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Lednings och styrning av verksamhet inom Lapplands 
kommunalförbund 
I egenskap av förtroendevalda revisorer i Lapplands kommunalförbund, LKF, 

har vi granskat ledning och styrning av viss verksamhet inom LKF. Syftet 

med granskningen har varit att bedöma om LKF:s verksamhet styrs och leds 

på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. Granskningen 

har varit avgränsad till följande verksamheter inom LKF; 

 Utbildning för vuxna inklusive anordnad högskoleutbildning 

 Energi- och klimatrådgivning 

 Personliga ombud 

 Upphandling (inklusive uppföljning av revisorernas granskning 2011) 

Vår sammanfattande bedömning är att: 

 LKF:s verksamhet, utifrån granskningens avgränsning, till 

övervägande del styrs och leds på ett ändamålsenligt sätt. 

 den interna kontrollen, utifrån granskningens avgränsning, 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. 

Vi baserar bedömningen på följande: 

 Samtliga verksamheter har styrdokument att förhålla sig till, men där 

personliga ombud och upphandlingen saknar formell och antagen 

verksamhetsplan för sina verksamheter. 

 Roller och ansvar upplevs som tydliga. Gällande 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. 

 Direktionen utövar tillräcklig styrning inom området, även om det av 

protokoll närmare hade kunnat framgå vilket ställningstagande 

direktionen gjorde i samband med behandlingen av delårsrapporten. 
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 Det har vidtagits åtgärder med anledning av genomförd granskning 

2011 gällande upphandlingsområdet, men att det fortfarande finns 

behov av utveckling avseende den systematiska uppföljningen på 

upphandlingsområdet. 

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 liksom efterlevnad/ 

tillämpning av lagar, policy och riktlinjer kopplat till 

upphandlingsverksamheten. 

 

I övrigt hänvisar vi till de iakttagelser och bedömningar som görs i bifogad 

revisionsrapport. 
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