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Inledning

Kommunens revisorer ska enligt revisionsreglementet i Norrköpings
kommun årligen granska alla revisionsansvariga i nämnder, styrelser och
utskott. Granskningen ska genomföras enligt god revisionssed i kommunal
verksamhet och i enlighet med kommunallagen. Denna granskning är en
översiktlig granskning av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhet. Fokus i basgranskningen har varit på delegationsordningen
samt avtalstecknande och efterlevande av avtal.
1.1.

Revisionsfrågor

Denna basgranskning ska besvara följande revisionsfrågor:
•

Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig?

•

Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av
ekonomin tillräcklig?

•

Har nämnden en god intern kontroll?

1.2.

Metod och avgränsning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden är granskad på ett
övergripande sätt vilket innebär att vi utifrån ett särskilt program granskat
vissa styrande processer för nämnden. Det innebär att vi i första hand har
granskat om nämnden har system och rutiner för en fungerande styrning av
verksamheten, tillämpningen har inte granskats. Den metod granskningen
bygger på är granskning av styrande dokument, stickprov och intervjuer.
Samtliga tjänstemän intervjuas inte utan ett urval har gjorts för att verifiera
vårt granskningsresultat. Eftersom nämnden bedömts som mindre riskfylld
(gul) har vi intervjuat tf förvaltningschef, administrativ chef, två
enhetschefer och en utredare.
1.3.

Kvalitetssäkring

Denna rapport är sakgranskad av förvaltningen, vilket innebär att de fakta
som rapporten hänvisar till är kvalitetssäkrade av de som granskats.
Slutsatserna och revisionsbedömningarna ansvarar revisionskontoret för.
Rapporten är även kvalitetssäkrad vid revisionskontoret.
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1.4.

Revisionskriterier

De bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser,
slutsatser och bedömningar bygger på gällande lagstiftning och
kommunfullmäktiges beslut om uppdrag till nämnden.
Granskningen utgår ifrån följande revisionskriterier:
•

Lagstiftning (kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag)

•

Styrmodellen för Norrköpings kommun.

•

Fullmäktiges mål (Budget 2015)

•

Reglementen

•

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för
kommunens räkning. (KS-2014.4765)

•

Riktlinje för upphandling och inköp. (KS 2013/0644)

2.

Nämndens ansvarsområde

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområden är:
•

Kommunala arbetsmarknadsåtgärder.
Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd

•

Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd enligt
socialtjänstlagen samt dödsboanmälningar enligt ärvdabalken.

•

Samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

•

Kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och
utbildning i svenska för invandrare.

Nämnden är organiserad i tre verksamhetsenheter arbetsmarknadsenheten,
ekonomiskt bistånd och vuxenutbildningen. Dessa tre enheter ska
gemensamt verka inom givna ekonomiska ramar för att minska och
förebygga bidragsberoende och stärka individen så att vägen till arbete och
egen försörjning blir kort.
Nämnden stöds av två olika förvaltningskontor i sitt arbete med ovanstående
områden, arbetsmarknadskontoret och utbildningskontoret.
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Ansvar och roller för avtalstecknande

Den viktigaste utgångspunkten för ansvar och roller vad gäller avtal
återfinns i kommunallagen. Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen en
skyldighet att utöva uppsikt över nämndernas verksamhet. Det innebär att
kommunstyrelsen ansvarar för att gemensamma riktlinjer och regler finns på
plats.
Nämnderna är enligt kommunallagen formellt självständiga förvaltningsoch beslutsorgan. I kommunallagen kap 6 33-38§§ återfinns de kommunalrättsliga reglerna för delegation och verkställighet.
Gränsen mellan delegation och verkställighet har betydelse för om beslutet
kan överklagas genom laglighetsprövning eller om beslutet måste anmälas. I
förarbeten till lagen nämns exempel på verkställighet vara interna frågor om
inköp, fastighetsförvaltning och personaladministration. Frågorna har
karaktären av att intresse att laglighetspröva normalt inte bedöms vara
särskilt stort. Beslut som fattas inom ramen för ren verkställighet är inte
delegering i lagens mening och kan därför grundas på instruktioner eller
befattning.
Det finns ett förbud mot s.k. blandad delegering dvs. till anställd och
förtroendevald i förening. Det går inte heller att delegera till nämndens
presidium om inte presidiet är ett utskott. I kommunallagen kap 6 34§
framgår inom vilka ärenden beslutanderätt inte kan delegeras. Det är
naturligt bara nämnd som kan avge yttrande till fullmäktige liksom att
myndighetsutövning mot enskild där nämnd ska avgöra ärenden av
principiell betydelse.
Behörighet att teckna avtal kan därmed ske med stöd av delegation eller
inom ramen för verkställighet. När det gäller beslut som kräver delegation
följer behörigheten av delegationsordningen eller i ett särskilt beslut av
nämnden. Beslutanderätten inom ramen för verkställighet är inte lika tydlig,
men följer i regel av arbetsgivarens instruktion för arbetet, som
budgetansvar och attestordning.

4.

Resultat och bedömning av dokumentstudier och
intervjuer
4.1.

Styrning och ledning av verksamhet

Nämnden utsåg en grupp om tre nämndledamöter att tillsammans med stöd
från tjänstemän på förvaltningen ta fram ett förslag till uppdragsplan för
2015. Denna har sedan fastställts och antagits i nämnden under mars månad.
Nämnden har lyft fram fem mål vilka klart hänvisar till fyra av
kommunfullmäktiges mål som prioriterade och man tar delvis hänsyn till
preciseringarna i uppdragsplanen.
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Även de ekonomiska förutsättningarna enligt given budget är omnämnd
med specificering per respektive enhet inom nämnden.
Utifrån uppdragsplanen har förvaltningen upprättat tre stycken
verksamhetsplaner, arbetsmarknadsenheten, ekonomiskt bistånd och
vuxenutbildningen. Nytt för i år är att även vuxenutbildningens
verksamhetsplan följer kalenderåret jämfört med tidigare år då de arbetat
utifrån skolans läsår. Samtliga tre verksamhetsplaner har anmälts till nämnd
under mars månad.
Uppföljning av uppdragsplan ska ske vid två tillfällen under året, första
uppföljningen kommer att rapporteras till nämnd under september månad.
Internkontrollplan med riskanalys är framarbetad och antagen i nämnden. I
förvaltningen finns en grupp personer som leder och arbetar löpande med
både interkontroll och riskanalys tillsammans med de två
internkontrollrepresentanterna utsedda ur nämndens ledamöter.
Inom vuxenutbildningsenheten har s.k. Workshops genomförts om
internkontroll med riskanalys för organisationen och inom enheten
ekonomiskt bistånd har ett arbete med att kartlägga processer påbörjats för
att stärka den interna kontrollen.
Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet får nämnden kontinuerliga
uppföljningar och rapporter.
Kommunikationen sker genom upprättade rutinbeskrivningar och löpande
information på nämndens egen intranätssida som en del inom styrning och
ledning av förvaltningens arbete inom nämndens områden.
Hanteringen och arbetet med diarium sköts av nämndsekreteraren som har
utbildning och god kunskap inom gällande lagstiftning och de kommunala
reglementena. Hon är även nämndens PUL representant.
Kunskapen inom förvaltningen anses relativt god gällande reglementen
kring diarium och den lagstiftning som hör där till. Löpande
utbildningar/information hålls av ansvarig nämndsekreterare som nu håller
på att arbeta fram en rutinbeskrivning avseende nämndens diarium.
Revisionsbedömning
Arbetet med uppdragsplan och verksamhetsplaner följer kommunens
styrmodell.
Styrdokumenten är genomarbetade och bra. Riktlinjer, rutiner och
kommunikationen inom nämnden/förvaltningen är direkta, klara och tydliga.
Det finns ett systematiskt kvalitetsarbete som fungerar väl.
Utvecklingsmöjligheter och önskemål finns dels att man som nämnd borde
kunna applicera fler än fyra av kommunfullmäktiges tjugoen mål i sin
uppdragsplan för nämnden och dels få med under utvecklingsområden
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samtliga tre preciseringar, saknar ”hållbar utveckling och strategiska
miljöfrågor”.
Vår sammanfattande bedömning är att nämndens styrning och ledning i
huvudsak är ändamålsenlig och tillräcklig (grön).
4.2.

Styrning och ledning av ekonomi

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden redovisad vid föregående
bokslut ett överskott om 26 miljoner jämfört med budgettilldelningen vilket
främst kunde härledas till ekonomiskt bistånd. Nämndens verksamhet kring
ekonomiskt bistånd är svår att budgeterat och prognostiserat på grund av
omvärldsfaktorer.
Den slutligt tilldelade budgeten för 2015 är 490 318 tkr.
Enligt redovisning delårsbokslut 31 augusti 2015 är prognosen ett överskott
om totalt 7 miljoner totalt för nämnden. Större delen av överskottet kan
härledas till ekonomiskt bistånd. Nämnden har vissa enheter som
överskrider budgeten på personalkostnaderna, detta kompenseras av andra
enheter som har motsatt utveckling.
Nämnden har en investeringsbudget på 3 500 tkr denna kommer inte att
nyttjas fullt. Prognosen idag ligger på 1 800 tkr för investeringarna detta år.
En internbudget (driftsbudget) är framtagen uppdelad på nämnden tre
verksamhetsgrenar.
Nämnden får löpande ekonomiska rapporter från förvaltningen.
Nämnden arbetar mycket med statistik i sin månatliga rapportering liksom
med jämförelser mot tidigare år och andra kommuner.
Rapporteringen har, enligt intervjuer, blivit mer sammanhållen då hela
nämndens verksamhet sköts av samma ekonom.
Revisionsbedömning
Nämnden har en genomarbetad driftsbudget och arbetar kontinuerligt med
ekonomiska rapporter och uppföljningar. Den ekonomiska uppföljningen
mot de uppsatta målen i uppdragsplanen är ett område som kan utvecklas
ytterligare. Detta kan underlättas av att budgetarbetet och arbetet med
uppdragsplanen får samverka.
Verksamheten som bedrivs inom nämnden är starkt påverkad av vad som
sker i vår omvärld vilket försvårar prognostiseringen av resultatutveckling
och resursbehovet. Det prognostiserade överskottet om 7 miljoner kunde
lika gärna vara högre eller lägre då de lämnade prognoserna är osäkra.
Det både är positivt och angeläget att nämnden arbetar med att utveckla sitt
prognosverktyg.
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Vår sammanfattande bedömning är att nämndens styrning och ledning av
ekonomi, trots de osäkra prognoserna, är godkänd (grön).
4.3.

Granskning av avtal och inköp

Delegationsordningar för respektive enheter finns framtagna och är
behandlade av nämnd. De visar alla tydlighet med angivna beloppsgränser
både nedre och övre.
Löpande rapportering till nämnd sker av ärenden som fattats på delegation.
Man har en kontinuerlig uppföljning och uppdaterar vid behov
delegationsordningarna.
Förvaltningens personal har god insikt i kommunens riktlinjer och
reglementen kring inköp.
Inköpssamordnare är utsedd och utbildad och delaktig i kommunens
inköpsorganisation.
En sammanställd attestförteckning saknas, det är dock något förvaltningen
själva noterat och ska enligt uppgift nu arbeta med att sammanställa detta.
Nämnden har främst upphandlingar inom enheten vuxenutbildning och
anlitar där Upphandlingscenter.
Vid stickprovsgranskning av både inköp och upphandlingar ser vi ett
anmärkningsvärt avsteg från delegationsordningarna. Vid upphandling har
avtal tecknats av utomstående part vilket strider mot vad
delegationsordningarna säger.
Revisionsbedömning
Det finns rutiner kring inköp och upphandling inom nämnden och
förvaltningen har kunskap kring dessa områden.
Attestrutin och samlad attestförteckning samt löpande uppdateringar och
granskningar av dessa är något nämnden bör ta fram.
Vi notera brister i att förstå/efterleva antagna delegationsordningar.
Nämnden bör säkerställa att delegationsordningarna efterlevs i
organisationen. Det är inte tillfredsställande att avtal tecknas som strider
mot gällande delegationsordning.
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5. Avslutande bedömning
Den avslutande bedömningen av nämndens verksamhet presenteras utifrån
revisionsfrågorna nedan.
Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten ändamålsenlig och tillräcklig?
Den sammantagna bedömningen av nämnden är att
styrning, ledning, uppföljning och kontroll av
verksamheten är i huvudsak tillräcklig

Är nämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin
tillräcklig?
Den sammantagna bedömningen är att nämndens ledning,
styrning, uppföljning och kontroll av ekonomin är i
huvudsak tillräcklig.
Arbetsmarknad- och vuxenutbildnings nämnden bör
säkerställa att delegationsordningarna efterlevs i
organisationen.
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Definitioner

För att underlätta samtal och förståelse av vår bedömning graderas vår
analys efter den betydelse vi tillmäter de brister vi funnit. Vi har valt att
använda oss av trafikljusmodellen som även kommunen använder sig av för
att bedöma måluppfyllelsen i verksamhetsberättelserna. Det är viktigt att
poängtera att valet av färg endast innebär att vi önskar uppmärksamma
nämnden på ett område och att det inte är att betrakta som en betygsättning.
Avsikten är att underlätta nämndens eget förbättringsarbete och möjliggöra
för nämnden att ta sitt revisionsansvar.
Rött ljus innebär i normalfallet att vi funnit brister som har en stor påverkan
på nämndens förmåga att uppnå en god styrning, ledning, uppföljning och
kontroll av verksamheten. Det kan också innebära att nämnden inom ett
specifikt område behöver åtgärda en brist som om den kvarstår får stora
konsekvenser för nämndens arbete.
Gult ljus innebär att vi har identifierat brister som nämnden behöver
åtgärda och hålla sin uppmärksamhet på. Bristen uppfyller inte kriterierna
för rött ljus men påverkar negativt nämndens förmåga att ha en god
styrning, ledning, uppföljning och kontroll. Nämnden ska därför
uppmärksamma och korrigera dessa brister så att de inte förvärras.
Grön ljus innebär att vi inte har några frågetecken eller att de brister vi ser
är av marginell karaktär. De kommentarer vi ger är av sådan karaktär att de
ska ses som stöd i nämndens ordinarie förbättringsarbete.
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