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Aktivitetsansvaret 
 
Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en granskning av 

kommunens aktivitetsansvar. Kommunerna har enligt Skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar 

som är folkbokförda i kommunen och som har fullgjort sin skolplikt, men som inte har fyllt 20 år 

och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan, 

gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Syftet med granskningen var att bedöma om 

barn- och utbildningsnämnden säkerställer att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 

bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. I granskningen har vi biträtts 

av sakkunniga från PwC. Resultatet av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport. 

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att barn- och utbildningsnämnden inte helt 

säkerställer att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt 

och med tillräcklig intern kontroll. Vi baserar vår bedömning på framförallt följande iakttagelser: 

 Det saknas antagna mål och riktlinjer för hur arbetet med aktivitetsansvar ska bedrivas, 

men Skolverkets allmänna råd uppges fungera som stöd i arbetet.  

 Handlingsplan, utvecklingsplan och rutiner finns upprättade för aktivitetsansvararet, dock 

noteras att planerna inte är kompletta och inte är uppdaterade utifrån de senaste allmänna 

råden.  

 Det finns en organisation för aktivitetsansvaret med uppdrag utifrån skollagen. Dock 

noteras att det råder oklarheter om vilket ansvar som ligger på respektive enhet som berörs 

av aktivitetsansvaret. 

 Av intervjuer framgår att det råder delade meningar om tillräckliga resurser finns för 

uppdraget. 

 Samverkan är delvis bristfällig avseende exempelvis studie- och yrkesvägledning.  

Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnar vi följande rekommendationer: 

 Att det säkerställs att det finns tydliga mål för arbetet med aktivitetsansvar, och att dessa är 

kända i organisationen.  

 Att det säkerställs att det finns rutiner och riktlinjer för att genomföra och följa upp målen 

och samverka inom området. 

 Att det säkerställs att uppdrag och ansvarsfördelningen inom aktivitetsansvaret tydliggörs 

för de olika enheter som arbetar med området.  
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Vi emotser svar på vår granskning till 2019-09-30. 
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Bilaga: Revisionsrapport ”Aktivitetsansvaret” Gällivare kommun, maj 2019, PwC. 


