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1 Sammanfattande bedömningar och förslag
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har Komrev inom
PricewaterhouseCoopers granskat den verksamhet service- och tekniknämnden, SoTn,
bedriver inom arbetsmarknadsavdelningen, AMA. Detta avseende om verksamheten
bedrivs på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt om nämnden
utövar tillräcklig intern kontroll av verksamhet och ekonomi.
Den sammanfattande bedömningen är att service- och tekniknämnden, SoTn, uppvisar
brister såväl när det gäller ändamålsenlighet som intern kontroll av AMA:s verksamhet.
Den ekonomiska uppföljningen av AMA:s samlade verksamhet bedömer vi dock vara god
liksom nämndens hantering av underskott inom AMA:s verksamhet försörjningsstöd.
Den samlade bedömningen baseras på att aktuella och mätbara mål i stor utsträckning
saknas för AMA:s verksamhet, samt att inga närmare riktlinjer från nämnden finns för
uppföljning och rapportering av verksamheten vid AMA. Angående det styrkort som
upprättades för 2009 visar vår granskning att detta dels inte var tillräckligt tydligt utformat
för att möjliggöra en godtagbar uppföljning, och dels saknades mål, aktiviteter och
indikatorer som specifikt tog sikte på SoT-nämndens olika verksamheter. I styrkortet för
2010 är målen tydligare men fortfarande inte verksamhetsspecifika.
Vi noterar vidare att SoT-nämnden saknar årlig verksamhetsberättelse samt att den
information som lämnas i kommunens senaste årsredovisning endast omfattar de
traditionella kommunaltekniska delarna av verksamheten. Information om AMA:s
verksamhet saknas helt medan viss ekonomisk information finns.
Den löpande uppföljning som sker inom AMA:s olika verksamheter bedömer vi vara
tillfredsställande. Denna rapporteras dock bara vidare vid s k avvikelse mot det förväntade
eller på direkt begäran, och kan därför inte sägas fungera som underlag för nämndens
styrning av verksamheten mer än i begränsad omfattning.
Mot bakgrund av granskningens resultat lämnas följande förslag:


Att SoT-nämnden utvecklar sin aktiva styrning och uppföljning av AMA:s
verksamhet. Vi noterar att ett arbete med utveckling av internkontroll har påbörjats



Att SoT-nämnden utvecklar sin externa redovisning av såväl AMA:s verksamhet
som ekonomi



Att SoT-nämnden tillser att AMA:s verksamhet och mål på ett tydligare sätt än i
dagsläget inordnas i nämndens styrmodell
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2 Bakgrund, syfte och upplägg
2.1

Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gällivare kommun har Komrev inom
PricewaterhouseCoopers granskat den verksamhet Service- och tekniknämnden bedriver
inom arbetsmarknadsavdelningen, AMA.

2.2

Revisionsfråga

Granskningen har att besvara följande revisionsfrågor:


Bedriver Service- och tekniknämnden AMA:s verksamhet på ett ändamålsenligt
sätt?



Sker detta på ett ekonomiskt tillfredställande sätt och utövar nämnden tillräcklig
intern kontroll av verksamhet och ekonomi?

Följande kontrollmål/granskningsmål har varit styrande i granskningen:


Mål och riktlinjer för AMA:s olika uppdrag?



Rutiner för uppföljning, rapportering och kontroll?



Ekonomiska förutsättningar för AMA:s verksamhet och hantering av eventuella
avvikelser?

2.3

Metod

Personliga intervjuer med nämndens t f ordförande, SoT-förvaltningens chef liksom med
chef och två övriga tjänstemän i ansvarsställning vid AMA har hållits. Vidare har mål- och
övriga styrdokument, samt ekonomiska uppföljningar och andra rapporter på området
gåtts igenom.
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3 Granskningsresultat
AMA:s verksamhet beskrivs på följande sätt på kommunens hemsida:


Sedan 1997 har kommunens sysselsättningssektion och försörjningsenhet
tillsammans bildat kommunens arbetsmarknadsavdelning, AMA.



Inom avdelningen är kommunens ansvar för sysselsättningsåtgärder som ex.
aktivitetsgaranti, arbetspraktik, OSA och dylikt samlat. Även åtgärder för
ungdomars sysselsättning sorterar under enheten. Försörjningsstödet hanteras av
AMA/försörjning.



Konsument- skuld- och budgetrådgivningsärenden handläggs av
konsumentsekreteraren som också tillhör AMA:s organisation.



Ett övergripande mål för avdelningen är att omvandla passivt bidragstagande till
aktiva sysselsättningsåtgärder.



Kommunen har sedan 2003 avtal med integrationsverket om flyktingmottagning,
vilket innebär att även denna verksamhet finns inom avdelningen.

På hemsidan finns också mer utförlig information om de olika delarna av verksamheten
såsom flyktingmottagning, konsumentvägledning etc.

3.1

Mål- och styrdokument

AMA:s olika delverksamheter har ett tiotal styrdokument som beskriver resp verksamhets
arbetsformer, centrala rutiner, samverkansparter och former för samverkan. Vi har tagit
del av dessa styrdokument samt med de ansvariga för de mest omfattande delverksamheterna diskuterat deras aktualitet och tillämpning. Via intervjuerna har vi också fått en
bild av hur de olika verksamheterna har utvecklats/förändrats de senaste åren och hur
omfattande respektive verksamhet i dagsläget är. Nämnas kan t ex att flyktingverksamheten har minskat väsentligt medan behoven av försörjningsstöd har ökat.
Vi noterar att specifika verksamhetsmål för de olika delverksamheterna i stor utsträckning
saknas eller att de mål som finns är inaktuella då merparten av styrdokumenten är
upprättade åren 2001 till 2005. De mer övergripande målsättningarna, liksom beskrivna
arbetsformer och rutiner, kan dock fortfarande sägas vara i huvudsak gällande för de olika
målgrupper (flyktingar, personer i behov av försörjningsstöd, sysselsättningsåtgärd,
skuldsanering m fl) som AMA arbetar för.
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3.1.1 Balanserad styrning/styrkort
SoT-nämnden och –förvaltningen har för 2009 och 2010 utarbetat styrkort i enlighet med
kommunens gällande styrmodell; balanserad styrning. Enligt de intervjuer vi hållit blev
2009 års styrkort inte lyckat vilket har visat sig främst i svårigheter att följa upp
måluppfyllelsen. Styrkortet har därför till 2010 omarbetats med tydligare mål som ska
vara mätbara på ett bättre sätt än tidigare.
Vi har tagit del av styrkorten och kan notera att specifika mål, indikatorer och aktiviteter
gällande AMA:s verksamhet saknas. Liksom för SoT-nämndens övriga verkasmheter.
Styrkorten är i stället inriktade på mål av en mer generell karaktär både vad avser interna
förhållanden som inom perspektiven intern effektivitet, medarbetare respektive ekonomi
som mer extern inriktade mål. Dessa finns främst inom perspektiven medborgare
respektive tillväxt & utveckling. Som exempel på mål kan följande nämnas:


Våra samarbetspartners ska anse att vi är tydliga i våra roller och professionella i
vår service (tillväxt & utveckling)



Medborgare och besökare upplever att yttre miljön är trivsam (tillväxt &
utveckling)



Förvaltningen ska bidra med fakta och kunskap till den strategiska samhällsplaneringen (tillväxt & utveckling)



Utbilda politiker och tjänstemän i Barnkonventionen (tillväxt & utveckling)



Presentera utredning där gemensamma verksamhetsområden och möjligheter till
samarbete presenteras (intern effektivitet)



Upprätta långsiktiga verksamhetsplaner som revideras årligen (intern effektivitet)



Medarbetarna deltar vid utformning av handlingsplaner för sin arbetsplats
(medarbetare)



Individuella kompetensutvecklingsplaner för all personal (medarbetare)



Budgeten skall hållas (ekonomi)



Utveckla modell för intern kontroll (ekonomi)

3.2

Uppföljning och rapportering

I kommunens delårsrapport 2009-08-31 respektive årsredovisning från 2008 finns AMA:s
verksamhet inte särskilt redovisad. Skälet till detta uppges av de intervjuade vara att
utrymmet är begränsat och då har de mer traditionella kommunaltekniska verksamheterna
prioriterats.
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I årsredovisningen 2007 respektive i delårsrapporten 2008-08-31 finns dock viss kortfattad
information om AMA:s verksamhet, bl a angående utvecklingen av försörjningsstödet och
vissa verksamhetsförändringar inom AMA.
SoT-nämnden eller -förvaltningen upprättar ingen egen årlig verksamhetsberättelse/
motsvarande utan den enda samlade verksamhets- och ekonomiredovisning som finns är
den relativt kortfattade i kommunens årsredovisning. Av AMA:s olika verksamheter är det
bara enheten för konsument- skuld- och budgetrådgivning som upprättat en årlig
verksamhetsrapport. Det framgår dock inte av nämndens protokoll om denna har
behandlats av nämnden.
När det gäller rapportering av AMA:s verksamhet till SoT-nämnden så har denna främst
skett genom att AMA:s olika verksamheter någon gång per år besökt nämnden och
berättat om sin verksamhet samt svarat på frågor. Av protokollen för 2009 framgår som
delgivning till nämnden att avdelningschefen samt chefen för försörjningsenheten vid
AMA 2009-03-31 ”informerade om verksamhetsuppföljning för AMA”. Vid denna typ av
informationstillfällen upplevs, av de intervjuade, nämndens intresse vara stort ang AMA:s
verksamhet. Däremot har nämnden inte ställt några närmare krav på formerna för
rapportering från AMA, exempelvis vad gäller innehåll, omfattning eller periodicitet.
Nämnden har vidare inom ramen för den stående punkten vid alla sammanträden där
förvaltningschefen svarar på frågor haft möjlighet att ställa frågor och erhålla information
om AMA:s verksamhet och ekonomi, vilket också har förekommit. Nämndens
tillförordnade ordförande uppger att nämnden har den information och kännedom om
AMA:s verksamhet som nämnden behöver. Vidare att AMA upplevs vara tämligen
självgående och inte beroende av nämndens ställningstaganden mer än i enstaka fall.
Från vår genomgång av nämndens protokoll 2009 noterar vi att nämnden vid två tillfällen
behandlat ärenden som helt eller delvis rör AMA:s verksamhet. Dels i augusti då nämnden
i samband med budgetuppföljningen beslutade hur eventuellt underskott inom
försörjningsstödet skulle täckas, samt dels i december då en utvärdering av projektet
Arbetslivsintroduktion i samverkan, ALIS, presenterades och godkändes. I övrigt har
nämnden i de löpande budgetuppföljningarna kontinuerligt fått information om AMA:s
ekonomi, samt att det bland delgivningar till nämnden finns enstaka frågor som rör AMA.
Angående den ekonomiska uppföljningen noteras att den är uppbyggd så att den följer
varje delverksamhet inom AMA, vilket gör den ekonomiska uppföljningen tydlig och
lättillgänglig.
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Bland redovisning av delegationsbeslut till nämnden finns under 2009 inget beslut som
fattats inom AMA. Av delegationsordningen framgår att förvaltningschefen skriftligt kan
vidaredelegera arbetsmiljöuppgifter, samt att inköp/upphandlingar avseende s k övriga
varu- och tjänstegrupper/entreprenader är delegerat till ”Respektive avdelningschef/
funktionsansvarig” upp till 10 prisbasbelopp. Huruvida något beslut inom ramen för dessa
delegationer har fattats av chefen för AMA framgår dock inte av protokollen.
Inom AMA:s olika verksamheter sker kontinuerlig verksamhetsuppföljning som vid
avvikelser rapporteras till chefen för AMA. Uppföljningen avser t ex aktuella skuldsaneringsärenden, diverse statistik- och hushållsuppgifter rörande försörjningsstödet, olika
insatser för mottagna flyktingar, individuppföljning avseende utveckling och hälsoläge för
personer med sysselsättningsåtgärder etc.
3.2.1 Ekonomi; budget och utfall
Vad gäller delårsrapporter och framförallt årsredovisningar, d v s kommunens externa
ekonomiredovisning, finns endast budget och utfall för hela AMA sammantaget
redovisad. Därutöver redovisas också ett antal nyckeltal i årsredovisningen 2008 som
arbetsmarknadsåtgärd kr/invånare resp socialbidragstagare kr/invånare. Vidare anges
antalet personer med arbetsmarknadsåtgärd som är kommunalt sysselsatta samt antalet
socialbidragstagare liksom antalet socialbidragstagare i arbetsmarknadsåtgärd.
När det gäller nämndens interna ekonomiredovisning finns en tydlig internbudget som är
uppdelad i enlighet med de verksamheter som ingår i AMA. I denna kan således budget,
kostnader, intäkter, redovisning och avvikelser utläsas för var och en av AMA:s olika
verksamheter. Den totala budgeten för 2008 låg på 27 049 tkr och utfallet blev 26 714 tkr,
d v s ett överskott på 335 tkr. För 2009 var budgeten 27 126 tkr medan utfallet blev 28 946
tkr, d v s ett underskott på 1 820 tkr. Underskottet förklaras i sin helhet av att kostnaderna
för försörjningsstöd blev 3 086 tkr högre än budgeterat. Av nämndens protokoll framgår
att denna avvikelse hanterats genom balansering gentemot de verksamheter under
nämnden som uppvisar överskott.
I bilaga 1 respektive 2 redovisas budget, utfall och avvikelser för AMA samtliga
delverksamheter för åren 2008 och 2009.

3.3

Aktuella utvecklingsfrågor

SoT-nämnden och –förvaltningen arbetar för närvarande med att utveckla uppföljning och
intern kontroll. Detta har hittills bl a resulterat i en allmän beskrivning av vad som menas
med intern kontroll och i ett utkast till internkontrollplan för AMA (som är den enhet inom
vilken nämnden valt att inleda arbetet med internkontrollplan).
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Planen beskriver vad som ska kontrolleras utifrån kända risker, vilken aktivitet som ska
utföras, vem som är ansvarig, när aktiviteten ska vara klar och vilken tjänsteman
kontrollen ska rapporteras till.
För AMA är enligt intervjuerna de största utmaningarna f n att:


Utveckla uppföljningen på klientnivå för personer/hushåll med försörjningsstöd.
Ett bra basmaterial/statistik för detta anses finnas



Utveckla uppföljningen på individnivå , tillsammans med samverkanspartners
(främst af), för de personer som är föremål för sysselsättningsåtgärder



Utveckla strukturen för arbetet inom sysselsättningsverksamheten utifrån ett
individperspektiv



Anpassa flyktingverksamheten till det minskande antalet flyktingar som tas emot
samt till att samordningsfunktionen förs över till arbetsförmedlingen 2010-12-01
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Bilaga 1: AMA:s ekonomi 2008
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Bilaga 2: AMA:s ekonomi 2009
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