
utanordningslista, men det framgår att rutinerna nu ska ses över igen. Löneenheten 
uppger att det har förts diskussioner angående att tidigarelägga utanordningslistan för 
att undvika extra utbetalningar, men menar samtidigt att det då finns en risk att 
cheferna inte hinner med att gå igenom listan för att godkänna densamma. Risken för 
felaktiga utbetalningar skulle enligt löneenheten då öka vilket påverkar tredje person 
som kan komma att bli återbetalningsskyldig, vilket kommunen vill undvika i så stor 
grad som möjligt. 
Riskanalysarbetet för den interna kontrollen genomförs separat per avdelning vilket 
upplevs till viss del ha fungerat bra, men i intervju framgår att löneenhetens arbete med 
att dokumentera risker varit något eftersatt även efter den tidigare granskningens 
genomförande. Det framgår även att kommunen ser över hur arbetet med 
riskanalysarbetet och intern kontroll ska se ut, om det ska ske övergripande för 
samtliga avdelningar.  

3.1.2 Bedömning  
Utefter vad som framkommit i intervjuer gör vi bedömningen att kommunstyrelsen till 
viss del har vidtagit åtgärder i förhållande till de rekommendationer som lämnades vid 
granskningen.  
Bedömningen baserar vi bland annat på att upprättande av beskrivning över 
personalsystemets roller och vilka kontroller som de olika rollerna ska utföra finns 
dokumenterade i Heroma, men inte i systemdokumentationen, vilket innebär att 
rekommendationen inte till fullo har åtgärdats.  
Angående anställningsavtal hindrar personal- och löneadministrativa systemet att 
anställda får lön utan avtal och vikten av ett anställningsavtal för de anställda har 
därmed lyfts. Rekommendationen anses därmed har åtgärdats.  
Arbetet med intern kontrollplan ses nu över, men i tidpunkt för den uppföljande 
granskningen har inte kommunstyrelsen vidtagit åtgärder avseende att säkerställa att 
intern kontrollplan fastställs i enlighet med reglementet.  
Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att: 

• Säkerställa skriftliga rutiner för signering av utbetalning hos bank 

• Säkerställa att intern kontrollplan fastställs i enlighet med reglementet 

• Säkerställa skriftliga rutiner som stöd för chefer vid godkännande av 
utanordningslista 
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3.2 Granskning avseende delegering och återrapportering av 
delegeringsbeslut 
Granskningen som genomfördes 2017 syftade till att bedöma om kommunstyrelsen 
hade säkerställt en ändamålsenlig delegeringsordning och en kontroll av fattade 
delegationsbeslut. Utifrån granskningen konstaterade revisionen att det fanns brister i 
den dåvarande delegeringsordningen samt att det saknades fastställda rutiner för 
anmälan av delegationsbeslut.  
I rapporten lämnades följande rekommendationer: 

— Se över och ta ställning till att eventuellt lyfta bort delar som kan betraktas som 
verkställighet. 

— Tydliggöra vem som har mandat att fatta beslut för de beslutstyper där fler 
funktioner anges 

— Se över rutinerna för anmälan av delegationsbeslut 
— Tydliggöra lägsta beslutsnivå i delegationsordningen 

3.2.1 Iakttagelser 
Vid samtal med kommunen framkommer att den tidigare delegeringsordningen har 
reviderats och kommunstyrelsen har antagit en ny delegeringsordning (2021-01-25). 
Det är den tidigare kommunsekreteraren som från förvaltningens sida har bedrivit 
arbetet med revideringen.  
Den nya delegeringsordningen är uppbyggd kring en grunddel som rör delegering till 
utskotten, till ordföranden i kommunstyrelsen och utskotten, till kommundirektören samt 
i ärenden som är gemensamma för kommunstyrelsens förvaltning. Uppbyggnaden 
bidrar till att förtydliga vem som har mandat att fatta vilket beslut. En genomgång av 
den reviderade delegeringsordningen visar att verksamhet som kan ses som 
verkställighet inte längre tas upp i detta dokument.  
Avsnittet som hanterar ärenden som är gemensamma för kommunstyrelsens 
förvaltning är uppbyggd i en tabell som visar ärendetyp, vem/vilka som har mandat att 
fatta beslut samt utrymme för anmärkning. Uppbyggnaden ger på det hela taget en 
tydlig bild av ärendetyp och delegater, även vilken som är den lägsta beslutsnivån i 
delegationsordningen. Dock finns det två ärenden som vi anser kan förtydligas 
ytterligare. I avsnittet presenteras delegering angående Farmorsprincipen. Av 
kommunstyrelsens sammanträde 2018-10-02 framgår att Farmorsprincipen är 
lönepolicyn för Leksands kommun, vilket inte framgår av delegeringsordningen. Även 
ärende förhandlingsrätt skulle med fördel kunna förtydligas. I delegeringsordning 
saknas information angående vilket område som förhandlingsrätten avser och i 
kommunikation med kommunen framgår att man ser behovet av att förtydliga ärendet 
förhandlingsrätt och uppger att det är förhandlingsrätt enligt 11 och 19 §§ Lag om 
medbestämmande i arbetslivet. 
Det framgår även i information från kommunen att rutiner för att revidera 
delegeringsordningen finns på intranätet. Av tjänsteskrivelsen för den nya 
delegeringsordningen framgår att respektive verksamhet ansvarar för att bevaka den 
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lagstiftning som gäller och initiera ärenden politiskt för att vid behov revidera 
delegeringsordningen.  
I den tidigare granskningens bedömning lyfts vikten av att revidering av 
delegeringsordning sker i nära dialog med de förtroendevalda. I kommunikation med 
kommunen framgår att arbetet har skett på så sätt att kommunsekreteraren har arbetat 
fram material till ny delegeringsordning och som denne sedan har presenterat 
allteftersom för kommunstyrelsens presidium vid ett flertal möten.  
Anmälan av beslut 
I samtal med kommunen framgår att rutiner för återrapportering har skapats och de 
finns att ta del av på kommunens intranät. Det finns fyra olika sätt att 
registrera/förteckna ett delegeringsbeslut på för att få det rapporterat till 
styrelsen/nämnden: 

- I Evolution2 av delegaten 
- I Evolution av registrator/nämndsekreterare/administrativ assistent 
- I något verksamhetssystem/annat system av delegaten eller annan utsedd 

person i exempelvis Procapita, Ecos, Heroma etc.  
- På särskild mall avsedd för att manuellt förteckna delegeringsbeslut 

Varje alternativ har separata beskrivna rutiner där det framgår hur besluten ska 
dokumenteras, på vilket sätt de ska registreras/förtecknas, hur rapporter tas ut över de 
fattade besluten och hur rapportering görs till nämnd. Respektive nämnsekreterare 
ansvarar för att rapporterna över de fattade delegeringsbesluten delges berörd nämnd.  
Kommunicering till samtliga ledningsgrupper av de nya rutinerna gällande anmälan och 
återrapportering av delegeringsbeslut genomfördes av kommunsekreteraren 
tillsammans med den koordinator som ansvarat för revidering av 
återrapporteringsrutinerna.  

3.2.2 Bedömning  
Av det som framkommer av dokumentstudier och intervju görs bedömningen att de 
rekommendationer som lämnades vid förra granskningen har åtgärdats på ett 
tillfredsställande sätt. Vi ser en fördel i att ytterligare förtydliga ärendena 
Farmorsprincipen samt Förhandlingsrätt i delegeringsordningen i syfte att reducera 
risker för misstolkning.  
 

3.3 Granskning av hemtjänst 
Av rapporten framgår att osedvanligt mycket tid har gått till att resursplanera i 
verksamheten, vilket har resulterat i att vissa områden har blivit eftersatta, exempelvis 
första kundbesök och IGP (individuell genomförandeplan). Det framgår att 

 
2 Ärende- och dokumenthanteringssystem  
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grundbemanningen har legat på en för låg nivå och det har funnits ett stort behov av 
vikarier samt övertid.  
I rapporten lämnas följande rekommendationer: 

— Se över arbetet med resursplanering inom den kommunala hemtjänsten 
— Se över rutiner och arbetssätt för att främja minskat vikariebehov, effektiv 

vikariehantering och ökad flexibilitet mellan hemtjänstgrupper 
— Säkerställa att första hembesök genomförs enligt rutin 
— Säkerställa att aktuella genomförandeplaner (IGP) finns upprättade 

3.3.1 Iakttagelser 
I intervjuer framgår att kommunen sedan granskningen 2018 har arbetat med att 
förbättra verksamheten utifrån de rekommendationer som lämnades.  
Det framgår i intervjuer att det i nuläget finns två enhetschefer inom hemtjänsten. Efter 
en genomförd risk- och konsekvensanalys framkom att arbetsbelastningen för de två 
cheferna var hög och det upplevs finnas ett behov av att anställa två enhetschefer till, 
vilket man även planerar för att göra. 
Då Leksands kommun arbetar utefter heltid som norm finns det i stort sett alltid 
personal i ”standby-läge” med möjlighet att täcka upp vid tillfällig frånvaro. Man har 
även vidtagit åtgärden att två dagar i veckan ha schemalagd personal som har som 
syfte att täcka upp vid frånvaro. I de fall det inte finns något behov att täcka upp arbetar 
den personalen med administrativa uppgifter som genomförandeplaner, dock framgår 
det i intervjuer att det i stort sett alltid finns ett behov av att täcka upp tillfällig frånvaro. 
Det framgår i intervjuer att det här arbetssättet har genererat en högre flexibilitet hos 
personalen mellan de olika hemtjänstgrupperna och det finns en upplevelse att det har 
bidragit till ett minskat vikariebehov. Det framgår även att det har lett till en ökad positiv 
inställning till flexibilitet hos personalen. I dagsläget arbetar 4 gruppledare 3,75 % av 
sin arbetstid med resursplanering.  
Under 2020 när Corona-pandemin utbröt har behovet av vikarier varit fortsatt högt, 
vilket genererade ett behov av administrativt stöd till gruppledarna i syfte att bistå dem 
med exempelvis rekryteringsprocesser och anställningsavtal. Bemanningsenheten 
alternativt assistenten är de som vid behov ringer in vikarier och hanteringen angående 
vikarier upplevs fungera på ett bra och smidigt sätt.  
Under 2020 upprättades även rutiner för rollen som näransvarig. Av intervju framgår att 
den näransvariga är en undersköterska som är en del av omsorgsarbetet. Syftet med 
rollen är att skapa trygghet och kontinuitet samt bygga upp ett förtroende och skapa 
goda relationer med kunden. Rollen innebär även att vara den sammanhållande länken 
i omvårdnad och social omsorg. Av rutindokumentet som beskriver roll och rutiner för 
näransvarig framgår att denne ska ha ett planerings- och samordningsansvar, men i 
kontakt med kommunen framgår det att den näransvarige inte ska ha det ansvaret.  
Gällande första kundbesök har en ny rutin för detta upprättats av ledningsgruppen 
inom Vård och omsorg. Av dokumentet samt intervjuer framgår att det är gruppledaren 
som bokar in enhetschef och näransvarig för besöket och detta ska ske inom den 
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första veckan från att kunden fått sitt beslut. Av dokumentet framgår även vad som 
förväntas av enhetschefen vid första besöket.  
Rutindokumentet tar även upp vad som förväntas av gruppledaren vid andra 
kundbesöket. Det framgår att det är gruppledaren som ska göra den individuella 
genomförandeplanen och att den ska godkännas av kund alternativt närstående. Det är 
näransvarig som sedan gör uppföljning av den individuella genomförandeplanen vid 
behov men minst var sjätte månad. I intervjuer framgår att gruppledare bokar in 
enhetschef och en näransvarig på ett första kund besök när de har fått en ny kund, 
vilket sker enligt intervju var och varannan vecka. Det framgår även att det fungerar på 
ett bra sätt.  
Det framgår i kontakt med kommunen att individuella genomförandeplaner genomförs 
för samtliga kunder men att rutinerna för detta håller på att revideras under tiden för 
granskningen. I intervju framgår att den nya genomförandeplanen kommer att finnas i 
telefonen istället för i pappersform vilket innebär att planen kommer att finnas tillgänglig 
på ett annat sätt i det dagliga arbetet. Planen kommer att innehålla vilka insatser som 
behövs och när de behövs.  

3.3.2 Bedömning 
Med anledning av det som har framkommit i intervjuer gör vi bedömningen att 
rekommendationerna har åtgärdats på ett tillfredsställande sätt. Vi ser positivt på att 
rutinerna för individuella genomförandeplaner revideras samt att nya rutiner tillkommit 
angående rollen som näransvarig och kommunstyrelsen kan med fördel följa upp 
funktionen och följsamheten av de nya rutinerna. Med anledning av att den 
näransvarige inte ska ha planerings- och samordningsansvar rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att: 

— Säkerställa att fastställda rutiner uppdateras utifrån arbetssätt 
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