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Datum 
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Kommunstyrelsen 
Lena Ryen-Laxton 
 
 

 
 

 
 

 
 Kommunstyrelsens ledamöter 

Ersättare för kännedom 

 

Kommunstyrelsen 

Digitalt möte via Teams måndagen den 30:e augusti 2021 kl. 13.00 

På förmiddagen den 30:e augusti 2021, med start kl. 09.00, är det workshop 
med temat Vision 2030 – Leksands kommun.  
Länk och närmare anvisningar för anslutning skickas separat per e-post. 

Ärenden med förslag till beslut 

1 Val av justerare     

2 Kommundirektören informerar 
Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 

    

3 Utskottsordförandena informerar 
Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 

    

4 Information: Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 
Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 

2021/801    

5 Samverkansavtal för vuxenutbildning i Dalarna - Vux 
Dalarna 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Godkänna och underteckna avtalet. 

2021/770    

6 Coronaviruset och Leksands kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 

2020/324    
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7 Information - Budget 2022-2024 
Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna 
 

2021/691    

8 Taxa Brandkåren Norra Dalarna 2022 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2022 enligt  

förslag. 

2021/791    

9 Gemensamma och enhetliga avgifter för 
Dalabiblioteken 
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
1. Anta förslaget till avgifter för Leksands bibliotek i enlighet 

med förslaget till avgifter inom Dalabiblioteken. 
2. Införa de nya gemensamma och enhetliga avgifterna i 

Leksands kommun från den 1 januari 2022. 

2021/784    

10 Revisionsrapport - Förstudie avseende 
informationssäkerhetsarbetet 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta yttrandet och översända det till kommunens revisorer. 
2. Översända revisionsrapport och yttrande till  

kommunfullmäktige för kännedom.  

2021/387    

11 Revisionsrapport- Granskning av upphandling och 
inköp (Leksands kommun) 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta yttrandet och översända det till kommunens revisorer.  
2. Översända revisionsrapport och yttrande till  
      kommunfullmäktige för kännedom.  
3. Uppdra åt förvaltningen att under 2022 återkomma med 

förslag på reviderad policy och tillhörande riktlinjer.  
4. Uppdra åt förvaltningen att inkludera inköp och upphandling i 

arbetet med internkontroll och ta fram en riskanalys som kan 
återrapporteras årligen. 

5. Uppdra åt förvaltningen att löpande återrapportera hur arbetet 
fortlöper och fokusera på de övergripande styrdokumenten 
samt att stärka utbildningen till berörda inom förvaltningen. 

2021/386    

12 Revisionsrapport - Granskning av verkställighet av 
beslut 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 

revisorerna.  
2. Översända revisionsrapport och yttrande till  

kommunfullmäktige för kännedom. 

2021/810    
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13 Begäran om yttrande med anledning av anmälan till JO 
gällande kommunens hantering av begäran om 
registerutdrag 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta remissvaret och översända det till 

Justitieombudsmannen. 

2021/831    

14 Anmälan om ordförande beslut - Remissvar om Förslag 
till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 
2022–2027 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av ordförandebeslut.  

2021/811    

15 Sammanträdesordning 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen sammanträder enligt följande 2022: 

24/1, mån. 
7/3, mån. 
11/4, mån. 
16/5, mån. 
7/6, tis. 
5/9, mån.  
3/10, mån.  
7/11, mån.  
5/12, mån 

2. Samtliga sammanträden börjar kl. 13.00 om inget annat anges 
i kallelsen. Information till kommunstyrelsen äger rum kl. 
9.00 samma dag om annat inte anges i kallelsen 

2020/1065    

16 Avsägelse och fyllnadsval - Kia Rolands AU och KS 
Kommunstyrelsens beslut 
1.Bevilja avsägelse från Kia Rolands (KD) som ledamot i 
allmänna utskottet och kommunstyrelsen. 
2.Välja Mikael Kyller (KD) till ny ledamot i allmänna utskottet   
   och kommunstyrelsen, att ersätta Kia Rolands (KD),  
   till 2022-12-31. 
 
 
 

2021/7372    
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17 Avsägelse och fyllnadsval Mikael Kyller 
samhällsbyggnadsutskottet 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja avsägelse från Mikael Kyller (KD) som ledamot och 
    1:e  vice ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. 
2. Välja Jan Danielsen (KD) till ny ledamot och 1:e vice 
    ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, att ersätta Mikael 
    Kyller (KD), till 2022-12-31. 
 

2021/7389    

18 Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna redovisning av de delegationsbeslut som förtecknas i 
protokoll och listor per den 30:e augusti 2021. 

2021/23    

19 Kommunstyrelsens ordförande informerar 
Kommunstyrelsens beslut 
1.Lägga informationen till handlingarna. 

    

 

Ulrika Liljeberg (C) 

Ordförande  

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 78 Dnr 2021/801 

Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden Leksand/Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik 2020-09-22, § 19, beslutades att en översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden skulle uppdras respektive kommuns förvaltning. 
Detta med anledning av att Leksands kommun nyligen genomfört en 
samlokalisering av vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och enheten för 
AME och integration. Från verksamhetens sida i Leksand såg man 
möjligheter till stora synergieffekter genom en djupare organisatorisk 
samverkan, vilket förutsätter motsvarande organisationsstruktur i Rättvik. 

Det utredningsdirektiv som gavs respektive förvaltning i Leksand och 
Rättvik bestod av fyra delområden: 

 Inrätta skolchef, enligt skollag.  
 Översyn av ekonomi, lokaler, budgetprocess och dialog. 
 Översyn av utökat samarbete - AME/Integration, underlag klart för 
      beslut i nämnden, april 2021 
 Översyn av avtal och reglemente, underlag klart för beslut i  
      nämnden, april 2021 

 
Den utredning som presenterades på vuxenutbildningsnämnden, 2021-04-14, 
§ 12, omfattar de inte de två första punkterna eftersom dessa redovisades för 
nämnden separat.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
En gemensam nämnd har varit framgångsrik för två mindre kommuner med 
begränsade resurser. Det har möjliggjort att kunna erbjuda en bred 
vuxenutbildning. En gemensam nämnd ger också politiskt utrymme för 
vuxenutbildningsfrågor.  

Den övergripande samhällsutvecklingen i riket i allmänhet, och våra 
kommuner i synnerhet, tillsammans med förändringar inom lagstiftning och 
andra myndigheters uppdrag talar för att utveckla samarbetet. Utifrån 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag behöver kommunerna vara 
förberedda på att utföra tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Om arbetsmarknadsenheterna är en del av den gemensamma nämnden kan 
de via gemensamma insatser tillsammans med fler aktörer ge 
kommunmedborgarna tillgång till fler alternativ på vägen till egen 
försörjning, samtidigt som konsulenterna får en större verktygslåda.  

Inom integrationsenheterna kan en utökad samverkan ge ökad flexibilitet vid 
tillfälliga toppar. 

Arbetsmarknad och integration utgör en strategiskt viktig komponent till 
många av kommunens olika ansvarsområden och uppdrag. Av denna 
anledning behöver det säkerställas via avtal, reglemente och 
delegeringsordning hur de båda kommunerna ska kunna utöva styrning och 
ledning av verksamheten utifrån den politiska nivån. Den utökade nämnden 
är en utförare på respektive kommunfullmäktiges uppdrag, vilket kan bli för 
otympligt för en smidig styrning. 

För att kunna balansera mellan kommunernas behov av att behålla viss 
rådighet och verksamhetens samordnade förutsättningar för utförande, är det 
viktigt att styrningen bygger en god samverkansmodell. I utredningen 
påpekas bl.a. vikten av tydligare återrapporteringskanaler och tydlig 
samverkansstruktur via t.ex. partssammansatta beredningsgrupper, se förslag 
3. 

Ytterligare tänkbara upplägg kan vara att posterna ordförande och vice 
ordförande, vilka årligen roterar mellan de båda kommunerna, även ska sitta 
i respektive kommuns kommunstyrelser för att säkerställa en kanal till den 
politiska nivån inom respektive kommun. Likaså är det tänkbart att den 
person som kommer att vara chef för verksamheten också ska ingå i 
respektive kommuns kommunledningsgrupp för att garantera samverkan på 
förvaltningsnivå.  

Det är av största vikt att både politiken och tjänstemannasidan, i båda 
kommunerna, i allra högsta grad ska vara delaktiga i formandet och 
framtagandet av styrdokumenten för den utökade nämnden. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Förvaltningens förslag till beslut: 

1. Leksands kommun ställer sig positiv till att gå vidare med att ta fram 
underlag för att utöka den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
mellan Leksands och Rättviks kommuner med AME och integration. 
Även nämnden för arbetslöshet innefattas av förslaget. 
 

2. Uppdra åt tjänstemän i respektive kommun att i samverkan ta fram 
förslag på nytt avtal, reglemente, budget, hur sekretessfrågorna ska 
lösas och tidsplan för huvudmannaskapsövergång för berörda. 

 
3. Att tillse att samverkans- och beredningsgrupper införs i det nya 

avtalet för att stärka beredning och samverkan. 
 

4. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik, 2021-07-01 
Protokoll Gemensam nämnd för vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik 2021-
04-15, § 12 
Utredning Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik 
Presentation Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 

Allmänna utskottets beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.  

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör, Leksand 
Ulf Israelsson, kommunchef, Rättvik 
Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 
Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand 
Lars Kratz, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättvik  
David Ytfeldt, enhetschef, AME/integration, Leksand 
Gunilla Klingh, verksamhetschef, Socialförvaltningen, Rättvik 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 
Per Andersson, controller, Rättvik 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(4) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Kristina Lundberg, kvalificerad handläggare, Rättvik
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-07-01 

Referens 
Dnr 2020/18    

Förvaltning. 
Joel Johansson, 0247-80207 
joel.johansson@leksand.se 

 
 

 
 

 

Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämn-
den Leksand-Rättvik 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-Rätt-
vik 2020-09-22, § 19, beslutades att en översyn av den gemensamma vuxen-
utbildningsnämnden skulle uppdras respektive kommuns förvaltning. Detta 
med anledning av att Leksands kommun nyligen genomfört en samlokalise-
ring av vuxenutbildningen Leksand-Rättvik och enheten för AME och integra-
tion. Från verksamhetens sida i Leksand såg man möjligheter till stora syner-
gieffekter genom en djupare organisatorisk samverkan, vilket förutsätter 
motsvarande organisationsstruktur i Rättvik. 

Det utredningsdirektiv som gavs respektive förvaltning i Leksand och Rättvik 
bestod av fyra delområden: 

 Inrätta skolchef, enligt skollag.  
 Översyn av ekonomi, lokaler, budgetprocess och dialog. 
 Översyn av utökat samarbete - AME/Integration, underlag klart för 
beslut i nämnden, april 2021 
 Översyn av avtal och reglemente, underlag klart för beslut i nämnden, 
april 2021 

 
Den utredning som presenterades på vuxenutbildningsnämnden, 2021-04-
14, § 12, omfattar de inte de två första punkterna eftersom dessa redovisa-
des för nämnden separat.  

Förvaltningens bedömning 
En gemensam nämnd har varit framgångsrik för två mindre kommuner med 
begränsade resurser. Det har möjliggjort att kunna erbjuda en bred vuxenut-
bildning. En gemensam nämnd ger också politiskt utrymme för vuxenutbild-
ningsfrågor.  

Den övergripande samhällsutvecklingen i riket i allmänhet, och våra kommu-
ner i synnerhet, tillsammans med förändringar inom lagstiftning och andra 
myndigheters uppdrag talar för att utveckla samarbetet. Utifrån Arbetsför-
medlingens förändrade uppdrag behöver kommunerna vara förberedda på 
att utföra tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Om arbetsmarknadsenheterna är en del av den gemensamma nämnden kan 
de via gemensamma insatser tillsammans med fler aktörer ge kommunmed-
borgarna tillgång till fler alternativ på vägen till egen försörjning, samtidigt 
som konsulenterna får en större verktygslåda.  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-07-01 
 

Referens 
Dnr 2020/18 

Sida 
2(3) 

Inom integrationsenheterna kan en utökad samverkan ge ökad flexibilitet vid 
tillfälliga toppar. 

Arbetsmarknad och integration utgör en strategiskt viktig komponent till 
många av kommunens olika ansvarsområden och uppdrag. Av denna anled-
ning behöver det säkerställas via avtal, reglemente och delegeringsordning 
hur de båda kommunerna ska kunna utöva styrning och ledning av verksam-
heten utifrån den politiska nivån. Den utökade nämnden är en utförare på 
respektive kommunfullmäktiges uppdrag, vilket kan bli för otympligt för en 
smidig styrning. 

För att kunna balansera mellan kommunernas behov av att behålla viss rå-
dighet och verksamhetens samordnade förutsättningar för utförande, är det 
viktigt att styrningen bygger en god samverkansmodell. I utredningen påpe-
kas bl.a. vikten av tydligare återrapporteringskanaler och tydlig samverkans-
struktur via t.ex. partssammansatta beredningsgrupper, se förslag 3. 

Ytterligare tänkbara upplägg kan vara att posterna ordförande och vice ord-
förande, vilka årligen roterar mellan de båda kommunerna, även ska sitta i 
respektive kommuns kommunstyrelser för att säkerställa en kanal till den po-
litiska nivån inom respektive kommun. Likaså är det tänkbart att den person 
som kommer att vara chef för verksamheten också ska ingå i respektive kom-
muns kommunledningsgrupp för att garantera samverkan på förvalt-
ningsnivå.  

Det är av största vikt att både politiken och tjänstemannasidan, i båda kom-
munerna, i allra högsta grad ska vara delaktiga i formandet och framtagandet 
av styrdokumenten för den utökade nämnden. 

Finansiering 
Finansiering behandlas i nästa steg om inriktningsbeslutet att utöka den 
gemensamma nämnden med AME och integration fattas. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Samverkan med fackliga organisationer inför ändrad organisation och hu-
vudmannaskap behandlas i nästa steg om inriktningsbeslutet att utöka den 
gemensamma nämnden med AME och integration fattas. 

Förslag till beslut 
1. Leksands kommun ställer sig positiv till att gå vidare med att ta fram 

underlag för att utöka den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
mellan Leksands och Rättviks kommuner med AME och integration. 
Även nämnden för arbetslöshet innefattas av förslaget. 
 

2. Uppdra åt tjänstemän i respektive kommun att i samverkan ta fram 
förslag på nytt avtal, reglemente, budget, hur sekretessfrågorna ska 
lösas och tidsplan för huvudmannaskapsövergång för berörda. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-07-01 
 

Referens 
Dnr 2020/18 

Sida 
3(3) 

3. Att tillse att samverkans- och beredningsgrupper införs i det nya av-
talet för att stärka beredning och samverkan. 
 

4. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-01-01. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik, 2021-07-01 

Protokoll Gemensam nämnd för vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik 2021-
04-15, § 12 

Utredning Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden Lek-
sand-Rättvik 

Bildspel PP Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 

Slutligt beslut skickas till 
Carolin Smitmanis Smids, kommundirektör, Leksand 

Ulf Israelsson, kommunchef, Rättvik 

Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 

Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand 

Lars Kratz, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättvik  

David Ytfeldt, enhetschef, AME/integration, Leksand 

Gunilla Klingh, verksamhetschef, Socialförvaltningen, Rättvik 

Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 

Per Andersson, controller, Rättvik 

Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand 

Kristina Lundberg, kvalificerad handläggare, Rättvik 
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Översyn av den gemensamma 
vuxenutbildningsnämnden 

Utökat samarbete, samverkansform och beredning
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Deluppdraget

• Utökat samarbete – AME/Integration

• Avtal och reglemente

Tidigare deluppdrag som är redovisare:
- Skolchef
- Ekonomi, lokaler, budgetprocess och dialog

13



Bakgrund – säkra kompetensförsörjningen
• Våra kommuner har en ålderstigen befolkning 
• 48-50 % i arbetsför ålder jfr. 57 % riket
• Denna andel väntas sjuka drastiskt, speciellt i våra kommuner, de närmaste 

åren 

• Hög andel med gymnasieutbildning i våra kommuner
• 54-58 % jfr. 42 % i riket

• För att säkra kompetensförsörjningen behöver fler jobba högre upp i 
åldrarna
• Nödvändiga reformer för ett längre arbetsliv
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Bakgrund – ny nationell styrning

• 1 juli 2021, skollagen ändras, vuxenutbildningen ska prioritera de med 
störst behov och inte de med minst utbildning
• VUX ska vara flexibel och kunna erbjuda de yrkesutbildningar som efterfrågas på 

arbetsmarknaden
• Många med gymnasial utbildning ska kunna skola om sig för ett längre arbetsliv

• 1 oktober 2021, CSN får ny övre åldersgräns från 56 till 60
• 1 januari 2022, förslag om att stärka kommunernas juridiska möjlighet att 

verka på ny arbetsmarknadspolitisk arena
• 2022 Arbetsförmedlingen blir en ny myndighet, samordna uppdrag att 

rusta och matcha. Fristående aktörer ska vara de egentliga utförarna.
• 1 januari 2023, garantipensionsåldern höjs till 66, rätt att vara kvar på 

jobbet höjs till 69
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Olika scenarier av nämndsamarbetet
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Möjligheter med en inkludering av AME i den 
gemensamma nämnden
• Större bredd på insatser/praktik för deltagare i de båda kommunerna
• Jobbspår kan upparbetas mer samverkat
• Kopplingen till studier blir tydligare
• Individerna ges en tydligare och sammanhållen karta över 

insatsmöjlighete
• Integration - större möjlighet att samverka mellan kommunerna vid 

tillfälliga toppar 
• Leksands ser en utökade bank av potentiella arbetsgivare vilket 

underlättar arbetet i att matcha klienter till rätt insats
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Risker med inkludering av AME och integration 
i den gemensamma nämnden
• Om samverkan mellan IFO och AME/Integration minskar kommer vägen till egen 

försörjning bromsas
• Behövs struktur för gemensamma möten
• Samsyn och  gemensamma nyckeltal
• Beslut som verkställs på AME följs kontinuerligt upp

• Kontakterna med det lokala näringslivet måste stärkas. 
• Dessa kontakter är ett viktigt nav!

• Samverkan med Arbetsförmedlingen behöver gasas på!
• kostnader/ansvar ska inte övervältras på kommunerna
• Etablerade och kända kontakter med AF är viktiga att kvarhålla
• Fortsatt verka för att säkra en lokal närvaro av Arbetsförmedlingen.

• Leksands erfarenheter: avgörande att det finns tydliga rutiner och god dialog mellan 
verksamheterna
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Översyn av avtal och reglemente

• Säkerställa rutiner och strukturer
• Utveckla kommunikationen
• Tydlig planerings- och 

återkopplingsprocess
• Gemensamt ansvar för båda 

kommunerna
• Tjänsteskrivelser 

• Ekonomiskt underlag
• Expedieras till alla berörda 

tjänstepersoner

Alternativ:
- Huvudkontaktperson i Rättvik
- Beredningsgrupper
- Samverkansgrupper
- Kommunikationsplan
- Planeringsprocess
- m.m.
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Förslag till inriktningsbeslut

1. Leksands kommun ställer sig positiv till att gå vidare med att ta fram
underlag för att utöka den gemensamma vuxenutbildningsnämnden
mellan Leksands och Rättviks kommuner med AME och integration.
Även nämnden för arbetslöshet innefattas av förslaget.

2. Uppdra åt tjänstemän i respektive kommun att i samverkan ta fram 
förslag på nytt avtal, reglemente, budget, hur sekretessfrågorna ska 
lösas och tidsplan för huvudmannaskapsövergång för berörda.

3. Att tillse att samverkans- och beredningsgrupper införs i det nya 
avtalet för att stärka beredning och samverkan.

4. Inriktningen är att utökningen genomförs fr.o.m. 2022-01-01
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Sammanträdesdatum 
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Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik   

 
Plats och tid Digitalt, 13:30 
Beslutande 
 

Ledamöter 
Tomas Bergsten (C), ordf. 
Joanna Stridh (C), vice ordf. 
PG Gregard (M) 
Lars Halvarson (S) 
Agnetha Wallander (M) 
 
 

 
 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Britt-Marie Essell (S) 
 
 
 
 
 
 
 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare 
Yvonne Ineteg (V) 
Margareta Ryding (M) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tjänstemän 
Cecilia Falk, tillförordnad rektor 
Christina Nilsson, sekreterare 
Carin Fredlin, skolchef, Leksands kommun 
Gunilla Kling, verksamhetschef, Socialförvaltningen, Rättviks 
kommun 
David Ytfeldt, enhetschef AME/Integration, Leksands kommun 
Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksands kommun 
Kristina Lundberg, kvalificerad handläggare, Rättviks kommun 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksands kommun 
Per Andersson, controller, Rättviks kommun 
Helen Norling, administrativ koordinator, Leksand 
 
 

Övriga 
 
 
 

Justeringens plats och tid 
 
Digitalt justerat måndagen den 26 april kl 10.00. 
  

Underskrifter 
 

 
Paragrafer 9-15  

   

 Ordförande 
  

 Tomas Bergsten (C)  

 Justerare 
  

 Lars Halvarson (S)   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-Rättvik 

Sammanträdesdatum 2021-04-15 

Datum då anslaget sätts upp 2021-04-27 Datum då anslaget tas ned 2021-05-18 

Förvaringsplats för protokollet Vuxenutbildningen 
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Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik   

 
Justeras Utdrag bestyrks 
  

Ärendelista 
 

1  Val av justerare 
2 § 9 Rektor informerar 
3 § 10 Information digital justering 
4 § 11 Budget 2021 
5 § 12 Rapport om deluppdrag 
6 § 13 Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd inom vuxenutbildningen 
7 § 14 Systematiskt kvalitetsarbete 2021 
8 § 15 Delegationsärenden 2021 
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Rättvik   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 9 Dnr 2021/4 

Rektor informerar 

Beskrivning av ärendet 
 Biträdande rektor Cecilia Falk presenterar sig och redogör för de 

ansvarsområden hon har och hur arbetet ser ut framöver.  

 Cecilia Falk informerar om att Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 
får en allt viktigare roll för kompetensförsörjningen och går även steg 
för steg igenom de förändringar som träder i kraft 2021-07-01. 
 
Länk: Aktuella förändringar inom kommunal vuxenutbildning 
(komvux) - Skolverket 
 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna.
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§ 10 Dnr 2021/12 

Information digital justering 

Beskrivning av ärendet 
Helen Norling, administrativ koordinator på Leksands kommun informerar 
om digital justering som trädde i kraft 1 april 2021. 

Beslut 
1. Lägga informationen till handlingarna. 

Beslutet skickas till 
Helen Norling, administrativ koordinator, Leksands kommun

424



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

 
  

Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 11 Dnr 2021/7 

Budget 2021 

Beskrivning av ärendet 
Utifrån att nämnden noterade att avvikelser har skett och fördelningen 
mellan kommunerna har förändrats på nämndmötet 18 februari, har 
verksamhetsekonom Mikael Sjöström, Leksands kommun och controller Per 
Andersson, Rättviks kommun, genomgång av en tydligare uppföljning. 
 
Behovet av en tydligare process och beslut tydliggörs av nämnden. 

Beslutsunderlag 
Detaljbudget 2021 Vuxenutbildningen 

Beslut 
1. Att uppdra åt tillförordnad rektor Cecilia Falk att ta fram en 

detaljerad budget samt förslag till eventuella åtgärder till det extra 
nämndmötet 7 maj. 

Beslutet skickas till 
Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksands kommun 
Per Andersson, controller, Rättviks kommun 
Carin Fredlin, skolchef, Leksands kommun 
Lars Kratz, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättviks kommun
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§ 12 Dnr 2020/18 

Rapport om deluppdrag 

Beskrivning av ärendet 
Vid sammanträdet för gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik 2020-02-05, § 6, beslutades det att ordförande och vice ordförande 
skulle tillse att avtalet för den gemensamma nämnden sågs över till 
nämndmötet i september. På grund av coronapandemin, som tog stora 
resurser i anspråk under våren, behövde tidsplanen förskjutas. 

Vid sammanträdet 2020-09-22, § 19, tog ärendet upp på nytt och ordförande 
och vice ordförande uppdrogs att definiera deluppdrag och deadline för den 
fortsatta översynen av avtalet. 

Deluppdragen presenterades 2020-10-21 och bestod av fyra delar. 

 Skolchef, underlag klart för beslut i nämnden.  
 Ekonomi, lokaler, budgetprocess och dialog, underlag klart för beslut 
i nämnden.  
 Utökat samarbete - AME/Integration, underlag klart för beslut i 
nämnden, april 2021 
 Avtal och reglemente, underlag klart för beslut i nämnden, april 2021 

 
Den utredning som presenteras rör de två sista punkterna gällande utökat 
samarbete och avtal och reglemente. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
En gemensam nämnd har varit framgångsrik för två mindre kommuner med 
begränsade resurser. Det har möjliggjort att kunna erbjuda en bred 
vuxenutbildning. En gemensam nämnd ger också politiskt utrymme för 
vuxenutbildningsfrågor.  

Den övergripande samhällsutvecklingen i riket i allmänhet, och våra 
kommuner i synnerhet, tillsammans med förändringar inom lagstiftning och 
andra myndigheters uppdrag talar för att utveckla samarbetet. Utifrån 
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Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag behöver kommunerna vara 
förberedda på att utföra tjänster inom det arbetsmarknadspolitiska området.  

Om arbetsmarknadsenheterna är en del av den gemensamma nämnden kan 
de via gemensamma insatser tillsammans med fler aktörer ge 
kommunmedborgarna tillgång till fler alternativ på vägen till egen 
försörjning, samtidigt som konsulenterna får en större verktygslåda.  

Inom integrationsenheterna kan en utökad samverkan ge ökad flexibilitet vid 
tillfälliga toppar. 

En avveckling gör det svårare att klara av det framtida uppdraget gällande 
både vuxenutbildningen och AME/integration inom respektive kommun.  

Utredningen har kunnat konstatera att avtalssamverkan är mer lämpligt för 
begränsade uppgifter, inte för hela verksamheter. Vi behöver samverka för 
att klara nuvarande och kommande uppgifter. Därför förordar denna 
utredning fortsatt samverkan i gemensam nämnd men med utökning av 
AME/integration. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-07 

Utredning Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 
Leksand-Rättvik 

Bildspel PP Översyn av den gemensamma vuxenutbildningsnämnden 

Beslut 
1. Att uppdra till utredarna att komplettera med vilka tjänstepersoner som 

varit delaktiga i utredningen. 
 

2. Att utredningen lämnas till respektive kommun för fortsatt beredning. 

Beslutet skickas till 
Carolin Smitmanis Smids, kommundirektör, Leksand 

Ulf Israelsson, kommunchef, Rättvik 

Magnus Körberg, rektor, vuxenutbildningen Leksand-Rättvik 

Gunilla Klingh, verksamhetschef, Socialförvaltningen, Rättvik 

David Ytfeldt, enhetschef, AME/integration, Leksand 

Carin Fredlin, sektorchef, Utbildningssektorn, Leksand 
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Lars Kratz, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen, Rättvik 

Per Andersson, controller, Rättvik 

Mikael Sjöström, verksamhetsekonom, Leksand 

Joel Johansson, verksamhetsutvecklare, Leksand 

Kristina Lundberg, kvalificerad handläggare, Rättvik
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§ 13 Dnr 2021/11 

Revisionsrapport - Granskning av gemensam nämnd 
inom vuxenutbildningen 

Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har 
KPMG genomfört en fördjupad grundläggande granskning av den 
gemensamma nämnden inom vuxenutbildning. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020. Syftet med granskningen är att bedöma om den 
gemensamma nämnden inom vuxenutbildning har skapat förutsättningar för 
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. 
Revisionen överlämnar rapporten för beaktande och begär yttrande med 
redovisning av åtgärder, senast 2021-05-31. 
 
Ordförande Tomas Bergsten föredrar sammanfattningen av 
revisionsrapporten och förslaget till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-03-01 
Revisionsrapport daterad 2021-02-17 
Missiv daterat 2021-02-17 
Förslag till yttrande daterat 2021-04-15 

Beslut 
1. Att anta förslaget till yttrandet och översända det till respektive 

kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisorer i Leksands kommun och Rättviks kommun 
Kommunfullmäktige, Leksands kommun 
Kommunfullmäktige, Rättviks kommun
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§ 14 Dnr 2021/3 

Systematiskt kvalitetsarbete 2021 

Beskrivning av ärendet 
 Som ett led i styrning och ledning kring det systematiska 

kvalitetsarbetet rapporteras och återkopplas det kring aktuella saker 
inom de prioriterade områden som Vuxenutbildningen Leksand-
Rättvik har eller andra kvalitetsaspekter. Detta sker vid varje 
nämndmöte. 

 Coronauppdatering. 
Rekommendationerna från FHM är att vuxenutbildningen ska 
fortsätta med distansstudier ett tag till. Föreslås att besluta att 
utbildningen ska bedrivas i nuvarande form fram till och med 
nämndmötet 17 juni. Därefter tas ett nytt beslut om fortsättningen.  

 Medarbetarenkäten för Leksands kommun är utskickad till alla 
medarbetare. Den kommer att resultera i en rapport som presenteras 
på ett nämndmöte under hösten. 

 Arbete med att ta fram en motsvarande elevenkät pågår och 
presenteras under hösten. Idag finns utvärdering av kurs men inte av 
hela utbildningar eller helheten inom vuxenutbildningen. 

 I juni kommer Vuxenutbildningen Leksand-Rättvik åter igen att ha 
en utvärderingsdag för all personal, där resultat och uppföljning 
kommer att analyseras. 

 I augusti kommer analyserna att utgöra underlag för eventuella 
förändringar/förbättringar av verksamheten och ligga till grund för 
verksamhetsplanen och arbetsplanen. Detta arbete sker löpande men 
sammanställs och diskuteras under en schemabrytande dag i augusti. 
Dessa planer presenteras vid första nämndmötet i höst och ska 
beslutas där. 

Beslut 
1. Att utbildning bedrivs i nuvarande form fram till och med 

nämndmötet i juni. 
2. Lägga informationen till handlingarna.

1030



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-15 

 
  

Gemensam nämnd för vuxenutbildning i Leksand-
Rättvik   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 15 Dnr 2021/5 

Delegationsärenden 2021 

Beskrivning av ärendet 
Rapport delegationsbeslut. 

 Delegationsbeslut 5-6/2021 fattade av rektor Magnus Körberg. 

Beslutsunderlag 
Lista över fattade delegationsbeslut, rektor Magnus Körberg 

Beslut 
1. Godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
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§ 22 Dnr 2021/16 

Samverkansavtal för vuxenutbildning i Dalarna       
VUX-DALARNA 

Beskrivning av ärendet 
Behandling av utskickat förslag om samverkansavtal inom yrkesinriktad 
vuxenutbildning i Dalarna.   Bilagor 2021/16 

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för vuxenutbildning i Dalarna VUX-DALARNA 

Beslut 
1. Att rekommendera Kommunfullmäktige i respektive kommun att 

godkänna och underteckna avtalet. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige i Leksands kommun 
Kommunfullmäktige i Rättviks kommun
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Samverkansavtal för vuxenutbildning i Dalarna       
VUX-DALARNA 

Beskrivning av ärendet 
Behandling av utskickat förslag om samverkansavtal inom yrkesinriktad 
vuxenutbildning i Dalarna.   Bilagor 2021/16 

Förslag till beslut 
1. Att rekommendera Kommunfullmäktige i respektive kommun att 

teckna avtalet. 

Slutligt beslut skickas till 
Kommunfullmäktige i Leksands kommun 
Kommunfullmäktige i Rättviks kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33



34



35



36



37



Samverkansavtal för  

vuxenutbildning i Dalarna 

VUX-DALARNA 

Dalarnas kommunförbund, Avesta kommun, Borlänge kommun,  

Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands 

kommun, Malung-Sälens kommun, Mora kommun,  

Orsa kommun, Rättviks kommun, Säters kommun, Vansbro kommun, 

Västerbergslagens Utbildningsförbund, Älvdalens kommun,  

Region Dalarna, Arbetsförmedlingen, DalaWux.  
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§1 Bakgrund, syfte och mål 
 

Kompetensförsörjning är av strategisk betydelse för länets utveckling. Vuxenutbildningen har 

möjlighet att bidra med utbildningar som leder till arbete eller vidare studier och kan möta 

arbetslivets behov samt även vara en insats vid omställning och jobbväxling.  

Samverkansavtalet VUX-DALARNA skall ses mot bakgrund av kommunernas ökande roll på den 

regionala arenan och behovet av fördjupad samverkan som följer av detta. Effektern av avtalet 

förväntas bli att regional samverkan och styrning underlättas. 

Regional samverkan ökar möjligheterna att uppnå ett bredare utbildningsutbud, mer effektiva och 

samordnade placeringar av utbildningar samt fler utbildningsplatser vilket i sin tur bidrar till 

sysselsättning och förbättrad kompetensförsörjning.   

Dalarnas kommuner söker tillsammans, sedan 2009, statsbidrag för regional yrkesinriktad 

vuxenutbildning (yrkesvux) och för detta finns ett separat samverkansavtal med Region Dalarna och 

DalaWux som parter. Inriktningen är att erbjuda invånarna, oavsett hemkommun, ett attraktivt och 

ett brett utbud av vuxenutbildning i Dalarna. Kommunerna har också föreningen Dalawux 

tillsammans för regional samverkan/utveckling. 

Föreliggande överenskommelse om samverkan, enligt uppdrag från Dalarnas kommunförbund, syftar 

till att förbättra förutsättningarna för vuxenutbildning och kompetensförsörjning i Dalarna. För detta 

görs denna överenskommelse, VUX-DALARNA, för att utveckla samarbetsformer och underlätta 

genomförandet. 

Målet med överenskommelsen är ytterst att möta arbetslivets och individers behov av 

vuxenutbildning i länet. Detta arbete behöver ske i dialog och nära samverkan med Region Dalarna 

och Arbetsförmedlingen. 

 

§ 2 Överenskommelsens omfattning  

 
Avtalet omfattar frågor kopplat till regional yrkesinriktad vuxenutbildning vilket, enligt nationella 

styrdokument, innefattar: yrkesvux, lärlingsvux samt yrkesförarutbildningen. Yrkesvux och lärlingsvux 

ges även i kombination med sfi (svenska för invandrare) och sva (svenska som andraspråk). Avtalet 

omfattar även frågor kopplat till grundläggande vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, 

utbildning i svenska för invandrare samt gymnasial vuxenutbildning.  

 

Exempel på områden inom vilka fördjupad samverkan kan ske:  

 

- gemensam uppföljning av vuxenutbildningens effekter och kvalitet, 

- samordning kring utbildningsplatser, 

- planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux 

- information, marknadsföring och analyser  

- uppsökande verksamhet, studie- och yrkesvägledning, 

- samarbete med branscher, regionalt utvecklingsansvarig och Arbetsförmedlingen, 

- validering, lokala jobbspår, yrkes-sfi, lärcentra, 

- ansökan om gemsamma projektmedel för att utveckla verksamheterna, 

- anvisningar av arbetssökande till reguljär utbildning.  
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§ 3 Överenskommelsens parter  

 
Avtalets parter är Dalarnas kommunförbund, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, 

Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Malung-Sälens kommun, Mora kommun, 

Orsa kommun, Rättviks kommun, Säters kommun, Vansbro kommun, Västerbergslagens 

Utbildningsförbund, Älvdalens kommun, Region Dalarna, Arbetsförmedlingen och DalaWux. 

 

§ 4 Avtalets giltighet  
 

Föreliggande avtal gäller från och med 2021-xx-01 och tillsvidare. Överenskommelsen förlängs med 

ett kalenderår i taget om det inte sägs upp senast 3 månader före kalenderårets slut av den part som 

önskar. Avtalet fortsätter att gälla mellan övriga avtalsparter.   

 

 

§ 5 Samarbetsformer och genomförande 

 
Ansvaret för vuxenutbildningen finns hos den enskilde huvudmannen, som är suverän i sina beslut. 

Samtidigt ökar regionaliseringen och samverkan mellan kommuner är ett krav för vissa statsbidrag. 

  

Dalarnas kommunförbund har ett övergripande intresse för att samverkan, VUX-DALARNA, 

utvecklas. Dalarnas kommunförbund informeras vid behov om verksamheten och kan stödja den 

politiska samverkansgruppen.  

Styrelsen för Dalarnas kommunförbund kan, för kommunerna, vid behov och efter överenskommelse 

med övriga parter besluta om mindre revideringar av föreliggande samverkansavtal.  

Styrelsen för Dalarna kommunförbund beslutar också om revideringar av stadgar för föreningen 

DalaWux. 

 

Samarbete enligt denna överenskommelse sker inom:  

 

5.1 Politisk samverkansgrupp – VuxDalarna    

Den politiska samverkansgruppen består av förtroendevalda ledamöter från deltagande 

kommuner/kommunalförbund, utsedda av de kommuner/kommunalförbund som önskar delta i 

gruppen. Sammanträden sker regelbundet tillsammans med chefsgruppen.  Gruppen har ett 

avgörande inflytande vad gäller verksamhetsplan och budget för DalaWux samt för en kontinuerlig 

dialog med föreningen.  Samverkansgruppen ska verka för att en förtroendevald revisor utses till 

föreningen DalaWux som komplement till föreningens yrkesrevisor. Rapportering sker vid behov till 

styrelsen för Dalarnas kommunförbund om VUX-DALARNA. 
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5.2 Chefsgrupp – VuxDalarna 

Chefsgruppen fungerar som beredningsgrupp för den politiska samverkansgruppen samt även som 

ett chefsforum för utveckling av vuxenutbildningen. Genom gruppen säkerställs samverkan med 

gymnasieskola, Arbetsförmedling och Region Dalarna. Chefer för vuxenutbildning, från de kommuner 

som önskar, ges möjlighet att delta i gruppen vilken även säkerställer samplanering genom Dalawux 

och att arbetsordningar tas fram. I arbetsordningarna beskrivs formerna för ordförandeskap, 

kallelser till sammanträden etc. 

 

5.3 Föreningen Dalawux 

Dalawux är det operativa samverkansorganet för den kommunala vuxenutbildningen i Dalarna. 

Samverkan sker med arbetsgivare, branschföreträdare, Arbetsförmedling och Region Dalarna. 

Dalawux har ett särskilt ansvar och en viktigt roll i arbetet med yrkesvux. 

DalaWux kan beskrivas som det operativa navet i en regional samverkansgrupp för 

vuxenutbildningen och föreslår efter behovsinventeringen vilka utbildningar och vilken kommun/part 

som bör få ansvar för genomförandet. Beslut om godkännande av vuxenutbildningsutbudet fattas 

sedan av respektive huvudman.   

 

§ 6 Regionalt utvecklingsansvarig aktör 
 

Region Dalarna har ett statligt uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA). I uppdraget 

ingår att  stödja och stimulera utvecklingen av regionalt vuxenutbildningsutbud för att bidra till 

regionens kompetensförsörjning. Region Dalarna kan initiera och deltar vid behov i möten som 

arrangeras inom ramen för detta samverkansavtal. RUA-uppdraget innebär också att Region Dalarna 

samverkar med Arbetsförmedlingen för framtagande av prognoser och analyser av behov.   

 

§ 7 Arbetsförmedlingen 
 

Arbetsförmedlingen ska verka för att arbetsmarknadens funktionssätt förbättras genom att 

sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft. För att denna matchning ska 

fungera behöver ledig arbetskraft ha de kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. På 

dagens arbetsmarknad är gymnasieutbildning det utbildningskrav som arbetsgivarna normalt minst 

ställer för en anställning, även inom yrken där utbildningskraven traditionellt är låga. Det innebär att 

allt fler arbetssökande behöver ta steget till jobb genom en mer omfattande utbildningsinsats. I takt 

med ökade krav på omställning under arbetslivet kommer detta beröra allt fler inom arbetskraften. 

Utbildningens betydelse för arbetsmarknaden understryks i de prioriteringar som regeringen lyft 

fram under senare år och har inneburit nya direktiv för skolväsendet såväl som för 

Arbetsförmedlingen.  Arbetsförmedlingen kan initiera och vid behov delta i möten som arrangeras 

inom ramen för detta samverkansavtal. För att möta arbetslivets och individers behov av 

vuxenutbildning i länet är samverkan i dessa frågor oerhört viktigt. 
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§ 8 Utvärdering

Effekterna av avtalet ska utvärderas gemensamt årligen. Parterna tar ställning till om avtalet behöver 

revideras utifrån uppföljningen.  

§ 9 Tvister

Tvister uppkomna i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om 

parterna ej kommer överens avgörs tvisten i allmän domstol.  

Undertecknande

För avtalsparten: _______________________________________

Namn:________________________________________________

Underskrift:____________________________________________

Datum:________________________________________________
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§ 76 Dnr 2021/791 

Taxa Brandkåren Norra Dalarna 2022 

Beskrivning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra 
Dalarna de prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) samt Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR).  
 
Gällande Taxa för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har höjts enligt 
PKV samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/år beror på att tjänsten för 
larmöverföring till SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en 
kvalitetssäkrad larmöverföring tar SOS ut en kostnad motsvarande 600 kr/år. 
  
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
1. Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna beslutar att godkänna förslag 

till ny taxa.  
2.   Direktionen rekommenderar medlemskommunernas fullmäktige att fatta 
      beslut om ny taxa enligt förslag.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Direktionen Brandkåren Norra Dalarna, daterat 2021-05-
20, § 13. 
Förslag till nya taxa daterat 2021-05-13. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige  
1. Anta ny taxa för Brandkåren Norra Dalarna 2022 enligt  

förslag. 

Beslutet skickas till 
Direktionen för Brandkåren Norra Dalarna
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§ 13 RF BRAND 2021/00015-2 

 

Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 

Beslut 
1. Direktionen beslutar att godkänna förslag till ny taxa. 
2. Direktionen rekommenderar medlemskommunernas fullmäktige att fatta 

beslut om ny taxa enligt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande taxa för Brandkåren Norra Dalarna har indexuppräknats enligt prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV). I övrigt följer Brandkåren Norra Dalarna de 
prislistor som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt 
Brandskyddsföreningens restvärderäddning (RVR). 
 
Gällande Taxan för ”årlig avgift direktkoppling till BRAND” har den höjts enligt PKV 
samt 600 kr/år. Höjningen på 600 kr/år beror på att tjänsten för larmöverföring till 
SOS har upphört att gälla och för att säkerställa en kvalitetssäkrad larmöverföring tar 
SOS ut en kostnad motsvarande 600 kr/år. 
 
Den nya taxan föreslås gälla från och med 2022-01-01. 

Beslutsunderlag 
Förslag till ny taxa daterad 2021-05-13 

Förslag till beslut 
1. Direktionen beslutar att godkänna förslag till ny taxa. 
2. Direktionen rekommenderar medlemskommunernas fullmäktige att fatta 

beslut om ny taxa enligt förslag. 

Sändlista 
Medlemskommuner 
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Taxa för Brandkåren Norra Dalarna 
Samtliga belopp är angivna exkl. moms och gäller fr.o.m. 2022-01-01. 
 

 Nuvarande taxa Förslag till ny taxa Kommentar 

Personal 

Personalkostnad ( kl. 07-16) 

vardagar 

597 kr 640 kr Enligt gällande RVR-
belopp. 

Personalkostnad (övrig tid) 896 kr 960 kr Enligt RVR-belopp 
förhöjd 50 %  

Hyra fordon och utrustning 

Brandfordon, maskinstege, 

hävare, specialfordon, 

tankbil (exkl. personal) 

474 kr/h 474 kr/h* Enligt MSB:s 
riktlinjer. 
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Båt, fordon, motorsprutor 

(exkl. personal) 

316 kr/h 316 kr/h* Enligt MSB:s 
riktlinjer.  
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Brandslang per längd 158 kr/dygn 158 kr/h* Enligt MSB:s 
riktlinjer varje år 
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Brandredskapskontroll 

(tjänsteköp) 

  Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning tillsyn 

grundavgift 

1900 kr 1938 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Myndighetsutövning tillsyn 

timpris 

940 kr 959 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Myndighetsutövning 

tillstånd grundavgift 

1900 kr 1938 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Myndighetsutövning 

tillstånd timpris 

940 kr 959 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 
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 Nuvarande taxa Förslag till ny taxa Kommentar 

Utbildning 

Kommunintern utbildning 

(HLR) 

250 kr per person Ingår i medlemsbidrag Avser ej kommunala 
bolag 

Kommunintern utbildning 

brandskydd 

Ingår i medlemsbidrag Ingår i medlemsbidrag Avser ej kommunala 
bolag 

Övrig uppdragsutbildning 

för kommunanställda 

1000 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad för 
personal och ev. 
material) 

1020 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Räknas upp årligen 
enligt PKV 

Normal 

uppdragsutbildning för 

extern (t. ex. HLR, 

brandskydd m.m.) 

800 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad för 
personal och ev. 
material) 

816 kr / deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Räknas upp årligen 
enligt PKV 

Övrig uppdragsutbildning 

för extern (t. ex. SBA, mer 

omfattande utbildning 

etc.) 

2600 kr/deltagare 
(tillkommer kostnad för 
personal och ev. 
material) 

2652 kr/deltagare 
(tillkommer kostnad 
för personal och ev. 
material) 

Räknas upp årligen 
enligt PKV 

Larmhantering automatiska larm 

Anslutningsavgift engång 2000 kr 2040 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Årlig avgift direktkoppling 

till BRAND 

3050 kr 3710 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. SOS har 
höjt avgiften för 
larmöverföring med 
600 kr/år. 

Årlig avgift via SOS alarm 1900 kr 1900 kr  

Årlig avgift mottagning 

inbrottslarm direkt till 

BRAND 

1650 kr 1683 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Årlig avgift per ytterligare 

larmbesked direkt till 

BRAND 

450 kr 459 kr Räknas upp årligen 
enligt PKV. 

Kommunintern service 

larmanläggning  

  Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Automatlarm utryckning 6444 kr  6573 kr Avser två styrkor 1+4 
samt ett tungt 
brandfordon enligt 
RVR och MSB.  
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Övriga nödlägen 
Bärhjälp 1510 kr 1510 kr* Avser två brandmän 

samt ett fordon 
enligt RVR och MSB. 
(*angett i 2021 års 
nivå) 

Hissnödläge    Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

Inbrottslarm   Tjänsteköp enligt 
separat avtal 

 
 

Förklaring till taxa 
 

• Personal 

Personalkostnad avser kostnader för personal, kan exempelvis tillämpas vid 

efterbevakning av en brand, saneringsuppdrag och vissa utbildningar samt andra uppdrag 

som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uppdateras enligt 

RVR-prislista varje år. När det är angett att nivån är angiven i 2020 års nivå innebär det att 

den ska revideras redan 2021, men att detta värde inte är känt för närvarande. 

 

• Hyra av fordon och utrustning 

Uthyrning av brandkårens fordon och utrustning genomförs enbart då det är nödvändigt, 

exempelvis i samband med efterbevakning av en brand, vissa utbildningar eller andra 

uppdrag som inte är rena räddningsinsatser enligt lag om skydd mot olyckor. Uthyrning av 

fordon kräver förare anställd av Brandkåren Norra Dalarna och debiteras enligt taxa för 

personal och ska godkännas av ansvarig chef. Uppdateras enligt MSB:s prislista 

(självkostnad) varje år. 

 

• Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning omfattar handläggning av ärenden och tillsyn enligt lag om skydd 

mot olyckor samt lag om brandfarliga och explosiva varor.  

 

• Utbildning 

Kommunintern brandskyddsutbildning och HLR ingår i kommunernas medlemsbidrag till 

Brandkåren Norra Dalarna, kommunala bolag har fortsatt möjlighet att köpa utbildning. 

Övrig uppdragsutbildning debiteras för faktisk personal- och materialkostnad, t.ex. 

utrymningsövningar m.m. samt en fastställd avgift per person. 
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• Larmhantering automatiska larm 

-Anslutningsavgift innebär en avgift för att skriva avtal med och lägga upp ett nytt objekt i 

brandkårens verksamhetssystem samt upprätta objektskort som insatsstöd. 

-Årliga avgifter omfattar kostnader för att brandkåren ska hålla mottagningsutrustning 

för automatiska brand- och inbrottslarm samt uppdatera objektskort, uppdatera 

information om nycklar, kontaktpersoner m.m. 

-Automatlarm utryckning innebär att objektet som larmat måste betala en avgift i 

händelse av att det automatiska brandlarmet utlöst utan att någon brand inträffat på 

objektet. Omfattar personal och fordonskostnader. 

 

• Övriga nödlägen 

Bärhjälp utförs till hemtjänsten vid behov, under förutsättning att brandkåren inte har 

några högre prioriterade ärenden samtidigt samt att beredskapen för larm inte åsidosätts. 

Avgiften baseras på utryckning med två brandmän och ett litet fordon. Uppdateras enligt 

RVR:s och MSB:s prislista varje år. 

 

• PKV avser prisindex för kommunal verksamhet och används av Sveriges kommuner och 

regioner, SKR för att beskriva den kommunala sektorns kostnadsutveckling.  
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§ 77 Dnr 2021/784 

Gemensamma och enhetliga avgifter för 
Dalabiblioteken 

Beskrivning av ärendet 
Arbetet med att förverkliga och säkerställa kvalitet och utvecklingskraft 
genom bibliotekssamverkan i Dalarna går vidare. Samtliga 
biblioteksansvariga i kommunerna föreslår att införa gemensamma avgifter 
för Dalabiblioteken.  
 
Beslut om gemensamma avgifter togs på styrgruppsmöte för Dalabiblioteken 
den 2 februari 2021. 

Förslag till avgifter inom Dalabiblioteken 
Reservations- och utlåningsavgifter  
Inom Dalabiblioteken tas inga reservationsavgifter ut.  
Fjärrlån av bok  
Inom Dalabiblioteken tas ingen avgift ut vid fjärrlån av bok.  
Fjärrlån innebär lån av bok från bibliotek utanför Dalabiblioteken.  
Fjärrlån av artikel  
Utskriftskostnad enligt kommunens gällande taxa för utskrifter.  
Förseningsavgifter  
Inom Dalabiblioteken tas inga förseningsavgifter ut.  
Ersättningsavgifter  
Ersättningsavgifter för låntagare från 18 år – gäller medier på 
vuxenavdelningen:  
Bibliotekskort  0 kr (gäller även ersättningskort)  
Böcker och ljudböcker  250 kr (eller likvärdig ersättningsbok)  
Tidskrift, småtryck, pocket  50 kr  
DVD-film  250 kr  
Tv-spel  600 kr  
Musik-cd  100 kr  
Fjärrlån enligt utlånande biblioteksavgifter  
Föremål enligt anskaffningsvärde 
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Sektorns/avdelningens bedömning 
Mats Brandt, bibliotekschef, skriver i ett tjänsteutlåtande att: 
 
Enhetliga avgifter ökar likvärdigheten för användarna och minimerar extra 
administration i det gemensamma biblioteksdatasystemet. Det blir logiskt för 
biblioteksanvändare om avgifterna är desamma oavsett vilket bibliotek man 
använder. 
 
Intäkterna för ersättnings- och förseningsavgifter utgör en försvinnande liten 
del av biblioteksbudgeten. Att hantera intäkter medför en administration som 
är dyr i förhållande till hur mycket man får in. 
 
Säters och Rättviks kommuner har slopat förseningsavgifterna sedan flera år 
med gott resultat. Under coronapandemin har de flesta bibliotek tagit bort 
förseningsavgifterna av praktiska skäl. Inget ökat svinn har noterats under 
den tiden. De bibliotek som inte har förseningsavgifter vittnar om att 
arbetsmiljön i biblioteket blir trevligare. Säkerheten höjs också när man 
minskar pengahanteringen. 
 
Förseningsavgifter, reservationsavgifter och avgift för att beställa fjärrlån 
slopas. Ersättningsavgifterna samordnas och alla kommuner antar 
schablonavgifter för medier som inte återlämnas. Övriga avgifter som 
biblioteket har undantas från detta förslag. 
 
Finansiering 
För Leksands kommuner innebär slopade förseningsavgifter, 
reservationsavgifter och avgift för att beställa fjärrlån minskat intäktsbortfall 
på i snitt 38 325 kronor/år. 

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 
1. Anta förslaget till avgifter för Leksands bibliotek i enlighet med förslaget 

till avgifter inom Dalabiblioteken. 
2. Införa de nya gemensamma och enhetliga avgifterna i Leksands kommun 

från den 1 januari 2022. 

Beslutet skickas till 
Mats Brandt, bibliotekschef 
Åke Sjöberg, sektorschef samhällsbyggnad 
Pär Ohlsson, kulturchef
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§ 79 Dnr 2021/387 

Yttrande - Revisionsrapport - Förstudie  avseende 
informationssäkerhetsarbetet 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att genomföra en 
förstudie av kommunens informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för 2020. 
 
Syftet med förstudien var att genom inhämtning av information ge en 
översiktlig nulägesanalys om kommunstyrelsen har tillsett att arbetet med 
informationssäkerhet med fokus på styrning, organisation och 
incidenthantering är ändamålsenligt.  
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har 
säkerställt att det finns ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete. De noterar ett flertal områden där arbetet inte 
når upp till de rekommendationer som finns i enlighet med ISO 21001-
standarden som kommunens informationssäkerhetspolicy uttrycker ska gälla 
för kommunens informationssäkerhetsarbete.  
 
De väsentligaste iakttagelserna är:  

 Det saknas riktlinjer som tydliggör hur arbetet med 
informationssäkerhet ska bedrivas i kommunen och som 
konkretiserar det policyn anger. 

 Det finns i nuläget inte en ändamålsenlig organisation för 
informationssäkerhetsfrågorna.  

 Arbetet med informationsklassning och riskbedömning för 
kommunens informationstillgångar är i en uppstartsfas och har endast 
genomförts för ett fåtal system. KPMG anser därför inte att det sker 
ett systematiskt arbete att identifiera och analysera behov och risker. 

 Det finns inte tillräcklig kunskap om informationssäkerhetsincidenter 
då ingen grundläggande utbildning har erbjudits kommunens 
medarbetare och förtroendevalda. Det saknas rutiner för hur 
incidenter om det upptäcks ska hanteras. 
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KPMG rekommenderar kommunstyrelsen att: 
 Ge informationssäkerhetssamordnaren i uppdrag att genomföra en 

nulägesanalys i enlighet med MSB:s metodstöd för 
informationssäkerhet för att få kunskap om vilka åtgärder som bör 
prioriteras för att arbetet ska ske på ett mer systematiskt sätt för att 
skydda kommunens informationstillgångar. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Nedan följer kommentarer och redovisning av vidtagna åtgärder till de 
iakttagelser och rekommendationer revisionen gett. 
 
Riktlinjer för att tydliggöra hur arbetet med informationssäkerhet ska 
bedrivas i kommunen 
Arbetet med att ta fram riktlinjer för hur informationssäkerhetsarbetet ska 
bedrivas är påbörjat och planeras vara klart under året.   
 
Ändamålsenlig organisation för informationssäkerhetsfrågorna 
KPMG noterar i sin förstudie att informationssäkerhetssamordnaren i en 
organisationsskiss är underordnad IT-chefen. Organisationsskissen användes 
i samband med att kommunens kris- och beredskapsarbete organiserades om 
för att få en mindre sårbar och mer effektiv organisation. Där ser det ut som 
informationssäkerhetssamordnaren är underställd IT-chefen, vilket inte är 
fallet. Funktionen har en egen separat ställning, men samarbetar självklart 
med IT-chefen i dessa frågor. Organisationsskissen har ritats om för att 
bättre spegla hur förhållandena mellan funktionerna ser ut.  
 
Informationsklassning och riskbedömning för kommunens 
informationstillgångar 
Det finns sedan tidigare en plan för att genomföra KLASSA på alla 
kommunens system, ett arbete som görs tillsammans med IT-avdelningen 
och förvaltningens systemförvaltare. Kommunens 
informationssäkerhetssamordnare är kallad till alla systemförvaltarmöten 
som IT-avdelningen har med verksamheterna för att säkerställa att de känner 
till och kan hantera informationssäkerhetsfrågorna korrekt.  
 
Grundläggande utbildning i informationssäkerhet för medarbetare och 
förtroendevalda och rutiner för hantering av incidenter 
Informationssäkerhetssamordnaren planerar för en utbildning kring 
informationssäkerhet. Den kommer att bestå av en serie korta 
mikroutbildningar som förslagsvis publiceras löpande på intranätet och 
politikerportalen. Innehållet baseras på MSB:s material om 
informationssäkerhet och har kvalitetssäkrats av IT-avdelningen så rutinerna 
för bland annat incidenthantering harmoniserar med de rutiner kommunen 
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har för IT-säkerhet. Utbildningen kommer att erbjudas samtliga medarbetare 
och förtroendevalda och planeras vara färdig till hösten.  
 
Genomföra en nulägesanalys i enlighet med MSB:s metodstöd för 
informationssäkerhet 
Informationssäkerhetssamordnaren, IT-chefen, sektorchef för 
verksamhetsstöd, HR- och säkerhetskyddschef samt kommunikations- och 
beredskapschefen kommer i juni att genomföra MSB:s infosäkkoll. Det är ett 
verktyg och ett stöd för kommunen i uppföljning av det systematiska 
informationssäkerhetsarbetet. Där får vi återkoppling och förslag på 
förbättringsområden, samt en jämförelse med andra organisationer. 
Underlaget ska vara MSB tillhanda senast den 30 september 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterad 2021-06-14 
Revisionsrapport – Förstudie avseende informationssäkerhetsarbetet.pdf 
Missiv – Förstudie avseende informationssäkerhetsarbetet.pdf 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Anta yttrandet och översända det till kommunens revisorer. 
2. Översända revisionsrapport och yttrande till  

kommunfullmäktige för kännedom.  

Beslutet skickas till 
Leksands kommuns revisorer 
KPMG, revisorernas biträde 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör  
Maria Bond, sektorchef Verksamhetsstöd  
Andrew Tutt-Wixner, informationssäkerhetssamordnare 
Per Thulemark, IT-chef
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Revisorernas förstudie av kommunens 
informationssäkerhetsarbete 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer gav KPMG i uppdrag att genomföra en 
förstudie av kommunens informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingick i 
revisionsplanen för 2020. 
 
Syftet med förstudien var att genom inhämtning av information ge en 
översiktlig nulägesanalys om kommunstyrelsen har tillsett att arbetet med 
informationssäkerhet med fokus på styrning, organisation och 
incidenthantering är ändamålsenligt.  
 
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen inte har 
säkerställt att det finns ett systematiskt och riskbaserat 
informationssäkerhetsarbete. De noterar ett flertal områden där arbetet inte 
når upp till de rekommendationer som finns i enlighet med ISO 21001-
standarden som kommunens informationssäkerhetspolicy uttrycker ska gälla 
för kommunens informationssäkerhetsarbete.  
 
De väsentligaste iakttagelserna är:  

 Det saknas riktlinjer som tydliggör hur arbetet med 
informationssäkerhet ska bedrivas i kommunen och som 
konkretiserar det policyn anger. 

 Det finns i nuläget inte en ändamålsenlig organisation för 
informationssäkerhetsfrågorna.  

 Arbetet med informationsklassning och riskbedömning för 
kommunens informationstillgångar är i en uppstartsfas och har endast 
genomförts för ett fåtal system. KPMG anser därför inte att det sker 
ett systematiskt arbete att identifiera och analysera behov och risker. 

 Det finns inte tillräcklig kunskap om informationssäkerhetsincidenter 
då ingen grundläggande utbildning har erbjudits kommunens 
medarbetare och förtroendevalda. Det saknas rutiner för hur 
incidenter om det upptäcks ska hanteras. 

 
KPMG rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Ge informationssäkerhetssamordnaren i uppdrag att genomföra en 
nulägesanalys i enlighet med MSB:s metodstöd för 
informationssäkerhet för att få kunskap om vilka åtgärder som bör 
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prioriteras för att arbetet ska ske på ett mer systematiskt sätt för att 
skydda kommunens informationstillgångar. 

Yttrande 
Nedan följer kommentarer och redovisning av vidtagna åtgärder till de 
iakttagelser och rekommendationer revisionen gett. 
 
Riktlinjer för att tydliggöra hur arbetet med informationssäkerhet ska 
bedrivas i kommunen 
Arbetet med att ta fram riktlinjer för hur informationssäkerhetsarbetet ska 
bedrivas är påbörjat och planeras vara klart under året.   
 
Ändamålsenlig organisation för informationssäkerhetsfrågorna 
KPMG noterar i sin förstudie att informationssäkerhetssamordnaren i en 
organisationsskiss är underordnad IT-chefen. Organisationsskissen användes 
i samband med att kommunens kris- och beredskapsarbete organiserades om 
för att få en mindre sårbar och mer effektiv organisation. Där ser det ut som 
informationssäkerhetssamordnaren är underställd IT-chefen, vilket inte är 
fallet. Funktionen har en egen separat ställning, men samarbetar självklart 
med IT-chefen i dessa frågor. Organisationsskissen har ritats om för att 
bättre spegla hur förhållandena mellan funktionerna ser ut.  
 
Informationsklassning och riskbedömning för kommunens 
informationstillgångar 
Det finns sedan tidigare en plan för att genomföra KLASSA på alla 
kommunens system, ett arbete som görs tillsammans med IT-avdelningen 
och förvaltningens systemförvaltare. Kommunens 
informationssäkerhetssamordnare är kallad till alla systemförvaltarmöten 
som IT-avdelningen har med verksamheterna för att säkerställa att de känner 
till och kan hantera informationssäkerhetsfrågorna korrekt.  
 
Grundläggande utbildning i informationssäkerhet för medarbetare och 
förtroendevalda och rutiner för hantering av incidenter 
Informationssäkerhetssamordnaren planerar för en utbildning kring 
informationssäkerhet. Den kommer att bestå av en serie korta 
mikroutbildningar som förslagsvis publiceras löpande på intranätet och 
politikerportalen. Innehållet baseras på MSB:s material om 
informationssäkerhet och har kvalitetssäkrats av IT-avdelningen så rutinerna 
för bland annat incidenthantering harmoniserar med de rutiner kommunen 
har för IT-säkerhet. Utbildningen kommer att erbjudas samtliga medarbetare 
och förtroendevalda och planeras vara färdig till hösten.  
 
Genomföra en nulägesanalys i enlighet med MSB:s metodstöd för 
informationssäkerhet 
Informationssäkerhetssamordnaren, IT-chefen, sektorchef för 
verksamhetsstöd, HR- och säkerhetskyddschef samt kommunikations- och 
beredskapschefen kommer i juni att genomföra MSB:s infosäkkoll. Det är ett 
verktyg och ett stöd för kommunen i uppföljning av det systematiska 
informationssäkerhetsarbetet. Där får vi återkoppling och förslag på 
förbättringsområden, samt en jämförelse med andra organisationer. 
Underlaget ska vara MSB tillhanda senast den 30 september 2021. 
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Förslag till beslut 
Översända yttrandet till Leksands kommuns revisorer. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterad 2021-06-14 
Revisionsrapport – Förstudie avseende informationssäkerhetsarbetet.pdf 
Missiv – Förstudie avseende informationssäkerhetsarbetet.pdf 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Leksands kommuns revisorer 
KPMG, revisorernas biträde 
Caroline Smitmanis Smids, kommundirektör  
Maria Bond, sektorchef Verksamhetsstöd  
Andrew Tutt-Wixner, informationssäkerhetssamordnare 
Per Thulemark, IT-chef 
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Leksands kommun 
Revisorerna 2021-03-24 

Till:  
Kommunfullmäktiges presidium 
För kännedom:  
Kommunstyrelsen 

Förstudie avseende informationssäkerhetsarbetet 
KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun fått i uppdrag att genomföra en 
förstudie av kommunens informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
2020.  

Resultatet av förstudien är att kommunstyrelsen inte har säkerställt att det finns ett systematiskt 
och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Vi noterar ett flertal områden där arbetet inte når 
upp till de rekommendationer som finns i enlighet med ISO 27001-standarden som kommunens 
informationssäkerhetspolicy uttrycker ska gälla för kommunens informationssäkerhetsarbete.  

De väsentligaste iakttagelserna är: 

 Det saknas riktlinjer som kan tydliggöra hur arbetet med informationssäkerhet ska bedri-
vas i kommunen och som konkretiserar det policyn anger. 

 I nuläget finns inte en ändamålsenlig organisation för informationssäkerhetsfrågorna. Den 
centralt utsedda informationssäkerhetssamordnaren har vid sidan om uppdraget andra vik-
tiga funktioner inom kommunen. Vi ser en svårighet att få tillräckligt med resurser i form 
av tid för att upprätta ett mer systematiskt informationssäkerhetsarbete där verksamhet-
erna behöver stöd i att ta sig an frågorna. 

 Arbetet med informationsklassning och riskbedömning för kommunens informationstill-
gångar är i en uppstartsfas och har endast genomförts för ett fåtal system. Vi anser därför 
inte att det sker ett systematiskt arbete med att identifiera och analysera behov och risker 
för att säkerställa informationssäkerheten. 

 Det finns inte tillräcklig kunskap om informationssäkerhetsincidenter då ingen grundläg-
gande utbildning har erbjudits kommunens medarbetare och förtroendevalda. Det saknas i 
rutiner för hur incidenter, om de upptäcks, ska hanteras.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Ge informationssäkerhetssamordnaren i uppdrag att genomföra en nulägesanalys i enlighet 
med MSB:s metodstöd för informationssäkerhet. Utifrån nulägesanalysen kan kommunstyrel-
sen få kunskap om vilka åtgärder som bör prioriteras för att arbetet ska ske på ett mer syste-
matiskt sätt så att kommunens informationstillgångar hanteras och skyddas tillräckligt.  

61



Vi anser att mål- och handlingsplaner är viktiga instrument för att säkerställa att arbetet får 
till-räckliga resurser i genomförandet och en acceptans i verksamheten så att var och en tar 
sitt ansvar i enlighet med beslutad policy.  

Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen, begära in ett yttrande avse-
ende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av förstudien till fullmäktiges 
sammanträde den 20 september 2021.  

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. 

De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 
Kerstin Furöstam 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post 
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Leksands kommun 
 Förstudie avseende informationssäkerhetsarbetet 

 2021-03-24 

1 Sammanfattning 
KPMG har av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun fått i uppdrag att 
genomföra en förstudie av kommunens informationssäkerhetsarbete. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för 2020.  
Resultatet av förstudien är att kommunstyrelsen inte har säkerställt att det finns ett 
systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete. Vi noterar ett flertal 
områden där arbetet inte når upp till de rekommendationer som finns i enlighet med 
ISO 27001-standarden som kommunens informationssäkerhetspolicy uttrycker ska 
gälla för kommunens informationssäkerhetsarbete.  
De väsentligaste iakttagelserna är: 

 Det saknas riktlinjer som kan tydliggöra hur arbetet med informationssäkerhet 
ska bedrivas i kommunen och som konkretiserar det policyn anger. 

 I nuläget finns inte en ändamålsenlig organisation för informationssäkerhets-
frågorna. Den centralt utsedda informationssäkerhetssamordnaren har vid 
sidan om uppdraget andra viktiga funktioner inom kommunen. Vi ser en 
svårighet att få tillräckligt med resurser i form av tid för att upprätta ett mer 
systematiskt informationssäkerhetsarbete där verksamheterna behöver stöd i 
att ta sig an frågorna. 

 Arbetet med informationsklassning och riskbedömning för kommunens 
informationstillgångar är i en uppstartsfas och har endast genomförts för ett 
fåtal system. Vi anser därför inte att det sker ett systematiskt arbete med att 
identifiera och analysera behov och risker för att säkerställa 
informationssäkerheten. 

 Det finns inte tillräcklig kunskap om informationssäkerhetsincidenter då ingen 
grundläggande utbildning har erbjudits kommunens medarbetare och 
förtroendevalda. Det saknas i rutiner för hur incidenter, om de upptäcks, ska 
hanteras.  

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Ge informationssäkerhetssamordnaren i uppdrag att genomföra en nulägesanalys i 
enlighet med MSB:s metodstöd för informationssäkerhet. Utifrån nulägesanalysen 
kan kommunstyrelsen få kunskap om vilka åtgärder som bör prioriteras för att 
arbetet ska ske på ett mer systematiskt sätt så att kommunens 
informationstillgångar hanteras och skyddas tillräckligt.  
Vi anser att mål- och handlingsplan är viktiga instrument för att säkerställa att 
arbetet får tillräckliga resurser i genomförandet och en acceptans i verksamheten 
så att var och en tar sitt ansvar i enlighet med beslutad policy.  
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2 Bakgrund 
KPMG har av Leksands kommuns förtroendevalda revisorer fått i uppdrag att 
genomföra en förstudie av kommunens arbete med informationssäkerhet. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Organisationer i offentlig sektor hanterar ovärderliga informationstillgångar och blir 
alltmer beroende av sina informationssystem. Ny teknik innebär nya möjligheter men 
introducerar även nya risker som ställer krav på ett balanserat risktagande och ett väl 
fungerande säkerhetsarbete. Brister i hanteringen kan leda till förtroendeskada för 
organisationen. 
Informationssäkerhet innebär att skydda information utifrån krav på dess 
konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet och måste skyddas mot obehörig åtkomst, 
såväl externt som internt. Vidtagna IT-säkerhetsåtgärder ska stå i relation till 
informationstillgångarnas värde och de risker och behov som ansvariga för 
informationen har fastställt. Detta då IT-säkerheten avser att säkra och trygga driften 
och hanteringen av kommunens kärnverksamheter.  
Hotbilden med risker för intrång förändras kontinuerligt och säkerhetsarbetet behöver 
därför vara en ständigt pågående process för att säkerställa att kommunens 
informationstillgångar har ett tillräckligt skydd. För att kunna hantera det på ett 
ändamålsenligt sätt krävs att kommunen har ett systematiskt informations-
säkerhetsarbete där flera funktioner i kommunen är involverade och rätt organiserade 
för uppdraget.  
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, 
att arbetet med informationssäkerheten behöver utvärderas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med förstudien är att genom inhämtning av information ge en översiktlig 
nulägesanalys om kommunstyrelsen i Leksands kommun har tillsett att arbetet med 
informationssäkerhet med fokus på styrning, organisation och incidenthantering är 
ändamålsenligt. 

Förstudien ska besvara följande frågor:  
— Finns aktuella styrande dokument som tydliggör vilka krav som ställs och hur 

arbetet ska bedrivas? 
— Finns en ändamålsenlig organisation för att arbeta med 

informationssäkerhetsfrågorna? Är ansvaret känt och accepterat hos 
verksamheten? 

— Finns ett systematiskt arbete med att identifiera och analysera behov och risker för 
att säkerställa informationssäkerheten? 

— Finns kunskap om informationssäkerhetsincidenter och rutiner för hur dessa ska 
hanteras och rapporteras? 
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2.2 Avgränsning 
De iakttagelser som presenteras i denna förstudie baseras på den information som 
inhämtats under intervjuer och genom granskning av erhållen dokumentation, såsom 
styrdokument, riktlinjer och planer. Förstudien är avgränsad till att ge en översiktlig bild 
av området för att bedöma om det finns behov av en fördjupad granskning av arbetet.  
Förstudien avser revisionsåret 2020. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 
— MSB:s rekommendationer avseende Ledningssystem för informationssäkerhet 
— NIS-direktivet i tillämpliga delar avseende kartläggning och analys av risker 

2.4 Metod 
Förstudien har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar med 
berörda tjänstemän.  
Förstudien har genomförts av Jenny Thörn, verksamhetsrevisor under ledning av Nils 
Nordqvistcertifierad kommunal revisor som deltar i förstudien utifrån sin roll som 
kundansvarig.  
Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktagranska rapporten.  
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3 Inledning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar, i den utsträckning 
som ingen annan myndighet bär ansvaret, för frågor om skydd mot olyckor, 
krisberedskap och civilt försvar. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en 
olycka, kris, krig eller krigsfara. Inom området för informationssäkerhet innefattar 
MSB:s uppgifter bland annat att vara råd-och stödgivande i 
informationssäkerhetsarbetet, ansvara för utveckling och förvaltning av säkra 
kommunikationer samt hantera samt förebygga IT-incidenter.  

3.1 Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete 
MSB har tagit fram ett metodstöd till organisationer avseende 
informationssäkerhetsarbetet. Metodstödet är baserat på den internationella 
standardserien för informationssäkerhet, ISO/ IEC 27000 och ämnar till att förtydliga 
hur informationssäkerhetsarbetet kan utformas. Metodstöd riktar sig till personer som 
arbetar med informationssäkerhet i en organisation. 
Metodstödet består av fyra olika metodsteg för informationssäkerhetsarbetet vilka 
illustreras i nedanstående figur.  
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4 Resultat av förstudien 
Vi har i förstudien valt att utgå från MSB:s rekommendationer för ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete1 och utifrån detta gjort en analys av nuläget för Leksands 
kommuns informationssäkerhetsarbete i förhållande till de delar som bör ingå enligt 
metodstödet. 
 

4.1 Steg 1, Identifiera och analysera 
Syftet med det första steget, identifiera och analysera, är enligt MSB att säkerställa att 
informationssäkerheten utformas utifrån verksamhetens rådande förutsättningar. Det 
innebär att genom omvärldsanalys, verksamhetsanalys, riskanalys och GAP-analys 
fastställa bland annat vilka externa intressenter, legala krav och övriga förutsättningar 
som finns som påverkar informationssäkerheten. Det ska även leda till att väsentliga 
informationstillgångar identifieras, vilka risker de ska skyddas mot, samt valda 
säkerhetsåtgärder.  
 

Iakttagelser 
Vi noterar att kommunen inte på något strukturerat sätt har genomfört de analyser som 
utgör det första steget i arbetet med informationssäkerhet enligt MSB:s 
rekommendationer för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.  
Riskanalys har till viss del genomförts utifrån dataskyddsförordningens krav vilket utgör 
en del av de legala krav som kommunen har att efterleva. Det har även till viss del 
gjorts en analys av omvärldsfaktorer för informationshantering vid lagring i 
molntjänster.  
Vi anser dock att det finns ytterligare aspekter som behöver analyseras för att 
utformningen av informationssäkerhetsarbetet ska kunna genomföras.  
 

  

 
1 Metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete, publicerat mars 2019, hämtat från 
metodstod_systematiskt_informationssakerhetsarbete_oversikt_msb.pdf  
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4.2 Steg 2, Utforma 
Enligt MSB:s metodstöd behövs följande delar för ett systematiskt 
informationssäkerhetsarbete: 

 Organisation 

 Ledning och styrning 

 Informationssäkerhetsmål 

 Styrdokument 

 Klassningsmodell 

 Välj säkerhetsåtgärder och skapa skyddsnivåer 

 Handlingsplan 

 Kontinuitetshantering för informationstillgångar 

 Incidenthantering 
 
Hur delarna ska utformas beror på resultaten i det första metodsteget Identifiera och 
analysera. Som helhet bör dessa leda till strategiska informationssäkerhetsmål och 
beskrivning av roller i säkerhetsarbetet under avsnittet organisation.  
 

Iakttagelser 
Avseende steg 2 har vi gjort följande iakttagelser avseende hur kommunen har 
utformat sitt informationssäkerhetsarbete inom de nio områden som MSB anger i 
metodstödet. 
 
Organisation 
Enligt MSB:s rekommendationer är grundprincipen att ansvaret för själva 
informationssäkerhetsarbetet ska följa det ordinarie verksamhetsansvaret. Detta gäller 
ända från ledning ner till enskilda medarbetare. Denna princip innebär att den person 
som är ansvarig för ett visst verksamhetsområde också är ansvarig för själva 
informationssäkerheten inom det specifika området. En verksamhet kan bedrivas i en 
organisatorisk del (till exempel avdelning, sektion eller enhet), ett löpande arbetsflöde 
(till exempel process) eller ett tidsbegränsat arbete (till exempel projekt).  
Ledningens förståelse för och engagemang i informationssäkerhet är grundläggande 
för att lyckas. Med andra ord måste ledningen få kunskap om hur de kan leda och styra 
verksamheten på ett effektivt sätt för att åstadkomma god informationssäkerhet. 
Ledningens stöd är också oumbärligt för att frågan ska få acceptans och ett 
engagemang från andra roller i organisationen. 
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De personer som arbetar specifikt med informationssäkerhet har en viktig stödfunktion i 
sin organisation – ungefär på samma sätt som de personer som har stödfunktioner 
inom andra verksamhetsområden, som ekonomi, personal (hr) eller kommunikation. 
Dessa personer ansvarar för att själva arbetet med informationssäkerhet fungerar på 
ett lämpligt sätt. De ska däremot inte ha ett formellt ansvar för informationssäkerheten, 
utan det huvudsakliga syftet med detta ansvar och arbete är i stället att stötta 
ledningen, verksamhetscheferna och medarbetarna.  
Vi har noterat att roller och ansvar är väl beskrivna i Informationssäkerhetspolicyn2 där 
följande sju roller finns angivna: 
Medarbetare: Medarbetare har ett ansvar att följa de två styrdokumenten samt vara 
uppmärksam på incidenter och brister om informationssäkerheten samt informera IT-
helpdesk om sådana.  
Ledningar: Ledningar avser kommunfullmäktige, kommunstyrelse och utskott, vilka 
ytterst ansvarar för informationssäkerheten i verksamheten som bedrivs inom deras 
respektive verksamhetsområden.  
Verksamhetsansvariga: Verksamhetsansvariga bär ansvaret för 
informationssäkerheten inom sin verksamhet. Ansvaret innefattar att tillse att ens 
medarbetare har ett säkerhetsmedvetande och tillräcklig förståelse och kunskap för att 
en erforderlig nivå av informationssäkerhet i verksamheten kan uppnås. 
Systemägare: Systemägare beskrivs ansvara för att verksamhetssystem efterlever de 
två styrdokumenten. I deras ansvar ingår att besluta om verksamhetssystemets 
informationssäkerhetsnivåer genom klassning i KLASSA-systemet. 
Systemförvaltare: Systemförvaltare bär ansvaret över att systemets 
informationssäkerhetsrelaterade åtgärder och mål nås samt genomförs.  
IT-chef (Systemägare IT): IT-chefens ansvar är att samordna säkerhetsarbetet i 
kommunens IT-miljö. Hen har även tillsynsansvar för att IT-miljö är tillförlitlig och 
motsvarar interna och externa krav.  
Informationssäkerhetsamordnare: Samordnarna har det strategiska och 
övergripande ansvaret att utveckla, leda och samordna informationssäkerhetsarbetet.  
Vi noterar att ansvaret enligt policyn följer det ordinarie verksamhetsansvaret. Det finns 
i kommunen en informationssäkerhetssamordnare som rapporterar till biträdande 
kommundirektör. Nuvarande informationssäkerhetssamordnare har även andra 
uppdrag vid sidan om samordnarrollen vilket innebär att del av tjänsterna rapporteras 
till andra överordnade chefer. I kommunen finns en enhet för säkerhet och beredskap 
där informationssäkerhetsfrågorna är organiserade.  
Vid intervju framgår att det i nuläget inte finns några ytterligare funktioner utsedda att 
praktiskt genomföra och utveckla informationssäkerheten i respektive verksamhet som 
en del i linjeansvaret. Däremot finns utsedda arkivredogörare och 
dataskyddsredogörare som tidigare träffats regelbundet i nätverk. Det har dock inte 

 
2 Beslutad i kommunfullmäktige 2018-10-16 § 12 Dnr 2018/1107 
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varit så aktivt på senare tid. Informationssäkerhetssamordnarens kontakt med 
avdelningarna sker främst genom systemförvaltare där sådana finns.  
 
Ledning och styrning 
Vi noterar att informationssäkerhetssamordaren i organisationsskiss är underordnad 
IT-chef. Informationssäkerhet är överordnat IT-säkerhet vilket innebär att placeringen 
riskerar att samordnaren kan få svårigheter att hålla sig opartisk genom närheten till 
strategisk IT-funktion. Detta så informationssäkerhetssamordnaren genom sitt arbete 
är kravställare till IT av säkerhetsåtgärder. Det är även samordnaren som har till uppgift 
att granska så att verksamheten efterlever de lagar och interna styrdokument som finns 
och behöver i det uppdraget ha en position nära högsta ledningen för att upprätthålla 
ett oberoende och ha mandat i organisationen.  
Det finns i nuläget inget implementerat Ledningssystem för informationssäkerhet, ett så 
kallat LIS. Det finns inte heller någon plan för att implementera detta. I intervjuer 
beskrivs att det finns en organisation och styrning genom systemförvaltningsarbetet 
vilket även är tänkt att omfatta informationssäkerhetsarbetet. 
 
Informationssäkerhetsmål 
I informationssäkerhetspolicyn framgår sex mål för informationssäkerhetsarbetet. Vi 
har dock noterat att dessa mål inte konkretiseras så att det finns en handlingsplan eller 
liknande för vilka aktiviteter som behöver genomföras för att nå målen. Utan detta finns 
inte tillräckliga underlag för att följa upp och utvärdera informationssäkerhetsarbetet 
samt besluta om prioriterade åtgärder.  
 
Styrdokument 
Genom våra dokumentstudier har vi kunnat konstatera att kommunen har två 
styrdokument för informationssäkerhet och dataskydd, Informationssäkerhetspolicyoch 
Riktlinjer för hantering av personuppgifter3.  
Informationssäkerhetspolicy utgör ett övergripande dokument på nio sidor som 
inbegriper information om begreppet informationssäkerhet, 
informationssäkerhetsmålen, principer och arbetssätt, roll-och ansvarsfördelningen för 
informationssäkerhetsarbetet i kommunen samt kommunens arbete med uppföljning 
och rapportering.  
Det framgår även att informationssäkerhet inte är begränsat till säkerhet i IT-system 
utan inkluderar även information i alla typer av former oavsett hur informationen 
kommuniceras, bearbetas och lagras. Policyn listar även sex informationssäkerhetsmål 
där det beskrivs att kommunen bland annat ska upprätthålla och uppnå en 
informationssäkerhet som innebär en robust, säker och tillförlitlig 
informationshantering.  

 
3 Daterad 2020-05-12 
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Av policyn framgår att det även ska finnas underliggande riktlinjer för 
informationssäkerhet. Dessa saknas enligt uppgift.  
Riktlinjer för hantering av personuppgifter består av tio sidor och avser att konkretisera 
policyn och ge råd och vägledning vid hantering av personuppgifter i kommunen. 
Styrdokument ska också förtydliga ansvarsförhållandena rörande 
personuppgiftsbehandling. Riktlinjerna är detaljerade och det framgår bland annat hur 
personuppgifter på webben ska hanteras, vad som gäller vid fotografering och 
publicering av bilder, hur rapportering av personuppgiftsincidenter ska genomföras 
samt rutiner vid begäran/begränsning av personuppgiftsbehandlingar. Det finns en 
även en detaljerad lista som innefattar aktörers roller och ansvar i och med 
kommunens dataskyddsarbete. 
Av intervjuer framkommer att informationssäkerhetspolicyn inte har implementerats i 
verksamheten.  
 
Klassningsmodell 
I informationssäkerhetspolicyn framgår i avsnittet om principer och arbetssätt att 
kommunen ska arbeta på ett sådant sätt att informationssäkerhetsmålen uppfylls. 
Arbetet med informationssäkerhet ska vara stödjande, normerande och kontrollerande 
mot kommunens verksamheter. Det framgår även att kommunen ska tillämpa 
informationsklassning och att modellen för detta är SKR:s KLASSA. 
Verktyget KLASSA beskrivs även på kommunens intranät.  
 
Välj säkerhetsåtgärder och skapa skyddsnivåer 
Vi uppfattar genom intervjuer att de IT-säkerhetsåtgärder som vidtagits sker utifrån IT-
avdelningens kunskap och förutsättningar. Verksamheterna har inte själva efter 
riskbedömning och behov av åtgärder gjort några val och kravställt åtgärder till IT.  
Sektorn för bildning upplever att de saknar tekniska lösningar i sina system eller i 
kommunens IT-miljö som möjliggör att de skulle kunna använda 
flerfaktorautentisering4.  Detta skulle på många sätt utveckla deras 
informationshantering och säkerhet som i nuläget i stora delar behöver ske manuellt 
genom analoga blanketter och personakter för elever.  
Sociala sektorn har infört flerfaktorautentisering inom hemtjänsten. Därtill har ett flertal 
säkerhetsåtgärder genomförts genom e-tjänstekort för legitimerad personal, vissa inom 
socialtjänsten, ekonomer mm. En kontroll genomförs innan behörigheter tilldelas där 
uppgifter i kommunens AD5 stäms av mot de behörighet som ska tilldelas. 
 

 
4 En förstärkt inloggning för att öka säkerheten istället för att endast nyttja användarnamn och lösenord, 
det kan ske via sms, bank-ID eller liknande beroende på val av tjänst.  
5 Active Directory, en katalog över alla IT-objekt i kommunen från vilken övergripande behörighet och 
användarkonton styrs.  
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Handlingsplan 
Det saknas i nuläget upprättad handlingsplan på övergripande nivå över vilka åtgärder 
och aktiviteter som behöver genomföras i kommunens informationssäkerhetsarbete. I 
intervjuer beskrivs att arbetet är i uppstartsfas och att inledande möten ska ske med 
systemförvaltare för att utveckla arbetet genom dessa.  
Handlingsplaner för informationssäkerheten i system och för verksamhetens 
informationstillgångar saknas.  
 
Kontinuitetshantering för informationstillgångar 
I policyn saknas information och krav om kontinuitetshantering för 
informationstillgångar. I stora delar saknas kontinuitetsplaner för verksamhetens 
informationstillgångar, sociala sektorn anger att de har upprättat detta. Vi har 
efterfrågat dokumentation men har i förstudien inte getts möjlighet att ta del av denna 
dokumentation.  
 
Incidenthantering 
Det framgår av intervju att det i arbetet med informationssäkerhet saknas rutiner för 
hantering av informationssäkerhetsincidenter och IT-incidenter. 
Det finns rutiner för personuppgiftshantering. Rapporter om personuppgiftsincidenter 
skickas till dataskyddsombud för bedömning och vidare hantering. Det anges dock 
fortfarande finnas ett mörkertal i hur många incidenter som upptäcks och rapporteras.  
Det har enligt intervjuperson inte skett något aktivt arbete med att informera 
verksamheten om vad som är informationssäkerhetsincidenter och hur dessa ska 
hanteras. I nuläget anmäls de incidenter som upptäcks till IT men det är okänt vad som 
händer med dessa efter att de har anmälts. Incidenter som inträffat är bland annat 
virus, phisingmail i syfte att få tag i kontouppgifter mm eller annan otillåten användning 
av IT-utrustning.  
 

4.3 Använda 
När verksamheten har utformat styrningen ska det tillämpas. Det innebär: 

• Kontinuerligt arbete med att klassa organisationens information för att 
identifiera känslig och kritisk information för att kunna säkerställa tillräckligt 
skydd. 

• Genomföra och efterleva de handlingsplaner och styrdokument som avser 
informationssäkerhetsarbetet 

• Utbilda och kommunicera informationssäkerhetsfrågor till organisationens 
medarbetare. Det är ständigt pågående arbete som är nödvändigt för att skapa 
ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.  
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Iakttagelser 
Vi har genom våra intervjuer noterat att det inte sker något systematiskt arbete med 
riskanalyser och informationsklassning.  
Sociala sektorn anger i sina svar att de har genomfört informationsklassning och 
riskbedömt sina informationstillgångar, vi har dock inte erhållit efterfrågade exempel på 
detta arbete för att kunna bedöma i vilken utsträckning det har genomförts. I svaren 
anges att det vid klassningen deltar flertalet aktörer, däribland kommunens IT-
avdelning, IT-chef och IT- tekniker. Utifrån den genomförda klassning och 
riskbedömning har tvåfaktorsinloggning införts i hemtjänsten samt e-tjänstekort för 
legitimerad personal och för vissa handläggare. Dessutom behöver nu personal 
legitimera sig vid uthämtande av nycklar mm.  
Arbetet anges av övriga intervjupersoner vara i en uppstartsfas och har bland annat 
genomförts inför upphandling av nya verksamhetssystem så att en kravställning kan 
ske utifrån bedömda behov.  
Vi noterar att det arbete som i övrigt genomförts till stor del har varit i samband med det 
dataskyddsarbete som kommunen genomfört tillsammans med tekniska 
säkerhetsåtgärder som upprättats av IT-avdelningen. 
Det saknas handlingsplaner och styrdokumenten är inte implementerade så att det går 
att följa upp i vilken utsträckning dessa efterlevs.  
Det framgår vidare att det inte har organiserats några informations- och 
utbildningsinsatser för medarbetare och förtroendevalda för att uppnå en medvetenhet 
och grundläggande kunskap om informationssäkerhet. Inom dataskydd har utbildningar 
däremot hållits på varje skola men i intervjuer beskrivs trots detta verksamheten osäkra 
över hur information får hanteras och att detta i vissa fall leder till en ineffektiv och 
omständlig process.  
 

4.4 Följa upp och förbättra 
Informationssäkerhetsarbetet ska utvärderas och följas upp för att säkerställa arbetets 
fortsatta lämplighet, tillräcklighet och verkan. Det kan enligt MSB ske genom 
övervakning, mätning och måluppföljning.  

Iakttagelser 
I Informationssäkerhetspolicyn framgår viss information om uppföljning och 
rapportering. Det framgår att efterlevnaden av båda styrdokumenten ska följas upp på 
regelbunden basis. Det är informationssäkerhetssamordnaren som varje år ska 
rapportera status och läge gällande informationssäkerhet till kommundirektören och 
allmänna utskottet. Särskilda skäl kan motivera att fler rapporteringar genomförs, till 
exempel allvarliga incidenter, behov och brister.  
Vid intervju beskrivs att kommunen inte följer upp efterlevnad av styrdokument, varken 
via till exempel intern kontroll eller interna revisioner. Plan för rapportering beskrivs 
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också saknas och den återrapportering som sker i nuläget är inom dataskydd där en 
rapportering sker till ledningsgruppen två gånger per år. Vi anser att rapporteringsvägar 
bör upprättas till kommunstyrelsen eller dess utskott så att frågorna i enlighet med 
MSB:s rekommendationer har ledningens engagemang och förståelse. Detta är 
avgörande för att informationssäkerhetsfrågorna ska få acceptans av övriga funktioner i 
kommunen. 
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5 Sammanfattande iakttagelser och rekommendationer 
Utifrån de frågeställningar som förstudien avser att besvara är våra sammanfattande 
iakttagelser följande: 
 
Finns aktuella styrande dokument som tydliggör vilka krav som ställs och hur arbetet 
ska bedrivas? 
Det finns en informationssäkerhetspolicy som innehållsmässigt överensstämmer med 
rekommendationer från MSB. Den är beslutad 2018 och anses därigenom vara 
tillräckligt uppdaterat för att kunna tillämpas. Den rekommenderade livslängden på en 
informationssäkerhetspolicy är 3–5 år enligt MSB.  
Vi saknar däremot underliggande riktlinjer som kan tydliggöra hur arbetet med 
informationssäkerhet ska bedrivas i kommunen. Dessa kan med fördel 
målgruppsanpassas så att de är lätta att ta till sig för verksamhetsföreträdare. Exempel 
på målgrupper kan vara: förvaltning, användare, IT-organisation. Detta behöver dock 
organisationen själva ta ställning till.   
 
Finns en ändamålsenlig organisation för att arbeta med 
informationssäkerhetsfrågorna? Är ansvaret känt och accepterat hos verksamheten? 
I nuläget finns inte en ändamålsenlig organisation för informationssäkerhetsfrågorna. 
Den centralt utsedda informationssäkerhetssamordnaren har vid sidan om uppdraget 
andra viktiga funktioner inom kommunen. Vi ser en svårighet att få tillräckligt med 
resurser i form av tid för att upprätta ett mer systematiskt informationssäkerhetsarbete 
där verksamheterna behöver stöd i att ta sig an frågorna. I nuläget finns inga 
representanter förutom systemförvaltarna och det behöver tydliggöras hur 
ansvarsfördelning för arbetet ska se ut och vilka delar i arbetet som systemförvaltarna 
ska ansvara för. 
 
Finns ett systematiskt arbete med att identifiera och analysera behov och risker för att 
säkerställa informationssäkerheteten? 
Kommunen har en beslutad modell för informationsklassning vilket är positivt. Arbetet 
med informationsklassning och riskbedömning för kommunens informationstillgångar är 
dock i en uppstartsfas och har endast genomförts för ett fåtal system. Vi anser därför 
inte att det sker ett systematiskt arbete med att identifiera och analysera behov och 
risker för att säkerställa informationssäkerheten. I nuläget baserar  
inte IT-säkerhetsåtgärderna på en bedömning av risker och det kan därigenom inte 
fastställas att nuvarande skyddsåtgärder står i relation till hur skyddsvärd informationen 
är. Det kan riskera att informations skyddas med för höga säkerhetsåtgärder och 
därigenom är kostnadsdrivande eller att det finns för låg säkerhet för information som 
hade behövt en högre säkerhet.  
 
 

77



 
 

 
 
 
 
 
 

 

 14 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Leksands kommun 
 Förstudie avseende informationssäkerhetsarbetet  
 
 2021-03-24 

Finns kunskap om informationssäkerhetsincidenter och rutiner för hur dessa ska 
hanteras och rapporteras? 
Det finns inte tillräcklig kunskap om informationssäkerhetsincidenter då ingen 
grundläggande utbildning har erbjudits kommunens medarbetare och förtroendevalda. 
Det saknas i rutiner för hur incidenter, om de upptäcks, ska hanteras.  
 

5.1 Rekommendationer  
Vi rekommenderar kommunstyrelsen att: 

 Ge informationssäkerhetssamordnaren i uppdrag att genomföra en nulägesanalys i 
enlighet med MSB:s metodstöd för informationssäkerhet. Utifrån nulägesanalysen 
kan kommunstyrelsen få kunskap om vilka åtgärder som bör prioriteras för att 
arbetet ska ske på ett mer systematiskt sätt så att kommunens 
informationstillgångar hanteras och skyddas tillräckligt.  
Vi anser att en mål- och handlingsplan är viktiga instrument för att säkerställa att 
arbetet får tillräckliga resurser i genomförandet och en acceptans i verksamheten 
så att var och en tar sitt ansvar i enlighet med beslutad policy.  
 

 
2021-03-24 
 
KPMG AB 

Jenny Thörn  Nils Nordqvist 

Kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 
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Sammanträdesdatum 
2021-08-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 80 Dnr 2021/386 

Yttrande - Revisionsrapport - Granskning av 
upphandling och inköp kommun - Leksands kommun 
och Leksandsbostäder 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun och lekmannarevisorerna i Leksandsbostäder AB granskat om 
kommunen och det kommunala bolaget har ändamålsenliga rutiner och 
efterlevnad av de regler som styr upphandling och inköp. 
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen och bolagsstyrelse till viss del följer lagen om offentlig 
upphandling samt interna styrande- och stödjande dokument. Bedömningen 
är att kommun och bolag inte har tillräckliga rutiner och intern kontroll 
avseende upphandling. Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen inte 
har fastställt tillräckliga styrande dokument avseende upphandling och 
inköp, och anser att gällande policy är alltför allmänt hållen och ger inte en 
tillräckligt tydlig styrning för upphandling och inköp så att den kan fungera 
som stöd för kommunens upphandlare och inköpare. Riktlinjer saknas vilket 
strider mot gällande lagstiftning.  
Det finns tydliggjort i delegeringsordning och attestlistor vilket ansvar och 
beloppsgränser som gäller för kommunens inköpare men revisorernas 
bedömning är att stödet till inköpare kan stärkas. Revisorerna anser även att 
uppdrag och ansvar för upphandlingsenheten bör tydliggöras i förhållande 
till verksamhetens inköpare. Revisionen konstaterar att kommunen 
dokumenterar och annonserar sina upphandlingar i enlighet med LOU, men 
bedömer att direktupphandlingar som strider mot LOU har genomförts. Det 
saknas rutiner för att förhindra att inköp sker över gränsvärdet för 
direktupphandling. Kommunen saknar även dokumenterade rutiner och 
systemstöd för avtalsuppföljning. Utifrån dessa iakttagelser gör revisorerna 
bedömningen att kommunen inte säkerställer en god följsamhet mot 
ramavtal. Revisorerna bedömer att rutiner och uppföljning för intern kontroll 
är bristfällig. 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 
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 Utdrag bestyrks 
  

 Revidera policy och fastställa riktlinjer så att dessa kan tydliggöra 
lagkrav i enlighet med LOU och det interna regelverk och 
förhållningssätt som ska gälla för kommunens inköpare 

 Säkerställ att attestlistor årligen uppdateras  

 Upprätta rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av 
godkända leverantörer 

 Tydliggöra ansvarsfördelning mellan centrala upphandlare och 
inköpsansvariga i sektorerna gällande avtalshantering, uppföljning 
och efterlevnad av regelverk 

 Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer  

 Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar 
efterlevs 

 Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte 
direktupphandlingsgränsen överskrids för kommunens samlade inköp 
inom ett kontoslag 

 Säkerställa att de som genomför inköp och upphandlingar har 
tillräckliga kunskaper om lagar, interna regelverk och hur 
kommunens anskaffningsprocess fungerar  

 Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och 
avtalshantering som kan ligga till grund för kontrollområden i intern 
kontroll som återrapporteras till kommunstyrelsen minst en gång per 
år 

Avseende Leksandsbostäder är revisorernas bedömning att bolagsstyrelsen 
har tillsett att det finns styrande dokument i form av policy och riktlinjer som 
tydliggjort vad som ska gälla för inköp och upphandling inom bolaget. 
Revisorerna noterar att den av kommunfullmäktige beslutade policyn och 
den som bolagsstyrelsen fastställt som gällande för bolaget inte innehåller 
några motsättningar men att bolagets policy är något mer detaljerad.  
Bolagets inköpare får del av utbildning och till viss del har systemstöd för att 
genomföra upphandlingar och hantera avtal.  
Revisorerna bedömer att bolaget dokumenterar och annonserar sina 
upphandlingar i enlighet med LOU, men att direktupphandlingar har 
genomförts som strider mot LOU. En översiktlig analys, på leverantörsnivå, 
avseende genomförda inköp visar att inköp har genomförts utan att det finns 
avtal med leverantören vilket gör att bolaget brister i sin avtalstrohet. Det 
saknas därtill rutiner för att förhindra att inköp sker över gränsvärdet för 
direktupphandling. 
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Även Leksandsbostäder saknar dokumenterade rutiner och systemstöd för 
avtalsuppföljning. Revisorerna har noterat att det till viss del sker en 
uppföljning av avtalsefterlevnad men att den inte är systematisk. Utifrån 
dessa iakttagelser gör revisorerna bedömningen att bolaget inte säkerställer 
en god följsamhet mot ramavtal. 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna bolagsstyrelsen i 
Leksandsbostäder att: 

 Färdigställa och fastställa riktlinjen för hantering av avtal och 
upphandlingar 

 Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer 

 Upprätta rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av 
godkända leverantörer 

 Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar 
efterlevs 

 Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte 
direktupphandlingsgränsen överskrids för bolagets samlade inköp 
inom ett kontoslag 

 Besluta om rutiner för avtalsuppföljning och informera ansvariga 
inköpare om ansvarsfördelning 

 Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och 
avtalshantering som kan ligga till grund för kontrollområden i intern 
kontroll som återrapporteras till kommunstyrelsen minst en gång per 
år 
 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Förvaltningen och Leksandsbostäder delar i stort revisorernas bedömning.  
Samarbetet mellan kommunen och Leksandsbostäder fördjupas kontinuerligt 
och det finns därför flera fördelar med att ytterligare harmonisera riktlinjer 
och policy inom upphandling och inköp, även om Leksandsbostäder kommer 
ha behov av vissa verksamhetsspecifika anpassningar.  
Kommunen och Leksandsbostäder har idag ett brett behov av varor och 
tjänster. Så långt det är möjligt ska inköp ske från leverantörer där 
kommunen har avtal. Inom en rad områden sker dock inköp sällan och till ett 
lågt värde. Förvaltningens bedömning är att direktupphandlingar kommer 
behöva genomföras och mindre inköp även fortsättningsvis bör kunna ske 
utan avtal.  
Ett arbete pågår i kommunen med att ta fram riktlinjer och rutiner och för att  
systematisera kontrollen. Arbetsbelastningen på upphandlingsenheten har 
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varit hög och enheten har även drabbats av sjukskrivningar och har nu en av 
två tjänster vakanta. Detta har försenat arbetet med riktlinjer och rutiner. Det 
pågår dock ett kontinuerligt utvecklingsarbete och ekonomiavdelningen har 
sedan i höstas tagit in konsultstöd för att stödja vid arbetstoppar för att ge 
utrymme för mer kontinuitet i utvecklingsarbetet inom upphandlings-
området. 
Kommunen och Leksandsbostäder har tagit fram en översiktlig plan för att 
utveckla upphandlings- och inköpsprocessen.  

1. Arbetet med att revidera policy och fastställa riktlinjer kommer 
påbörjas hösten 2021 och beräknas vara klart våren 2022. 
Riktlinjerna kommer tydliggöra ansvarsfördelningen. 

2. Arbetet med att se över internkontrollplanen inom förvaltningen har 
påbörjats och en process ska tas fram under 2022. Rutiner för 
uppdatering och kontroll av attestlistor kommer integreras i detta 
arbete. Inom upphandling och inköp har en manuell uppföljning av 
avtalsefterlevnad påbörjats. LBAB kommer också under hösten ta 
fram en liknande process. Förtydligande av rutiner och processer 
gällande riskanalyser kommer arbetas fram och tillämpas från och 
med 2022.  

3. Behov och förutsättningar för ökat systemstöd för att stärka 
avtalsuppföljningen och säkra betalningar ska undersökas, där 
kostnader för licenser och förvaltning behöver vägas mot nyttan och 
tillgängliga resurser.  

4. Utbildningen och informationen till inköpsansvariga ska stärkas och 
ett nätverk av inköpsansvariga etableras för öka kunskapen och skapa 
bättre förutsättningar för uppföljning. 

5. Under våren 2021 går kommunens upphandlare en utbildning för 
erfarna upphandlare där certifieringen kommer uppdateras.  

6. En modell med regelbunden annonsering i TendSign för 
direktupphandlingar över 100.000 kr har initierats. I samband med 
detta kommer dokumentationskravet att tydliggöras.  

Ekonomiavdelningen är mycket hårt belastad under 2021 och arbetar 
systematiskt med att dokumentera rutiner och ta fram styrande riktlinjer 
inom en rad områden, samtidigt som en det operativa arbetet måste hanteras.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-31 
Revisionsrapport från KPMG Granskning av inköp och upphandling daterad 
2021-03-25 
Missiv revisionsrapport daterat 2021-03-24 
Beslut gällande detta dokument taget i Leksandsbostäders styrelse daterat 
21-06-15 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Anta yttrandet och översända det till kommunens revisorer.  
2. Översända revisionsrapport och yttrande till  
      kommunfullmäktige för kännedom.  
3. Uppdra åt förvaltningen att under 2022 återkomma med förslag på 

reviderad policy och tillhörande riktlinjer.  
4. Uppdra åt förvaltningen att inkludera inköp och upphandling i arbetet 

med internkontroll och ta fram en riskanalys som kan återrapporteras 
årligen. 

5. Uppdra åt förvaltningen att löpande återrapportera hur arbetet fortlöper 
och fokusera på de övergripande styrdokumenten samt att stärka 
utbildningen till berörda inom förvaltningen. 

Beslutet skickas till 
Ann-Charlotte Zackrisson, ekonomichef 
Anders Eklund, VD Leksandsbostäder AB 
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Rapport från KPMG – Granskning av upphandling och 
inköp 

Beskrivning av ärendet 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands 
kommun och lekmannarevisorerna i Leksandsbostäder AB granskat om 
kommunen och det kommunala bolaget har ändamålsenliga rutiner och 
efterlevnad av de regler som styr upphandling och inköp. 
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen och bolagsstyrelse till viss del följer lagen om offentlig 
upphandling samt interna styrande- och stödjande dokument. Bedömningen 
är att kommun och bolag inte har tillräckliga rutiner och intern kontroll 
avseende upphandling. Revisorernas bedömning är att kommunstyrelsen inte 
har fastställt tillräckliga styrande dokument avseende upphandling och 
inköp, och anser att gällande policy är alltför allmänt hållen och ger inte en 
tillräckligt tydlig styrning för upphandling och inköp så att den kan fungera 
som stöd för kommunens upphandlare och inköpare. Riktlinjer saknas vilket 
strider mot gällande lagstiftning.  
Det finns tydliggjort i delegeringsordning och attestlistor vilket ansvar och 
beloppsgränser som gäller för kommunens inköpare men revisorernas 
bedömning är att stödet till inköpare kan stärkas. Revisorerna anser även att 
uppdrag och ansvar för upphandlingsenheten bör tydliggöras i förhållande 
till verksamhetens inköpare. Revisionen konstaterar att kommunen 
dokumenterar och annonserar sina upphandlingar i enlighet med LOU, men 
bedömer att direktupphandlingar som strider mot LOU har genomförts. Det 
saknas rutiner för att förhindra att inköp sker över gränsvärdet för 
direktupphandling. Kommunen saknar även dokumenterade rutiner och 
systemstöd för avtalsuppföljning. Utifrån dessa iakttagelser gör revisorerna 
bedömningen att kommunen inte säkerställer en god följsamhet mot 
ramavtal. Revisorerna bedömer att rutiner och uppföljning för intern kontroll 
är bristfällig. 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna 
kommunstyrelsen att: 

 Revidera policy och fastställa riktlinjer så att dessa kan tydliggöra 
lagkrav i enlighet med LOU och det interna regelverk och 
förhållningssätt som ska gälla för kommunens inköpare 

 Säkerställ att attestlistor årligen uppdateras  
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 Upprätta rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av 
godkända leverantörer 

 Tydliggöra ansvarsfördelning mellan centrala upphandlare och 
inköpsansvariga i sektorerna gällande avtalshantering, uppföljning 
och efterlevnad av regelverk 

 Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer  

 Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar 
efterlevs 

 Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte 
direktupphandlingsgränsen överskrids för kommunens samlade inköp 
inom ett kontoslag 

 Säkerställa att de som genomför inköp och upphandlingar har 
tillräckliga kunskaper om lagar, interna regelverk och hur 
kommunens anskaffningsprocess fungerar  

 Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och 
avtalshantering som kan ligga till grund för kontrollområden i intern 
kontroll som återrapporteras till kommunstyrelsen minst en gång per 
år 

Avseende Leksandsbostäder är revisorernas bedömning att bolagsstyrelsen 
har tillsett att det finns styrande dokument i form av policy och riktlinjer som 
tydliggjort vad som ska gälla för inköp och upphandling inom bolaget. 
Revisorerna noterar att den av kommunfullmäktige beslutade policyn och 
den som bolagsstyrelsen fastställt som gällande för bolaget inte innehåller 
några motsättningar men att bolagets policy är något mer detaljerad.  
Bolagets inköpare får del av utbildning och till viss del har systemstöd för att 
genomföra upphandlingar och hantera avtal.  
Revisorerna bedömer att bolaget dokumenterar och annonserar sina 
upphandlingar i enlighet med LOU, men att direktupphandlingar har 
genomförts som strider mot LOU. En översiktlig analys, på leverantörsnivå, 
avseende genomförda inköp visar att inköp har genomförts utan att det finns 
avtal med leverantören vilket gör att bolaget brister i sin avtalstrohet. Det 
saknas därtill rutiner för att förhindra att inköp sker över gränsvärdet för 
direktupphandling. 
Även Leksandsbostäder saknar dokumenterade rutiner och systemstöd för 
avtalsuppföljning. Revisorerna har noterat att det till viss del sker en 
uppföljning av avtalsefterlevnad men att den inte är systematisk. Utifrån 
dessa iakttagelser gör revisorerna bedömningen att bolaget inte säkerställer 
en god följsamhet mot ramavtal. 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisorerna bolagsstyrelsen i 
Leksandsbostäder att: 

 Färdigställa och fastställa riktlinjen för hantering av avtal och 
upphandlingar 

 Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer 
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 Upprätta rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av 
godkända leverantörer 

 Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar 
efterlevs 

 Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte 
direktupphandlingsgränsen överskrids för bolagets samlade inköp 
inom ett kontoslag 

 Besluta om rutiner för avtalsuppföljning och informera ansvariga 
inköpare om ansvarsfördelning 

 Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och 
avtalshantering som kan ligga till grund för kontrollområden i intern 
kontroll som återrapporteras till kommunstyrelsen minst en gång per 
år 
 

Förvaltningens och Leksandsbostäders bedömning 
Förvaltningen och Leksandsbostäder delar i stort revisorernas bedömning.  
Samarbetet mellan kommunen och Leksandsbostäder fördjupas kontinuerligt 
och det finns därför flera fördelar med att ytterligare harmonisera riktlinjer 
och policy inom upphandling och inköp, även om Leksandsbostäder kommer 
ha behov av vissa verksamhetsspecifika anpassningar.  
Kommunen och Leksandsbostäder har idag ett brett behov av varor och 
tjänster. Så långt det är möjligt ska inköp ske från leverantörer där 
kommunen har avtal. Inom en rad områden sker dock inköp sällan och till ett 
lågt värde. Förvaltningens bedömning är att direktupphandlingar kommer 
behöva genomföras och mindre inköp även fortsättningsvis bör kunna ske 
utan avtal.  
Ett arbete pågår i kommunen med att ta fram riktlinjer och rutiner och för att  
systematisera kontrollen. Arbetsbelastningen på upphandlingsenheten har 
varit hög och enheten har även drabbats av sjukskrivningar och har nu en av 
två tjänster vakanta. Detta har försenat arbetet med riktlinjer och rutiner. Det 
pågår dock ett kontinuerligt utvecklingsarbete och ekonomiavdelningen har 
sedan i höstas tagit in konsultstöd för att stödja vid arbetstoppar för att ge 
utrymme för mer kontinuitet i utvecklingsarbetet inom upphandlings-
området. 
Kommunen och Leksandsbostäder har tagit fram en översiktlig plan för att 
utveckla upphandlings- och inköpsprocessen.  

1. Arbetet med att revidera policy och fastställa riktlinjer kommer 
påbörjas hösten 2021 och beräknas vara klart våren 2022. 
Riktlinjerna kommer tydliggöra ansvarsfördelningen. 

2. Arbetet med att se över internkontrollplanen inom förvaltningen har 
påbörjats och en process ska tas fram under 2022. Rutiner för 
uppdatering och kontroll av attestlistor kommer integreras i detta 
arbete. Inom upphandling och inköp har en manuell uppföljning av 
avtalsefterlevnad påbörjats. LBAB kommer också under hösten ta 
fram en liknande process. Förtydligande av rutiner och processer 
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gällande riskanalyser kommer arbetas fram och tillämpas från och 
med 2022.  

3. Behov och förutsättningar för ökat systemstöd för att stärka 
avtalsuppföljningen och säkra betalningar ska undersökas, där 
kostnader för licenser och förvaltning behöver vägas mot nyttan och 
tillgängliga resurser.  

4. Utbildningen och informationen till inköpsansvariga ska stärkas och 
ett nätverk av inköpsansvariga etableras för öka kunskapen och skapa 
bättre förutsättningar för uppföljning. 

5. Under våren 2021 går kommunens upphandlare en utbildning för 
erfarna upphandlare där certifieringen kommer uppdateras.  

6. En modell med regelbunden annonsering i TendSign för 
direktupphandlingar över 100.000 kr har initierats. I samband med 
detta kommer dokumentationskravet att tydliggöras.  

 
Ekonomiavdelningen är mycket hårt belastad under 2021 och arbetar 
systematiskt med att dokumentera rutiner och ta fram styrande riktlinjer 
inom en rad områden, samtidigt som en det operativa arbetet måste hanteras.  
 

 

Förslag till beslut  
1. Uppdra åt förvaltningen att under 2022 återkomma med förslag på 

reviderad policy och tillhörande riktlinjer. 
2. Uppdra åt förvaltningen att inkludera inköp och upphandling i arbetet 

med internkontroll och ta fram en riskanalys som kan återrapporteras 
årligen. 

3. Löpande återrapportera hur arbetet fortlöper och fokusera på de 
övergripande styrdokumenten samt att stärka utbildningen till 
berörda inom förvaltningen.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-05-31 
Revisionsrapport från KPMG Granskning av inköp och upphandling daterad 
2021-03-25 
Missiv revisionsrapport daterat 2021-03-24 
Beslut gällande detta dokument taget i Leksandsbostäders styrelse daterat 
21-06-15 
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Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Ekonomiavdelningen 
Leksandsbostäder 
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Leksands kommun 
Revisorerna 2021-03-24 

Till: 
Kommunfullmäktiges presidium

För kännedom: 
Kommunstyrelsen 

Granskning av upphandling och inköp 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun och lekmannarevisorerna i 
Leksandbostäder AB har KPMG genomfört en granskning om kommunen och det kommunala 
bolaget har ändamålsenliga rutiner och efterlevnad av de regler som styr upphandling och inköp. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och bolags
styrelse till viss del följer lagen om offentlig upphandling samt interna styrande- och stödjande 
dokument. Vår bedömning är dock att kommun och bolag inte har tillräckliga rutiner och intern 
kontroll avseende upphandling. 

Avseende Leksands kommun är vår bedömning att kommunstyrelsen inte har fastställt tillräckliga 
styrande dokument avseende upphandling och inköp. Vi anser att gällande policy är alltför all
mänt hållen och ger inte en tillräckligt tydlig styrning för upphandling och inköp så att den kan 
fungera som stöd för kommunens upphandlare och inköpare. Riktlinjer saknas vilket strider mot 
gällande lagstiftning. Det finns tydliggjort i delegeringsordning och attestlistor vilket ansvar och 
beloppsgränser som gäller för kommunens inköpare men vår bedömning är att stödet till inköpare 
kan stärkas. Vi anser därtill att uppdrag och ansvar för upphandlingsenheten bör tydliggöras i för
hållande till verksamhetens inköpare. 

Vår bedömning är att kommunen dokumenterar och annonserar sina upphandlingar i enlighet 
med LOU. Vår bedömning är att direktupphandlingar som strider mot LOU har genomförts. En 
översiktlig analys, på leverantörsnivå, avseende genomförda inköp visar att inköp har genomförts 
utan att det finns avtal med leverantören vilket gör att kommunen brister i sin avtalstrohet. Det 
saknas därtill rutiner för att förhindra att inköp sker över gränsvärdet för direktupphandling. 

Vår bedömning är att det saknas dokumenterade rutiner och systemstöd för avtalsuppföljning. Vi 
har heller inte noterat någon systematisk uppföljning av avtalsefterlevnad inom kommunen. Uti
från dessa iakttagelser gör vi bedömningen att kommunen inte säkerställer en god följsamhet mot 
ramavtal. 

Internkontroll plan för 2020 saknas. Den senast beslutade internkontrollplanen avser 2017. Planen 
innehåller identifierade risker avseende upphandling, inköp och avtal men kontroller har inte full
följts. Vår bedömning är därför att rutiner och uppföljning för intern kontroll är bristfällig. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 
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— Revidera policy och fastställa riktlinjer så att dessa kan tydliggöra lagkrav i enlighet med 
LOU och det interna regelverk och förhållningssätt som ska gälla för kommunens inkö-
pare 

— Säkerställa att attestlistor årligen uppdateras 
— Upprätta rutiner och kontroller for att säkerställa att inköp görs av godkända leverantörer 
— Tydliggöra ansvarsfördelning mellan centrala upphandlare och inköpsansvariga i sek-

torerna gällande avtalshantering, uppföljning och efterlevnad av regelverk 
— Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer 
— Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar efterlevs 
— Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte direktupphandlingsgrän-

sen överskrids för kommunens samlade inköp inom ett kontoslag 
— Säkerställa att de som genomför inköp och upphandlingar har tillräckliga kunskaper om 

lagar, interna regelverk och hur kommunens anskaffningsprocess fungerar 
— Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och avtalshantering som kan ligga 

till grund för kontrollområden i intern kontroll som återrapporteras till kommunstyrelsen 
minst en gång per år 

Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in ett yttrande avse-
ende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten till full-
mäktiges sammanträde den 20 september 2021. 

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. 

De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 
Kerstin Furöstam 
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Leksands kommun 
Revisorerna 2021-03-24 

Till: 

Kommunfullmäktiges presidium

För kännedom: 

Styrelsen för Leksandbostäder AB 

Granskning av upphandling och inköp 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun och lekmannarevisorerna i 
Leksandbostäder AB har KPMG granskat om kommunen och det kommunala bolaget har ända
målsenliga rutiner och efterlevnad av de regler som styr upphandling och inköp. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och bolags
styrelse till viss del följer lagen om offentlig upphandling samt interna styrande- och stödjande 
dokument. Vår bedömning är dock att kommun och bolag inte har tillräckliga rutiner och intern 
kontroll avseende upphandling. 

Avseende Leksands bostäder är vår bedömning att bo lagsstyrelsen har tillsett att det finns sty
rande dokument i form av policy och riktlinjer som tydliggjort vad som ska gälla för inköp och 
upphandling inom bolaget. Vi noterar att den av kommunfullmäktige beslutade policyn och den 
som bolagsstyrelsen fastställt som gällande för bolaget inte innehåller några motsättningar men 
att bolagets policy är något mer detaljerad. 

Vi har i granskningen tagit del av tydliggjord delegeringsordning och attestlistor för det ansvar 
och beloppsgränser som gäller för bolagets inköpare. Vår bedömning är att bolagets inköpare får 
del av utbildning och till viss del har systemstöd för att genomföra upphandlingar och hantera av
tal. 

Vår bedömning är att bolaget dokumenterar och annonserar sina upphandlingar i enlighet med 
LOU. Vår bedömning är att direktupphandlingar som strider mot LOU har genomförts. En över
siktlig analys, på leverantörsnivå, avseende genomförda inköp visar att inköp har genomförts 
utan att det finns avtal med leverantören vilket gör att bolaget brister i sin avtalstrohet. Det saknas 
därtill rutiner för att förhindra att inköp sker över gränsvärdet för direktupphandling. 

Vår bedömning är att det saknas dokumenterade rutiner och systemstöd för avtalsuppföljning. Vi 
har noterat att det till viss del sker en uppföljning av avtalsefterlevnad men att den inte är syste
matisk. Utifrån dessa iakttagelser gör vi bedömningen att bolaget inte säkerställer en god följsam
het mot ramavtal. 

Internkontrollplan för 2019 och 2020 saknas vilket vi anser är en brist. Enligt kommunallagen ska 
kommunstyrelsen utvärdera det samlade systemet för intern kontroll. Den utvärderingen kan inte 
göras när bolaget inte har rutiner och processer för intern kontroll och rapporterar till kommun
styrelsen. 
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Alf rhlii 
Lekmannarevisor 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi bolagsstyrelsen i Leksandsbostäder att: 

— Färdigställa och fastställa riktlinjen för hantering av avtal och upphandlingar 
- Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer 
— Upprätta rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av godkända leverantörer 
- Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar efterlevs 
- Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte direktupphandlingsgrän-

sen överskrids för bolagets samlade inköp inom ett kontoslag 
- Besluta om rutiner för avtalsuppföljning och informera ansvariga inköpare om ansvarsför-

delning 
— Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och avtalshantering som kan ligga 

till grund för kontrollområden i intern kontroll som återrapporteras till kommunstyrelsen 
minst en gång per år 

Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från styrelsen för Leksandsbostäder AB begära in ett 
yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrap-
porten till fullmäktiges sammanträde den 20 september 2021. 

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom. 

Lars Melin Ingemar Wiborgh 
Lekmannarevisor Lekmannarevisor 
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1 Sammanfattning 
Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun och 
lekmannarevisorerna i Leksandsbostäder AB granskat om kommunen och det 
kommunala bolaget har ändamålsenliga rutiner och efterlevnad av de regler som styr 
upphandling och inköp.  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen 
och bolagsstyrelse till viss del följer lagen om offentlig upphandling samt interna 
styrande- och stödjande dokument. Vår bedömning är att kommun och bolag inte har 
tillräckliga rutiner och intern kontroll avseende upphandling.  
Avseende Leksands kommun är vår bedömning att kommunstyrelsen inte har fastställt 
tillräckliga styrande dokument avseende upphandling och inköp. Vi anser att gällande 
policy är alltför allmänt hållen och ger inte en tillräckligt tydlig styrning för upphandling 
och inköp så att den kan fungera som stöd för kommunens upphandlare och inköpare. 
Riktlinjer saknas vilket strider mot gällande lagstiftning. Det finns tydliggjort i 
delegeringsordning och attestlistor vilket ansvar och beloppsgränser som gäller för 
kommunens inköpare men vår bedömning är att stödet till inköpare kan stärkas. Vi 
anser därtill att uppdrag och ansvar för upphandlingsenheten bör tydliggöras i 
förhållande till verksamhetens inköpare.  
Vår bedömning är att kommunen dokumenterar och annonserar sina upphandlingar i 
enlighet med LOU. Vår bedömning är att direktupphandlingar som strider mot LOU har 
genomförts. En översiktlig analys, på leverantörsnivå, avseende genomförda inköp 
visar att inköp har genomförts utan att det finns avtal med leverantören vilket gör att 
kommunen brister i sin avtalstrohet. Det saknas därtill rutiner för att förhindra att inköp 
sker över gränsvärdet för direktupphandling. 
Vår bedömning är att det saknas dokumenterade rutiner och systemstöd för 
avtalsuppföljning. Vi har heller inte noterat någon systematisk uppföljning av 
avtalsefterlevnad inom kommunen. Utifrån dessa iakttagelser gör vi bedömningen att 
kommunen inte säkerställer en god följsamhet mot ramavtal.  
Internkontrollplan för 2020 saknas. Den senast beslutade internkontrollplanen avser 
2017. Planen innehåller identifierade risker avseende upphandling, inköp och avtal 
men kontroller har inte fullföljts. Vår bedömning är därför att rutiner och uppföljning för 
intern kontroll är bristfällig.    
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Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Revidera policy och fastställa riktlinjer så att dessa kan tydliggöra lagkrav i 
enlighet med LOU och det interna regelverk och förhållningssätt som ska gälla 
för kommunens inköpare 

 Säkerställ att attestlistor årligen uppdateras  
 Upprätta rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av godkända 

leverantörer 
 Tydliggöra ansvarsfördelning mellan centrala upphandlare och inköpsansvariga 

i sektorerna gällande avtalshantering, uppföljning och efterlevnad av regelverk 
 Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer  
 Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar efterlevs 
 Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte 

direktupphandlingsgränsen överskrids för kommunens samlade inköp inom ett 
kontoslag 

 Säkerställa att de som genomför inköp och upphandlingar har tillräckliga 
kunskaper om lagar, interna regelverk och hur kommunens 
anskaffningsprocess fungerar  

 Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och avtalshantering som 
kan ligga till grund för kontrollområden i intern kontroll som återrapporteras till 
kommunstyrelsen minst en gång per år 

 
Avseende Leksandsbostäder är vår bedömning att bolagsstyrelsen har tillsett att det 
finns styrande dokument i form av policy och riktlinjer som tydliggjort vad som ska gälla 
för inköp och upphandling inom bolaget. Vi noterar att den av kommunfullmäktige 
beslutade policyn och den som bolagsstyrelsen fastställt som gällande för bolaget inte 
innehåller några motsättningar men att bolagets policy är något mer detaljerad.  
Vi har i granskningen tagit del av tydliggjord delegeringsordning och attestlistor för det 
ansvar och beloppsgränser som gäller för bolagets inköpare. Vår bedömning är att 
bolagets inköpare får del av utbildning och till viss del har systemstöd för att genomföra 
upphandlingar och hantera avtal.  
Vår bedömning är att bolaget dokumenterar och annonserar sina upphandlingar i 
enlighet med LOU. Vår bedömning är att direktupphandlingar har genomförts som 
strider mot LOU. En översiktlig analys, på leverantörsnivå, avseende genomförda inköp 
visar att inköp har genomförts utan att det finns avtal med leverantören vilket gör att 
bolaget brister i sin avtalstrohet. Det saknas därtill rutiner för att förhindra att inköp sker 
över gränsvärdet för direktupphandling. 
Vår bedömning är att det saknas dokumenterade rutiner och systemstöd för 
avtalsuppföljning. Vi har noterat att det till viss del sker en uppföljning av 
avtalsefterlevnad men att den inte är systematisk. Utifrån dessa iakttagelser gör vi 
bedömningen att bolaget inte säkerställer en god följsamhet mot ramavtal.  
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Internkontrollplan för 2019 och 2020 saknas vilket vi anser är en brist. Enligt 
kommunallagen ska kommunstyrelsen utvärdera det samlade systemet för intern 
kontroll. Den utvärderingen kan inte göras när bolaget inte har rutiner och processer för 
intern kontroll och rapporterar till kommunstyrelsen. 
 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi bolagsstyrelsen i 
Leksandsbostäder att: 

 Färdigställa och fastställa riktlinjen för hantering av avtal och upphandlingar 
 Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer 
 Upprätta rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av godkända 

leverantörer 
 Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar efterlevs 
 Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte 

direktupphandlingsgränsen överskrids för bolagets samlade inköp inom ett 
kontoslag 

 Besluta om rutiner för avtalsuppföljning och informera ansvariga inköpare om 
ansvarsfördelning 

 Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och avtalshantering som 
kan ligga till grund för kontrollområden i intern kontroll som återrapporteras till 
kommunstyrelsen minst en gång per år 
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2 Bakgrund 
Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun och lekmannarevisorerna 
i Leksandsbostäder AB fått i uppdrag att granska om kommunen och det kommunala 
bolaget har ändamålsenliga rutiner och efterlevnad av de regler som styr upphandling 
och inköp.  
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 
verksamhet. Lagen kräver öppenhet och transparens i upphandlingsförfarandet. Den 
tydliggör även att offentlig verksamhet vid upphandling ska behandla leverantörer på 
ett konkurrensfrämjande, likvärdigt och icke-diskriminerande sätt.  
Kommunen och dess bolag upphandlar årligen varor och tjänster till stora belopp. Det 
är därför viktigt att upphandlingar genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och 
med ändamålsenliga rutiner. Därtill är det väsentligt att inköp sker från de avtalade 
leverantörerna och att det finns rutiner för att säkerställa att så sker.  
Revisorerna har med utgångspunkt i genomförd riskanalys för 2020 beslutat att 
genomföra en granskning av upphandling, inköp och avtalshantering för kommunen 
och det kommunala bolaget Leksandsbostäder AB. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelse och bolagsstyrelse 
följer lagen om offentlig upphandling samt interna styrande- och stödjande dokument. 
Vidare har syftet varit att bedöma om ansvariga har tillräckliga rutiner och intern 
kontroll avseende upphandling.  
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:  

 Finns policys, rutiner och riktlinjer vad gäller upphandling och inköp?  
 Hur säkerställs efterlevnaden av beslutade styrdokument?  
 Genomförs och dokumenteras annonserade upphandlingar enligt LOU och 

kommunens styrande regelverk?  
 Genomförs direktupphandlingar enligt LOU:s och kommunens styrande 

regelverk, inklusive dokumentationskrav för direktupphandlingar?  
 Har kommunen och bolaget rutiner och processer för att säkerställa att gränsen 

för direktupphandling inte överskrids?  
 Har upphandlare samt inköpare/beställare tillgång till relevant stöd, information 

och verktyg och är de rätt utbildade för att uppfylla sina uppdrag?  
 Säkerställer kommunen och bolaget en god följsamhet mot ramavtal?  
 Vilka rutiner finns för att följa upp avtalstrohet?  
 Hur sker kontroll av avtalsefterlevnad och eventuell avvikelserapportering?  
 Har det funnits interkontrollmoment i 2019 års internkontrollplan omfattande 

upphandling och inköp? Har de interkontrollåtgärder som i så fall varit kopplade 
till dessa utförts? Vad har rapporterats och åtgärdats?  
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Granskningen har omfattat kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen i Leksandsbostäder 
AB och upphandlingar och inköp genomförda 2020. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

 Lagen om offentlig upphandling 

 Kommunens upphandlingspolicy och interna styrdokument 

 Konkurrensverkets rekommendationer 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och översiktlig genomgång av 
genomförda direktupphandlingar.  
Dokument som har granskats: 
Leksands kommun 

 Inköps- och upphandlingspolicy (KF 2019-04-08, § 18) 

 Riktlinjer direktupphandling (utkast) 

 Riktlinjer för upphandling (utkast) 

 Delegeringsordning för Kommunstyrelsen (KS 2021-01-25, § 15) 

 Attestlista samhällsutveckling (2020), finansförvaltning (2019), politik (2019), 
verksamhetsstöd (2021), utbildning (2021), förvaltningsledning (2021) och 
sociala (2021) 

 Avtalsdatabas TendSign 

 Internkontrollplan verksamhetsstöd (daterad 2017) 

 Reglemente och handledning för internkontroll (KF 2018-10-16, § 11) 

 Leverantörsfakturor från ett urval av leverantör 
 
Leksandsbostäder AB 

 Attest- och beställningsinstruktion (Styrelsen 2020-12-11) 

 Förteckning över attest- och beställningsrätt (ej daterad) 

 Delegationsordning (Styrelsen 2020-12-11) 

 Riktlinjer för hantering av avtal och upphandlingar (utkast) 

 Upphandlingspolicy (Styrelsen 2014-12-12) 

 Verksamhetsplan Företagsövergripande (Styrelsen 2020-12-11) 
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 Verksamhetsplan Fastighet (Styrelsen 2020-12-11) 

 Verksamhetsplan Gata/Park (Styrelsen 2020-12-11) 

 Avtalsdatabas TendSign 

 Dokumentation av direktupphandlingar 
 
Intervjuer har genomförts med berörda tjänstepersoner: 

 Ekonomichef Leksands kommun 
 Upphandlare Leksands kommun 
 Gatuchef och vice VD Leksandsbostäder AB 

 
Skriftliga frågor har besvarats av följande tjänstepersoner: 

 Sektorchef verksamhetsstöd Leksands kommun 
 Sektorchef samhällsutveckling Leksands kommun 
 Socialchef 
 Utbildningschef 

 
Rapporten har erbjudits att faktagranskas av samtliga intervjupersoner.  
 
Granskningen har genomförts av Jenny Thörn, kommunal revisor och Marita 
Castenhag, certifierad kommunal revisor. Nils Nordqvist har deltagit i granskningen 
som kvalitetssäkrare i sin roll som kundansvarig i Leksands kommun.   
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3 Resultat av granskningen Leksands kommun 
3.1 Styrande dokument 

3.1.1 Iakttagelser 
Det finns en beslutad ”Inköps- och upphandlingspolicy”1 som gäller för alla kommunens 
verksamhetsområden och i tillämpliga delar omfattas även bolag. Av policyn framgår 
att de styrande dokumenten ”Riktlinjer upphandling”2 samt ”Riktlinjer 
direktupphandling” gäller för upphandlingsverksamheten i Leksands kommun. Vid 
intervjuer har det framkommit att riktlinjerna endast finns i utkastform trots att de nämns 
i policyn och diarienummer anges.  
I policyn framgår att all upphandling, avrop samt inköp i Leksands kommun ska ske i 
enlighet med lagen (SFS 2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), samt övrig för 
området relevant lagstiftning. 
Leksands kommuns inköp ska enligt policydokumentet präglas av effektivitet, 
kompetens och samverkan där hållbar utveckling är målet. All inköpsverksamhet ska 
bygga på objektivitet, affärsmässighet, ansvarstagande samt mångfald och konkurrens. 
Därtill finns beskrivningar av kommunens affärsetik vilket innebär: 

 att allt agerande kring kommunens upphandlingar ska följa relevanta lagar och 
regler  

 att vårt förhållande till leverantörer ska vara professionellt och opartiskt  

 att samtliga anbudsgivare ges samma möjligheter och förutsättningar under hela 
upphandlingsprocessen  

 att ovidkommande hänsyn inte i något fall bestämmer val av leverantör  

 att vara väl medveten om samt agera utifrån Leksands kommuns riktlinjer om mutor 
och bestickning  

 att avstå från att handlägga en upphandling eller annat upphandlingsärende där en 
jävssituation riskerar uppstå  

 att mutor alltid ska avvisas (se kommunens policy gällande mutor och bestickning)  
 
Intervjupersoner beskriver att kommunen inte har någon struktur för att göra de 
styrande dokumenten kända i organisationen men att de finns att ta del av på 
intranätet. Där finns särskilda informationssidor med stöd till verksamheten över hur de 
ska göra inköp och upphandlingar. I intervjuer beskrivs det att informationen på sidan i 
stort utgår från riktlinjerna som ska fastställas och att informationen på sidan används 
till stor del. Det sker inte någon systematisk uppföljning av att styrande dokument är 
kända av kommunens inköpare för att säkerställa efterlevnad av dessa. Vidare anges 

 
1Antagen av kommunfullmäktige den 2019-04-08, § 18. 
2 Dnr: 2018/943 
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att upphandlingsenheten, i de fall de deltar i verksamhetens arbete med anskaffning, 
informerar om gällande regelverk. 

3.1.2 Bedömning 
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte har fastställt tillräckliga styrande dokument 
avseende upphandling och inköp. Vi anser att gällande policy är alltför allmänt hållen 
och inte ger en tillräckligt tydlig styrning för upphandling och inköp. Därmed utgör den 
inte ett tillräckligt stöd för kommunens upphandlare och inköpare. 
Riktlinjer saknas vilket strider mot gällande lagstiftning. Enligt Lag (2016:1145) om 
offentlig upphandling ska den upphandlande myndigheten besluta om riktlinjer för 
användning av direktupphandling. Vi noterar att det lagkrav som finns för 
upphandlande myndigheter att dokumentera genomförandet av en upphandling om 
inköpsvärde överstiger 100 000 kronor inte finns dokumenterat i policyn. 
Vår bedömning är att kommunen inte har säkerställt att de styrande dokumenten är 
kända och att de efterlevs av kommunens inköpare. Det saknas rutiner för att följa upp 
efterlevnaden.    
Vi vill därtill uppmärksamma om att det i Inköps- och upphandlingspolicyn finns en 
felhänvisning till gällande lagstiftning. Policyn hänvisar till SFS 2016:1145. Korrekt 
angivelse ska vara Lag (2016:1145) om offentlig upphandling. 

3.2 Ansvariga för inköp och upphandling 

3.2.1 Iakttagelser 
Kommunen har två upphandlare till stöd och hjälp i upphandlingsfrågor. Den ena av 
upphandlarna är certifierad och den andre är certifierad inköpare. Dock framgår vid 
intervjuer att certifieringar behöver förnyas. Enligt uppgift saknar upphandlarna 
arbetsbeskrivning och upphandlingsenhetens uppdrag är inte tydligt definierat.  
I intervjuer beskriver upphandlare att de deltar i ramavtalsupphandlingar och 
annonserade upphandlingar enligt LOU men att övriga inköp sker av verksamheterna 
som själva bär ansvar för efterlevnad av lagkrav och regler samt att inköp sker i 
enlighet med fastställd delegationsordning. Det beskrivs i intervjuer att det kan uppstå 
diskussioner mellan önskemål och behov hos inköpare och hur dessa ska göras enligt 
de regler som upphandlarna anser att de måste förhålla sig till. 
Av delegeringsordningen framgår i allmänna ordalag vad som gäller inom upphandling. 
För varje verksamhet har också upprättats attestlistor som anger vilka beloppsgränser 
som är fastställda. För två verksamheter (politik och finansförvaltning) är dessa inte 
reviderade för år 2021. 
Vid intervjuer och i svar på skriftliga frågor framgår att det i de flesta fall är chefer med 
budgetansvar på olika nivåer som är involverade i inköp och upphandlingar. Det 
förekommer också att administrativ personal gör inköp. Det har inte genomförts någon 
kommunövergripande utbildning till verksamhetens inköpare och det upplevs finnas 
behov av utbildningar inom upphandlingsområdet.  
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Sedan kommunen började använda TendSign anges att det löpande skett en positiv 
utveckling i nyttjande av systemstöd för upphandlingar. Det har även identifierats ett 
behov av att implementera systemstöd för löpande inköp. Ett arbete påbörjades, enligt 
uppgift, för ett antal år sedan men fick sedan läggas på is av både ekonomiska skäl 
och på grund av resursbrist.  

3.2.2 Bedömning 
Det finns tydliggjort i delegeringsordning och attestlistor vilket ansvar och 
beloppsgränser som gäller för kommunens inköpare. I övrigt är vår bedömning att  
stödet till inköpare kan stärkas genom att: 

 Förtydliga styrdokument och riktlinjer 

 Tydliggöra upphandlingsenhetens uppdrag 

 Tillhandahålla bättre lathundar och blanketter 

 Tillhandahålla internutbildning till de som genomför inköp 

3.3 Anskaffningsprocessen 

3.3.1 Iakttagelser 
Anskaffning av varor och tjänster kan ske på olika sätt. Kommunen kan ha ramavtal 
med leverantörer där avrop kan göras löpande, anskaffning genom annonserade 
upphandlingar i enlighet med LOU/LUF eller genom direktupphandling. Vid 
direktupphandling över 100 000 kronor finns ett lagkrav om att dessa ska 
dokumenteras.  
Policyn anger att alla upphandlingar ska följa relevanta lagar och regler. Som vi 
beskrivit tidigare så saknas riktlinjer för upphandling och direktupphandling. Det finns 
därför inga ytterligare interna beslut för kommunens anskaffningsprocess gällande 
exempelvis beloppsgränser för dokumentationsplikt eller hur konkurrensutsättning bör 
ske. På kommunens intranät finns samlad information om upphandling, inköp och avtal 
samt ”frågor & svar” inom upphandlingsområdet. Detta syftar till att utgöra ett stöd för 
verksamheterna. På sidorna finns länkar till avtalsdatabas och avtalsdiariet.  
Intervjupersoner beskriver att alla annonserade upphandlingar över 
direktupphandlingsgränsen dokumenteras och annonseras i upphandlingssystemet 
TendSign. Systemet används både som upphandlingsstöd och som avtalsdatabas. I 
samtliga ramavtalsupphandlingar och upphandlingar över direktupphandlingsgränsen 
deltar någon av kommunens centralt anställda upphandlare.  
När avtal tecknats i upphandlingar återfinns avtal och kompletterande information som 
tillhör avtalen i avtalsdatabasen. Den kompletterande informationen är exempelvis att 
det är ett ramavtal och hur avrop från dessa ska gå till, giltighetstid, kontaktperson mm. 
Avtalsdatabasen finns tillgänglig via kommunens hemsida och vid en översiktlig 
genomgång noterar vi att upphandlingar och tillhörande avtal finns registrerade och att 
kontaktperson är upphandlare på upphandlingsenheten.  

103



 

 11 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Leksands kommun och Leksandsbostäder AB 
 Granskning av upphandling och inköp 
 
 2021-03-24 

Direktupphandling kan endast genomföras om det inte finns ett befintligt ramavtal för 
varan eller tjänsten. Annars föreligger risk för avtalsbrott. Vid intervjuer har det 
framkommit att alla upphandlingar dokumenteras i avtalsdiariet Evolution.  
I intervjuer och av de skriftliga svar vi erhållit framgår att kommunens upphandlare i 
olika grad kontaktas för råd och stöd i samband med direktupphandling. I vissa 
direktupphandlingar sköter de annonsering, svarar på frågor och administrerar 
upphandlingar i upphandlingssystemet. När inte upphandlarna deltar i 
direktupphandlingar har det upplevts svårt att ha kontroll på avtalen. Detta då det 
saknas en rutin för att dokumentation av direktupphandlingar ska skickas in till 
upphandlingsenheten för registrering i TendSign. Det finns därför ett okänt antal avtal i 
pappersform där det är oklart hur dessa förvaras eller om det sker någon bevakning av 
giltighetstid mm.  
Vid de tillfällen som verksamheten rådfrågar kommunens upphandlare informerar de 
muntligen om kravet på dokumentation av direktupphandlingar överstigande 100 000 
kronor. Hänvisning görs då till att detta ska göras på blankett framtagen av 
Konkurrensverket. Ansvaret för direktupphandling återfinns hos den verksamhet som 
har behov av anskaffning.  
Det finns inte dokumenterade rutiner och processer för att säkerställa att gränsen för 
direktupphandling inte överskrids.  
Det sker inga kontroller av leverantörer vid beställningstillfället, utan först när en 
leverantörsfaktura har inkommit och leverantören läggs upp i leverantörsregistret (om 
det är en ny leverantör). Det saknas även en e-handelslösning för beställningar från 
avtalade leverantörer.   
Granskningen har genomfört en analys av leverantörsregistret. Leverantörer där det 
samlade inköpsvärdet år 2020 översteg 1 mkr valdes ut. Därefter kontrollerades vilka 
leverantörer som kommunen har ett avtal med och om dessa fanns registrerade i 
avtalsdatabasen. Vid genomgång av de leverantörer som inte fanns registrerade i 
avtalsdatabasen noterade vi att: 

 Samtliga avtal inte finns inlagda i avtalsdatabasen 
 Inköp har genomförts hos leverantörer där avtal finns men inte för den tjänst 

eller vara som inköpts 
 Inköp förekommer överstigande beloppsgränsen för direktupphandling hos 

lokala leverantörer på orten där avtal inte finns. Detta trots att det finns gällande 
avtal hos annan leverantör 

3.3.2 Bedömning 
Vår bedömning är att kommunen dokumenterar och annonserar sina upphandlingar i 
enlighet med LOU. Upphandlingar har genomförts av certifierad upphandlare eller 
inköpare för att säkerställa att regelverket enligt LOU följs. Ett upphandlingssystem 
finns som stöd i anskaffningsprocessen. Systemet utgör även kommunens 
avtalsdatabas, vilket vi anser utgör en kvalitetssäkring av att kommunens 
anskaffningsprocess vid annonserade upphandlingar sker i enlighet med LOU. 
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Vår bedömning är att direktupphandlingar har skett som strider mot LOU. En översiktlig 
analys, på leverantörsnivå, avseende genomförda inköp visar att inköp har genomförts 
utan att det finns avtal med leverantören. Vi noterar vidare att lagkravet kring 
dokumentation för direktupphandlingar inte följs fullt ut. Att köpa stora volymer från 
lokala leverantörer där avtal inte finns, trots att avtal finns hos annan leverantör, gör att 
kommunen brister i sin avtalstrohet. Det saknas rutiner för att förhindra att inköp sker 
över gränsvärdet för direktupphandling. Vi anser därtill att det även för mindre inköp 
finns ett förtroendekapital att värna om för kommunen. 
Vi noterar att det saknas rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av 
godkända3 leverantörer och av leverantörer som kommunen har avtal med. Det är 
upphandlande myndighet som bär ansvaret för att de undantag som görs från 
upphandlingsreglerna följer regelverk för LOU/LUF. Annars löper kommunen risk för 
både förtroendeskada och ekonomisk skada.  

3.4 Uppföljning 

3.4.1 Iakttagelser 
Då systemstöd saknas för inköp är uppföljning av avtalstrohet en manuell och 
tidsödande process enligt uppgift. Vid intervjuer har det också framkommit att detta inte 
är en uppgift som efterfrågas av politiken varpå den prioriteras lågt. Enligt uppgift tar 
ekonomifunktionen då och då fram listor över leverantörer där större inköp har gjorts 
och genomför en kontroll av om avtal finns med dessa leverantörer. I kommunen görs 
idag inga kortköp utan allt ska faktureras kommunen för att möjliggöra bättre kontroll. 
Det saknas internkontrollplan för 2019. Vi har i granskningen tagit del av 
internkontrollplan för verksamhetsstöd från 20174 I den finns fyra kontrollområden som 
härrör till inköp, upphandling och attest. Dessa är inköp/attest, tecknande av kontrakt, 
direktupphandling och kontroll av ramavtalstrohet (se bilaga A). Dessa kontroller har 
inte fullföljts. I intervjuer beskrivs orsaken vara resursbrist.  
I Leksands kommun finns ett reglemente och handledning5 för intern kontroll. Där 
framgår att utskott och nämnder har ansvar att inom sitt respektive 
verksamhetsområde: 

- Löpande utvärdera och följa upp det interna kontrollsystemet via 
sektorsplaner. 

- Utvärdera och följa upp gjorda riskbedömningar. 
- Ta del av och utvärdera resultatet av granskningen av den interna 

kontrollen. 
- Rapportera resultatet till Kommunstyrelsen.  

 

 
3 till exempel att leverantören är godkänd för F-skatt. 
4 Fastställd av kommunstyrelsen 2017-01-30 § 18 
5 Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-16, § 11 
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Kommunstyrelsen har ansvar att: 
- Utvärdera det samlade systemet för internkontroll med utgångspunkt från 

utskott/nämnds rapport samt kvalitetsgruppens rapporter. 
- Vid behov föreslå förbättringar. 
- Hålla sig informerad om den interna kontrollen i bolagen. 
- Lämna rapport till kommunfullmäktige samt kommunens revisorer i 

samband med upprättande av årsredovisning som en del av underlag för 
att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig. 

- Redovisa resultatet av genomförd tillsyn och i förekommande fall 
åtgärder för förbättringar. 

Ovan nämns kommunstyrelsens ansvar avseende intern kontroll. Granskningen har 
inte erhållit någon information eller dokumentation som tyder på att kommunstyrelsen 
har tagit sitt ansvar avseende intern kontroll. Varken inom kommunen eller inom 
kommunkoncernen. 

3.4.2 Bedömning 
Vår bedömning är att det saknas dokumenterade rutiner och systemstöd för 
avtalsuppföljning. Vi har heller inte noterat någon systematisk uppföljning av 
avtalsefterlevnad inom kommunen. Utifrån dessa iakttagelser gör vi bedömningen att 
kommunen inte säkerställer en god följsamhet mot ramavtal. 
Internkontrollplan för 2019 saknas. Den senast beslutade internkontrollplanen avser 
2017. Planen innehåller identifierade risker avseende upphandling, inköp och avtal 
men kontroller har inte fullföljts vilket vi anser är en brist i den interna kontrollen. Enligt 
kommunallagen ska kommunstyrelsen utvärdera det samlade systemet för intern 
kontroll. Den utvärderingen kan inte göras när nämnder och styrelse inte har rutiner 
och processer för intern kontroll och inte årligen rapporterar till kommunstyrelsen. 
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4 Resultat av granskningen Leksandsbostäder AB 
4.1 Styrande dokument 

4.1.1 Iakttagelser 
Leksands kommun har en beslutad ”Inköps- och upphandlingspolicy”6 som gäller för 
alla kommunens verksamhetsområden och i tillämpliga delar även anges omfatta 
bolag. Av policyn framgår att de styrande dokumenten ”Riktlinjer upphandling”7 samt 
”Riktlinjer direktupphandling”8 gäller för upphandlingsverksamheten i Leksands 
kommun. Riktlinjer saknas dock.  
Styrelsen för Leksandsbostäder AB (hädanefter kallat bolaget) har i december 2014 
fastställt en egen upphandlingspolicy för bolaget. Policyns huvudrubriker är syfte, god 
affärsetik, delegationsordning och principer. Dessutom innehåller den riktlinjer för 
direktupphandling där det tydliggörs att konkurrensutsättning ska ske, vilka krav som 
ställs på dokumentation och var avtal ska arkiveras. En mall för dokumentation av 
direktupphandlingar finns också framtagen för bolaget som utgår från 
konkurrensverkets mall.  
Bolaget avser att ta fram en riktlinje för hantering av avtal men den är inte färdigställd 
och vi har tagit del av ett utkast. Det finns en aktuell delegationsordning och en attest- 
och beställningsinstruktion som innehåller beloppsgränser. 
I intervjuer framkommer att bolagets samlade styrande dokument lagras i en specifik 
kanal i Teams som heter Styrande dokument. Alla medarbetare har tillgång till kanalen 
och kan därigenom se vilka dokument som gäller för verksamheten. Det beskrivs 
vidare att nya styrdokument som beslutas gås igenom med alla i verksamheten.  
Det sker enligt uppgift i intervjuer inte någon direkt uppföljning över hur kända de 
styrande dokumenten är i bolaget. 

4.1.2 Bedömning 
Vår bedömning är att bolagsstyrelsen har tillsett att det finns styrande dokument i form 
av policy och riktlinjer som tydliggjort vad som ska gälla för inköp och upphandling 
inom bolaget. Vi noterar att den av kommunfullmäktige beslutade policyn och den som 
bolagsstyrelsen fastställt som gällande för bolaget inte innehåller några motsättningar 
men att bolagets policy är något mer detaljerad.  
Riktlinjer för direktupphandling ingår i bolagets policydokument och det finns angivet 
när direktupphandling får ske och att inköp ska konkurrensutsättas. Kravet på 
dokumentation finns angivet och vi noterar att bolaget inte har fattat något internt beslut 
över när dokumentationsplikten inträder utan det följer lagkravet i enlighet med LOU.  
Vi noterar att det finns aktuell delegationsordning och aktuell attest- och 
beställningsinstruktion. Vi rekommenderar dock att riktlinjen för hantering av avtal och 

 
6Antagen av kommunfullmäktige den 2019-04-08, § 18. 
7 Dnr: 2018/943 
8 Dnr: 2018/944 
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upphandlingar färdigställs och kommuniceras i verksamheten då den ytterligare kan 
bidra till att tydliggöra bolagets interna hantering av upphandling, inköp och avtal.  
Vår bedömning är att bolaget inte fullt ut har säkerställt att de styrande dokumenten är 
kända och att de efterlevs av bolagets inköpare. Det saknas därtill rutiner för att följa 
upp efterlevnaden.    

4.2 Ansvariga för inköp och upphandling 

4.2.1 Iakttagelser 
Av delegeringsordning och attest- och beställningsinstruktion framgår vad som gäller 
inom inköp och upphandling. Vice VD/Gatuchef är involverad i de flesta upphandlingar 
och agerar samordnare för bolagets upphandlingar och avtal.   
I samband med större upphandlingar har bolaget även avropat utbildningsinsatser för 
att det ska ske ett internt lärande för inköpare i samband med att externa konsulter och 
leverantörer deltar i bolagets upphandlingar. Det sker samtidigt en omvärldsbevakning 
där upphandlingskonsulter informerar om nya lagkrav och riktlinjer som behöver 
beaktas. 
Det har planerats för en utbildning i ledningsgruppen inom upphandling och inköp då 
bolaget genomför ett flertal stora projekt med nybyggnation där entreprenader 
upphandlas. Utbildningen har dock inte genomförts ännu.  
Bolaget samarbetar med kommunen och nyttjar systemstödet TendSign för 
upphandlingar och för avtal.  

4.2.2 Bedömning 
Vi noterar att det finns tydliggjort i delegeringsordning och attestlistor vilket ansvar och 
beloppsgränser som gäller för bolagets inköpare. Vår bedömning är att bolagets 
inköpare får del av utbildning och till viss del har systemstöd för att genomföra 
upphandlingar och hantera avtal.  

4.3 Anskaffningsprocessen 

4.3.1 Iakttagelser 
Anskaffning kan ske på olika sätt. Bolaget kan ha ramavtal med leverantörer där avrop 
kan göras löpande, anskaffning genom annonserade upphandlingar i enlighet med 
LOU/LUF eller genom direktupphandling. Vid direktupphandling över 100 000 kronor 
finns ett lagkrav om att dessa ska dokumenteras. 
I enlighet med policyn så har bolaget tecknat ett antal ramavtal inom områden där 
inköpsbehoven överstiger gränsen för direktupphandling. Vissa ramavtal är 
gemensamma med kommunen och administration av dessa avtal kan ske av både 
bolaget och kommunen. I övrigt beskrivs i intervjuer att det finns ett bra samarbete med 
kommunens upphandlare och att det finns en nära dialog i upphandlingsfrågor. 

108



 

 16 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

Leksands kommun och Leksandsbostäder AB 
 Granskning av upphandling och inköp 
 
 2021-03-24 

Bolaget är medlemmar i intresseorganisationer som upphandlar ramavtal på nationell 
nivå som sedan medlemmarna kan göra avrop från, exempelvis via SKR och Svensk 
Allmännytta. Bland annat lyfts att det finns upphandlingskonsulter att avropa när det 
finns behov av stöd i större upphandlingar där bolaget bedömer att det krävs 
specialistkunskaper.  
Intervjuperson beskriver att alla annonserade upphandlingar över 
direktupphandlingsgränsen dokumenteras och annonseras i upphandlingssystemet 
TendSign. Systemet används både som upphandlingsstöd och som avtalsdatabas och 
enligt uppgift finns samtliga avtal att tillgå elektroniskt i avtalsdatabasen. Som vi 
beskrivit i kapitlet för ansvariga inköpare och upphandlare så samordnar vice VD alla 
större upphandlingar och tar vid behov in externa konsulter för genomförandet av 
upphandlingar.  
När avtal tecknats i upphandlingar återfinns avtal och kompletterande information som 
tillhör avtalen i avtalsdatabasen. Kompletterande information är exempelvis att det är 
ett ramavtal, hur avrop från dessa ska gå till, giltighetstid, kontaktperson mm. 
Avtalsdatabasen finns tillgänglig via kommunens hemsida och vid en översiktlig 
genomgång noterar vi att bolagets upphandlingar och tillhörande avtal finns 
registrerade. 
Direktupphandling ska endast genomföras om det inte finns ett befintligt ramavtal. 
Detta för att inte avtalsbrott ska begås av inköpande myndighet. Bolaget är dock 
medvetna om att det förekommer att inköp sker av lokala leverantörer inom 
inköpsområden där avtal finns med andra leverantörer. I intervjuer uppges att detta 
sker i de fall som befintligt ramavtal inte går att tillämpa fullt ut på grund av kvalitetskrav 
eller att inköpet är mer brådskande än att ett avrop kan ske. 
I de interna styrdokument vi har tagit del av ingår kravet om dokumentation av 
direktupphandlingar där värdet överstiger 100 000 kronor. Det framgår dock i intervjuer 
att bolaget inte har någon rutin för att kontrollera efterlevnad av detta. Dokumentation 
av direktupphandlingarna ska lagras på en central server.  
Det finns i nuläget ingen rutin där bolaget kan kontrollera att inköp inte sker över 
gränsen för direktupphandling men ekonomichef har vid tillfällen följt upp vissa 
kontoslag för att se om de riskerar att överskrida gränsvärdet.  
Någon kontroll av leverantörer innan beställning sker (i händelse av ny leverantör) görs 
enligt uppgift inte.  

4.3.2 Bedömning 
Vår bedömning är att bolaget dokumenterar och annonserar sina upphandlingar i 
enlighet med LOU. Ett upphandlingssystem finns som stöd i anskaffningsprocessen. 
Systemet utgör även bolagets avtalsdatabas, vilket vi anser utgör en kvalitetssäkring 
av att bolagets anskaffningsprocess vid annonserade upphandlingar sker i enlighet 
med LOU. 
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Vi ser det som positivt att bolaget, för att genomföra upphandlingar korrekt, anlitar 
externt upphandlingsstöd när upphandlingens omfattning och art kräver specifik 
kompetens. 
Vår bedömning är att direktupphandlingar har skett som strider mot LOU och interna 
riktlinjer. En översiktlig analys, på leverantörsnivå, avseende genomförda inköp visar 
att inköp har genomförts utan att det finns avtal med leverantören. Vi noterar vidare att 
lagkravet kring dokumentation för direktupphandlingar inte följs fullt ut.  
Det saknas rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av godkända9 
leverantörer. Att köpa stora volymer från lokala leverantörer där avtal inte finns trots att 
avtal finns hos annan leverantör gör att bolaget brister i sin avtalstrohet. Det saknas 
rutiner för att förhindra att inköp sker över gränsvärdet för direktupphandling. Vi anser 
att det även för mindre inköp finns ett förtroendekapital att värna om för bolaget.  
Det är upphandlande myndighet (bolaget) som bär ansvaret för att de undantag som 
görs från upphandlingsreglerna följer regelverk för LOU/LUF. Annars löper bolaget risk 
för både förtroendeskada och ekonomisk skada.  

4.4 Uppföljning 
I intervjuer beskrivs att det sker en systematisk genomgång av ramavtal där de stora 
avtalen prioriteras först. Det framkommer att det finns ett antal direktupphandlingar där 
uppföljning ännu inte har skett. I avtalsdatabasen finns en bra överblick över ingångna 
avtal och en larmfunktion finns som signalerar när avtal är på väg att löpa ut. Det gör 
att bolaget i tid kan påbörja nya upphandlingar så nytt avtal finns på plats när det 
tidigare löpt ut.  
Systemstöd saknas för inköp vilket innebär att uppföljning av avtalstrohet sker 
manuellt. I intervjun framkommer att det till viss del finns arbetssätt för att följa upp 
avtalstrohet men att det inte är dokumenterat och systematiskt i nuläget.  
Det saknas internkontrollplan för 2019.  
Det pågår ett utvecklingsarbete för att etablera ett ledningssystem inom bolaget. I 
arbetet ska bolagets processer ses över och rutiner kan därefter tydliggöras utifrån 
denna kartläggning.  
På styrelsemöten utgör upphandling en stående punkt på agendan där information om 
pågående och kommande upphandlingar görs. Hittills har inte avtalstrohet och 
efterlevnad av regelverk ingått som rapportering till styrelsen.   

4.4.1 Bedömning 
Vår bedömning är att det saknas dokumenterade rutiner och systemstöd för 
avtalsuppföljning. Vi har noterat att det till viss del sker en uppföljning av 
avtalsefterlevnad men att den inte är systematisk. Utifrån dessa iakttagelser gör vi 
bedömningen att bolaget inte säkerställer en god följsamhet mot ramavtal. 

 
9 till exempel att leverantören är godkänd för F-skatt. 
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Bolaget saknar internkontrollplan för 2019 och 2020 vilket vi anser är en brist. Enligt 
kommunallagen ska kommunstyrelsen utvärdera det samlade systemet för intern 
kontroll. Den utvärderingen kan inte göras när bolaget inte har rutiner och processer för 
intern kontroll och där genomförd intern kontroll inte årligen rapporteras till 
kommunstyrelsen. 

5 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelse 
och bolagsstyrelse till viss del följer lagen om offentlig upphandling samt interna 
styrande och stödjande dokument. Vår bedömning är att ansvariga inte har tillräckliga 
rutiner och intern kontroll avseende upphandling.  
Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte har tillsett att det finns tillräckliga styrande 
dokument som tydliggör de interna regler som verksamheten har att efterleva i 
anskaffningsprocessen. I avsaknad av dessa finns alltför stort handlingsutrymme hos 
enskilda inköpare. Det finns systemstöd och en avtalsdatabas där centralt slutna avtal 
är samlade och tillgängliga. Det finns dock andra avtal som hanteras av inköpare i 
verksamheten och som inte är kända för upphandlingsenheten. Den decentraliserade 
inköpsorganisationen leder till att det blir svårt att följa upp och säkerställa en tillräcklig 
efterlevnad av LOU. Dessutom finns det i nuläget inte en tillräcklig intern kontroll och 
uppföljning av upphandling, inköp, avtalstrohet och regelefterlevnad.  
Vår bedömning är att bolagsstyrelsen har tillsett att det finns tillräckliga styrande 
dokument som tydliggör interna regler och följsamhet till LOU för sina upphandlingar 
och inköp. Vid behov anlitas externa konsulter som stöd i upphandlingar för att 
säkerställa efterlevnad av LOU. Det har även till viss del skett utbildningar för inköpare 
i bolaget. Det finns systemstöd och en avtalsdatabas där samtliga avtal är samlade och 
tillgängliga. I nuläget finns inte en tillräcklig intern kontroll och uppföljning av 
upphandling, inköp, avtalstrohet och regelefterlevnad.  
Vi har noterat att det inom både kommunen och bolaget sker inköp som strider mot 
LOU. Främst avseende direktupphandling samt att dokumentationskravet inte efterlevs. 
Tillsammans med ovan nämnda brister av uppföljning och intern kontroll föreligger en 
risk att kommunens och bolagets intentioner som anges i inköps- och 
upphandlingspolicys kring affärsetik och affärsmässighet inte uppfylls. Det kan i sin tur 
leda till att ekonomisk skada eller förtroendeskada uppstår för kommunen eller bolaget. 

5.1 Rekommendationer 
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Revidera policy och fastställa riktlinjer så att dessa tydliggör lagkrav i enlighet 
med LOU och det interna regelverk och förhållningssätt som ska gälla för 
kommunens inköpare 

 Säkerställa att attestlistor årligen uppdateras 
 Upprätta rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av godkända 

leverantörer 
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 Tydliggöra ansvarsfördelning mellan centrala upphandlare och inköpsansvariga 
i sektorerna gällande avtalshantering, uppföljning och efterlevnad av regelverk 

 Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer  
 Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar efterlevs 
 Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte 

direktupphandlingsgränsen överskrids för kommunens samlade inköp inom ett 
kontoslag 

 Säkerställa att de som genomför inköp och upphandlingar har tillräckliga 
kunskaper om lagar, interna regelverk och hur kommunens 
anskaffningsprocess fungerar  

 Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och avtalshantering som 
kan ligga till grund för kontrollområden i intern kontroll som återrapporteras till 
kommunstyrelsen minst en gång per år 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi bolagsstyrelsen i 
Leksandsbostäder att: 

 Färdigställa och fastställa riktlinjen för hantering av avtal och upphandlingar 
 Säkerställa att inköp endast sker med avtalade leverantörer 
 Upprätta rutiner och kontroller för att säkerställa att inköp görs av godkända 

leverantörer 
 Säkerställa att dokumentationskravet för direktupphandlingar efterlevs 
 Säkerställa att det finns rutiner och kontrollfunktioner för att inte 

direktupphandlingsgränsen överskrids för bolagets samlade inköp inom ett 
kontoslag 

 Besluta om rutiner för avtalsuppföljning och informera ansvariga inköpare om 
ansvarsfördelning 

 Upprätta riskanalys som omfattar upphandling, inköp och avtalshantering som 
kan ligga till grund för kontrollområden i intern kontroll som återrapporteras till 
kommunstyrelsen minst en gång per år 

Datum som ovan 
KPMG AB 

Jenny Thörn  Marita Castenhag  Nils Nordqvist 
Kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor  Kundansvarig 

 
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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A. Bilaga internkontrollplan verksamhetsstöd 
 

Process Riskbild Riskbedöm
ning 

Riskbedömning 
kommentar 

Åtgärd/kontrollmeto
d 

Ansvarig av kontroller 
utförs/rapportering 

Inköp/attest Att inköp/attest 
sker i enlighet 
med 
kommunens 
regler och 
bestämmelser är 
en väsentlig del 
av kommunens 
interna kontroll 
för att skydda sig 
mot avsiktliga 
och oavsiktliga 
fel och att 
tillförsäkra sig 
om rättvisande 
räkenskaper.  
 

8 Risk för avsiktliga 
och oavsiktliga fel 
finns alltid i större 
organisationer där 
många personer är 
inblandade i den 
ekonomiska 
processen. Att 
attester sker i 
behörig ordning är 
grundläggande för 
den interna 
kontrollen. 
Riskbedömning är 
möjlig, men 
riskerna bedöms 
bli mindre 
allvarliga. 

Kontroll av att rätt 
beslutsattestant 
attesterat. 
Stickprovskontroll av 
urval av fakturor per 
sektor/verksamhet. 
Kontroll av att inte 
beslutsattestant 
attesterat sina egna 
kostnader, exempelvis 
resekostnader. 
Stickprovsurval av urval 
av fakturor per 
sektor/verksamhet. 

Ekonomichef via 
redovisningsekonom. 
Rapportering till bitr 
kommundirektör/kommu
ndirektör årligen i mars 
över genomförda insatser. 

Tecknande av 
kontrakt 

Risk finns att 
kontrakt tecknas 
för kommunen 
av ej behörig 
person enligt 
reglemente/dele
gation 

8 Risken bedöms 
som sannolik, med 
lindriga 
konsekvenser. 

I samband med 
inregistring av avtal i 
avtalsdatabasen granskas 
behörigheten utifrån 
gällande delegation. 
Rutin finns idag att 
samordnat fånga in alla 
avtal som tecknas i 
förvaltningen. 

Upphandlare/Upphandlin
gschef. Omedelbar åtgärd 
genom information till 
ekonomichef. 
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Direktupphan
dling 

Otillåten 
direktupphandli
ng sker. 

12 Svårt att få 
överblick över ett 
områdes totala 
inköpsvolym. 
Juridiska tvister 
och skadestånd 
kan uppstå. 
Upphandlingsskad
eavgift kan 
utdömas av 
Konkurrensverket. 
Risken är mycket 
sannolik och 
allvarlig. 

Granskning av 
ingångna avtalet under 
året. Det stora 
problemet är att få in 
rapportering från 
organisationen om vad 
som faktiskt 
köps/skrivs avtal om. 
Okända avtal som 
cirkulerar i 
organisationen kan 
inte följas upp av 
inköpsorganisationen 
då dessa aldrig 
passerar den. Kan 
hanteras via en 
centraliserad 
avtalscontroller 
(motsv.) som skall 
godkänna alla avtal. 

Upphandlingschef, 
rapporterar på årsbasis till 
ekonomichef. 

Kontroll av 
ramavtalstroh
et 

Risk för högre 
priser och 
bristande 
kontroll på 
övriga 
affärsvillkor 
samt försämrat 
läge inför nya 
upphandlingar 
om troheten inte 
efterlevs. 

8 Risken för köp 
utom avtal, s k 
vilda köp, bedöms 
som sannolik, och 
om det sker är det 
kännbart.   

Köptrohet mot 
kommungemensamma 
avtal följs upp via 
framtaget verktyg.  
Rapporter per 
enhet/avdelning/sektor/
kommun tas fram och 
distribueras.  
Uppföljningen sker två 
gånger per år och ingår 
som en del i 

Upphandlingschef. 
Avrapportering av 
sammanställning till 
ekonomichef och bitr. 
kommundirektör årligen i 
februari. 
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Dessutom 
förväntar sig 
ramavtalsleveran
törer att få de 
flesta/alla avrop 
inom det 
upphandlade 
området. 

budgetuppföljningen. 
Målet är 95 % 
ramavtalstrohet. 
Stickprov utöver 
halvårsrapporter kan ske. 
Vid avvikelser tas kontakt 
mellan inköpsenheten 
och granskad 
verksamhet. (Verktyg i 
form av systemstöd 
saknas i dagsläget. 
Stickprov via 
handpåläggning fullt 
möjligt utifrån 
uppskattade 
”problemområden”, men 
systematisk uppföljning 
är svårt genom enbart ex. 
ekonomisystemet.) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 81 Dnr 2021/810 

Yttrande - Revisionsrapport - Granskning av 
verkställighet av beslut 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska 
kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2021.  
 
Det övergripande syftet med granskningen är att granska om rutinerna 
fungerar för att säkerställa att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 
fattade beslut verkställs och återrapporteras.  
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att det finns 
fungerande rutiner för att säkerställa att kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges fattade beslut verkställs och återrapporteras. Utifrån de 
granskade besluten gör KPMG bedömningen att besluten i regel är tydligt 
formulerade och att de delges berörda för verkställighet. KPMG anser dock 
att det inte alltid är tydligt vilken del av organisationen som tilldelats 
ansvaret för att ett uppdrag eller beslut ska genomföras. I 15 av de 16 beslut 
som granskats saknas det information om återrapportering. Även i detta 
avseende bedömer KPMG att besluten skulle kunna förtydligas.  
 
KPMG anser att de riktlinjer som finns inom området är ändamålsenliga och 
anpassade efter kommunens organisation.  
 
Med utgångspunkt från de granskade beslutet görs därtill bedömningen att 
kommunens rutiner för att bevakning av att beslut verkställs, fungerar i 
praktiken.  
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG kommunstyrelsen 
att: 

 säkerställa att det i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som 
ansvarar för att beslutet verkställs. 

 verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om 
uppdrag anges tidpunkt för återrapportering. 
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Sammanträdesdatum 
2021-08-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Nedan följer kommentarer till de rekommendationer som framgår i 
revisionsrapporten: 

 Säkerställa att det i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som 
ansvarar för att beslutet verkställs 

Förvaltningen instämmer i KPMGs rekommendation att det är viktigt att det 
i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som ansvarar för att beslutet 
verkställs. Detta för att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret 
och av den anledningen riskera att beslut inte blir verkställda.  
 
Förvaltningen kommer under hösten 2021 att se över rutiner för att 
säkerställa att det alltid tydligt framgår vem som ansvarar för att beslutet 
verkställs. 

 Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag 
anges tidpunkt för återrapportering 

Enligt förvaltningens befintliga rutin återrapporteras beslutade uppdrag som 
fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i en samlad rapport 
kvartalsvis till allmänna utskottets beredning. Av den anledningen är det inte 
alltid som tidpunkt för återrapportering finns angivet i besluten. Tidpunkt för 
återrapportering anges i beslutet i de fall då beslutande organ önskar att en 
särskild återrapportering görs utöver kvartalsrapporten. Återrapporteringen 
blir då i form av ett eget ärende på sammanträdet. 
 
Förvaltningen kommer under hösten 2021 att se över om befintlig rutin för 
återrapportering av uppdrag är i behov av revidering med anledning av 
KPMGs rekommendation.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-07-09 
Revisionsrapport – Granskning av verkställighet av beslut, daterad 2021-06-
02 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till 

revisorerna.  
2. Översända revisionsrapport och yttrande till  

kommunfullmäktige för kännedom 
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Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Beslutet skickas till 
Leksands kommuns revisorer 
Maria Bond, sektorchef verksamhetsstöd 
Andriette Ivarsson, administrativ chef 
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Datum 
2021-07-09 

Referens 
Dnr 2021/810    

Verksamhetsstöd 
Maria Bond, 0247-80 110 
maria.bond@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Yttrande över revisionsrapport gällande verkställighet av 
beslut 

Beskrivning av ärendet 
Leksands kommuns revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska kommunens 
kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2021.  
 
Det övergripande syftet med granskningen är att granska om rutinerna fungerar 
för att säkerställa att kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges fattade beslut 
verkställs och återrapporteras.  
Den sammanfattande bedömningen utifrån granskningen är att det finns 
fungerande rutiner för att säkerställa att kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges fattade beslut verkställs och återrapporteras. Utifrån de 
granskade besluten gör KPMG bedömningen att besluten i regel är tydligt 
formulerade och att de delges berörda för verkställighet. KPMG anser dock att 
det inte alltid är tydligt vilken del av organisationen som tilldelats ansvaret för 
att ett uppdrag eller beslut ska genomföras. I 15 av de 16 beslut som granskats 
saknas det information om återrapportering. Även i detta avseende bedömer 
KPMG att besluten skulle kunna förtydligas.  
 
KPMG anser att de riktlinjer som finns inom området är ändamålsenliga och 
anpassade efter kommunens organisation.  
 
Med utgångspunkt från de granskade beslutet görs därtill bedömningen att 
kommunens rutiner för att bevakning av att beslut verkställs, fungerar i 
praktiken.  
 
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar KPMG kommunstyrelsen att: 

 säkerställa att det i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som ansvarar 
för att beslutet verkställs. 

 verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag 
anges tidpunkt för återrapportering. 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-07-09 
 

Referens 
Dnr 2021/810 

Sida 
2(2) 

Yttrande 
Nedan följer kommentarer till de rekommendationer som framgår i 
revisionsrapporten: 

 Säkerställa att det i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som ansvarar 
för att beslutet verkställs 

Förvaltningen instämmer i KPMGs rekommendation att det är viktigt att det i 
beslut om uppdrag tydligt framgår vem som ansvarar för att beslutet verkställs. 
Detta för att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret och av den 
anledningen riskera att beslut inte blir verkställda.  
 
Förvaltningen kommer under hösten 2021 att se över rutiner för att säkerställa 
att det alltid tydligt framgår vem som ansvarar för att beslutet verkställs. 

 Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag 
anges tidpunkt för återrapportering 

Enligt förvaltningens befintliga rutin återrapporteras beslutade uppdrag som 
fattats av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i en samlad rapport 
kvartalsvis till allmänna utskottets beredning. Av den anledningen är det inte 
alltid som tidpunkt för återrapportering finns angivet i besluten. Tidpunkt för 
återrapportering anges i beslutet i de fall då beslutande organ önskar att en 
särskild återrapportering görs utöver kvartalsrapporten. Återrapporteringen blir 
då i form av ett eget ärende på sammanträdet. 
 
Förvaltningen kommer under hösten 2021 att se över om befintlig rutin för 
återrapportering av uppdrag är i behov av revidering med anledning av KPMGs 
rekommendation.  

Förslag till beslut 
1. Anta yttrandet i enlighet med förslaget och översända det till revisorerna. 

 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-07-09 
Revisionsrapport – Granskning av verkställighet av beslut, daterad 2021-06-02 
 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Leksands kommuns revisorer 
Sektorchef verksamhetsstöd Maria Bond 
Administrativ chef Andriette Ivarsson 
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Leksands kommun   
Revisorerna     2021-06-02 
 
Till:  
Kommunfullmäktige 
För kännedom:  
Kommunstyrelsen 
 
Granskning av verkställighet av beslut  
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun har KPMG genomfört en 
granskning av kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget ingår i re-
visionsplanen för år 2021. 
Det övergripande syftet med granskningen är att granska om rutinerna fungerar för att säkerställa att av 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och återrapporteras. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns fungerande rutiner för att sä-
kerställa att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och återrapporteras. 
Utifrån de granskade besluten gör vi bedömningen att besluten i regel är tydligt formulerade och att de 
delges berörda för verkställighet. Vi anser dock att det inte alltid är helt tydligt vilken del av organisat-
ionen som tilldelats ansvaret för att ett uppdrag eller beslut ska genomföras. I 15 av de 16 beslut som 
granskats saknas det information om återrapportering. Även i detta avseende bedömer vi att besluten 
skulle kunna förtydligas. 

Vi anser att de riktlinjer som finns inom området är ändamålsenliga och anpassade efter kommunens 
organisation.  

Med utgångspunkt från de granskade besluten gör vi därtill bedömningen att kommunens rutiner för 
bevakning av att beslut verkställs, fungerar i praktiken.  

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- säkerställa att det i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som ansvarar för att beslutet verkställs. 
- verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges tidpunkt för återrap-

portering. 
 
Revisionen rekommenderar fullmäktige att, från kommunstyrelsen begära in ett yttrande avse-
ende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten till full-
mäktiges sammanträde den 18 oktober 2021.  

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.  

 
 
De förtroendevalda revisorerna i Leksands kommun 
Kerstin Furöstam  
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Leksands kommun 
 Verkställighet av beslut 
 
 2021-06-02 

1 Sammanfattning 
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2021. 

Det övergripande syftet med granskningen är att granska om rutinerna fungerar för 
att säkerställa att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut 
verkställs och återrapporteras. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns 
fungerande rutiner för att säkerställa att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
fattade beslut verkställs och återrapporteras. Utifrån de granskade besluten gör vi 
bedömningen att besluten i regel är tydligt formulerade och att de delges berörda för 
verkställighet. Vi anser dock att det inte alltid är helt tydligt vilken del av organisationen 
som tilldelats ansvaret för att ett uppdrag eller beslut ska genomföras. I 15 av de 16 
beslut som granskats saknas det information om återrapportering. Även i detta 
avseende bedömer vi att besluten skulle kunna förtydligas. 

Vi anser att de riktlinjer som finns inom området är ändamålsenliga och anpassade 
efter kommunens organisation.  

Med utgångspunkt från de granskade besluten gör vi därtill bedömningen att 
kommunens rutiner för bevakning av att beslut verkställs, fungerar i praktiken.  
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

- säkerställa att det i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som ansvarar för att 
beslutet verkställs. 

- verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges 
tidpunkt för återrapportering. 
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2 Bakgrund 
Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2021. 

För den demokratiska processen är det viktigt att det finns fungerande system och 
rutiner för återrapportering till beslutande instans om vad som sker efter det att ett 
beslut fattas. Det är kommunstyrelsens ansvar enligt kommunallagen att se till att 
sådana system och rutiner finns och att dessa fungerar i praktiken.  
I kommunen fattas ett stort antal beslut i såväl fullmäktige som kommunstyrelse. Inte 
minst ur demokratisk synvinkel är det av stor vikt att dessa beslut blir verkställda och 
återrapporteras på det sätt som beslutet avser. 
Utifrån revisorernas bedömning, bland annat från den grundläggande 
granskningen, drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att rutinerna 
kring verkställande och återrapportering avseende fullmäktiges och 
kommunstyrelsens beslut i Leksands kommun behöver granskas. 

2.1 Syfte 
Det övergripande syftet med granskningen är att granska om rutinerna fungerar för 
att säkerställa att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut 
verkställs och återrapporteras. 
Granskningen har utgått från följande revisionsfrågor: 
— Om fattade beslut är tydligt formulerade och delges berörda för verkställighet 
— Vilka riktlinjer som finns inom området och om dessa är ändamålsenliga och 

anpassade till kommunens organisation 
— samt om kommunens rutiner för bevakning av att beslut verkställs fungerar i 

praktiken 

2.2 Avgränsning 
Granskningen omfattar ett urval av kommunstyrelsens och fullmäktiges fattade 
beslut under 2018, 2019 och 2020. 

2.3 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller: 

— Kommunallagen 6 kap.1, 4, 5, 6 §  

— Kommunallagen 5 kap. 23,35 §   
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
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2.5 Metod 
Granskningen har genomförts genom:   

— Dokumentstudier av relevanta dokument 
— Faktainsamling av underlag och protokoll 
— Intervjuer/avstämningar med administrativ chef och nämndsekreterare.  

2.6 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Andreas Wendin, kommunal revisor och 
Caroline Gerelius, kommunal revisor, under ledning av Nils Nordqvist, certifierad 
kommunal revisor. 
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Administrativ organisation  

Tjänstemannaorganisationen i Leksands kommun är organiserad i en förvaltning. 
Förvaltningen är indelad i fyra sektorer: Samhällsutveckling, Sociala sektorn, 
Utbildningssektorn och Verksamhetsstöd. 

Den administrativa organisationen är förlagd till sektorn Verksamhetsstöd. 
Verksamhetsstöd består av åtta avdelningar varav avdelningen Administrativ service är 
den avdelning som har ansvar för hanteringen av handlingar från fullmäktige, styrelse, 
nämnder och utskott.  
Administrativ service består av totalt åtta medarbetare som utgörs av administrativ 
chef, registratorer, kommunsekreterare, nämndsekreterare, arkivarie och administrativ 
koordinator. Sekreterarna har olika nämnder/utskott som de arbetar mot.  
Vid granskningstillfället framkommer att kommunsekreterartjänsten för tillfället är 
vakant i väntan på att en ny kommunsekreterare ska tillträda. Fram till dess att den nya 
kommunsekreteraren är på plats har administrativa chefen tagit ansvar för att 
säkerställa att arbetsuppgifterna inte faller mellan stolarna.   
Ärendehanteringsprocessen är densamma för hela kommunen vilket medför att 
sekreterarna arbetar utifrån ett och samma arbetssätt. Detta har enligt våra 
respondenter medfört att sekreterarna på ett effektivt sätt kan täcka upp för varandra 
vid kortare frånvaro, exempelvis vid sjukdom eller vård av barn (VAB).  
Vid våra intervjuer framkommer att det funnits en nämndsekreterargrupp i vilken 
samtliga nämndsekreterare medverkat. I gruppen har sekreterarna haft möjlighet att 
diskutera arbetssätt, utmaningar och förändringar i syfte att säkerställa att de inte har 
för stor variation i arbetssätten. Vi har uppfattat att mötesformen varit mycket 
uppskattad och upplevts givande men att den i och med coronapandemin inte har 
startats upp igen.  

3.1.1 Kommentar och bedömning  
Utifrån vår granskning kan vi konstatera att det finns en väl strukturerad organisation 
för administrativ hantering av ärenden. Vi anser det positivt att avdelningen har arbetat 
fram gemensamma arbetssätt då det innebär en mindre sårbarhet vid frånvaro. Likaså 
ser vi positivt på den nämndsekreterargrupp som fram till dess att coronapandemin 
bröt ut har fungerat som ett forum för nämndsekreterarna att diskutera arbetssätt och 
utmaningar.  
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3.2 Riktlinjer och rutiner  

3.2.1 Kommunfullmäktiges arbetsordning  
Av kommunfullmäktiges arbetsordning1 framgår att en motion väcks genom att den av 
ledamot ges till avdelningen administrativ service. En motion kan även lämnas vid ett 
fullmäktigesammanträde. Motionen måste vara skriftlig.  
Vidare framgår att kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i 
oktober varje år ska redovisa de motioner som är över ett år gamla och inte beretts 
färdigt.  
Det fastställs även att utdrag ur protokoll ska tillställas de nämnder, andra organ och 
personer som berörs av besluten i protokollet. När protokollet tillkännagivs ska det 
också publiceras på kommunens hemsida.    

3.2.2 Kommunstyrelsens reglemente  
Av kommunstyrelsens reglemente2 framgår att kommunstyrelsen är kommunens 
ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och 
gemensamma nämnders verksamhet. Vidare ska styrelsen leda kommunens 
verksamhet genom en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram 
styrdokument. Styrelsen ska dessutom fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa 
upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.  
Vidare framgår att om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de 
ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.  

3.2.3 Politiska ärendehanteringsprocessen   
På kommunens intranät finns den politiska ärendeprocessen beskriven. Rutinen för 
den politiska ärendeprocessen omfattar hela ärendegången från att ett ärende 
inkommer till dess att det har beslutats. Rutinen beskriver såväl sekreterarens ansvar 
och arbete som handläggarens. Den ger tydliga instruktioner kring hur arbetet med 
ärenden ska genomföras. Figuren nedan illustrerar de steg som rutinen för den 
politiska ärendeprocessen ska genomgå.  

 
I våra intervjuer bekräftar respondenter att de arbetar utifrån rutinen för 
ärendehanteringsprocessen förutom vid hantering av ärenden inom individnämnden.  

 
1 Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04 § 57, senast ändrad av KF 2020-11-30, § 59  
2 Antaget av KF 2020-12-10, § 7 
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Start/påbörja  
När ett ärende inkommer ska det tas om hand av berörd 
kommunsekreterare/nämndsekreterare som via ärende- och 
dokumenthanteringssystem Evolution registrerar ärendet samma dag som det 
inkommit.  
För ärende som ska beredas och beslutas politiskt ska en ansvarig handläggare utses. 
Fördelning av ärenden till handläggare ska enligt rutin utföras av personal vid 
administrativ service, antingen sekreterare eller vid enstaka fall av administrativ chef. 
Vid våra intervjuer framgår att ärendet skickas vidare till administrativ chef om det inte 
tydligt framgår vem som ska hantera ärendet. Den administrativa chefen skriver ett 
handläggarbesked, utser handläggare och skickar handläggningsbesked inklusive 
tidsplan till berörd handläggare.  
Tjänstemannaberedning  
Tjänsteutlåtande upprättas av handläggare i ärendehanteringssystemet Evolution eller i 
enlighet med mallen ”mall för tjänsteutlåtande”. I intervju framgår att det finns en tydlig 
struktur för hur skrivelsen ska upprättas samt att det finns färdiga rubriker i mallarna 
som inte kan bytas ut. Detta gör att tjänsteutlåtandena är enhetligt utformade. 
Tjänsteutlåtandena fastställer vem beslutet ska expedieras till.  
Innan tjänsteutlåtandet lämnas till de förtroendevalda ska det förankras hos sektorchef 
eller annan chef i ledningsgruppen. Denna aktivitet genomförs för att sektorcheferna 
ska få kännedom om de ärenden som ska lämnas från sektorn för politiskt beslut. 
Förankringen ska genomföras innan stoppdatumet till det berörda sammanträdet.  
När tjänsteutlåtandet har färdigställts sänds det vidare till berörd 
kommunsekreterare/nämndsekreterare för vidare hantering. Tjänsteutlåtandet ska 
lämnas in innan utsatt stoppdatum och kan överlämnas i antingen Evolution eller via 
mejl till sekreterare. Vid våra intervjuer framkommer att handläggaren ofta brukar höra 
av sig till sekreterare om de inte kommer att kunna skicka in handlingar i tid. Har 
sekreterare inte hört av handläggaren och handlingar ej inkommer inom utsatt tid 
kontaktar sekreteraren handläggaren.   
Efter att tjänsteutlåtanden och övriga beslutsunderlag lämnats till sammanträdet 
sammanställer berörd nämndsekreterare en kallelse till politisk beredning.  
Politisk beredning  
I den politiska beredningen deltar ordförande, vice ordförande och andra vice 
ordförande från respektive utskott, sektorchef samt nämndsekreterare3. Under 
beredningen sker en genomgång av ärenden och handlingar som har lämnats till mötet 
innan utsatt stoppdatum.  
De förtroendevalda kan begära revidering av tjänsteutlåtandet och även ytterligare 
beslutsunderlag. Den utsedda handläggaren får information om vilken revidering eller 
kompletterande beslutsunderlag som behövs från nämndsekreterare eller sektorchef. 
När handläggaren reviderat tjänsteutlåtandet översänds det åter till sekreteraren. Efter 

 
3 Inom samhällsutveckling deltar också ansvariga handläggare såsom bygglovshandläggare, 
avdelningscheferna för myndighet samt kart- och plan samt stadsarkitekten 
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revideringarna/kompletteringarna ska de förankras hos sektorchef eller annan chef i 
ledningsgruppen.  
Politiskt beslutsfattande  
Nämndsekreteraren skapar en kallelse i Evolution som innehåller ärenden som ska 
behandlas vid sammanträdet. Kallelsen läggs ut på den gemensamma 
informationsytan för förtroendevalda, ”Politikerportalen”, och översänds även till media 
eller publiceras på kommunens hemsida.  
Vid sammanträdet tas politiska beslut i de ärenden som finns med i kallelsen. De beslut 
som fattas under sammanträdet dokumenteras i ett protokoll som skrivs av 
sekreteraren. Protokollen upprättas i Evolution. Vissa delar av tjänsteutlåtanden som 
handläggare skrivit via Evolution förs automatiskt in i protokollet. Vid intervju berättar 
administrativ chef att sekreteraren har en kvalitetssäkringsroll för att säkerställa att det 
inte förekommer fel i det som förts över per automatik. När protokollet är färdigställt ska 
det justeras inom två veckor från sammanträdesdagen. 
Distribuera  
Efter att protokollet är justerat och tjänsteutlåtandet är en allmän handling ska 
protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla. De justerade protokollen 
publiceras på kommunens hemsida. Besluten som fattats kan överklagas inom tre4 
veckor.  
Handläggare får information om vad som beslutats i deras ärenden från 
nämndsekreteraren via mejl. Handläggaren5 har sedan ansvaret för att besluten som 
angår hens verksamhet verkställs. 
Avslutande mötesadministration  
I den avslutande mötesadministrationen registreras uppdrag, motioner och 
styrdokument som beslutades under sammanträdet.  
Nämndsekreteraren säkerställer att protokoll och beslutsunderlag antingen sparas i 
närarkiv på administrativ service eller digitalt i Evolution. I ett senare skede överlämnas 
de till fysiskt slutarkiv eller e-arkiv.  
Avsluta ärende och arkivera  
När politiken fattat ett beslut bedömer nämndsekreteraren om ärendet ska avslutas i 
Evolution eller om det ska vara öppet. Vidare är det arkivarien som hanterar 
arkiveringen av protokollen och beslutsunderlag. Antingen bevaras dokumenten i e-
arkivet, eller i centralarkivet för att bevaras fysiskt.  

  

 
4 De beslut som tas i enlighet med plan- och bygglagen har fyra veckors överklagningstid från det att det 
publicerats på post- och inrikestidningars hemsida. 
5 Plan- och byggärenden ansvara administrativa chefen för att beslut skickas till sökande.  
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3.2.4 Medborgarförslag  
Utifrån beslut fattat av kommunfullmäktige6 togs kommunens medlemmars möjlighet att 
väcka ärende i kommunfullmäktige genom medborgarförslag bort den sista december 
2018. Istället upprättades den 1 januari 2019 medborgarnas förslagslåda vilket är en 
digital brevlåda som möjliggör medborgare att lämna förslag via kommunens hemsida. 
Förslagen registreras och lämnas sedan vidare till samtliga partier representerade i 
fullmäktige. Partierna har sedan i sin tur möjlighet att driva frågan vidare i form av 
motion. Vid våra intervjuer uppfattar vi att modellen med medborgarnas förslagslåda 
bedöms fungera väl och att det sparar tid och ökar kvalitén vid sammanträden.  

3.2.5 Bevakning och återrapportering  
Det finns en dokumenterad rutin för bevakning och återrapportering av ärenden till 
politiken7. Rutinen beskriver moment för hantering och framtagning av rapporterna. Av 
rutinen framgår att administrativa koordinatorn varje kvartal tar fram en bevakningslista 
med alla ärenden som är ”öppna” vilken respektive sekreterare får del av. Sekreterare 
kontaktar sedan sektorchef/handläggare för att kolla status på ärendena. Status på 
ärendena sammanställs och rapporteras sedan till respektive utskott. I våra intervjuer 
uppfattar vi att det i många fall inför ärendeberedningen kan vara tidskrävande för 
sekreterare att få in uppgifter och handlingar från handläggarna. Det förmedlas en 
upplevelse om att det i många fall krävs återkommande påminnelser från sekreteraren 
för att få information och underlag från handläggarna.  

3.2.5.1 Kommentar och bedömning 
Vi bedömer, på basis av den dokumentation vi granskat och de intervjuer vi genomfört, 
att det finns tydliga riktlinjer för ärendehanteringen och att dessa följs på ett 
ändamålsenligt vis. Riktlinjerna och rutinerna är gemensamma för hela förvaltningen 
och samtliga utskott vilket möjliggör en likvärdig hantering av ärenden. Vi anser det 
positivt att hela förvaltningen och samtliga utskott har ett gemensamt arbetssätt då 
risken för personberoende minskar. 
Av granskningen framkommer att det finns en dokumenterad rutin avseende bevakning 
och återrapportering av beslut. Genom den bevakningslista som rapporteras till 
respektive utskott varje kvartal bestående av de ärenden som fortfarande är aktiva 
säkerställs en återrapportering av de uppdrag som beslutats.  

3.3 Stickprov 
För att verkställigheten av fattade beslut ska bli effektiv krävs att besluten är 
formulerade med tydligt (givande av) uppdrag, vad som ska genomföras, om 
återrapportering krävs och i så fall när och på vilket sätt.  
Inom ramen för granskningen har ett urval av beslut som fattats av kommunfullmäktige 
och kommunstyrelse under perioden 2018-2020 valts ut för granskning. 
Utgångspunkten har varit beslut som inneburit någon typ av åtgärd, aktivitet, 

 
6 2018-12-11 § 58 Lokal demokrati- Medborgarnas förslagslåda  
7 Rutin för beslutsregistrering av uppdrag samt ta ut rapporter kvartalsvis till politiken, daterad 
2020-11-24 upprättad av administrativ service.  
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beredning, uppföljning eller beslut. Utvalda beslut består av medborgarförslag, 
motioner och övriga uppdrag.  
Totalt har 16 beslut granskats, varav åtta beslut fattade av kommunfullmäktige och åtta 
beslut fattade av kommunstyrelsen. Kartläggningen av beslut har genomförts genom 
protokollstudier samt vid behov via administrativa enheten som fått i uppdrag att 
besvara kontrollfrågor avseende verkställighet, uppföljning och återrapportering.  
Nedan framgår resultatet utifrån genomförd stickprovstagning.  

3.3.1 Kommunfullmäktige  
Anmälan av medborgarförslag – Distansstudiemöjligheter i Leksands bibliotek, 
2018-02-19 KF § 15 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta emot medborgarförslaget och översända förslaget 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

I beslutet framgår att kommunstyrelsen översändes medborgarförslaget för beredning 
och beslut. Det framgår inte när återrapportering ska ske.  
 
Har beslutet verkställts? 

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget under sammanträdet 2018-08-27 (§ 
107). Styrelsen besvarar möjligheten för distansstudier i biblioteket och bedömer sedan 
medborgarförslaget besvarat. Beslutsunderlaget består av ett utdrag från allmänna 
utskottets sammanträdesprotokoll 2018-08-13 och ett tjänsteutlåtande från 
kulturchefen. 
 
 
Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, 2018-06-07 
KF § 35 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till plan för avfallsförebyggande och 
hållbar avfallshantering i enlighet med förslaget. Kommunfullmäktige uppdrar 
kommunstyrelsen att utse en lokal avfallsplanegrupp som ska driva det lokala 
avfallsplanearbetet under 2018–2022, samt att styrelsen ska revidera åtgärder i 
avfallsplanen under perioden om det behövs för att målen ska uppnås. 
Kommunfullmäktige ger den lokala avfallsplanegruppen uppdraget att vid behov ge 
förslag på reviderade åtgärder i avfallsplanen. Även förvaltningen får uppdraget att 
inom kommunens verksamheter delta i det länsövergripande arbetet med att minska 
matsvinn. 
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Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

Det framgår av beslutet vad som ska utföras. Det finns ingen information om när 
uppdraget ska återrapporteras. 
 
Har beslutet verkställts? 

Ja, det finns en lokal avfallsplanegrupp som leds av medarbetare hos Dala Vatten och 
Avfall. Möten genomförs ungefär varannan månad. I gruppen deltar representanter för 
Gagnef, Rättvik och Leksands kommuner. Vansbro kommun har hoppat av och arbetar 
på annat sätt. Hittills har avfallsplanegruppen inte föreslagit några ändringar i 
avfallsplanen för kommunstyrelsen att besluta om. 
Kommunen deltar i det länsövergripande arbetet med att minska matsvinn sedan våren 
2018. 
 
Översiktsplan, 2018-10-16 KF § 13 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att aktualisera den nu gällande översiktsplanen att gälla 
tills att den ersätts av en ny. Sektorn för samhällsutveckling får i uppdrag att påbörja 
arbetet med en revidering av den gällande översiktsplanen. 
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

I beslutet är det tydligt att sektorn för samhällsutveckling givits uppdraget och det är 
tydligt vad sektorn ska utföra. Det finns ingen information om när eller om uppdraget 
ska återrapporteras.  
 
Har beslutet verkställts? 

Sektorn har arbetat med kulturmiljöprogrammen i flera etapper sedan december 2018. 
Det har varit en viktig och avgörande pusselbit inför arbetet med ny översiktsplan. 
Arbetet med ny översiktsplan ska påbörjas inom kort eftersom arbetet med 
kulturmiljöprogrammet i princip är klart och ska antas av utskottet för samhällsbyggnad 
i maj 2021. En ny översiktsplan beräknas antas 2024. 
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De enskilda vägarna i Leksands kommun – Delbeslut om regler för kommunalt 
stöd till enskilda vägar, 2019-06-12 KF § 37 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till ”Regler för kommunalt stöd till 
enskilda vägar”. Resultat av klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i regelverket 
ska redovisas till kommunstyrelsen.  
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

I beslutet framgår inte vem som fått uppdraget att klassificera vägtyperna. Det finns 
information om att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast i januari år 
2020. Det är otydligt vem som ska redovisa resultatet av klassificeringen, men det 
framgår av protokollet att beslutet skickats till trafikenheten, gatuchef samt mark- och 
exploateringsingenjör. 
Har beslutet verkställts? 

Resultatet av klassificeringen redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-
12-09 (§ 147). Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att beräkna 
kostnaderna för att ge alla vägtyper vinter- och sommarunderhåll. Kostnaderna 
redovisades i kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-01-27 (§ 12). 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-10 (§ 16) föreslår styrelsen 
kommunfullmäktige att anta Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar och att 
regelverket antaget av fullmäktige vid sammanträdet 2019-06-12 (§ 37) upphör gälla.  
 
 
Anmälan av motion om skolsamverkan, 2019-06-12 KF § 43 
Beslut 
Motionen berör utredning om skolsamverkan med Gagnefs kommun. 
Kommunfullmäktige beslutar att uppta motionen och översända den till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 
Det är tydligt att kommunstyrelsen ska bereda ärendet. Information om återrapportering 
framgår inte av beslutet. 
 
Har beslutet verkställts? 

Motionen tas upp under kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-24 (§ 108). I 
beslutet redovisas sektorns/avdelningens bedömning av motionen där det framgår att 
en nämndsammanslagning skulle innebära en stor organisationsförändring. Därtill 
bedöms kostnaden för en extern konsult vara svår att motivera. Kommunstyrelsen 
föreslår därav kommunfullmäktige att avslå motionen.  
Kommunfullmäktige avslår motionen vid sammanträdet 2019-10-14 (§ 67).  
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Anmälan av motion om ersättningar till förtroendevalda, 2019-10-14 KF § 68 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att uppta motionen och överlämna den till 
kommunfullmäktiges presidium för hantering innan kommunstyrelsens beredning.  
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

Det framgår av beslutet att kommunfullmäktiges presidium ska bereda ärendet. Det 
saknas information om när eller hur ärendet ska återrapporteras.  
 
Har beslutet verkställts? 

Motionen tas upp under kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-31 (§ 65). Det 
framgår att kommunfullmäktiges presidium hanterat motionen inom ramarna för det 
uppdrag som fullmäktige beslutade om i anslutning till beslut om budget 2020–2022 då 
presidiet uppdrogs att utreda effektiviseringar inom den politiska organisationen. 
Fullmäktiges presidiums bedömning är att motionen bör avslås. Kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  
Kommunfullmäktige avslår motionen vid sammanträdet 2020-09-21 (§ 51).   
 
Anmälan av motion om samarbete mellan kommunernas personal- och 
lönekontor, 2020-02-17 KF § 8 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppta motionen och överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

Det är tydligt att kommunstyrelsen ska bereda motionen. Det saknas information om 
när kommunstyrelsen ska återrapportera ärendet. 
 
Har beslutet verkställts? 
Kommunstyrelsen tar upp motionen vid sammanträdet 2020-06-17 (§ 45). 
Bedömningen är att Leksands kommun redan beskriver ett effektiviseringsarbete och 
har ett välfungerande samarbete med kommunerna i regionen. Med hänvisning till 
ärendets bedömning anser kommunfullmäktige motionen besvarad. 
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Anmälan av motion om att samordna kommunernas IT-funktion, 2020-02-17 KF § 
9 
Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppta motionen och överlämna ärendet till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

Det är tydligt att kommunstyrelsen ska bereda motionen. Det saknas information om 
när kommunstyrelsen ska återrapportera ärendet. 
 
Har beslutet verkställts? 

Kommunstyrelsen tar upp motionen vid sammanträdet 2020-06-17 (§ 44). Sektorns 
bedömning är att Leksand redan har ett effektivt samarbete med andra kommuner i 
Dalarna och att kommunen inte gynnas av att fördjupa samarbetet ytterligare. 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  
Kommunfullmäktige avslår motionen vid sammanträdet den 2020-09-21 (§ 47).  
 
Anmälan av motion om medborgarnas förslagslåda, 2020-12-10 KF § 82 
Beslut 
Kommunfullmäktige upptar motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 
Det är tydligt att kommunstyrelsen ska bereda motionen. Det finns ingen information 
om när kommunstyrelsen ska återrapportera ärendet till kommunfullmäktige. 
 
Har beslutet verkställts? 

Ärendet är berett av kommunstyrelsen 2021-04-12 och behandlades under 
kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-10 (§ 30). Utifrån ärendets bedömning 
anses motionen vara besvarad.  
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3.3.2 Kommunstyrelsen  
Reglemente för kommunalt partistöd, 2018-01-29 KS § 8 
Beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att tillhandahålla en mall för redovisning 
och granskning av partistöd.  
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

Det är av beslutet tydligt vad förvaltningens uppdrag innebär. Det finns ingen 
information om när återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsen. 
 
Har beslutet verkställts? 
Ja, mallen har använts för redovisning av partistöd sedan 2018. Återrapportering har 
skett genom att mallen finns tillgänglig på politikerportalen och att alla partier använder 
den när de redovisar sitt partistöd.  
 
Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbaravfallshantering, 2018-05-21 
KS § 64 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunens miljöchef att delta i den lokala 
avfallsplanegruppen. Styrelsen delegerar även till presidiet för utskottet för 
samhällsbyggnad att utse ytterligare representanter att delta i gruppen. 
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 
I beslutet är det tydligt vad som ska utföras. Det finns ingen information om 
återrapportering. 
 
Har beslutet verkställts? 

Eftersom dåvarande miljöchefen har deltagit i den lokala avfallsplanegruppen bedöms 
beslutet vara verkställt. Han har dock slutat sin anställning i Leksands kommun och 
någon ersättare har inte rekryterats. 
En miljöinspektör är också med i den lokala avfallsplanegruppen, men det är oklart om 
han är formellt utsedd av presidiet eller inte. 
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Svar om medborgarförslag om att barnen från f.d. Sjugare skolas 
upptagningsområde i framtiden bör tillhöra Tällbergs skola, 2018-04-09 KS § 51 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till utskottet för lärande och stöd 
för fortsatt beredning i den pågående grundskoleutredningen. 
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

Det framgår tydligt av beslutet vad som ska utföras av utskottet för lärande och stöd. 
Det finns ingen information om återrapportering. 
 
Har beslutet verkställts? 

Medborgarförslaget behandlas i utskottet för lärande och stöd vid sammanträdet 2019-
03-18 (§ 32). Utskottets förslag till kommunstyrelsen är att förändra 
upptagningsområdet i enlighet med förslaget, dvs. att barnen som tidigare tillhörde 
Sjugare skolas upptagningsområde ska tillhöra Tällbergs skolas upptagningsområde. 
Utskottet föreslår till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget.  
Kommunstyrelsen tar upp ärendet vid sammanträdet 2019-03-25 (§ 32). Styrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar 
att förändra upptagningsområdet under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget. 
 
Kommunfullmäktige bifaller förslaget vid sammanträdet den 2019-04-08 (§ 17). 
 
Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende, 2019-01-28 KS § 5 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Styrelsen 
delegerar till allmänna utskottet att fatta beslut om att gå vidare med 
upphandlingsförfarandet i ärendet. Delegationen gäller fram till nästa sammanträde. 
 

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

I beslutet är det tydligt vad som ska utföras och att det är allmänna utskottet som ska 
bereda ärendet ytterligare. Det framgår inte när eller hur uppdraget ska 
återrapporteras. 
 
Har beslutet verkställts? 

Ärendet tas upp vid allmänna utskottets sammanträde 2019-02-19 (§ 19) för ytterligare 
beredning. Utskottet beslutar att godkänna att förvaltningen skickar ut 
förfrågningsunderlag för om- och tillbyggnation av Tibble särskilda boende. Utskottet 
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godkänner även att förvaltningen utser entreprenörer. Löpande information om arbetet i 
fas 1 ska ges till kommunstyrelsen och allmänna utskottet. 
Kommundirektören informerar kommunstyrelsen om ombyggnationen vid 
sammanträdena 2019-08-26 (§72) och 2019-09-24 (§ 91). 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-04 (§ 122) presenterar kommunens 
projektledare information om ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att inleda fas 2 av ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda boende och att bevilja 
tilläggsanslag för investering om 32 mnkr för år 2022.  
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag på 
sammanträdet 2019-11-25 (§ 81). 
 
Svar på medborgarförslag – Skyltar med information om tomgångskörning 
förbjuden, 2019-04-08 KS § 44 
Beslut 

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.  
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

Av beslutet är det tydligt vad som ska genomföras. Det är dock inte tydligt hur förslaget 
ska verkställas eller vem som ska genomföra skyltändringarna. Det saknas information 
om när, hur och om återrapportering ska ske till kommunstyrelsen. 
 
 
Har beslutet verkställts? 

Beslutet är ännu inte verkställt. Planen är att skyltarna ska sättas upp under 
vintersäsongen 2021/2022. 
 
Miljöpolicy och miljömål för Leksands kommun, 2019-09-24 KS § 103 
Beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen uppdraget att utvärdera nu gällande miljöpolicy och 
miljömål samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag på inriktningsuppdrag, 
organisation, process och tidsplan för framtagandet av ny miljöpolicy och miljömål.  
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att särskilt kartlägga och återkomma 
med förslag till åtgärder och riktlinjer kring kommunens användning av onödiga 
engångsartiklar, särskilt i plast, samt förslag på införande av relevant källsortering för 
ökad återvinning i samtliga kommunala verksamheter. 
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

Förvaltningens uppdrag är tydligt och det framgår information om att uppdragen ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 28 november 2019.  
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Har beslutet verkställts? 

Samhällsbyggnadssektorn redovisar sitt utredningsuppdrag vid kommunstyrelsens 
sammanträde den 27 januari 2020 (§ 5). Efter att kommunstyrelsen tagit del av 
sektorns förslag beslutar de att ge förvaltningen ytterligare ett uppdrag. Förvaltningen 
ska utvärdera de gällande miljömålen och ta fram förslag på inriktning och 
ambitionsnivå för nya miljömål för beslut i kommunstyrelsen under våren 2020. 
Kommunstyrelsen ger även förvaltningen i uppdrag att införa relevant källsortering och 
inte använda onödiga engångsartiklar inom kommunens alla verksamheter under 2020.  
Ärendet tas upp igen vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2020 (§ 
104) där det framgår att förvaltningen pga. covid-19 fått ställa om sitt arbete under 
våren och att arbetet med miljömålen försenats. Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige vid sammanträdet att förlänga de nuvarande miljömålen för 
Leksands kommun.  
Kommunfullmäktige beslutar att förlänga miljömålen till och med den 31 december 
2021 vid sammanträdet den 10 december 2020 (§ 71).   
 
Köp av fastigheten Nygård 1 (Hantverkaregatan 24), Leksand, 2020-06-17 KS § 40 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge näringslivschefen i uppdrag att fullfölja förvärvet 
enligt tecknat köpekontrakt. Kommunstyrelsen uppdrar exploateringsfunktionen att 
omgående påbörja en markanvisningsprocess där objektet i första hand ska erbjudas 
Leksandsbostäder AB. Om bolaget avstår objektet ska exploateringsfunktion gå vidare 
med en öppen markanvisning. 
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

Det är av beslutet tydligt vad som ska utföras och vem som tilldelats uppdragen. Det 
finns ingen information om när, hur eller om återrapportering ska ske till 
kommunstyrelsen. 
 
Har beslutet verkställts? 

Då förvärvet är genomfört bedöms beslutet vara verkställt. Underrättelse om beviljad 
lagfart inkom 2020-09-03. 
När det gäller markanvisningsprocessen meddelar projektledaren för mark och 
exploatering att det jobbas med underlaget för markanvisningen till Leksandsbostäder 
AB i skrivande stund. Kommunen inväntar fortfarande återkoppling från 
Leksandsbostäder AB.  
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Ny sporthall – delbeslut om ansökan om bygglov, 2020-06-17 KS § 55 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att bygglovsansökan lämnas in i enlighet med 
förslaget i tjänsteutlåtandet och att ge förvaltningen uppdraget att arbeta in de 
ytterligare 10 miljonerna i förslaget till investeringsbudget för 2022.  
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 

Av beslutet framgår att förvaltningen ges uppdraget att arbeta in de resterande 
miljonerna till investeringsbudgeten för 2022.  
Det framgår inte av beslutet när eller om förvaltningen ska återrapportera sitt uppdrag. 
Återrapportering kommer dock att ske i samband med att investeringsbudgeten för 
2022 ska fastställas. 
 
Har beslutet verkställts? 

Bygglovsansökan är inlämnad och godkänd och bygget har påbörjats.  
Arbetet med budgeten för 2022 har påbörjats och kostnaderna för sporthallsbygget ska 
arbetas in. Beslut om budget för 2022 tas av kommunfullmäktige i november 2021. 
 
Rekrytering av ny kommundirektör, 2020-08-17 KS § 56 
Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar presidiet att ta fram ett förslag till instruktion för 
kommundirektören. 
 
Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur 
uppdraget ska återrapporteras? 
Av beslutet framgår att presidiet tilldelats uppdraget, samt att förslaget ska tas fram för 
vidare beslut i kommunstyrelsen under hösten 2020. Det finns således information om 
när uppdraget ska återrapporteras. 
 
Har beslutet verkställts? 
Kommunstyrelsens presidium presenterar ett förslag till instruktion för 
kommundirektören vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-09 (§ 108). Styrelsen 
fastställer instruktionen i enlighet med förslaget. 

3.3.2.1 Kommentar och bedömning 
Vi kan konstatera att de granskade besluten verkställts eller är under verkställande. De 
flesta besluten är återrapporterade. 
Vår bedömning är att det i besluten ofta saknas information om uppdrag ska 
återrapporteras till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Bristande information om 
återrapporteringen av ärenden kan påverka effektiviteten av verkställigheten. Vi kan 
dock konstatera att de granskade besluten är verkställda och att bevakningen av 
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besluten enligt vår bedömning upplevs fungera i praktiken, men information om 
återrapportering kan vara tydligare formulerat i besluten.  
I samtliga beslut framgår det tydligt vad som ska utföras, men det är inte alltid lika 
självklart vem som tilldelats ansvaret för att ett uppdrag eller beslut ska genomföras. 
Besluten skulle kunna vara tydligare formulerade i detta avseende.  
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4 Slutsatser och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns 
fungerande rutiner för att säkerställa att av kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och återrapporteras. Utifrån de 
granskade besluten gör vi bedömningen att besluten i regel är tydligt formulerade 
och att de delges berörda för verkställighet. Vi anser dock att det inte alltid är helt 
tydligt vilken del av organisationen som tilldelats ansvaret för att ett uppdrag eller 
beslut ska genomföras. Besluten skulle kunna vara tydligare formulerade i detta 
avseende. 

Vi anser att de riktlinjer som finns inom området i huvudsak är ändamålsenliga och 
anpassade efter kommunens organisation.  

Med utgångspunkt från de granskade besluten gör vi därtill bedömningen att 
kommunens rutiner för bevakning av att beslut verkställs, fungerar i praktiken.  
I 15 av de 16 beslut som granskats saknas det information om återrapportering. Även i 
detta avseende bedömer vi att besluten skulle kunna förtydligas. 

4.1 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

- säkerställa att det i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som ansvarar för att 
beslutet verkställs. 

- verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges 
tidpunkt för återrapportering. 

 
Datum som ovan 
KPMG AB 

Nils Nordqvist   Anderas Wendin  
Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 

   

Caroline Gerelius    

Kommunal revisor    
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Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 82 Dnr 2021/831 

Yttrande - Anmälan till JO gällande kommunens 
hantering av begäran om registerutdrag 

Beskrivning av ärendet 
Under våren 2021 inkom till kommunen en begäran om utdrag ur 
personregistret enligt GDPR. Denna begäran behandlades delvis men inget 
svar lämnades till personen.  
Den felaktiga behandlingen av ärendet ledde till en anmälan hos 
Justitieombudsmannen (JO). JO har därefter begärt ett remissvar från 
kommunen gällande hanteringen.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
En person skickade en skriftlig begäran om utdrag ur personregistret till 
Leksands kommun den 5 maj 2020. Begäran mottogs av kommunens 
dataskyddsombud och skickades vidare till ansvariga för behandling. Den 
aktuella personen visade sig inte finnas med i något personregister i 
Leksands kommun. Den chef som ringt upp personen hade fått hens 
kontaktuppgifter från en annan kommunanställd i en situation där det ansågs 
mycket viktigt att komma i kontakt med en närstående till en medarbetare i 
Leksands kommun. Kontaktuppgifterna gallrades därefter omgående.  
 
Kommunens rutiner kring hanteringen av ärendet brast och på grund av den 
mänskliga faktorn skickades inget svar till den aktuella personen. Påståendet 
rörande att kommunen inte uppfyllt GDPR artikel 12 och 15 stämmer 
således.  
 
En åtgärd som vidtagits är att alla chefer och assistenter inom berörd 
verksamhet har genomgått en utökad utbildning i offentlighetsprincipen. 
Detta berör inte specifikt utdragsärenden enligt GDPR men bedömningen är 
att det är troligt att en sådan begäran hade hanterats på ett bättre sätt idag på 
grund av denna insats.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-07-09 
Begäran om yttrande – avmaskad från sekretessuppgifter, daterat 2021-06-14  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen  
1. Anta remissvaret och översända det till Justitieombudsmannen. 

Beslutet skickas till 
Caroline Smitmanis-Smids, kommundirektör 
Andrew Tutt-Wixner, dataskyddsombud 
Justitieombudsmannen, JOkanlsi3@jo.se, enligt instruktioner i begäran om 
yttrande 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-07-09 

Referens 
Dnr 2021/831    

Administrativ service 
Andrew Tutt-Wixner 
andrew.tutt-wixner@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Yttrande med anledning av anmälan till 
Justitieombudsmannen gällande kommunens 
hantering av begäran om registerutdrag 

Beskrivning av ärendet 
Under våren 2021 inkom till kommunen en begäran om utdrag ur 
personregistret enligt GDPR. Denna begäran behandlades delvis men inget 
svar lämnades till personen.  
Den felaktiga behandlingen av ärendet ledde till en anmälan hos 
Justitieombudsmannen (JO). JO har därefter begärt ett remissvar från 
kommunen gällande hanteringen.  

Remissvar 
En person skickade en skriftlig begäran om utdrag ur personregistret till 
Leksands kommun den 5 maj 2020. Begäran mottogs av kommunens 
dataskyddsombud och skickades vidare till ansvariga för behandling. Den 
aktuella personen visade sig inte finnas med i något personregister i 
Leksands kommun. Den chef som ringt upp personen hade fått hens 
kontaktuppgifter från en annan kommunanställd i en situation där det ansågs 
mycket viktigt att komma i kontakt med en närstående till en medarbetare i 
Leksands kommun. Kontaktuppgifterna gallrades därefter omgående.  
 
Kommunens rutiner kring hanteringen av ärendet brast och på grund av den 
mänskliga faktorn skickades inget svar till den aktuella personen. Påståendet 
rörande att kommunen inte uppfyllt GDPR artikel 12 och 15 stämmer 
således.  
 
En åtgärd som vidtagits är att alla chefer och assistenter inom berörd 
verksamhet har genomgått en utökad utbildning i offentlighetsprincipen. 
Detta berör inte specifikt utdragsärenden enligt GDPR men bedömningen är 
att det är troligt att en sådan begäran hade hanterats på ett bättre sätt idag på 
grund av denna insats.  

Förslag till beslut 
1. Anta remissvaret och översända det till Justitieombudsmannen. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-07-09 
Begäran om yttrande – avmaskad från sekretessuppgifter, daterat 2021-06-14  
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Leksands kommun 

Datum 
2021-07-09 
 

Referens 
Dnr 2021/831 

Sida 
2(2) 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Caroline Smitmanis-Smids, kommundirektör 
Andrew Tutt-Wixner, dataskyddsombud 
Justitieombudsmannen, JOkanlsi3@jo.se, enligt instruktioner i begäran om 
yttrande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2021-08-16 

 
  

Allmänna utskottet   

 
 Utdrag bestyrks 
  

§ 84 Dnr 2021/811 

Anmälan om ordförandebeslut - Remissvar gällande 
”Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för 
perioden 2022–2027” 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Liljeberg har fattat ett 
ordförandebeslut om att godkänna det förslag till remissvar som tagits fram 
av näringslivschef per Strid gällande Näringslivsdepartementets remiss om 
”Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022-
2027”. Anledning till ordförandebeslutet var att remissvaret skulle lämnas in 
senast den 9:e augusti 2021, d v s innan höstens första sammanträde för 
allmänna utskottet.  

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun föreslås ingå i det förhandsdefinierade c-området vilket 
innebär den högsta möjliga stödnivån. I förslaget placeras vi tillsammans 
med Dalakommunerna Älvdalens, Malung-Sälens, Mora, Orsa, Rättviks, 
Gagnefs och Vansbro. Förslaget bedöms vara relevant och rättvisande med 
utgångspunkt från EU-kommissionens beslut och Näringsdepartementets 
förslag om kriterier och indikatorer.  

Beslutsunderlag 
- PM Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 

2022–2027 
- Riktlinjer för statligt regionalstöd 

Allmänna utskottets förslag för beslut i kommunstyrelsen 
1. Godkänna redovisning av ordförandebeslut.  

Beslutet skickas till 
Per Strid, näringslivschef.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-07-16 

Referens 
Dnr 2021/811    

Samhällsutveckling/Näringsliv 
Per Strid, 0247–80000 
Per.strid@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Remiss om Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–2027 

Beskrivning av ärendet 
Europeiska kommissionen har fattat beslut om riktlinjer för statligt 
regionalstöd för perioden 2022–2027 (riktlinjerna bilaga). Av dessa 
riktlinjer framgår regler kring var, när och hur regionalstöd kan 
beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka 
områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats 
regionalstödskarta. Regionalstödskartan ska anmälas till och 
godkännas av kommissionen, och planeras att gälla från och med 1 
januari 2022 till och med 31 december 2027. 
 
Regeringskansliet har tagit fram ett förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–2027 som i har betydelse för 
regionalt investeringsstöd som kan beviljas till företag i dessa 
områden.  
 
Områden som är berättigade till regionalstöd enligt artikel 107.3 a i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vanligtvis kallade a-
områden, är i regel mer missgynnade inom unionen när det gäller 
ekonomisk utveckling. Områden som är berättigade till stöd enligt 
artikel 107.3 c i fördraget, s.k. c -områden, är också i regel 
missgynnade, men i mindre utsträckning. Enligt punkt 163 i 
riktlinjerna så finns det två olika kategorier av c-områden:  
1) Områden som uppfyller vissa fastställda villkor och som en 
medlemsstat därför kan utse till c-områden utan vidare motivering 
(förhandsdefinierade c-områden).  
2) Områden som en medlemsstat efter eget gottfinnande kan utse till 
c-områden, förutsatt att medlemsstaten visar att sådana områden 
uppfyller vissa socioekonomiska kriterier (icke förhandsdefinierade c -
områden). 
 
För det förhandsdefinierade c-området används riktlinjernas angivna 
kriterier och indikatorer som utgångspunkt, dvs.:  
− Län med färre än 12,5 invånare per km2 inkluderas i ett första steg.  
− Områden som angränsar till län med färre än 12,5 invånare per 
km2 kan utses, förutsatt att de utsedda områdena har färre än 12,5 
invånare per km².  
− Stödområdet ska bestå av ett sammanhängande område. För 
områden som kvalificerar sig enligt huvudprinciperna föreslås en 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-07-16 
 

Referens 
Dnr 2021/811 

Sida 
2(2) 

ytterligare princip för det förhandsdefinierade området:  
− Kommuner som bedöms ha nackdelar som avfolkning och/eller 
långa avstånd till större marknader prioriteras att ingå i detta område. 
 
Stödnivåer  
Enligt riktlinjerna skiljer sig de maximala stödnivåerna för regionalt 
investeringsstöd åt mellan förhandsdefinierade och icke 
förhandsdefinierade c-områden. De maximala stödnivåerna för 
förhandsdefinierade c-områden är 20 procent. 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Leksands kommun föreslås ingå i det förhandsdefinierade c-området 
vilket innebär den högsta möjliga stödnivån. I förslaget placeras vi 
tillsammans med Dalakommunerna Älvdalens, Malung-Sälens, Mora, 
Orsa, Rättviks, Gagnefs och Vansbro. Förslaget bedöms vara 
relevant och rättvisande med utgångspunkt från EU-kommissionens 
beslut och Näringsdepartementets förslag om kriterier och indikatorer.  

Finansiering 
Skriv här. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Skriv här. 

Förslag till beslut 
Att bekräfta Näringsdepartementets förslag till regionalstödskartan 
2022–2027. 

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
- PM Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för 

perioden 2022–2027 
- Riktlinjer för statligt regionalstöd 

Slutligt beslut expedieras (skickas) till 
Skriv här.  
 
 
 
 
 

162



 

 

 

 

Referens: N2021/0183 Leksands kommun 

 

Remissvar gällande ”Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–2027” 

 

Leksands kommun vill lämna följande remissvar: 
 
Leksands kommun instämmer i Näringsdepartementets förslag till 
regionalstödskartan 2022–2027. 
 

Beslutet om remissvaret har fattats i form av ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande 
Ulrika Liljeberg 2021-08-09.  

 

Ärendet har följande diarienummer hos Leksands kommun: 2021/811. 

 

Leksand 2021-08-09 

 

Lena Ryen-Laxton 
Vik. Kommunsekreterare 

Leksands kommun 

0247- 80 000 
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Referens: N2021/0183 Leksands kommun 

 

Remissvar gällande ”Förslag till principer för att utse 
regionalstödskarta för perioden 2022–2027” 

 

Leksands kommun vill lämna följande remissvar: 
 
Leksands kommun instämmer i Näringsdepartementets förslag till 
regionalstödskartan 2022–2027. 

 

Beslutet om remissvaret har fattats i form av ordförandebeslut av kommunstyrelsens ordförande 

Ulrika Liljeberg 2021-08-09.  

 

Ärendet har följande diarienummer hos Leksands kommun: 2021/811. 

 

Leksand 2021-08-09 

 

Lena Ryen-Laxton 

Vik. Kommunsekreterare 

Leksands kommun 

0247- 80 000 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-07-08 

Referens 
Dnr 2021/23    

Administrativ service 
Lena Ryen, 80377 
lena.ryen@leksand.se 

 
 

 
 

 
  

 

Anmälan av fattade delegeringsbeslut 2021 

Beskrivning av ärendet 

Kommunallagen föreskriver att en nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på 
nämndens vägnar i ett visst ärende eller viss grupp av ärenden. 
Beslut som fattas med ovanstående stöd ska återrapporteras till nämnden. 
Härmed återrapporteras följande delegeringsbeslut: 
Sektorn för samhällsutveckling 

Byggchef, byggnadsinspektör, bygglovhandläggare och 
bostadsanpassare: 

− Bostadsanpassningsärenden enligt bostadsanpassningslagen juni 
2021 

− Byggärenden enligt plan- och bygglagen juni 2021 
Trafikärenden 

− Trafikärenden juni 2021 
 

Utbildningssektorn 
- 
Sociala sektorn 
- 

Utskotten 
- Delegeringsbeslut av samhällsbyggnadsutskottet enligt 

sammanträdesprotokoll daterat 2021-07-01 

Personalärenden 
 
Kommunledning 
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Leksands kommun 

Datum 
2021-07-08 
 

Referens 
Dnr 2021/23 

Sida 
2(2) 

Sektorns/avdelningens bedömning 
Skriv här. 

Finansiering 
Skriv här. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Skriv här. 

Förslag till beslut 
Skriv här.  

Ange vilket beslutsunderlag som ska skickas med till politiken 
Skriv här.  

Slutligt beslut skickas till 
Skriv här.  
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