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Granskning av arbetsmarknadsavdelningens verksamhet

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun den verksamhet servi-
ce- 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 I
granskningen har vi biträtts av sakkunniga från Komrev inom PricewaterhouseCoopers.
Resultatet av vår granskning finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vi bedömer inledningsvis att den ekonomiska uppföljningen av AMA:s samlade verksam-
het är god liksom nämndens hantering av underskott inom AMA:s verksamhet för försörj-
ningsstöd. Däremot bedömer vi avseende AMA:s samlade verksamhet att service- och tek-
niknämnden, SoTn, uppvisar brister. Detta såväl när det gäller ändamålsenlighet som intern
kontroll.

Denna bedömning 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 SoT-nämnden
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 indika-
torer som specifikt tog sikte på SoT-nämndens olika delverksamheter. I styrkortet för 2010
är målen tydligare men fortfarande inte verksamhetsspecifika utan av mer övergripande
karaktär.

Vi noterar vidare att SoT-nämnden saknar årlig verksamhetsberättelse samt att den infor-
mation 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.
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Mot bakgrund av granskningens resultat lämnas följande förslag:

 Att SoT-nämnden utvecklar sin aktiva styrning och uppföljning av AMA:s verk-
samhet. 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

Vi emotser SoT-nämndens svar på vår granskning till 2010-05-01.
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Bilaga: Revisionsrapport ”Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet”, februari 2010, Komrev
inom PricewaterhouseCoopers.


