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1. Sammanfattande bedömning och 
rekommendationer  

På uppdrag av revisorerna i Lapplands kommunalförbund, LKF, har PwC genomfört en 

granskning av ledning och styrning inom LKF. Uppdraget har varit att granska om utvalda 

delar av LKF:s verksamhet styrs och leds på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig 

intern kontroll. 

1.1. Sammanfattande revisionell bedömning 

Nedan redogörs för bedömning av revisionsfrågan och kontrollmålen samt iakttagelser för 

de olika kontrollmålen. Den sammantagna bedömningen av kontrollmålen ligger till 

grund för bedömningen av revisionsfrågan. 

Bedömningsskalan för ändamålsenligheten sträcker sig från; ”inte ändamålsenlig”, ”i 

begränsad utsträckning ändamålsenlig”, ”till övervägande del ändamålsenlig” samt ”ja – 

ändamålsenlig”. 

Bedömningsskalan för intern kontroll sträcker sig från; ”otillräcklig”, ”bristande”, ”till 

övervägande del tillräcklig”, ”tillräcklig”. 

Revisionsfråga: Leds och styrs LKF:s verksamheter på ett ändamålsenligt sätt och med 

tillräcklig intern kontroll? 

Vår sammanfattande bedömning är att LKF:s verksamheter, utifrån granskningens 

avgränsning, till övervägande del styrs och leds på ett ändamålsenligt sätt. 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen till övervägande del är 

tillräcklig men att det samtidigt finns behov av utveckling avseende den systematiska 

uppföljningen av såväl upphandlingsverksamheten som av måluppfyllelsen i stort. 

Kontrollmål: 

 Är den strategiska styrningen i form av policys, mål och regler 

tillräcklig? 

Vår bedömning är att den strategiska styrningen i from av policys, mål och regler till 

övervägande del är tillräcklig. 

Bedömningen gör vi utifrån att samtliga verksamheter har styrdokument att förhålla sig 

till. Men där personliga ombud och upphandlingen saknar formell och antagen 

verksamhetsplan för sina verksamheter. 
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 Är system och rutiner för beslutfattande tydliga utifrån Lapplands 

kommunalförbunds uppdrag? 

Vår bedömning är att rutiner för beslutsfattande till övervägande del är tydliga utifrån 

Lapplands kommunalförbundsuppdrag. 

Bedömningen gör vi utifrån att roller och ansvar upplevs som tydliga. När det gäller den 

löpande uppföljningen under året är vår bedömning att denna kan utvecklas i syfte att ge 

direktionen underlag under året avseende verksamheternas utveckling mot mål. 

 Utövar direktionen tillräcklig styrning och kontroll inom området 

Vår bedömning är att direktionen till övervägande del utövar tillräcklig styrning inom 

området även om det av protokoll närmare hade kunnat framgå vilket ställningstagande 

direktionen gjorde i samband med behandlingen av delårsrapporten. 

När det gäller kontrollen inom området är vår bedömning att den till övervägande del är 

tillräcklig. 

 Har tillräckliga åtgärder vidtagits med anledning av iakttagelser och 

rekommendationer av tidigare genomförd granskning på 

upphandlingsområdet? 

Vår bedömning är att åtgärder till övervägande del har genomförts avseende tidigare 

gransknings iakttagelser men att det fortfarande finns behov av utveckling avseende den 

systematiska uppföljningen på upphandlingsområdet. 

Bedömningen baseras dels på att det finns en antagen policy för upphandling och inköp 

och en internkontrollplan som omfattar särskild uppföljning av köptrohet och 

direktupphandling, och inköp. Dock finns fortfarande utvecklingsbehov avseende det 

systematiska arbetet med att säkerställa köptrohet till ramavtal, efterlevnad/tillämpning 

av lagar, policy och riktlinjer. Internkontrollplanens identifierade riskområden är en del i 

att arbeta systematiskt med en ändamålsenlig upphandlingsverksamhet men kan inte stå 

för hela det systematiska arbetet med att kvalitetssäkra tillämpning, efterlevnad och 

ändamålsenlighet avseende upphandlingsverksamheten. 
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1.2. Rekommendationer 

Med anledning av granskningens iakttagelser vill vi lämna följande rekommendationer 

 Att direktionen säkerställer systematiska processer avseende verksamhetsplaner 

och måluppfyllelse. I syfte att dels ge underlag för eventuella korrigerande beslut 

men även för att öka direktionens insikt i verksamheternas utveckling mot mål 

under året. 

 Att direktionen uppdrar till förvaltningen att utveckla det systematiska arbetet 

med att säkerställa köptrohet till ramavtal, efterlevnad/tillämpning av lagar, policy 

och riktlinjer kopplat till upphandlingsverksamheten. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 
Lapplands kommunalförbunds revisorer har med hänsyn till väsentlighet och risk bedömt 

det angeläget att göra en granskning av ledning och styrning av utvalda delar av verksam-

heten inom förbundet. 

Lapplands kommunalförbund, LKF, samverkar f n inom gymnasieutbildning, utbildning 

för vuxna, högskoleutbildning, energi- och klimatrådgivning, upphandling samt 

personliga ombud. 

Av förbundsordningen framgår bl a att ändamålet med verksamheten är att utveckla och 

fördjupa samarbetet mellan parterna samt att genom samordning åstadkomma ett bättre 

utnyttjande av resurser. Vidare framgår av förbundsordningen vilka uppgifter/ åtaganden 

som förbundet har. En bristfällig styrning och ledning inom de av förbundsordningen 

angivna områdena riskerar leda till att verksamheten inte bedrivs på avsett vis och att 

nämndens interna kontroll försvåras. 

2.2. Revisionsfråga 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Lapplands kommunalförbunds 

verksamhet, utifrån avgränsningen nedan, styrs och leds på ett ändamålsenligt sätt och 

med tillräcklig intern kontroll. 

2.3. Kontrollmål 
 Är den strategiska styrningen i form av policys, mål och regler tillräcklig? 

 Är system och rutiner för beslutsfattande tydliga utifrån Lapplands kommunalför-

bunds uppdrag? 

 Utövar direktionen tillräcklig styrning och kontroll inom området 

2.4. Revisionskriterier 
Förbundsordningen. 

2.5. Metod och avgränsningar 
Revisionsobjekt i denna granskning har varit Lapplands kommunalförbunds direktion och 

dess vuxenutbildningsutskott. 

Följande områden omfattas av granskningen; utbildning för vuxna inkl anordnad 

högskoleutbildning, energi- och klimatrådgivning, personliga ombud, upphandling (inkl 

uppföljning av revisorernas granskning 2011) samt ev övriga mindre uppdrag från 

medlemskommunerna. 

Granskningen har avgränsats i tid huvudsakligen till 2015. 
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Metoden i denna granskning har varit intervjuer och analyser av relevanta dokument. 

Avgränsningen i form av intervjuer har gjorts till ordförande i direktionen, LKF:s 

förbundschef, vuxenutbildningschef LKF, energi- och klimatrådgivare samt 

upphandlingssamordnare. Dokumentgranskningen har avgränsats till förbundsordning, 

arbetsordning för direktionen, delegationsordning, internkontrollplan, 

verksamhetsplaner, policy samt planeringsunderlag. 
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3. Iakttagelser och bedömningar 

I detta kapitel redovisas iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål samt att 

uppföljning av tidigare genomförd granskning gällande upphandlingsverksamheten 

behandlas i den avslutande delen. 

3.1. Strategisk styrning – policys, mål och regler 

Den strategiska styrningen avseende de områden som är föremål för granskningen om-

fattas av, förbundsordning, arbetsordning, delegationsordning, internkontrollplan samt 

styrdokument för de enskilda områdena. En sammanfattande redogörelse för respektive 

styrdokument återfinns nedan. Initialt behandlas de övergripande styrdokumenten och 

efter det dokumenten för respektive område. 

Av intervju framgår att det finns ytterligare möjliga samverkansområden men att dessa i 

dagsläget inte är i en sådan fas att de är föremål för en granskning. De samverkans-

områden som identifierats är; Hem för vård eller boende, HVB-hem, samt kommunernas 

utveckling av IT-strategi. Avseende HVB-hem har samtliga kommuner accepterat 

samverkan kring detta område och en styrgrupp har tillsatts och i augusti anställdes 

projektledare för projektering av genomförandeplan. Förslag kring IT-samverkan är 

under framväxande. Med anledning av det stadie dessa två områden befinner sig i har de 

inte vara föremål för denna granskning. 

3.1.1. Förbundsordning 

Lapplands kommunalförbund, LKF, har en förbundsordning som är daterad 2015-06-20. 

Av Förbundsordning för Lapplands kommunalförbund, FO, framgår ändamålet med 

förbundets verksamhet samt uppgifterna för de olika verksamheterna. De av LKF:s 

verksamheter som är föremål för denna granskning finns med och dess syfte beskrivs i 

förbundsordningen. 

Vidare omfattar FO hur LKF:s organisation ska se ut såväl politiskt som tjänstemanna-

mässigt, där förbundet är organiserat med en förbundsdirektion och gymnasienämnd som 

tillsätts av förbundsdirektionen efter nominering av förbundsmedlemmarna. 

När det gäller direktionen har denna även rätt att inrätta de övriga organ som behövs för 

att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt enligt förbunds-

ordningen. Exempelvis tillsättandet av vuxenutbildningsutskottet. 

Det framgår av förbundsordningen att verksamhetsplan ska tas fram där verksamheternas 

prioriterade uppgifter skall fastslås. Årsredovisning och verksamhetsberättelse skall tas 

fram samt att dessa i april året efter det år som redovisningen avser överlämnas till 

respektive medlemsfullmäktige för hantering. 

3.1.2. Arbetsordning 

Arbetsordningen är antagen av direktionen 2010-04-30, och reglerarar arbetsformer, 

beredning inför och genomförande av sammanträden, samt justering av protokoll.   
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Arbetsordningen gäller vid sidan av det som medlemskommunernas fullmäktige-

församlingar fastslagit i FO. Direktionen har i arbetsordningen beslutat om formerna för 

följande delar; tidpunkt och plats för sammanträden, utskick av handlingar, beredning av 

ärenden till direktionen, tjänstgöring för ersättare, ersättare för ordförande, justering av 

protokoll. 

3.1.3. Delegationsordning 

Det finns en beslutad delegationsordning, direktionen 2015-06-22. Principerna för 

delegeringen återfinns i dokumentet ”bestämmelser angående delegation”, direktionen 

2015-06-22. Exempelvis kan beslutad delegationsrätt endast nyttjas inom ramen för 

anslagna medel och där ärenden inte är av principiell beskaffenhet. 

Delegationsordningen är uppdelad på fyra olika områden; 

 Övergripande frågor administration, organisation 

 Ekonomi 

 Personalfrågor 

 Vuxenutbildning 

Vidare framgår av delegationsordningen vad beslutanderätten omfattar, vem som är 

delegat, huruvida beslutet ska återrapporteras till direktionen eller inte samt övriga 

anmärkningar eller riktlinjer kopplat till beslutsområdet. 

Det finns ingen separat delegationsordning för de olika verksamheterna utan den 

delegationsordning som finns omfattar även de övriga verksamheterna. Iakttagelser med 

anledning av delegationsordning utifrån granskningsområdena behandlas under 

respektive områdesrubrik nedan. 

3.1.4. Internkontrollplan 

I internkontrollplanen finns identifierade riskområden för verksamheten, direktionen 

2015-02-27 § 18. Av sammanställningen för 2014 som vi tagit del av framgår att varje 

identifierad risk följs upp årligen och eventuellt revideras/kvarstår/byts ut efter analys av 

resultat. Av sammanställningen framgår utfallet/resultatet men inte alltid dess 

bakomliggande orsak. 

Internkontrollplanen består av 4 identifierade riskområden; 

 Överordnade risker för kommunalförbundet 

 Risker kopplade till förbundets ekonomi- och personaladministration 

 Risker kopplade till efterlevnad av lag, förordning, policy 

 Risk att politiska beslut inte verkställs 

Inom varje riskområde definieras specifika risker samt vad innebörden av dessa kan bli. 

Vidare framgår av internkontrollplanen hur de specifika riskerna ska kontrolleras, följas 

upp, vem som är ansvarig samt hur återrapportering ska gå till. 
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3.1.5. Styrdokument för utbildning för vuxna inkl anordnad 
högskoleutbildning 

Av FO framgår att ”kommunalförbundet skall svara för medlemskommunernas 

skyldigheter och befogenheter vad gäller vuxnas utbildning inom komvux, särvux, 

svenska för invandrare och yrkeshögskola samt uppdragsutbildning och drift av 

lärcentra för vuxnas lärande”. 

”Utbildning för vuxna inklusive anordnad högskoleutbildning” kommer löpande i texten 

att skrivas som ”vuxenutbildningen”. 

Styrdokumenten för vuxenutbildningen omfattas av: 

 Vision och övergripande mål 

 Verksamhetsmål och finansiella mål för 2015, direktionen 2015-02-27. Löpande i 

texten väljer vi att kalla denna för ”LKF:s VEP 2015”. 

 Kommunikationsplan 

 Internkontrollplan, direktionen 2015-02-27 § 18. 

I FO definieras vuxenutbildningens syfte och uppgift. Utifrån FO har en vision och 

övergripande mål för verksamheten tagits fram. Visionen definierar de delar som 

verksamheten ska präglas av där tillväxt och utveckling i kommunerna är en av led-

stjärnorna. Vidare framgår av visionen att efterfrågestyrda utbildningar är en strävan. Det 

har även arbetats fram övergripande mål för verksamheten. Exempelvis ska visionens 

strävan om efterfrågestyrda utbildningar uppnås genom att utbildningsbehovet inventeras 

hos enskilda och arbetslivet för att sedan ligga till grund för vilka utbildningar som 

initieras, utvecklas och/eller genomförs. Sammantaget finns nio övergripande mål som 

förtydligar hur visionen ska uppnås. 

Utifrån Visionen och de övergripande målen har verksamhetsmål och finansiella mål 

för 2015 arbetats fram och dokumenterats, direktionen 2015-02-27 § 23. Verksamhets-

målen är uppdelade i olika avsnitt. För vuxenutbildningen finns ett särskilt avsnitt som 

handlar specifikt om utbildningar för vuxna vid Lapplands lärcentra. De övergripande 

målen innehåller mätetal. 

Utöver de specifika målen för vuxenutbildningen finns i LKF:s VEP 2015 även mål som 

gäller för all verksamhet. De generella målen är delvis värdegrundsmässiga i sin 

utformning, exempelvis att arbetet ska präglas av respekt för alla individers lika värde. 

Vidare omfattar de generella målen målsättningar om extern finansiering samt 

vidareutveckling av förbundets administrativa rutiner och ansvarsfördelning med 

medlemskommunerna. 

Det antagna dokumentet för LKF:s VEP 2015 omfattar även finansiella mål för 

kommunalförbundets verksamheter. Som exempel kan nämnas att verksamheten ska 

bedrivas på ett sådant sätt att den av direktionen beslutade budgeten inte överskrids samt 

att prognossäkerheten skall vara god och rapporter skall regelbundet lämnas till 

direktionen. 
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Kommunikationsplanen syftar till att; bidra till att kommunikationsaspekterna alltid 

finns närvarande, vara till hjälp vid planering, dokumentering och uppföljning av arbetet 

och tydliggöra ansvarsfördelningen. 

För vuxenutbildningen finns följande identifierade risker med i internkontrollplanen 

och där särskild uppföljning ska ske: 

 Rätt utbildning - risk att den utbildning som ges inte leder till anställning. 

 Avbrott i studier – bristande genomströmning och avbrott i studierna. 

Delegationsordningen omfattar ett särskilt avsnitt avseende vuxenutbildningen. 

3.1.6. Styrdokument för energi- och klimatrådgivning 

Syftet med energi- och klimatrådgivningens verksamhet, framgår av FO, och är att svara 

för medlemskommunernas energi- och klimatrådgivning enligt de riktlinjer som utgår 

från Energimyndigheten1. Av FO framgår även hur organiseringen av energi- och 

klimatrådgivningens verksamhet ska se ut, där ”verksamheten skall ledas av en styr-

grupp bestående av representant från respektive kommun samt förbundets kanslichef” 

(kanslichef motsvaras av förbundschef idag). 

Styrdokument för energi och klimatrådgivningen, EKR, består av; 

 LKF:s VEP 2015, för mer information se avsnitt 3.1.5. 

 Verksamhetsplan 2015 för EKR, VEP EKR 2015, direktionen 2014-12-18 § 74 

 Energimyndighetens riktlinjer/ramverk för energi- och klimatrådgivning 

Av LKF:s VEP 2015 framgår att det för EKR:s verksamhet ska tas fram specifika 

verksamhetsmål. I övrigt omfattas EKR av de generella och finansiella delarna i LKF:s 

VEP 2015. 

De verksamhetsspecifika målen återfinns i VEP EKR 2015. Verksamhetsmålen bryts ned 

till kvantitativa mål. Av VEP EKR 2015 framgår även vilka aktiviteter som planeras att 

genomföras under året, bl a rådgivning, utbildning och samverkan. Uppföljning och 

utvärdering ska enligt VEP EKR 2015 ske med stöd av styrgruppen. 

Internkontrollplanen omfattar inte några särskilda identifierade riskområden, utöver de 

generella, för EKR:s verksamhet. 

3.1.7. Styrdokument för personliga ombud 

Syftet är att svara för medlemskommunernas verksamhet med personliga ombud, PO, för 

psykiskt funktionshindrade. I dagsläget finns inget specifikt styrdokument, t ex verksam-

hetsplan, framtaget för PO:s verksamhet. Dock omfattas verksamheten av de generella 

delarna i LKF:s VEP 2015, samt delegationsordningen. I övrigt styrs verksamheten utifrån 

nationella riktlinjer samt en förordning, SFS 2013:522, där utbetalningen av statsbidragen 

med anledning av personliga ombud regleras.  

                                                             
1 Energimyndigheten arbetar på uppdrag av regeringen. Uppdraget regleras via myndighets-
instruktionen och årliga regleringsbrev. 
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Arbetet med verksamhetsplan har prioriterats bort då det inte funnits tillräckligt med 

personal för detta, enligt intervju. Det har ansökts om bidrag för ytterligare en person. 

Vilket kommer medföra att det finns tid att arbeta fram en verksamhetsplan för PO:s 

verksamhet. Verksamhetsplanen för 2016 år kommer att bifogas till den ansökan om 

bidrag som sker hos Länsstyrelsen i Norrbotten. 

Verksamheten för PO finansieras, enligt intervju, till 70 % av statsbidrag och en årlig 

ansökan om bidrag genomförs. De mål som finns för verksamheten framgår av den 

ansökan om bidrag som skickas till Länsstyrelsen i Norrbotten årligen. Av ansökan 

framgår bl a uppföljning av verksamheten, dess organisering, analyser och kommande 

behov i form av personella resurser. Redovisningen inklusive ansökan har presenterats för 

direktionen 2015-02-27 § 25. 

I internkontrollplanen finns inga särskilda riskområden identifierade för PO:s 

verksamhet. 

Avseende delegationsordningen finns det för PO inget specifikt avsnitt för PO verksamhet. 

Vår iakttagelse är att de generella delarna som finns med i delegationsordningen även 

omfattar PO:s verksamhet. 

3.1.8. Styrdokument för upphandling 

Syftet, framgår av FO, och är att ansvara för samordning av de gemensamma 

upphandlingarna kommunerna beslutar att genomföra. Förbundets ansvar innebär arbete 

med förfrågningsunderlag, annonsering, anbudsöppning samt att Upphandling utarbetar 

förslag till utvärdering och avtal. Kravspecifikation, slutlig utvärdering av anbud, 

tilldelningsbeslut och avtalstecknande åligger respektive upphandlande myndighet. 

De specifika styrdokumenten för upphandlingsområdet består av; 

 LKF:s VEP 2015, för mer information se avsnitt 3.1.5. 

 Upphandlings- och inköpspolicy, senast reviderad 2014-06-18. 

 Arbetsordning 3.0 (ej antagen politiskt) 

 Planeringsunderlag över aktuella upphandling (2016) 

 Internkontrollplan, direktionen 2015-02-27 § 18. 

I upphandlings- och inköpspolicyn framgår hur beställarorganisationen ska se ut, 

vad som gäller kring direktupphandlingar, ramavtal, arkivering samt upphandling och 

avrop. När det gäller beställarorganisationen lyfts det fram 3 nivåer; certifierade 

beställare, certifierade köpare samt upphandlingssamordnare och controller, och vilka 

uppgifter dessa har kopplat till beställarorganisationen. Exempelvis att upphandlings-

samordnare och controller ansvarar för alla direktupphandlingar över direktupp-

handlingsgränsen. 
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Mer detaljerat hur formerna för upphandlingarna ska gå till framgår av Arbetsordning 

3.0. Av dokumentet framgår att en verksamhetsplan årligen ska godkännas av den 

operativa ledningsgruppen. 

Det finn en plan för verksamheten som årligen tas fram i form av ett planerings-

underlag över aktuella upphandlingar. Planeringsunderlaget visar de upphand-

lingar som är aktuella för medlemskommunerna och vilka som kan vara föremål för 

samordnad upphandling. 

Det finns särskilda riskområden identifierade i internkontrollplanen som har direkt 

koppling till upphandlingsverksamheten. De områden som identifierats är; ”köp vid sidan 

om ramavtal” samt ”otillåten direktupphandling”. Under året har även ytterligare ett 

riskområde identifierats med anledning av utlämnande av allmänna handlingar där 

brister avseende dokumentation av direktupphandlingar har upptäckts. Med anledning av 

detta kommer internkontrollplanen kompletteras med kontrollmoment avseende köp som 

är finansierade via externa medel. 

3.1.9. Bedömning 

Bedömningen avseende om den strategiska styrningen avseende policys, mål och regler är 

tillräcklig redogörs nedan per område. 

Vår bedömning är att den strategiska styrningen avseende vuxenutbildningen är 

tillräcklig. Bedömningen gör vi utifrån att de mål som finns för verksamheten har sin 

grund i FO och de visioner som arbetats fram. Verksamhetsmålen bedöms vidare 

konkretisera hur de övergripande målen ska uppnås. Att målen innehåller mätetal 

bedömer vi förenklar uppföljningen. Utifrån det som har varit föremål för denna 

granskning kan vi se att delegationsordningen särskilt omfattar vuxenutbildningens 

verksamhet. Det finns även särskilda delar i LKF:s internkontrollplan som behandlar just 

vuxenutbildningen. 

Vår bedömning är att den strategiska styrningen avseende EKR är till övervägande 

del tillräcklig. Detta baserar vi på att det finns en verksamhetsplan för verksamheten 

som utgår ifrån FO. Internkontrollplanen skulle kunna utvecklas så att den omfattade 

EKR:s verksamhet i större utsträckning. I sammanhanget finns former för att följa upp 

mål i samband med delårsrapport och årsredovisning även om den löpande uppföljningen 

under året skulle kunna utvecklas något. 

Vår bedömning är att den strategiska styrningen av PO i begränsad utsträckning är 

tillräcklig. Bedömningen utgår ifrån att det inte finns någon verksamhetsplan framtagen 

samt att den löpande uppföljningen under året avseende verksamheten kan vidare-

utvecklas. Det finns idag en uppföljning av verksamheten i delårsrapport och årsredo-

visning. 

Vår bedömning är att den strategiska styrningen av Upphandlingen är tillräcklig. 

Det finns i sammanhanget en policy för inköp och upphandling som är antagen politiskt 

samt att internkontrollplanen omfattar upphandlingsverksamheten. Detta även om en 

formell och antagen verksamhetsplan saknas. 
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3.2. System och rutiner för beslutsfattande 
I detta kontrollmål redogörs för system och rutiner för beslutsfattande avseende de för 

granskningen avgränsade områdena. Nedan redogörs för respektive område och vilka 

iakttagelser som har noterats utifrån granskningen. 

3.2.1. Utbildning för vuxna inkl anordnad högskoleutbildning 

Vuxenutbildningen leds av vuxenutbildningschefen. Verksamheten består av fyra 

lärcentra ute i var och en av förbundets medlemskommuner. På varje lärcentra finns en 

lärcentrachef. Respektive lärcentrachef ansvarar, utöver att bedriva verksamhet, för 

rapportering av verksamheten avseende både ekonomi och resultat mot mål till 

vuxenutbildningschefen. Den politiska styrningen utgörs av direktionen och dess 

vuxenutbildningsutskott. 

Det finns en ledningsgrupp bestående av tjänstemän från medlemskommunerna som 

fungerar som remissinstans i olika ärenden, bl a kommer ledningsgruppen med syn-

punkter utifrån utbildningens utbud. Varje medlemskommun har en representant med i 

ledningsgruppen. 

Direktionen bildade 2010 vuxenutbildningsutskottet i syfte att hantera vissa ärenden som 

av skollagen kräver beslut av huvudmannen. Ett exempel på ett sådant ärende är huruvida 

eleven saknar förutsättningar att fullgöra utbildningen eller inte, Skollagen 20:9. 

Hanteringen av dessa ärenden är behovsstyrda och kräver hantering direkt då behovet 

uppkommer. Detta medförde att direktionen på sina fasta mötestider hade svårigheter att 

hinna med att hantera ärendena i god tid. Vuxenutbildningsutskottet har inga fasta 

sammanträdestider utan sammankallas vid behov. Av intervju framgår att uppdelningen 

mellan direktionen och vuxenutbildningsutskottet fungerar bra och en del av detta är att 

politikerna i utskottet är aktiva. 

Målarbetet har genomgått/genomgår viss förändring där respektive lärcentra tidigare 

arbetade fram lokala mål som årligen följdes upp. För 2015 har endast vissa av enheterna 

tagit fram lokala mål som följts upp i kvalitetsredovisningen. Enligt intervju pågår 

implementering av arbetet med mål. För 2016 kommer respektive enhet arbeta fram 

aktiviteter som ska ha en koppling till verksamhetsmålen. Uppföljning av målen kommer 

ske i samband med delårsrapport efter sex månader, i december då kvalitetsredovisningen 

presenteras samt i samband med årsredovisningen, enligt intervju. 

Respektive lärcentra sammanställer årligen en kvalitetsrapport som sedan sammanställs 

till en övergripande kvalitetsredovisning för Lapplands lärcentra. Kvalitetsredovisningen 

innehåller uppföljning av verksamhetsmålen för halvårsskiftet samt beskrivning av de 

olika verksamheterna som finns i Lapplands lärcentra. Respektive verksamhet beskrivs, 

följs upp samt i vissa fall sker även analyser. 

3.2.1.1. Rapportering till direktionen 

Den rapportering som sker till direktionen av vuxenutbildningen sker i form av årsredo-

visning, delårsrapport, kvalitetsredovisning, vuxenutbildningschefens punkter på 

sammanträdena samt ekonomiska rapporter. 
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Den ekonomiska rapporteringen till direktionen sker löpande varje månad och utgår ifrån 

den rapportering som vuxenutbildningschefen får från lärcentracheferna. 

Uppföljningen av verksamhetsmål och resultat sker normalt vid delårsrapport samt för 

helåret vid årsredovisning. Dock framgår att vuxenutbildningschefen har möjlighet att 

särskilt rapportera till direktionen om behov av politiskt beslut skulle föreligga. 

Chefsgruppen, bestående av lärcentracheferna samt vuxenutbildningschefen, följer 

kontinuerligt upp verksamhetsmålen under året samt sammanställer dessa till 

delårsrapport och årsredovisningarna. 

Enligt intervju är vuxenutbildningschefen föredragande och deltar på varje direktions-

sammanträde och föredrar normalt 1-2 punkter. Dokumentgranskningen visar att vuxen-

utbildningschefen informerat om aktualiteter kopplat till verksamheten så som; 

 Nya ansökningar yrkeshögskolan 

 Inventeringen av utbildningsönskemål 

 Avtal- och kommunikationsplan kring vård/omsorgsutbildningar 

 SFI för anläggningsboende 

 Åtgärder för att minska arbetslösheten 

 Dock framgår inte av dokumentgranskningen att det skett någon uppföljning på 

direktionens sammanträden avseende verksamhetsmålens utfall under året. Av intervju 

framgår att så inte sker annat än i delårsrapport, kvalitetsredovisning, delårsrapport och 

årsredovisningen. 

3.2.2. Energi- och klimatrådgivning 

Av FO framgår att verksamheten ska utgå ifrån Energimyndighetens riktlinjer. I samman-

hanget är det även viktigt att lyfta fram att finansieringen av EKR:s verksamhet sker till 

100 % av statligt bidrag. Ansökan avseende bidrag görs för respektive kommun och bereds 

av EKR. 

Verksamheten för EKR leds av en styrgrupp med representanter från varje medlems-

kommun samt förbundschefen. Den verksamhetsplan som finns för EKR beslutas av 

styrgruppen och presenteras för direktionen som godkänner verksamhetsplanen. 

Historiskt godkändes VEP för EKR av styrgruppen. Efter krav från energimyndigheten om 

politiskt fastställande av VEP har direktionen årligen antagit denna. Från 2015 finns inget 

krav att VEP ska antas politiskt för att de statliga bidragen ska kunna rekvireras. Dock har 

EKR valt att anta VEP politiskt även för 2015. 

Enligt intervju sker återrapportering i två led avseende verksamheten. Dels sker rapport-

ering och uppföljning mot direktionen men även mot Energimyndigheten. Till direktionen 

sker rapportering i form av delårsrapport, årsredovisning samt presentation av VEP. 

Det sker ingen löpande information avseende verksamhetens utveckling under året. 

Däremot sker uppföljningen av verksamheten löpande i styrgruppen där även förbunds-

chefen finns representerad. I de fall behov om politiska beslut föreligger rapporterar 

förbundschefen detta till direktionen, enligt intervju.  
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3.2.3. Personliga ombud 

Finansieringen av personliga ombud sker genom statsbidrag som beviljas av länsstyrelsen 

i Norrbotten samt respektive kommuns socialförvaltning. 

Förbundschefen leder verksamheten. Den politiska styrningen utgår ifrån direktionen och 

omfattar ombudsverksamheten. Med anledning av att finansiering även sker via respek-

tive kommuns socialförvaltning har dess nämnder beslutsfattande över kostnads-

utveckling, exempelvis utökande av personal. Det finns en styrgrupp med tjänstemanna-

representanter från respektive kommun där strategiska frågor behandlas. 

Rapportering sker till direktionen i form av delårsrapport, årsredovisning samt vid 

rekvirering om bidrag till länsstyrelsen Norrbotten vilken inkluderar redovisning av 

tidigare insatser. 

3.2.4. Upphandling 

Förbundschefen leder upphandlingsverksamheten. Ledningsgruppen för upphandlings-

området inom LKF består av medlemskommunernas kommunchefer samt förbunds-

chefen. Rollerna upplevs som tydliga men att de inte alltid fungerar i praktiken, enligt 

intervju. I sammanhanget lyfts fram att det finns otydligheter kopplat till vilket ansvar 

som finns angående framtagandet av upphandlingsunderlag, exempelvis 

kravspecifikationer. 

Av intervjuerna framgår att det inte finns några mål beslutade för verksamheten. 

Den rapportering som sker återfinns i delårsrapport, årsredovisning samt uppföljning av 

internkontrollplanen. 

För verksamheten genomförs särskild uppföljning genom identifierade riskområdena i 

internkontrollplanen. 

3.2.5. Bedömning 

Är system och rutiner för beslutsfattande tydliga utifrån Lapplands kommunalförbunds 

uppdrag? 

Vår bedömning är att system och rutiner för beslutsfattande avseende vuxenut-

bildningens verksamhet är tydliga. Det finns tydliga roller samt vilket ansvar dessa 

har. Vi anser att organiseringen, bildandet av vuxenutbildningsutskottet, ger förutsätt-

ningar för att hantera de krav som lagstiftningen ställer angående beslut när behov dyker 

upp. Vidare finns rutiner för informationsflödet avseende utfall mot mål av såväl 

verksamhet som ekonomi. 

Vår bedömning är att system och rutiner avseende beslutsfattande avseende EKR till 

övervägande del är tydliga. Det arbetas fram mål för verksamheten som antas 

politiskt. Det sker även återrapportering avseende utfall mot mål till direktionen vid 

delårsrapport samt årsredovisning. Den löpande uppföljningen hanteras under året av 

styrgruppen och bedöms ge förutsättningar för återkoppling i de fall behov av politiskt 

beslut föreligger genom förbundschefen som kan initiera ärende hos direktionen. Dock 

kan den systematiska hanteringen av uppföljningar utvecklas för att ge direktionen 

underlag under året för att kunna fatta eventuella korrigerande beslut.  
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Vår bedömning är att system och rutiner avseende beslutsfattande avseende PO till 

övervägande del är tydliga. Rollerna bedöms som tydliga samt att det till viss del finns 

säkerställda rutiner för rapportering av verksamhet till direktionen. Dock är bedömningen 

att den systematiska löpande uppföljningen under året kan utvecklas. 

Vår bedömning är att system och rutiner avseende beslutsfattande avseende 

Upphandling är till övervägande del tydliga. Det finns visst behov av förtydligande 

avseende processerna kring arbetet med upphandlingar och hur ansvaret ska se ut och då 

främst avseende upphandlingsunderlag. 

3.3. Direktionens styrning och kontroll 
3.3.1. Iakttagelser 

Enligt intervju får direktionen tillräcklig information för att löpande under året kunna ha 

insikt i hur samtliga verksamheter utvecklas. 

Det går däremot inte av protokollen utläsa att direktionen under 2015 fattat några 

särskilda beslut kopplat till de verksamheter som varit föremål för denna granskning 

gällande verksamheternas ekonomiska eller verksamhetsmässiga utveckling. Samtliga 

ekonomiska rapporter har lagts med godkännande till handlingarna. Det beslut som 

direktionen fattat med anledning av kvalitetsredovisningen är det enda beslut som går att 

koppla till rapportering av verksamheten. Beslutet handlade om att uppdra till enheterna 

att arbeta vidare med de identifierade utvecklingsbehoven. 

Av de verksamheter som har varit föremål för denna granskning är ERK, PO, upphandling 

små i förhållande till vuxenutbildningen. Vuxenutbildning riskerar att ta stor del av 

direktionens sammanträden på bekostnad av de övriga områdena, enligt intervju. 

Arbetet med/och kopplat till internkontrollplanen uppges ge direktionens ledamöter 

insikt på ett sådant sätt att ledamöterna känner sig trygga avseende utvecklingen inom 

verksamheterna, enligt intervju. Det har i sammanhanget av förbundschefen fattats beslut 

med anledning av uppföljningen av internkontrollplanen i följande fall - utbildning 

gällande hanteringen av direktupphandlingar, innebärande att omfattningen av 

internkontrollen inom området har utökats. 

Det framgår av intervju att bildandet av vuxenutbildningsutskottet har gett direktionen 

möjligheter att i större utsträckning kunna styra över de övriga verksamheterna; EKR, PO 

och upphandling. Dock lyfts det fram att de övriga områdena inte alltid får tillräckligt 

politiskt utrymme. 

Av delårsrapporten framgår att måluppfyllelsen är god och att det finns mål där bedöm-

ningen är att måluppfyllelse på helår inte kommer uppnås, men där dessa har ringa 

betydelse för att verksamheterna ska kunna uppnå sitt syfte enligt FO. Delårsrapporten 

presenterades för direktionen i september vilket, i tid, ger lite utrymme för direktionen att 

fatta eventuella korrigerande beslut. Dokumentgranskningen ger inte vid handen att 

direktionen fattat något särskilt beslut kopplat till måluppfyllelsen efter presentationen av 

delårsrapporten i september. 
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3.3.2. Bedömning 

Vår bedömning är att direktionen till övervägande del utövar tillräcklig styrning 

inom området även om det av protokoll närmare hade kunnat framgå vilket ställnings-

tagande direktionen gjorde i samband med behandlingen av delårsrapporten. När det 

gäller kontrollen inom området är vår bedömning att den till övervägande del är 

tillräcklig. 

3.4. Uppföljning tidigare granskning - Upphandling 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfördes en granskning av ändamåls-

enlighet och internkontroll inom upphandlingsverksamheten 2011. Den sammanfattande 

bedömningen var att LKF i allt väsentligt genomför upphandlingar ändamålsenligt. Den 

interna kontrollen rörande upphandlingsverksamheten kunde dock utvecklas. 

Utifrån granskningen lämnades en rad rekommendationer. Dessa rekommendationer har 

följts upp genom intervju med upphandlingssamordnaren samt förbundschefen. 

Syftet med den uppföljande granskningen är att bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits 

med anledningen av granskningens iakttagelser och rekommendationer. 

Nedan följer en uppföljning utifrån respektive rekommendation: 

1. Att direktionen fastställer upphandlings- och inköpspolicy då 

befintliga riktlinjer idag är fastställda av tjänstemän 

Upphandlings- och inköpspolicyn antogs av direktionen 2012-02-29 och har senast 

reviderats 2014-06-18. 

2. Att direktiv för arkivering och dokumenthantering fastställs eftersom 

det idag endast finns tillfälliga rutiner för arkivering/dokument-

hantering vilka togs fram i samband med omorganisationen 2010 

Direktiv för arkivering och dokumenthantering är fastställda genom antagandet av 

dokument- och gallringsplan, direktionen 2015-06-22 § 49. Planen revideras regelbundet. 

3. Att systematisk uppföljning och utvärdering av tillämpningen av LKF:s 

styrdokument rörande upphandling sker. Här har vi noterat att 

fastställd ansvarsordning i upphandlings- och inköpspolicyn inte följs 

Av intervjuerna framgår att det inte sker någon uppföljning eller utvärdering av tillämp-

ningen av LKFS:s styrdokument rörande upphandlingsverksamheten vare sig 

systematiskt eller på förekommen anledning. 

4. Att rutiner upprättas rörande uppföljning och utvärdering av 

upphandling och inköp i syfte att säkerställa att lagar, policy och 

riktlinjer följs. 

Rutiner anses vara upprättade. Rutiner avseende uppföljning och utvärdering av upp-

handling har genom internkontrollplanen utökats med riskområdena köptrohet och 

direktupphandling, och inköp. Uppföljning sker årligen av internkontrollplanen där de 

identifierade riskområdena utvärderas. Det har även framkommit att internkontroll-

planen har utökats med ytterligare ett riskområde, se avsnitt 3.1.9 för mer information om 

riskområdet.  
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5. Att systematisk uppföljning sker av upprättade avtal 

Den uppföljning som sker avseende upprättade avtal är den som sker med anledning av 

internkontrollplanen och de risker som särskilt ska följas upp. 

6. Att redovisning/rapportering till direktionen och gymnasienämnden 

rörande upphandlingsverksamheten sker 

Den redovisning som sker till direktionen och gymnasienämnden avseende 

upphandlingsverksamheten består av den verksamhetsbeskrivning som lämnas i samband 

med LKF:s delårsrapport samt årsredovisning. Redovisningen innehåller en kort 

beskrivning över hur arbetet med behovet av samordnade upphandlingar går till samt en 

lista över de samordnade upphandlingar som har genomförts. 

7. Att handlingar tillhörande direktupphandling förvaras samlat 

Arkivering av direktupphandlingar sker enbart på enheterna, enligt intervju. Det finns 

ingen central förvaring av handlingar kopplat till direktupphandlingarna. 

8. Att systematisk uppföljning av köptrohet till ramavtal sker 

Den uppföljning som sker avseende köptrohet är den som sker avseende det identifierade 

riskområdet i internkontrollplanen. I övrigt finns ingen särskild systematik avseende att 

följa upp köptrohet. 

9. Att direktionen och gymnasienämnden säkerställer köptroheten till 

ingångna ramavtal 

Köptroheten avseende ingångna avtal sker genom det som fastställts i kontrollplanen om 
att särskilt följa upp avtalstroheten kopplat till att rätt leverantör används. Dock 
genomförs inga kontroller avseende priser eller produkter/tjänster. 

3.4.1. Sammanfattande bedömning 

Vår bedömning är att åtgärder till övervägande del har genomförts avseende tidigare 
gransknings iakttagelser men att det fortfarande finns behov av utveckling av den 
systematiska uppföljningen på upphandlingsområdet. 

Bedömningen baseras dels på att det finns en antagen policy för upphandling och inköp 

och en internkontrollplan som omfattar särskild uppföljning av köptrohet och direkt-

upphandling, och inköp. Dock finns fortfarande utvecklingsbehov avseende det system-

atiska arbetet med att säkerställa köptrohet till ramavtal, efterlevnad/tillämpning av 

lagar, policy och riktlinjer. Internkontrollplanens identifierade riskområden är en del i att 

arbeta systematiskt med en ändamålsenlig upphandlingsverksamhet men kan inte stå för 

hela det systematiska arbetet med att kvalitetssäkra tillämpning, efterlevnad och 

ändamålsenlighet avseende upphandlingsverksamheten. 
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