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Gävle kommun, 801 84 Gävle. Besöksadress Stadshuset, Drottninggatan 22  

Tfn 026-17 80 00 (vx), kommunrevisionen@gavle.se  

Ansvarsutövande: 

Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden och 
Kommunstyrelsen 2012 

Granskningen 
I mitten av november 2012 uppdagades en misstänkt förskingring vid Borgar-
skolan. De från kommunen till polisutredningen lämnade uppgifterna har visat 
att förskingringen totalt omfattade 20,4 mnkr mellan 2006 och 2012. År 2012 
var beloppet 8,4 mnkr inklusive moms. 
  
Kommunstyrelsen anlitade i början av december 2012 Ernst & Young för en 
extern utredning. Uppdraget avsåg genomgång av budget- och uppföljnings-
processen samt utbetalningsprocessen. Revisorskollegiet har tagit del av rap-
porten. Revisorerna har tagit initiativ till kompletterande granskningar av  
Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämndens samt Kommunstyrelsens ansvar 
för att förskingringen varit möjlig. Bristerna i nämndens ekonomiska redovis-
ning och interna kontroll har haft återverkningar på kvalitén i beslutsunderlag 
även i andra beslut 2012 rörande budget för 2013 samt för omställningsåt-
gärder. 
 
Revisorerna konstaterar följande: 
En tilldelning av alltför omfattande rättigheter för alltför många personer, 
brister i riskanalys för internkontrollåtgärder i kombination med den bristan-
de ekonomiska budget- och uppföljningsrutinen har möjliggjort att en för-
skingring av mycket stor omfattning kunnat pågå under lång tid.  
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För verksamhetsåret 2012 har detta även inneburit brister i beslutsunderlag 
för Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige för tilldelning av budget för 
2013 samt för tillskott av extra medel för omställningsåtgärder 2012. 
 
Granskningsrapporten behandlades av revisorskollegiet 2013-03-19 och 
2013-04-03.  Därefter har revisorerna haft dialogmöten med nämndens be-
redning 2013-04-15 och med Kommunstyrelsens ordförande och kommundi-
rektören 2013-04-16. 

Överväganden och ställningstaganden 
 
Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden 
Revisorerna har under 2012 konstaterat att allvarliga brister i ledning, styr-
ning och intern kontroll finns inom Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämn-
den. Dessa brister har förorsakat kommunen ekonomisk skada.  
 
Nämnden har inte sett till att den ekonomiska rapporteringen skett på ett till-
fredställande sätt för de verksamheter den ansvarar för. Nämnden har heller 
inte sett till att den interna kontrollen genomförts på ett sådant sätt att nämn-
den säkerställt en god intern kontroll. Nämnden har brustit i efterlevnad av 
direktiv från Kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsen 
Revisorerna har under 2012 konstaterat att Kommunstyrelsen brustit i delar 
av sin uppsiktsplikt. Beslut om fördelning av extra resurser till Utbildnings- 
och Arbetsmarknadsnämnden fattades med bristfälliga underlag som grund. 
Egna utredningar av nämndens ekonomi gjordes inte trots prognoser om un-
derskott mot tilldelad budget. 
 
Kommunstyrelsen har, efter revisorernas rapport och påpekanden 2005, vid-
tagit åtgärder för att stärka den interna kontrollen. Samtliga nämnder utom 
Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden hörsammade kraven. Kommunsty-
relsen har sedan inte följt upp efterlevnaden av de nya kraven och tycks heller 
inte säkerställt informationen i leverantörsreskontran via egna kontroller. 
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Revisorerna i Gävle kommun 
 
 
 
Gunilla de Maré Gunilla Beckman Ljung 
Revisorskollegiets ordförande Revisionschef 
 
 
Bilaga: Granskningsrapport ”Ansvarsutövande: Utbildnings- och Arbetsmark-
nadsnämnden och Kommunstyrelsen 2012” 
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Ansvarsutövande: 

Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden och 
Kommunstyrelsen 2012 

Bakgrund 
I mitten av november 2012 uppdagades en misstänkt förskingring vid Borgar-
skolan. En snabb intern uppskattning, där Revisionskontoret medverkade, 
visade att omfattningen av det misstänkta bedrägeriet var mycket stor. Ären-
det polisanmäldes av Utbildning och Arbetsmarknad Gävle och i samråd med 
facklig företrädare stängdes personen av från sitt arbete. Polisutredningen 
pågår fortfarande och personen är försvunnen. 
 
De från kommunen till polisutredningen lämnade uppgifterna har visat att 
förskingringen totalt omfattade 20,4 mnkr mellan 2006 och 2012. År 2012 var 
beloppet 8,6 mnkr, år 2011 5,0 mnkr och år 2010 4,6 mnkr, dvs huvuddelen 
av förskingringen hade gjorts under de tre senaste åren. 
 
Kommunstyrelsen anlitade i början av december 2012 Ernst & Young för en 
extern utredning. Uppdraget avsåg genomgång av budget- och uppföljnings-
processen. Även utbetalningsprocessen skulle utredas för att se om den funge-
rade på ett effektivt sätt, samt vad som behöver göras för att den misstänkta 
förskingring som hänt inom Utbildning och Arbete inte ska kunna hända igen. 
Rapporten presenterades i Kommunstyrelsen 2013-01-29, där Utbildnings- 
och Arbetsmarknadsnämnden samt Revisorskollegiet också deltog. 
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Ernst & Youngs rapport var mycket tydlig i sina noteringar från granskningen: 
 

”Vid vår granskning har vi noterat att det finns övergripande styrdokument som 
definierar respektive nämnds ansvar och uppgifter. Vidare finns dokument för 
hur budget ska tas fram och redovisas samt att ekonomisk uppföljning ska gö-
ras. Enligt uppgift förekommer dock inga månatliga rapporteringar av budget-
uppföljning till Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden. 
  
Vi noterar att UAG’s internkontrollplan saknar väsentliga delar för att kunna 
uppfylla behovet av ett styrdokument för uppföljning av intern kontroll. Vi har 
inte erhållit dokumentation på att någon omfattande riskvärderingar har föregått 
framtagandet av intern kontrollplanen. Vidare saknas övergripande tillämp-
ningsanvisning för hur den interna kontrollen ska skötas samt tydliga definitio-
ner av nyckelbegrepp som exempelvis väl underbyggda ekonomiska prognoser 
och intern kontroll. 
 
Vi konstaterar således att det råder omfattande brister i nämndens interna kon-
troll rörande kontrollmiljö, kontrollaktivitet och uppföljning.” 

 

Nämndens ekonomiska uppföljning  
Kommunrevisionen delar, utifrån sina egna iakttagelser, den analys som Ernst 
& Young gör. Protokoll och handlingar visar att nämnden inte fått och, enligt 
Ernst & Youngs rapport, heller inte har krävt löpande information om de en-
skilda enheternas utfall gentemot budget. En sammanställning över åren 
2007-2012 visar att underskottet inom Borgarskolan helt eller delvis dolts av 
överskott från Polhemsskolan och Vasaskolan under den aktuella tidsperioden 
förutom under 2011, då nämnden också som helhet visade ett underskott på   
-2,8  mnkr. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultat för gymnasieskolorna åren 2007-2012 (tkr)

ÅR Borgarskolan Vasaskolan Polhemsskolan Gymnasieskolan
Summa

2007 -419 257 1734 1572
2008 128 -890 1528 766
2009 -1210 151 5941 4882
2010 -4115 -461 4128 -448
2011 -6575 -1097 388 -7284

okt-12 -6795 2928 4586 719
S:A per skola -18986 888 18305 207
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Nämnden har fått information om utvecklingen av ett antal indikatorer som 
antal brukare EDV, antal deltagare AME, antal elever i olika former av gymna-
sieutbildning, frånvaro inom de tre gymnasierna, elevförändringar och skade-
görelse. Däremot saknas ekonomisk rapportering på enhetsnivå. 
 
De rapporter som nått nämnden är den ekonomiska rapportering som Kom-
munstyrelsen kräver för alla nämnder som helhet i två delårsrapporter och 
bokslut. Denna rapportering ger inte en fullständig information om de olika 
delarna. Den är avsedd för Kommunstyrelsens behov på en övergripande nivå. 
Här är en allvarlig brist i Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämndens interna 
kontroll. 
 
Kommunens budgetmodell innebär en resursfördelning i två steg. Först förde-
las av Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige ekonomiska ramar, så kallat 
kommunbidrag till nämnderna. Beräkningen av dessa ramar baseras på tidi-
gare utfall och justeras sen för pris- och löneökningar, volymförändringar och 
verksamhetsförändringar samt besparingskrav. I steg två fördelar sedan re-
spektive nämnd resurserna från kommunbidrag och andra intäkter (taxor 
mm) i en internbudget till sina respektive verksamheter.  
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens brister i den finansiella redovis-
ningen har också gett en felaktig bild av kostnaderna inom nämndens verk-
samhet och på så sätt en felaktig beräkningsgrund för kommande års ramar. 
Den av fullmäktige beslutade kommunbidragsramen för 2013 utgår från en 
kostnadsmassa 2011 som innehåller 5 mnkr hänförliga till förskingringen. 
Delar av detta har bokförts som investeringar och delar som driftskostnader, 
till stor del som personalkostnader. Grundanalysen för övertalighet och de 
omställningskostnader som nämnden hänvisar till i synpunkter på preliminä-
ra ramar baseras på en felaktig redovisning av personalkostnaderna.  
 
Nämnden har gett Kommunstyrelsen ett bristfälligt underlag för beslutet om 
att skjuta till ytterligare 21 mnkr för att hantera övertalig personal. I besluts-
underlaget till Kommunstyrelsen finns en uppgift om 25 anställda och en be-
gäran om 21 mnkr. Däremot finns inte bifogat något skriftligt underlag som 
visar hur man kommit fram till beloppet 21 mnkr. Hur många tillsvidarean-
ställda respektive gymnasieskola hade och hur många har tidsbegränsade 
anställningar som fanns framgick inte. Förvaltningen uppger att det fanns en 
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beräkning som baserades sig på 25 personer, lön 30 000 kr per månad + per-
sonalomkostnader och en tid om 20 månader.  
 
I årsredovisningen för 2012 konstateras för Utbildnings- och Arbetsmark-
nadsnämnden att 11,3 mnkr inte förbrukats av de 21 mnkr som beviljades för 
2012.  

Nämndens IT-säkerhet/behörigheter och internkontrollplan 
Revisorerna genomförde 2005 i en granskning av ekonomisystemet. I gransk-
ningsrapporten konstaterades att:  
 

”Ur risksynpunkt ger den manuella registreringen i leverantörsreskontran sämre 
förutsättningar för en tillräcklig intern kontroll. Upplägg av leverantörer sker ute 
på förvaltningarna och vi har inte kunnat se att någon kontroll av nyupplagda le-
verantörer genomförs vid kommunledningskontoret. Behörigheten att lägga upp 
leverantörer ingår också i den standardbehörighet som ges för användare med 
arbetsuppgifter i leverantörsreskontran. Möjligheten att via kontroller upptäcka 
felaktiga utbetalningar eller missbruk av utbetalningsrutinen är enligt vår mening 
klart mindre i den ”manuella” leverantörsreskontran.”  
 

Åtgärden att begränsa antalet personer med behörighet att förändra leveran-
törsreskontran (lägga upp nya leverantörer/ändra uppgifter) för att hantera 
risken för avsiktliga fel i utbetalningar genomfördes på alla nämn-
der/förvaltningar, utom av Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämn-
den/förvaltningen.  
 
Förvaltningens tilldelning av rättigheter i ekonomisystemet till handläggare, 
har inneburit att ett flertal personer haft möjlighet att både registrera utbetal-
ningar och lägga upp nya leverantörer/ändra uppgifter om konto för utbetal-
ning.  Detta är ett avsteg från de rekommendationer som Kommunstyrelsen 
gav 2007. Personer med registreringsbehörighet har också getts rättigheter 
att beslutsattestera. Organisatoriskt har man då inte säkerställt att utbetal-
ningsprocessen hanteras av minst två personer. I nämndens årligt beslutade 
internkontrollplan fanns en punkt som avsåg stickprovskontroller av attester i 
den manuella utbetalningsrutinen. Vi konstaterar att något utdrag ur redovis-
ningen inte funnits med vid granskningen av de manuella transaktionerna. Det 
innebar att denna kontroll i praktiken var helt verkningslös, eftersom man då 
inte upptäcker om underlag helt saknas. 
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Nämndens internkontroll under åren 2008-2009 var inriktad på fem olika 
punkter med ett ekonomiskt perspektiv.  År 2010 breddades basen för intern-
kontrollplanerna på Kommunstyrelsens initiativ till att omfatta de fyra per-
spektiv som finns i kommunens styrkort. I enlighet med internkontrollregle-
mentet skulle måluppfyllelsen kontrolleras i alla perspektiv. Inom UAN kon-
trollerades 2010 två perspektiv: medarbetare (tre punkter) och ekonomi (fyra 
punkter). År 2011 utvidgades kontrollerna till att omfatta även medborga-
re/brukare och hållbart samhälle. Antalet kontrollpunkter inom ekonomiper-
spektivet reducerades till tre, vilket även gällde för 2012. 
 
Någon riskanalys finns inte presenterad i samband med planerna med motiv 
till valda områden att kontrollera. Beskrivningen av det som ska granskas är 
mycket kortfattad, liksom återrapporteringen till nämnden. Här finns en all-
varlig brist i att det inte funnits en tydlig riskanalys som grund för den interna 
kontroll som nämnden beslutat om. 
 
Uppföljning av övriga enheters manuella utbetalningar 2011-2012 
Den manuella hanteringen hos Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden har 
varit mer utbredd än hos övriga nämnder. Den har funnits på den centrala 
förvaltningen men även lokalt hos de olika enheterna: gymnasieskolorna, en-
heten för daglig verksamhet, arbetsmarknadsenheten och komvux. 
 
Motivet för att behålla denna decentraliserade manuella hantering har varit 
hanteringen av APU-ersättning. När elever har arbetsplatsförlagd utbildning 
(APU) får de ersättning för luncher i stället för den skollunch som serveras 
gratis på skolan. Beloppen är relativt små, men berör många elever. 
 
Revisionskontoret har granskat de manuella utbetalningar som gjorts inom 
Utbildning & Arbete under 2011-2012. Utöver APU-ersättningar har många 
andra typer av utbetalningar hanterats i denna rutin. Brister i underlag har 
konstaterats för samtliga enheter i form av: 

• Bristande information i underlag 
• Kopior eller påminnelser/krav som underlag – risk för dubbelbetal-

ningar 
• Information i mail som underlag, gäller i något fall stipendier 
• Representationskostnader inte korrekt hanterade 
• Reseförskott utbetalade utan koppling till återredovisning 
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• Stora utbetalningar till extern aktivitetsanordnare utan underlag i 
form av angivna personer i aktiviteter 

• Beslut om bidrag saknas som underlag till utbetalningar 
Dessa brister kommer att kommuniceras vidare med Utbildning & Arbete.  
 
Nämndens kontrollmiljö 
Den nämnd som valdes fr o m år 2011 var delvis ny. Av ordinarie ledamöter är 
8 av 13 nya denna mandatperiod.  
 
Kontrollmiljön har under de senaste åren varit svag i bemärkelsen att perso-
nalomsättningen på chefstjänster varit stor inom förvaltningen.  
Förvaltningschefen gick i pension 2010 och Polhemsskolans rektor ersatte 
honom. Hon rekryterades till Uppsala kommun hösten 2012 och slutade i Gäv-
le i december 2012. 
 
Borgarskolans rektor gick i pension i mitten av 2009, ny rektor rekryterades 
som slutade vårterminen 2012. Även biträdande rektor har bytts under dessa 
år. En tredje rektor kom höstterminen 2012. Hon började analysera ekonomin 
grundligt och upptäckte att något allvarligt fel fanns i redovisningen av perso-
nalkostnaderna. 
 
Den kontinuitet som funnits är i den centrala ekonomifunktionen. Förvalt-
ningens organisation har varit starkt decentraliserad med ett stort ekono-
miskt ansvar utlagt. Detta framgår också av Ernst & Youngs rapport. De kon-
troller, som genomförts från ekonomifunktionen centralt, har inte varit av 
tillräcklig kvalitet för att upptäcka den förskingring som pågick. Någon djupa-
re dokumenterad analys av de stora kostnadsöverdragen inom Borgarskolan 
har inte gjorts centralt. Tidigare rektor har baserat sina slutsatser på underlag 
från ekonomiassistenten på Borgarskolan. De förklaringar som gavs från rek-
tor uppfattades som trovärdiga: vikande elevunderlag, personalkostnaderna 
var högre eftersom lärarna i högre grad hade nedsättningar i arbetstiden för 
att arbeta med annat än undervisning och IT-kostnaderna hade ökat. Nämn-
dens ordförande uppger att man varit medveten om de ekonomiska proble-
men på Borgarskolan, men det har inte dokumenterats i nämndens handling-
ar.  
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Förvaltningschefen hade samtal med Borgarskolans förra rektor om ekonomi 
och kvalitet i det pedagogiska arbetet. Kritik hade framförts från Skolinspek-
tionen. 
 
Revisorerna konstaterar att kontrollmiljön haft brister på alla nivåer. Nämn-
dens stora andel nya ledamöter borde rimligen ha varit skäl nog att tydligare 
redovisa de olika enheternas ekonomiska utveckling. 
 
Sammanfattning Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden 
En tilldelning av alltför omfattande rättigheter för alltför många personer, 
brister i riskanalys för internkontrollåtgärder i kombination med den bristan-
de ekonomiska budget- och uppföljningsrutinen och en stor omsättning av 
ansvariga chefer och ledamöter i nämnden har möjliggjort att en förskingring 
av mycket stor omfattning kunnat pågå under lång tid. 
 
 
Kommunstyrelsen: Ekonomisk uppföljning  
Kommunstyrelsen har månadsvis och i delårsrapporter samt bokslut 
fått en inrapportering av nämndens resultat och prognoser. I bokslutet 2011 
hade Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden ett underskott med -2,8 
mnkr. I delårsrapport 1 år 2012 var nämndens årsprognos – 8 mnkr. Kom-
munstyrelsen beslutade 2012-06-05:  
 

”att Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämndens ordförande och förvaltnings-
chef bjuds in till kommunstyrelsens septembersammanträde och informerar om 
deras arbete med att minska årets underskott” 

 
Kommunstyrelsen utnyttjade inte sin möjlighet till förstärkt uppsikt, d v s för-
djupade analyser av nämndens ekonomi. I beslutet finns inga reservationer.  
 
Vid samma sammanträde beslutades om: 
 

”att under förutsättning av beslut om återbetalning av inbetalda pensionspremier 
tilldela Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (UAN) ett öronmärkt 
tilläggsanslag för år 2012 för omställningsåtgärder med finansiering av den ej 
budgeterade intäkten” 
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I beslutsunderlaget till Kommunstyrelsen finns ingen beräkning utifrån fak-
tiskt antal anställda som inte hade tidsbegränsade anställningar. Vi kan heller 
inte se att Kommunstyrelsen själva gjort denna analys. Kommunstyrelsen be-
slutade att föreslå Kommunfullmäktige att skjuta till de extra resurserna. Inte 
heller i detta beslut finns några reservationer. 
 
Bristen i nämndens kontroll av sin finansiella rapportering, har också gett en 
felaktig bild av kostnaderna inom nämndens verksamhet och på så sätt en 
felaktig beräkningsgrund för kommande års ramar. De av kommunfullmäktige 
beslutade ramarna för 2013 utgår från en kostnadsmassa 2011 som innehåller 
5 mnkr hänförligt till förskingringen. Grundanalysen för övertalighet och de 
omställningskostnader som nämnden hänvisar till i synpunkter på preliminä-
ra ramar baseras på en felaktig redovisning av personalkostnaderna. Kom-
munstyrelsen har alltså ett bristfälligt och delvis missvisande underlag för 
beslutet om att skjuta till ytterligare 21 mnkr för att hantera övertalig perso-
nal.  
 
I årsredovisningen för 2012 konstateras för Utbildnings- och Arbetsmark-
nadsnämnden att 11,3 mnkr inte förbrukats av de beviljade 21 mnkr.  

 

Kommunstyrelsen: IT-säkerhet/behörigheter och ansvar för in-
ternkontroll 
I revisionsrapporten om ekonomisystemet 2005 konstaterades att brister i 
den interna kontrollen bl a när det gällde den manuella registreringen i leve-
rantörsreskontran. Kommunstyrelsen svarade i januari 2007 bl a följande: 
 

• KLK-ekonomi instämmer i att skannade fakturor ger bättre kontroll och in-
förande genomförs så fort det är möjligt i samarbete med förvaltningarna. 
KLK-ekonomis tidsplan med hänsyn till omorganisationer är att 2006-12-31 
ska införandet vara klart. KLK-ekonomi vill förtydliga att behörigheten att 
lägga upp nya leverantörer även idag är begränsad via behörighetsupp-
lägget i systemet och en behörighet i leverantörsreskontran ger inte per 
automatik rätt att lägga upp nya leverantörer.  

 
Kommunstyrelsen vidtog relevanta åtgärder och samtliga nämnder utom Ut-
bildnings- och Arbetsmarknadsnämnden begränsade antalet personer med 
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behörighet att förändra leverantörsreskontran (lägga upp nya leverantö-
rer/ändra uppgifter).  
 
Den manuella hanteringen har fortsatt hos samtliga nämnder, vid sidan av 
skanningen av leverantörsfakturor som var införd för samtliga nämn-
der/förvaltningar årsskiftet 2006/2007. Hos Utbildnings- och Arbetsmark-
nadsnämnden har den manuella hanteringen varit mer utbredd och funnits på 
den centrala förvaltningen, men även lokalt hos de olika enheterna: gymnasie-
skolorna, enheten för daglig verksamhet, arbetsmarknadsenheten och kom-
vux. 
 
Revisionskontoret har granskat dessa manuella utbetalningar som gjorts inom 
samtliga enheter vid Utbildning och Arbete under 2011-2012, förutom det 
material som dels Kommunledningskontoret Ekonomi och dels Ernst & Young 
redan granskat. Brister i underlag har konstaterats för samtliga granskade 
enheter. 
 
Kommunstyrelsen har inte följt upp att de nya direktiven från 2007 efterlev-
des. Kontroller av upplagda fasta data i leverantörsreskontran tycks ha sak-
nats från Kommunstyrelsens sida. Kvalitetssäkring av uppgifterna tycks inte 
ha genomförts. Kommunstyrelsen har brustit i sitt övergripande internkon-
trollansvar. 
 
 
Förändringar under 2013 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Kommunstyrelsen har tillsatt en tillförordnad förvaltningschef som arbetar 
med en åtgärdsplan som genomförs successivt under våren 2013. En förstärk-
ning av den centrala förvaltningen har gjorts, en ny ekonomichef har rekryte-
rats. 
 
Åtgärdsplan 
En åtgärdsplan för att omgående komma till rätta med förvaltningens brister 
har presenteras för och beslutas av nämnd (se bilaga 3). Åtgärdsplanen har sin 
grund i de brister som redovisas i granskningsrapporten från Ernst & Young. 
Den innehåller följande punkter: 
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1. Rollfördelning mellan nämnd och förvaltning 
2. Månadsrapport till nämnd. 
3. Genomlysning av budgetprocessen. 
4. Internkontrollplan. 
5.    Manuella utbetalningar. 
6. Översyn av förvaltningsledningskontoret. 
7. Översyn av förvaltningsledningens struktur för ledning och styrning. 
 
Nämnden får en månadsvis återrapportering av vad som är genomfört och hur 
långt man kommit i arbetet med de olika delarna. 
 
 
Kommunstyrelsen:  
Rekryteringen av en ny förvaltningschef avbröts i samband med att försking-
ringen uppdagades i slutet av 2012. Kommunstyrelsen tillsatte en konsult som 
tillförordnad förvaltningschef för att arbeta med åtgärdsplanen för Utbildning 
och Arbetsmarknad. Rekryteringsarbetet har återupptagits under våren 2013. 
 
Den gamla ej kvalitetssäkrade leverantörsreskontran avslutas i och med att 
kommunen byter ekonomisystem från Aditro till Agresso fr om 1 januari 
2013. Upplägg av nya leverantörer i den nya reskontran har centraliserats till 
Kommunledningskontoret. 
 
För utbetalningar som inte är fakturor, byggs en ny rutin upp i Agresso som 
innebär skanning av underlag och elektronisk hantering av attester, på mot-
svarande sätt som för skannade fakturor. 
 
 
Gunilla Beckman Ljung  
Revisionschef 
 
 
 
Bilagor: 

1. Utdrag ur Kommunallagen 
2. Internkontroll-reglemente 
3. Åtgärdsplan Utbildning & Arbete samt nämnd 
4. Avrapportering mars åtgärdsplan 



Bilaga 1 
 
 

Enligt Kommunallagen 6 kapitlet har nämnden följande ansvar: 

Nämndernas ansvar för verksamheten 

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
   De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i 
övrigt tillfredsställande sätt. 

 
Kommunstyrelsen har följande uppgifter enligt Kommunallagen 6 kapitlet: 

Styrelsens uppgifter 

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter 
och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 
   Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som 
avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är 
medlem i. Lag (2009:48). 

2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingets 
utveckling och ekonomiska ställning. 
   Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 
framställningar som behövs. 

3 § Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller landstinget 
begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina 
uppgifter. 

4 § Det åligger styrelsen särskilt att  
1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige med de begränsningar som 
framgår av 5 kap. 29-32 §§, 
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen, 
3. verkställa fullmäktiges beslut, och 
4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen. 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K3P17�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K3P18�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K5P29�
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19910900.htm#K5P32�


    Bilaga 2 

 
 
Intern kontroll av ekonomi och verksamhet - 
reglemente 
Antaget av KF 1999-05-31 (§ 125) 
 

Tillämpningsanvisningarna om syftet 
Intern kontroll syftar till att stödja och styra organisationen i dess strävan att: 

• disponera tillgängliga resurser så effektivt som möjligt för uppnående av 

fastställda mål,  
• upprätta en riktig och fullständig redovisning av ekonomiska transaktioner,  
• säkerställa god ekonomisk hushållning enligt kommunallagens kapitel 8:1,  
• utvärdera verksamheters prestationer gentemot medborgarens behov,  
• presentera information på ett sådant sätt att beslutsfattare kan vidta erforderliga 
åtgärder,  
• vidmakthålla och tillföra erforderlig kompetens på alla nivåer i organisationen  

Den interna kontrollens syften innebär att kommunens organisation och 
ansvarsfördelning måste utformas så att sambandet mellan mål och medel framgår 
på ett tydligt sätt. Likaså innebär syftet att verksamhetsplaneringen måste integrera 
arbetet med mål, budget och redovisning. 
Regler och rutiner avseende ekonomisk redovisning måste utformas så att resultat 
kan sammanställas och jämföras. Riktigheten i redovisningen säkerställs genom 
arbetsfördelning av kontrollmoment. 
Säkerställandet av god ekonomisk hushållning görs genom att tillgängliga medel i 
budgetprocessen fördelas med beaktande av risk och osäkerhet i verksamheterna 
samt i samhällsekonomin. Den ekonomiska ut- 
vecklingen måste därefter löpande stämmas av mot budget och mål. 
För uppnående av resultat, och för att kunna avgöra om effektivitet råder, måste all 
information utformas så att beslutsfattare på alla nivåer kan tolka informationen på 
samma sätt. 
För fullgörande av intern kontroll fördelas ansvar och uppföljning enligt följande 
paragrafer. 
 
 
 
 



Organisation av intern kontroll 
 
§ 1 Kommunstyrelsen 
Styrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern 
kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll 
upprättas inom kommunen. 
Tillämpningsanvisningarna till § 1 
Det är viktigt att kommunstyrelsens övergripande ansvar att verka för en god intern 
kontroll fastläggs. Omfattningen av intern kontroll skall bedömas utifrån risk och 
väsentlighet. Kommunstyrelsen har ansvaret för utformningen av en övergripande 
organisation för den interna kontrollen. 
 
§ 2 Nämnderna 
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse att 
en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 
regler och anvisningar antages för den interna kontrollen 
Tillämpningsanvisningarna till § 2 
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7 och 9:7. Det är alltid 
respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 
kontroll. I detta ansvar ligger att med utgångspunkt från den övergripande interna 
kotrollorganisationen, som fullmäktige har beslutat om, utforma en lokal 
organisation anpassad till nämndens organisationsutformning. Vidare måste lokala 
regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas. Dessa regler och 
anvisningar skall dokumenteras och antagas av nämnden. 
 
 
§ 3 Förvaltningschefen 
Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef för att konkreta 
regler och anvisningar utformas för att upprätta en god intern kontroll. Dessa regler 
skall antagas av respektive nämnd. 
Förvaltningschefen är skyldig att löpande rapportera till nämnden om hur den 
interna kontrollen fungerar. 
Om förvaltningschef saknas skall nämnden utse en särskild ansvarig för intern 
kontroll. 
 
 
 
 



§ 4 Verksamhetsansvariga 
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att 
följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga 
anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för att 
de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 
Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmast 
överordnad. 
Tillämpningsanvisningarna till § 4 
De verksamhetsansvarigas ansvar för att arbeta i enlighet med de regler och 
anvisningar som har antagits av nämnden kring den interna kotrollen fastslås här. 
Alla anställda har en skyldighet att omedelbart rapportera fel och brister i det 
interna kontrollsystemet till närmaste överordnad som i sin tur också är skyldig att 
rapportera vidare uppåt i organisationen. Syftet med detta är givetvis att man inom 
förvaltningen omgående skall kunna vidta åtgärder för att komma tillrätta med de 
fel och brister som har uppmärksammats. 

 
 
Uppföljning av intern kontroll 
 
§ 5 Nämndens skyldigheter 
Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom nämndens verksamhetsområde. 
Tillämpningsanvisningarna till § 5 
För att det interna kontrollsystemet skall kunna fungera och kunna förändras i takt 
med verksamhets- och organisationsförändringar, fordras en kontinuerlig 
uppföljningsprocess. Detta förutsätter att nämnden själv handhar uppföljningen 
eller att nämnden beslutar att någon/några anställda skall biträda nämnden i detta 
arbete. 
Det kan ibland vara en fördel om någon utanför nämndens organisation biträder 
med uppföljningen. Exempelvis kan nämnden köpa denna tjänst från 
ekonomikontoret eller personal inom annan nämnd, alternativt externt 
 
§ 6 Intern kontrollplan 
Nämnd skall varje år antaga en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. 
 
 
 



Tillämpningsanvisningarna till § 6 
Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- 
och riskbedömning. Kontrollplanen styrs av den omfattning och volym som 
nämndens verksamhet har, och de väsentlighets- och riskbedömningar som har 
gjorts. 
 
§ 7 Uppföljning av intern kontrollplan 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från 
antagen plan, löpande rapporteras till nämnden. 
Tillämpningsanvisningarna till § 7 
Rapportering skall ske skriftligt. 
 
§ 8 Nämndens rapporteringsskyldighet 
Nämnden skall löpande eller senast i samband med årsredovisningens upprättande, 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden 
till kommunstyrelsen. 
Rapportering skall samtidigt ske till kommunens revisorer. 
Tillämpningsanvisningarna till § 8 
Eftersom kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen 
är det viktigt att resultatet av nämndernas uppföljningar av den interna kontrollen 
också rapporteras till styrelsen. Kommunstyrelsen har sedan att bedöma 
kommunens totala interna kontrollsystem. 
Kommunens revisorer skall ta del av rapporterna, eftersom de utgör underlag för 
uttalandet "om kontrollen inom nämnden är tillräcklig". 
 
§ 9 Kommunstyrelsens skyldigheter 
Styrelsen skall med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall 
förbättringar behövs, föranstalta om sådana. Styrelsen skall även informera sig om 
hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala företagen. 
Tillämpningsanvisningar till § 9 
I egenskap av ägare är det naturligt att information inhämtas om hur de interna 
kontrollsystemen fungerar i de kommunala företagen. Det är också viktigt att denna 
utvärdering leder till att åtgärder vidtagas till förbättringar av eventuella brister i 
kontrollsystemet. 
Kommunens revisorer är, liksom vid liknande diskussioner ute i nämnderna, 
lämpliga samtalspartners 
 
 
 



§ 10 Attestering 
Detta reglemente är styrande vid upprättande av attestreglemente vilket faställs av 
kommmunfullmäktige. 
 
§ 11 Anvisningar 
Kommunstyrelsen kan utfärda anvisningar för tillämpning av detta reglemente. 
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Dnr 13UAN5  
2013-02-04 
 
Handläggare: 
Annika Larsson Maspers 
 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Åtgärdsplan för förvaltningen Utbildning och Arbete 
Gävle samt Nämnd  

Bakgrund 
Baserat på misstankar om oegentligheter har Gävle kommuns Kom-
munledningskontor gett Ernst & Young uppdraget att granska förvalt-
ningen Utbildning och Arbete Gävle (UAG). 
Rutiner och interna kontroller kopplat till budget- och uppföljningspro-
cessen samt processen för manuella utbetalningar har granskats. 
Granskningsrapporten presenterades den 29 januari 2013.  
Granskningen av UAG visar på att det finns mycket väsentliga brister i 
den interna kontrollen i de granskade processerna. Detta har lett till att 
det misstänkta brottet inte upptäcktes tidigare och fått så stor omfatt-
ning. 
 
Granskningsrapportens sammanfattning 

- Ansvarsfördelningen inom UAG vad gäller processen för manu-
ella utbetalningar har inte varit ändamålsenlig och därför har 
samma person kunnat hantera både upplägg och ändring av fas-
ta data i leverantörsregistret samt sammanställa utbetalnings-
förslag, och skicka det till utbetalning i kommunens centrala ut-
betalningsrutin. 

- I processen för manuella utbetalningar saknas upptäckande 
kontroller exempelvis i form av attester av logglistor med änd-
ringar av fast data i leverantörsregistret. 

- Vid budgetering inom UAG har föregående års resultat använts 
som en av huvudkomponenterna. Detta har fått till följd att tidi-
gare års misstänkta felaktiga utbetalningar skapat utrymme för 
nya felaktiga utbetalningar i kommande års budget. Istället bör 
budgeten upprättas genom att man börjar med att göra en ana-
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lys över vilka resurser som kommer att behövas under det 
kommande året och vad kostnaden för dessa kommer att bli. En 
viss vägledning kan dock erhållas av tidigare års resultat. 

- Budgetering har inte skett med en strukturerad metod utan har 
gjorts på olika sätt på olika enheter. Staben för UAG har skrivit 
om samt anpassat de budgetinstruktioner som skickats ut av 
Kommunledningskontoret, och tagit bort vissa krav. De budget-
instruktioner som sänds ut från staben inom UAG är vagare och 
mindre detaljerade än de som Kommunledningskontoret skick-
ar till förvaltningarna. Uppföljning från staben inom UAG har 
inte skett av att alla budgetdirektiv följs. 

- Analyser av resultat och uppföljning har inte genomförts och 
dokumenterats på enheterna och rapporterats på ett regelbun-
det och strukturerat sätt till förvaltningens ekonomistab. Ingen 
detaljinformation har krävts eller erhållits av förvaltningen på 
månadsbasis. 

- Kontroller av bland annat manuella fakturor har utförts i enlig-
het med av nämnden beslutad rutin för uppföljning av intern 
kontroll. Genomförda kontroller har inte inkluderat kontroll av 
konteringen i huvudboken mot kontering på verifikat. Genom 
att förlita sig på pappersverifikationerna och vad som varit 
handskrivet på dessa, har denna kontroll till viss del varit satt ur 
spel. 

- Enheterna under UAG har varit relativt självständiga enheter 
med fullt ekonomiskt ansvar. Rektorer, med varierande ekono-
mikunskaper, har betraktats som fullt ut ansvariga för relativt 
stora organisationer (exempelvis Borgarskolan med en budget 
om drygt 40 mkr) och till sin hjälp har de en ekonomiassistent. 
För att kunna styra och kontrollera dessa verksamheter på ett 
rimligt sätt behöver enheterna konkret stöd i form av skriftliga 
rutiner, arbetsmetoder, mallar, kompetensstöd etc. För att 
UAG:s ekonomistab skall kunna leverera detta stöd behövs ock-
så utbildningsinsatser för staben. 

- Det finns övergripande styrdokument som definierar respektive 
nämnds ansvar och uppgifter. Vidare finns dokument för hur 
budget skall tas fram och redovisas samt att ekonomisk uppfölj-
ning ska göras. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har 
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inte begärt eller erhållit detaljerade ekonomiska rapporter från 
UAG på månads- eller tertialbasis. Det har därför inte varit möj-
ligt för nämnden att tillse att verksamheten sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande och 
effektivt sätt, att räkenskaperna är rättvisande, att den interna 
kontrollen är tillräcklig samt att budgeten inte överskridits. 

-  Vi noterar att Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens in-
ternkontrollplan saknar väsentliga delar för att kunna uppfylla 
behovet av ett styrdokument för uppföljning av intern kontroll. 
Vi har inte erhållit dokumentation på att någon omfattande 
riskvärdering har föregått framtagandet av internkontrollpla-
nen. Vidare saknas övergripande tillämpningsanvisningar för 
hur den interna kontrollen ska skötas samt tydliga definitioner 
av nyckelbegrepp såsom exempelvis väl underbyggda ekono-
miska prognoser och intern kontroll. Vi konstaterar således att 
det råder omfattande brister i nämndens interna kontroll röran-
de kontrollmiljö, riskhantering, kontrollaktiviteter och uppfölj-
ning. 

 
Ovanstående punkter skall läsas utan inbördes rangordning. 
 
Åtgärdsplan 
En åtgärdsplan för att omgående komma till rätta med förvaltningens 
brister skall presenteras för och beslutas av nämnd. Åtgärdsplanen skall 
ha sin grund i de brister som redovisas i granskningsrapporten. 
 
1. Rollfördelning mellan nämnd och förvaltning 

För att uppnå tydlighet vad gäller ansvar ska en skriftlig rollför-
delning mellan utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och 
förvaltning (förvaltningschef) tas fram. 
 
Arbetet skall vara klart för beslut i nämnd mars 2013. 
 

2. Månadsrapport till nämnd. 
       På ett regelbundet och strukturerat sätt skall nämnden 

     fortsättningsvis få analyser av resultat och uppföljning på  
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 månatlig basis. Detta för att kunna tillse att verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. 
Förvaltningen tar fram en månadsrapport till nämnd och rappor-
ten skall innehålla detaljerade ekonomiska uppgifter med kom-
mentarer, analyser och riskbedömningar. Månadsrapporten skall 
även innehålla viktiga nyckeltal för att följa verksamhetsutveck-
lingen på enheterna. 
Det är här viktigt att tydliggöra och precisera det stöd enheterna  
skall erhålla från ekonomistaben för att säkerställa denna rapport, 
samt tydliggöra och säkerställa ansvarsfördelning. 

 
 Arbetet påbörjas omgående och skall vara klart för beslut i   

         nämnd mars 2013. 
 
3. Genomlysning av budgetprocessen. 

Förvaltningen gör en total genomlysning av budgetprocessen för 
att åtgärda de brister som finns beskrivna i granskningsrapporten. 
Genomlysningen skall säkerställa att de budgetinstruktioner som 
skickats ut från Kommunledningskontoret efterföljs, att fördjupade 
budgetdirektiv ges till enheterna i ett stödjande syfte, att budgete-
ring sker enligt en strukturerad metod för att uppnå lika villkor, att 
enheternas budgetprocess påbörjas med en analys över vilka resur-
ser som behövs och kostnaden för dessa, att tydliggöra och precise-
ra det stöd enheterna skall erhålla från ekonomistaben för att ha 
möjlighet att styra och kontrollera sina verksamheter, samt att tyd-
liggöra och säkerställa ansvarsfördelningen i processen. 

 
Arbetet påbörjas omgående och skriftlig avrapportering sker till 
nämnd mars 2013. Arbetet skall vara klart för beslut i nämnd april 
2013.  

 
4. Internkontrollplan. 

Förvaltningen skall enligt granskningsrapporten säkerställa att in-
ternkontrollplanen utgår från dokumenterade riskbedömningar, 
samt att det finns anvisningar hur den interna kontrollen ska skötas 
med tydliga definitioner av nyckelbegrepp.  Granskningen som se-
dan sker utifrån internkontrollplanen skall genomföras ändamåls-
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enligt, vilket kräver säkerställande av kompetens innefattande risk-
analyser, granskningsmetodik, urvalstekniker samt att arbetet do-
kumenteras på ett strukturerat sätt.  
 
Kommunledningskontoret kommer att arbeta med utvärdering, 
analys och utveckling av den samlade interna kontrollen i kommun-
koncernen. 
 
Månatlig muntlig och/eller skriftlig avrapportering till nämnd. 
 

5.   Manuella utbetalningar. 
       Förvaltningen skall säkerställa den manuella utbetalningsprocessen  
       ( ”Tillfällig leverantör”). 
        
       Kommunledningskontoret kommer att arbeta fram rutiner. 
       Förvaltningen skall organisera sitt arbete/arbetssätt helt i linje med  
       dessa rutiner. 
 
        Skriftlig avrapportering till nämnd i mars 2013. 
 
6. Översyn av förvaltningsledningskontoret. 

Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för förvaltningens ar-
bete. Till sin hjälp har förvaltningschefen en stab med kompetenser 
inom områden såsom ekonomi, personal och informa-
tion/kommunikation. 

 
Allt större krav ställs på de administrativa stödprocesserna, då inte 
bara stöd utan uppföljning och kontroll blir allt viktigare. Inte 
minst i en kraftigt decentraliserad organisation, där delarna skall 
hållas ihop i en helhet. 

        Kunskap kan inte enbart finnas inom det egna  
        kompetensområdet, utan måste kompletteras med insikt i 
        kvalitetsarbete, uppföljning m m. 
 

I förvaltningsledningens kontor skall det finnas en god kunskap om 
verksamhetens processer och de viktigaste processerna skall vara 
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kartlagda och dokumenterade. Det gäller såväl de olika verksamhe-
ternas processer, som de administrativa stödprocesserna. 
 Nämnden skall erhålla beslutsunderlag som är korrekta och som 
innehåller nödvändig information och analys.  
Nämnden skall erhålla kontinuerliga skriftliga uppföljningsrappor-
ter rörande ekonomi, verksamhetens omfattning och kvalitet. 

 
En kartläggning av uppdrag, funktioner och kompetenser inom 
förvaltningsledningskontoret skall säkerställa en väl fungerande 
organisation för förvaltningsledningskontoret, så att nämnd och 
förvaltningschef erhåller kvalificerade underlag, att ändamålsenligt 
stöd ges till förvaltningens enheter samt att uppföljning och kon-
troll fungerar optimalt. 
   
Kartläggningen skall påvisa behov av nödvändiga utbildningsinsat-
ser, förändrade arbetsuppgifter, nyrekryteringar m m. 
 
I arbetet ingår att på kort sikt (omgående) förstärka inom kompe-
tensområdena personal och ekonomi. Det krävs för att kunna 
genomföra åtgärdsplanen på ett effektivt sätt. 
 
I arbetet ingår även att inventera och analysera vilken administra-
tiv kompetens som enheterna behöver för att kunna fungera som 
relativt självständiga enheter. 
Förvaltningens enheter har bedrivit verksamhet med god kvalitet. 

 
Arbetet påbörjas omgående och ingår i förvaltningschefens ansvar.  
Arbetet avrapporteras muntligen varje månad till nämnd. 

 
7.   Översyn av förvaltningsledningens struktur för ledning och  

styrning. 
Översyn av förvaltningens struktur för ledningsgrupp och stab. 
Syfte och uppdrag måste vara tydliga och arbetsform och innehåll 
stå i paritet med syfte. 

 
Arbetet i förvaltningens ledningsgrupp skall utgå från strategiska 
frågeställningar. 
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En ledningsgrupps generella utveckling är att gå från operativa frå-
gor till generella ledningsfrågor, från mindre form av samverkan till 
en högt utvecklad form av samverkan samt från olika synsätt på le-
darskap till ett gemensamt synsätt på ledarskap. 
En skriftlig uppdragsbeskrivning/kontrakt bör finnas för lednings-
gruppens medlemmar, för att tydliggöra ovanstående ansvar. 

 
Arbetet ingår i förvaltningschefens ansvar. 

 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 

 
att anta åtgärdsplanen. 
 
 
 
 
Annika Larsson Maspers 
Tf förvaltningschef 
 
 
 



Avrapportering mars månad 2013 avseende Åtgärdsplan för 
förvaltningen Utbildning och Arbete Gävle samt Nämnd. 
 
Åtgärdsplan 
 

1. Rollfördelning mellan nämnd och förvaltning.  
           Arbetet skall vara klart för beslut i nämnd mars 2013. 
 
           Status: Arbetet är klart och förslag ligger för beslut i nämnd i mars. 
 
 

2. Månadsrapport till nämnd 
Arbetet skall vara klart för beslut i nämnd mars 2013. 
 
Status: Arbetet är klart och förslag ligger för beslut i nämnd i mars.  
 
 

3. Genomlysning av budgetprocessen 
Skriftlig avrapportering till nämnd mars 2013. Arbetet skall vara klart för beslut i 
nämnd april 2013. 
 
Status: Förvaltningen håller för närvarande på att rekrytera en ekonomichef. I väntan 
på att denna rekrytering är klar, kan inte denna punkt i åtgärdsplanen påbörjas på ett 
aktivt sätt. 
Rekryteringen har varit för beslut i samverkan 5 mars 2013 och om allt går planenligt 
skall person finnas på plats 18 mars 2013. 
Detta får troligen till följd att arbetet är klart för beslut maj/juni i nämnd. 
Målsättningen är dock alltjämt att hålla given tidplan. 

 
 

4. Internkontrollplan 
Månatlig muntlig och/eller skriftlig avrapportering till nämnd. 
 
Status: Förvaltningens interkontroll genomförs på det sätt som kommer att gälla för 
hela koncernen. 
Utbildningsinsatser i mars/april för nämnd och förvaltningsledning. 

 
 

5. Manuella utbetalningar 
Skriftlig avrapportering till nämnd i mars 2013. 
 
Status: Tillsammans med kommunledningskontoret går förvaltningen igenom 
manuella utbetalningar för att säkerställa processerna. 
Förvaltningen behöver dock tydliggöra dessa processer och göra nya  
riskbedömningar. 
 
 



6. Översyn av förvaltningsledningskontoret 
Arbetet avrapporteras muntligen varje månad till nämnd. 
 
Status: I både granskningsrapporten och därmed också i åtgärdsplanen återkommer 
vikten av tydliga roller/uppdrag, ansvarsområden och transparanta processer. 
På förvaltningsledningskontoret finns inga tydliga uppdrag och FC är personalansvarig 
för samtliga 12 medarbetare.  
Nuvarande ekonomichef  har haft en kombinationstjänst under ett antal år. Fr o m 
den 18 mars kommer detta att upphöra. 
Ny ekonomichef skulle alltså rekryteras. Till detta kommer att nuvarande 
personalchef kommer att gå i pension inom en snar framtid. 
Detta är givetvis mycket sårbart, speciellt i ett läge då det ska bedrivas ett 
förändringsarbete under viss tidspress. 
Tillsammans med kommunledningskontoret har undertecknad därför undersökt 
möjligheterna till en bra långsiktig lösning. 

 
 

7. Översyn av förvaltningsledningens struktur för ledning och styrning 
Arbetet ingår i förvaltningschefens ansvar. 
 
Status: Benämningar på grupper och möten har ändrats för att tydliggöra respektive 
grupps uppdrag/ansvar.  
Tidigare chefsgrupp är nu förvaltningens ledningsgrupp. 
Ledningsgruppen kommer under året att träffas varannan vecka. 
Tidigare ledningsgrupp benämns nu stabsmöte. 
Mötesstrukturen för förvaltningssamverkan har under våren utökats, från en 
gång/månad till varannan vecka. 
Allt för att fackliga företrädare ska ha möjlighet att följa förändringsarbetet på ett bra 
sätt. 
 
 
Gävle 2013-03-06 
 
 
 
 
 
Annika Larsson Maspers 
Tf förvaltningschef 
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