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1. Sammanfattning 
Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
arbetsmarknadsenhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2013. 

Arbetsmarknadsenhetens, AME:s, verksamhet och den kommunala arbetsmarknadspolitikens 
uppgift är att på olika sätt stärka och förbereda den enskildes möjligheter till att få och behålla ett 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden, eller påbörja en utbildning. Målgruppen är personer i 
åldern 18-64 år och som anvisas av i första hand Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller 
kommunens socialförvaltning. 

Askersunds kommuns revisorer bedömer att det är väsentligt med tydliga mål för AME och en 
regelbunden uppföljning av dessa mål. Eftersom AME utför arbete åt andra förvaltningar och i 
viss mån externa kunder samt tar betalt för detta bedömer Askersunds kommuns revisorer att det 
finns risker kopplade till inköp, avtal och försäljning etc.  

Syftet med granskningen är att bedöma om styrningen och uppföljningen av AME:s verksamhet 
är ändamålsenlig. 

Vi konstaterar i granskningen att den politiska styrningen av verksamheten förefaller svag, vilket 
bland annat visar sig genom att det enda politiskt antagna styrdokumentet avseende AME inte är 
uppdaterat på över 15 år. Vidare sker det från kommunstyrelsens sida i princip inte någon formell 
verksamhetsmässig uppföljning över huvud taget gällande AME. Kommunstyrelsen förutsätter 
helt enkelt att verksamheten fungerar bra.   

Vidare konstaterar vi att det i dagsläget inte finns dokumenterat hur AME samarbetar/samverkar 
med andra aktörer. 

Internt i verksamheten finns en rad rutiner som säkerställer en god intern kontroll. Flera av dessa 
finns emellertid inte dokumenterade. Vi vill i detta sammanhang påpeka att verksamheten 
förefaller skötas på ett lämpligt sätt och med god kontroll. Men i och med att kommunstyrelsens 
uppföljning är så bristfällig samt att många av rutinerna för att säkerställa en god kontroll inom 
verksamheten inte finns dokumenterade skulle verksamheten rent teoretiskt kunna misskötas i 
förhållandevis stor utsträckning utan att kommunstyrelsens ledamöter är medvetna om det.  

Mot bakgrund av ovanstående samt vad som i övrigt framkommer i rapporten rekommenderar vi 
kommunstyrelsen att: 

• Noggrannare följa upp hur resurserna inom AME används för att försäkra sig om att 
resurserna är tillräckliga för att verksamheten ska kunna klara sitt uppdrag och kunna ge 
tillräckligt stöd till deltagarna 

• Ta fram uppföljningsbara mål för verksamheten samt utveckla verksamhetsuppföljningen 

• Tydliggöra och dokumentera de samarbetsformer som sker mellan AME och andra 
aktörer 
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• Ange en inriktning för vilka typer av uppdrag AME ska åta sig 

• Försäkra sig om att de tjänstemannabeslut som fattas inom AME avseende uppdrag och 
kunder finns dokumenterade 

• Försäkra sig om att det finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för AME som gör att 
kommunstyrelsen kan säkerställa att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt samt 
med en god intern kontroll 

• Försäkra sig om att det alltid finns skriftliga beställningar avseende de uppdrag AME åtar 
sig 

• Försäkra sig om att rutinerna för hur betalning ska gå till samt hur mycket AME ska ta 
betalt för sina uppdrag finns dokumenterade 

• Ange en inriktning för AME när det gäller utförande av jobb åt privatpersoner 
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2. Bakgrund 
Vi har av Askersunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens 
arbetsmarknadsenhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2013. 

Arbetsmarknadsenhetens, AME:s, verksamhet och den kommunala arbetsmarknadspolitikens 
uppgift är att på olika sätt stärka och förbereda den enskildes möjligheter till att få och behålla ett 
arbete på den reguljära arbetsmarknaden, eller påbörja en utbildning. Målgruppen är personer i 
åldern 18-64 år och som anvisas av i första hand Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller 
kommunens socialförvaltning.  

Askersunds kommuns revisorer bedömer att det är väsentligt med tydliga mål för AME och en 
regelbunden uppföljning av dessa mål. Eftersom AME utför arbete åt andra förvaltningar och i 
viss mån externa kunder samt tar betalt för detta bedömer Askersunds kommuns revisorer att det 
finns risker kopplade till inköp, avtal och försäljning etc. Om det saknas tydliga riktlinjer och 
regler kring AME:s uppdrag och avtal bedömer revisorerna att det finns risk för att skattemedel 
inte används på ett ändamålsenligt sätt. 

Vidare bedömer revisorerna att det finns en risk för att kommunen inte förmår ge utsatta 
människor det stöd de har rätt till om styrningen av verksamheten är otydlig. Denna granskning 
fokuserar dock i första hand på verksamhetens interna kontroll. 

3. Syfte 
Syftet med granskningen är att bedöma om styrningen och uppföljningen av AME:s verksamhet 
är ändamålsenlig.  

Vi har därför granskat  

• Mål och övergripande uppdrag för AME samt i vilken utsträckning dessa mål och 
uppdrag följs upp 

• Vilka riktlinjer och rutiner som finns avseende inköp inom AME 

• Hur de olika verksamheterna inom AME får sina uppdrag samt hur de tar betalt för 
desamma 

• Om det förekommer kontanthantering i verksamheterna och hur rutinerna för denna 
hantering i så fall ser ut 

• Om det finns rutiner och mallar för upprättande av avtal avseende de uppdrag AME utför 
åt andra förvaltningar samt externa kunder 

• Om det finns ändamålsenliga rutiner för hantering av statliga medel 
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4. Avgränsning 
Granskningen har omfattat Arbetsmarknadsenheten, AME, som är en enhet under 
Personalkontoret. 

5. Revisionskriterier 
Vi har bedömt om verksamheten uppfyller    

• Kommunallagen  

• Tillämpbara interna regelverk och policys 

6. Ansvarig styrelse 
Granskningen har avsett kommunstyrelsens ansvar för arbetsmarknadsenheten. 

Rapporten är saklighetsgranskad av personalchef Göran Richter samt enhetschef Hans Carlsson. 

7. Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentstudie av relevanta dokument 

• Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker 

8. Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Andreas Wendin, konsult offentlig sektor, under ledning av Karin 
Helin Lindkvist, certifierad kommunal yrkesrevisor. 

9. Arbetsmarknadspolitik på nationell och lokal nivå 
Huvuduppdraget för kommunernas arbetsmarknadsenheter att få ut människor i arbete. Eftersom 
det är Arbetsförmedlingen (AF) som är huvudansvariga för att realisera den rådande 
arbetsmarknadspolitiken är kommunens formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken begränsat. 
Enligt våra erfarenheter tar kommunerna i praktiken dock ett mycket stort ansvar för 
politikområdets utformning och insatser på lokal nivå. 

I augusti 2012 genomförde SKL en enkätstudie i syfte att kartlägga vilka insatser kommunerna 
gör på det arbetsmarknadspolitiska området. Enkäten, som besvarades av 87 procent av landets 
290 kommuner, visar att det råder stora skillnader mellan de olika kommunerna vad gäller 
målgrupper, organisation, arbetsmetoder och samarbete inom arbetsmarknadspolitiken och att det 
inte är tydligt vilken roll kommunerna ska spela inom arbetsmarknadspolitiken även om fokus 
ligger på insatser för arbetssökande med försörjningsstöd. 
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10. Resultat 

10.1 Organisation och uppdrag 
I Askersunds kommun är det kommunstyrelsen som är arbetsmarknadsnämnd och som därmed 
ansvarar för Arbetsmarknadsenheten. Arbetsmarknadsenheten ligger organisatoriskt under 
Personalkontoret.  

Askersunds kommuns arbetsmarknadsenhet leds av en enhetschef. I verksamheten finns dessutom 
fyra handledare, varav en för tillfället arbetar halvtid, en coach samt en assistent på 50 procent. 
Inom arbetsmarknadsenheten arbetar således sju personer motsvarande sex heltidstjänster. 
Coachen har en ettårig projektanställning som sträcker sig till juni 2013. AME:s enhetschef 
menar dock att coachen bör tillsvidareanställas. Anledningen till att coachen anställdes under 
2012 var att AME fått ta emot många av de personer som Samhall tidigare tog emot. Dessa 
personer står enligt enhetschefen generellt längre från den reguljära arbetsmarknaden än många 
av de andra deltagarna. Inte minst för att ge dessa personer stöttning anses en coach behövas.  

Vid tidpunkten för intervjuerna var det ca 60 personer som var sysselsatta i verksamheten. Enligt 
enhetschefen har antalet deltagare ökat med ca 50 procent de senaste två åren vilket gjort att 
organisationen inte riktigt hunnit med. Anledningen till att verksamheten växt så mycket är att det 
varit ett stort tryck både från AF och kommunens individ- och familjeomsorg (IFO) på att AME 
ska ta emot fler deltagare. För att kunna ta emot alla deltagare från AF och IFO nödgades 
verksamheten byta lokaler för två år sedan. Lokalbytet uppges ha varit ett lyft för verksamheten 
då de nuvarande lokalerna i betydligt högre grad är ändamålsenliga jämfört med tidigare.  

Kommentarer 

Vi har inga synpunkter på AME:s organisatoriska tillhörighet. Vi konstaterar att Askersunds 
kommun, enligt SKL:s enkätundersökning, är i gott sällskap när det gäller politisk och 
organisatorisk hemvist för kommunens arbetsmarknadsenhet. Av SKL:s enkätundersökning 
framkommer att en stor del av kommunerna, 80 procent, har en särskild arbetsmarknadsenhet i 
likhet med Askersunds kommun. Inom kommungruppen varuproducerande kommuner, som 
Askersunds kommun tillhör, är andelen dock något lägre. När det gäller det politiska ansvaret för 
arbetsmarknadsfrågorna visar enkätundersökningen att det vanligaste är att ansvaret ligger hos 
kommunstyrelsen, vilket alltså även är fallet i Askersund. 48 procent av de kommuner som 
besvarat enkäten har förlagt ansvaret för arbetsmarknadsfrågorna till kommunstyrelsen.  

Med anledning av att Askersunds arbetsmarknadsenhet växt så mycket de senaste två åren, en 
ökning av antalet deltagare med ca 50 procent enligt enhetschefen, menar vi att kommunstyrelsen 
bör säkerställa att de resurser som avsätts för AME är tillräckliga för att verksamheten ska kunna 
klara sitt uppdrag och kunna ge tillräckligt stöd till deltagarna.  
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10.2 Mål, styrning och uppföljning 
Det enda politiskt antagna styrdokumentet gällande AME, Målsättning med Hjulets1

I styrdokumentet beskrivs målsättningen med verksamheten på följande sätt. 

 verksamhet, 
är daterat 1997-09-11. Eftersom uppdraget i grunden är detsamma som det var 1997 menar 
personalchefen och enhetschefen emellertid att dokumentet fortfarande är aktuellt till stora delar. 
Men det faktum att dokumentet inte uppdaterats på över 15 år tyder enligt dem båda på att den 
politiska viljan på området är väldigt otydlig. Även kommunstyrelsens ordförande medger att det 
varit en vag styrning från politiken när det gäller AME. Han menar även att det styrdokument 
som faktiskt finns för verksamheten förmodligen inte är känt av kommunstyrelsens ledamöter.  

Arbete ska ingå som en aktiv åtgärd för att anpassa de arbetslösa så att man förbättrar möjligheten 
att erhålla och behålla ett arbete. Gemensamt för all verksamhet på Hjulet ska i första hand vara att 
träna de arbetslösa i fasta rutiner och uthållighet, så att de ska fungera i ett socialt sammanhang, 
samt öka självkänslan. 

Hjulet ska ge de arbetslösa som saknar yrkeskompetens och arbetslivserfarenhet, ett visst 
yrkeskunnande och därmed en yrkesidentitet. Arbetslösa med yrkeskompetens och 
arbetslivserfarenhet skall kunna utveckla sitt yrkeskunnande och därmed stärka sina möjligheter att 
erhålla och behålla ett arbete.  

Två faktorer som är väldigt viktiga och skall bidra till att effektivisera den sysselsättning som 
bedrivs på Hjulet är: 

Att så långt som möjligt differentiera arbetslösa till rätt arbetsuppgifter 

Att arbetet inom respektive verksamhet på Hjulet bedrivs rationellt med rätt avvägning mellan 
kraven på sysselsättning och insatta resurser i form av personal, material, maskiner, lokaler och 
kapital. 

Därefter beskrivs olika verksamhetsområden och målgrupper för de olika områdena. Några 
uppföljningsbara mål finns inte i dokumentet. Vid intervjuerna har framkommit att det inte heller 
i övrigt finns några politiskt antagna uppföljningsbara mål för verksamheten. Enligt 
kommunstyrelsens ordförande kan det längre tillbaka i tiden ha funnits något beslut i 
kommunstyrelsen som angett något mål för verksamheten. Men det har aldrig beslutats om några 
övergripande mål för helheten när det gäller AME enligt kommunstyrelsens ordförande. 

Även om Askersunds kommun nyligen omstrukturerat hela budgetprocessen och arbetat mer med 
målformuleringar har inga mål för AME formulerats. Kommunstyrelsens ordförande påpekar 
dock att det står verksamheten fritt att formulera egna mål som de sen rapporterar. Enligt 
enhetschefen har AME jobbat en del med målstyrning och bland annat försökt hitta volymmål för 
verksamheten. Men det uppges vara svårt i och med att det är AF och IFO som styr hur mycket 
personer det finns i verksamheten. Personalchefen uppger att AME har en målsättning om en 5 
procentig genomströmning i verksamheten. Denna målsättning togs fram i och med att 
tillströmningen till verksamheten under senare år har ökat samtidigt som utströmningen varit 
väldigt liten på grund av lågkonjunkturen. Genomströmningen rapporteras emellertid inte till 
kommunstyrelsen. Enligt enhetschefen ställde kommunens förra personalchef (som slutade år 
                                                      
1 Askersunds arbetsmarknadsenhet gick tidigare under benämningen Hjulet. 
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2008) vid ett tillfälle frågan till kommunstyrelsen om de ville ha rapportering av 
genomströmningen på AME men då fanns inget intresse av en sådan rapportering. Därav sker 
denna uppföljning endast internt i verksamheten.  

I samband med budget och årsredovisning redovisas vissa nyckeltal kopplade till kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder. Det handlar dock främst om ekonomisk uppföljning. Ekonomisk 
uppföljning avseende AME sker dessutom månatligen av kommunstyrelsen. Enligt 
personalchefen är de ekonomiska månadsrapporterna dock inte detaljerade på något vis. Det som 
presenteras är endast ”sista raden”.  

Anledningen till att kommunstyrelsen inte har efterfrågat någon verksamhetsrapportering uppges 
vara att man har så stor tilltro till att verksamheten fungerar. Kommunstyrelsen förutsätter helt 
enkelt att det fungerar. Denna bild bekräftas av enhetschefen: när det är tyst och lugnt förutsätts 
verksamheten fungera. De enda gånger AME har kontakt med politiker är enligt enhetschefen när 
det är förändringar på gång eller när verksamheten behöver äska om mer medel. Både 
enhetschefen och personalchefen konstaterar att det inte finns någon tydlig politisk vilja eller 
inriktning för verksamheten vilket bland annat visar sig genom bristen på 
verksamhetsuppföljning. 

De gånger AME är uppe för diskussion i kommunstyrelsen handlar det enligt kommunstyrelsens 
ordförande i regel om att det framförs åsikter om att verksamheten borde kunna ta in fler 
deltagare eftersom verksamheten oftast går med ekonomiskt överskott. Det har dock aldrig lett till 
någon djupare diskussion om mål för eller styrning av verksamheten.  

Internt inom AME sker uppföljning en gång i månaden av hur det går för deltagarna i 
verksamheten. Denna uppföljning sker på enhetens arbetsplatsträffar. Dessutom hålls det 
individuella uppföljningar kring deltagarna tillsammans med IFO och AF varannan vecka 
respektive en gång i månaden. Som tidigare nämnts följs också genomströmningen i 
verksamheten upp internt. Likaså följer AME internt upp hur många av dem med ekonomiskt 
bistånd som uppnår självförsörjning till följd av AME:s åtgärder samt hur det fungerar för dessa 
personer efter att de lämnat AME.  

Kommentarer 

Vi anser det vara anmärkningsvärt att det enda politiska styrdokument som finns gällande AME:s 
verksamhet är över 15 år gammalt. Även om uppdraget i grunden är detsamma och om 
dokumentet fortfarande till stora delar är aktuellt anser vi att ett styrdokument av denna typ 
behöver uppdateras oftare. Det faktum att det inte är uppdaterat tyder på ett lågt engagemang från 
kommunstyrelsen vad gäller AME:s verksamhet. 

Vi ser det även som en brist att det inte finns några politiskt antagna uppföljningsbara mål för 
verksamheten.  

Vi konstaterar att det i formell mening inte sker någon verksamhetsmässig uppföljning över 
huvud taget från kommunstyrelsen gällande AME. Den enda uppföljning som sker är viss 
ekonomisk uppföljning. Enligt vår mening är det inte acceptabelt att kommunstyrelsen underlåter 
att följa upp en verksamhet på grund av att verksamheten förutsätts fungera väl. I detta 
sammanhang vill vi påpeka att vi i vår granskning inte har funnit några tecken på misskötsel eller 
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problem i verksamheten. Vi anser dock att kommunstyrelsen måste kunna säkerställa att 
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt. 

Mot bakgrund av att det enligt kommunstyrelsens ordförande ibland framförs åsikter inom 
kommunstyrelsen om att AME borde kunna ta in fler deltagare med tanke på att verksamheten går 
med ekonomiskt överskott vill vi framföra följande. Ett underskridande av budgeten behöver inte 
bara betyda att verksamheten är bra på att hushålla med sina medel, utan kan också vara en följd 
av att man inte har genomfört alla de insatser som krävs för att klara sitt uppdrag och sina mål. Vi 
har inte funnit några indikationer på att så skulle vara fallet men så länge det inte sker någon 
verksamhetsmässig uppföljning av måluppfyllelse är det mycket svårt att uttala sig om 
verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt eller ej. Därför menar vi att kommunstyrelsen behöver 
få en bättre överblick av AME:s verksamhet och dess måluppfyllelse innan man uttalar sig om 
möjligheten att ta in fler deltagare i verksamheten.  

10.3 Samarbete med näringslivet och med andra förvaltningar 
Inom vissa av AME:s verksamheter utförs legoarbeten åt företag. Det handlar främst om 
packningsjobb, men även om exempelvis montering och sömnad. Kunderna håller med material, 
emballage etc. när det handlar om förpackningsjobb, medan deltagare på AME packar varorna. 
Såväl enhetschefen och personalchefen som kommunstyrelsens ordförande uppger att kommunen 
aldrig fått in några klagomål på att AME skulle konkurrera med det lokala näringslivet. 
Enhetschefen påpekar dock att dessa uppdrag befinner sig i en gråzon.  

Enhetschefen menar att det på avdelningarna montering och förpackning är svårt att hitta på 
ersättningsuppgifter åt deltagarna om det är ont om jobb. Därför strävar AME efter att få in mer 
uppdrag än man egentligen kan hantera. De uppdrag som AME i Askersund själva inte hinner 
med läggs i stället på AME i Kumla och Hallsberg. Om det skulle bli sämre med jobb kan därmed 
AME i Kumla och Hallsberg användas som ”dragspel” så att AME i Askersund inte står utan 
jobb.  

Det finns inga samarbetsavtal med de företag som AME utför jobb åt. Enligt enhetschefen är det 
flera företag som vill ha samarbetsavtal och binda upp AME på längre perioder men i och med att 
AME inte kan garantera att de har arbetskraft vill de inte förbinda sig till längre samarbeten. 
Anledningen till att AME inte kan garantera arbetskraft är att det skulle kunna komma direktiv 
från AF som gör att AME inte längre kan utföra de jobb de gör i dag eller att konjunkturläget 
förändras. 

Det finns inga politiska beslut om vilka typer av jobb AME får eller ska utföra åt näringslivet, 
inte heller vilka kunder AME får ha. Beslut om detta tas på tjänstemannanivå. Enhetschefen 
menar att det är bra att det förhåller sig så eftersom AME annars skulle kunna hamna i en 
situation där politiken fattar beslut om vad AME ska göra och att AME sen inte kan leva upp till 
det.   

Det finns inga riktlinjer för vilka bedömningar som ska göras med avseende på risken för att 
AME konkurrerar med privata aktörer. Enhetschefen påpekar dock att det alltid är något han har i 
åtanke. Det har förekommit att AME har tackat nej till uppdrag på grund av att enhetschefen 
ansett att de annars skulle konkurrera med privata aktörer på ett otillbörligt sätt. Enhetschefen 
påpekar även att AME aldrig lånar ut eller hyr ut personal till företag.  



© 2013 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the  
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 

Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 

 

  

Askersunds kommun 
Granskning av arbetsmarknadsenheten 

2013-04-26 
 

ABCD 

9 

När AME får en förfrågan om att utföra jobb åt en privat aktör gör enhetschefen en bedömning av 
vad som är en rimlig kostnad för det arbetsmoment som ska utföras. Därefter offereras kunden 
som får ta ställning till prisförslaget. Det tecknas dock inget avtal gällande det specifika 
uppdraget, i stället sker en överenskommelse, oftast via e-post. Det överenskomna priset löper 
oftast på ett år i taget innan en eventuell justering sker.  

I regel finns det skriftliga beställningar gällande de uppdrag AME utför åt privata företag. I vissa 
fall handlar det dock om löpande jobb där det saknas skriftlig beställning.  

AME utför jobb åt alla förvaltningar i kommunen. Det handlar bland annat om montering, 
förpackning, tvätt och rekonditionering av socialtjänstens bilar, matdistribution till äldre (gäller 
personer utan biståndsbeslut). Snickeriverksamheten utför dessutom mycket jobb åt tekniska 
förvaltningen samt åt förskolor.  

De interna beställningarna sker alltid skriftligen via intranätet. Debitering sker sen via 
internfaktura, betalning sker aldrig kontant.  

När det gäller snickeriverksamheten händer det att även privatpersoner beställer varor. Även då 
sker betalning mot faktura.  

Den enda kontanthanteringen som finns i verksamheten är kopplad till beställningar av fika och 
lunch i AME:s cafeteria. Det gäller dock endast beställningar från personer som inte är anställda. 
Dessa kontanter bankas och redovisas av AME:s assistent en gång per månad.  

När AME utför jobb åt ett företag, en privatperson eller en annan förvaltning i kommunen tar man 
betalt enligt en taxa fastställd av Tekniska nämnden. Eftersom AME får statliga bidrag för att de 
tar emot deltagare tar man dock inte betalt för personalkostnaden när man debiterar sina kunder. I 
praktiken innebär det att AME utgår från den delen av Tekniska nämndens fastställda taxa som 
avser overheadkostnader. Eftersom det finns deltagare inom AME som har 
funktionsnedsättningar räknar man dock i vissa fall bort en del av kostnaden för att kompensera 
för funktionsnedsättningen. Enhetschefen har delegation på att på detta sätt fatta beslut om hur 
många timmar som ska debiteras vid olika uppdrag. 

Vad gäller jobb åt privatpersoner framhåller enhetschefen att detta sker i mycket liten omfattning 
eftersom man helst inte vill utföra den typen av uppdrag.    

På samma sätt som det inte finns några samarbetsavtal som reglerar AME:s samarbete/samverkan 
med privata företag finns det inte heller några samarbetsavtal med andra förvaltningar i 
kommunen. Det finns inte heller några politiska beslut kring vilka uppdrag AME får eller ska 
göra internt. I likhet med hur det fungerar när det gäller uppdrag som utförs åt privata företag tas 
besluten på tjänstemannanivå om vilka uppdrag AME åtar sig internt i kommunen. Dessa beslut 
dokumenteras i regel inte. Ett exempel som lyfts fram, som emellertid finns dokumenterat i form 
av en ansökan till Finsam2

                                                      
2 Finsam står för finansiell samordning och är en samverkan mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, 

landsting/region och kommun/er. Askersunds kommun ingår i Samordningsförbundet Sydnärke. Bortsett från att 
enhetschefen sitter i en styrgrupp för de av AME:s projekt som fått finansiering via Finsam uppger enhetschefen att 
AME inte har någonting med Finsam att göra.  

, är tvätteriet på Norra Bergens äldreboende som i dagsläget 
sysselsätter sju personer. Där tvättas dukar, sänglinnen och brukartvätt åt kommunens särskilda 
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boenden. Dessutom tvättar man åt hemtjänsten. Tvätteriverksamheten beskrivs som någonting 
väldigt positivt. Bortsett från att det handlar om en bra sysselsättning för AME:s deltagare är 
brukarna inom äldreomsorgen väldigt nöjda. Dessutom lyfts fram att personalen inom 
hemtjänsten är väldigt nöjda med verksamheten eftersom det innebär mindre stress för dem när de 
inte behöver ta hand om brukarnas tvätt.  

När AME åtar sig att utföra ett uppdrag åt någon annan förvaltning sker alltid en dialog med 
facket innan uppdraget drar igång.  

Kommentarer 

Vi konstaterar att det inte finns dokumenterat hur AME samarbetar/samverkar med andra aktörer. 
Eftersom samverkan med såväl andra förvaltningar/avdelningar inom kommunen som aktörer 
externt är så avgörande för en framgångsrik verksamhet inom detta område bör samarbetsformer 
tydliggöras och dokumenteras. Med anledning av att verksamheten, som enhetschefen uttrycker 
det, befinner sig i en gråzon när det gäller konkurrens med privata företag anser vi vidare att det 
är angeläget med riktlinjer om vilken typ av uppdrag verksamheten ska åta sig. Här menar vi att 
kommunstyrelsen bör ange en inriktning för verksamheten. Vidare menar vi att de 
tjänstemannabeslut som i dagsläget fattas avseende vilka kunder AME ska utföra uppdrag åt samt 
vilka typer av uppdrag AME ska utföra bör dokumenteras.  

Det skrivs inte heller några avtal gällande de specifika uppdrag som AME utför. Även om vi har 
förståelse för att AME inte vill binda upp sig genom att teckna avtal eftersom de inte med 
säkerhet kan garantera att de har arbetskraft som kan utföra uppdragen, menar vi att enklare avtal 
ändå borde tecknas avseende uppdragen. Avtalen skulle kunna formuleras på ett sådant sätt att 
AME kan leva upp till dem även om exempelvis AF skulle komma med nya direktiv som 
påverkar möjligheten att fullgöra uppdraget. Sådana avtal blir oundvikligen vagt formulerade. Vi 
menar dock att ett vagt formulerat avtal är att föredra framför att inte ha något avtal alls. Ju mer 
som finns dokumenterat avseende vad AME respektive samarbetsparten åtar sig att göra, desto 
mindre är risken för missförstånd eller oenighet parterna emellan. Dessutom underlättar det 
möjligheten för kommunstyrelsen att följa upp verksamheten.   

Vi anser att det alltid bör finnas skriftliga beställningar avseende de uppdrag AME åtar sig. När 
det handlar om löpande uppdrag bör det finnas en beställningsrutin som innebär att beställaren 
med jämna mellanrum skriftligen får inkomma med en ny beställning.  

Vi ser positivt på att hanteringen av kontanter i verksamheten är begränsad. Genom att alla 
betalningar avseende uppdrag, såväl internt i kommunen som externt, sker mot faktura underlättas 
den interna kontrollen avseende verksamhetens ekonomi.  

Vi ser också positivt på att AME alltid tar betalt för de uppdrag man utför enligt en av kommunen 
fastställd taxa.  

Vi menar dock att rutinerna för hur betalning ska gå till samt hur mycket AME ska ta betalt för 
sina uppdrag bör dokumenteras. Även om dessa rutiner fungerar bra i dagsläget menar vi att 
risken för avsteg från rutinerna ökar om rutinerna inte finns dokumenterade. Det gäller i 
synnerhet vid byte av personal.  
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Vi anser att kommunstyrelsen bör ange en inriktning för AME när det gäller utförande av jobb åt 
privatpersoner. Enligt vår syn bör kommunen vara mycket restriktiv vad gäller den typen av 
uppdrag. 

10.4 Rutiner för att säkerställa en god intern kontroll 
Som nämnts i föregående avsnitt sker betalning för de uppdrag som AME utför alltid mot faktura. 
Faktureringen sköts internt inom AME. Handledaren för den verksamhet som utfört ett uppdrag 
skriver ett fakturaunderlag som lämnas till enhetschefen för prissättning. Enhetschefen lämnar 
sedan fakturan vidare till assistenten som fakturerar kunden. Fakturaunderlag samt kopia på 
fakturan sparas på AME. Dessutom sparas fakturan även elektroniskt.  

När det gäller hantering av statliga medel uppger enhetschefen att all rekvirering sker via internet 
och att AME följer de anvisningar och regler som AF har föranstaltat. Pengarna går enligt 
enhetschefen in på kommunens bankgiro varvid ekonomikontoret fördelar dem till rätt konton.  

Inom verksamheten finns ett antal bilar som används inom ramen för de uppdrag AME utför. Vid 
våra intervjuer framkommer att bilarna endast används på ordinarie arbetstid. Det råder enligt 
uppgift nolltolerans vad gäller nyttjande av AME:s bilar utanför arbetstid. På kvällar och helger 
står AME:s bilar parkerade utanför verksamhetens lokaler. De står således inte i garage.  

När bilarna nyttjas ska en körjournal fyllas i. Varje månad ska körjournalen lämnas till respektive 
handledare som ska kontrollera att den fyllts i som den ska. När körjournalen, som är i form av en 
anteckningsbok, är full ska den lämnas vidare till enhetschefen för ytterligare en kontroll av 
bränsleförbrukning etc.  

Till varje bil finns ett bränslekort som förvaras på handledarnas kontor. Det är handledarens 
ansvar att se till att bränslekortet lämnas tillbaka efter att det har använts.  

När en bil har tankats ska kvittot sparas för att sen stämmas av mot fakturan. Den person som 
tankat ska skriva under kvittot samt vilken bil det gäller. Mätarställning noteras inte på kvittot 
eftersom det ifylls i körjournalen. När fakturan kommer mottagningsattesteras den av assistenten 
sedan granskar handledaren fakturan mot bensinkvittona. Handledaren skannar därefter in kvitton 
och faktura och skickar slutligen underlaget till enhetschefen för beslutsattest. Kontering sker 
utifrån kommunens kontoplan och sköts av assistenten.  

Då det är många deltagare inom AME som saknar körkort är antalet som kan köra verksamhetens 
bilar begränsat. Enligt enhetschefen strävar man dessutom efter att ha så få som möjligt som kör 
bilarna vilket innebär att det bara är vissa av de personer som har körkort som i praktiken kör 
AME:s bilar. 

I likhet med nyttjande av verksamhetens bilar råder det enligt uppgift nolltolerans vad gäller 
privat nyttjande av verksamhetens maskiner. Det uppges inte heller vara tillåtet att utföra privata 
jobb i verksamhetens lokaler. Lokalerna är låsta och larmade på kvällar och helger.  
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Handledarna har delegation på inköp. Inköp sker enligt enhetschefen via de leverantörer som 
kommunen har avtal med. När det gäller material som inte finns upphandlat köper AME från den 
leverantör som är billigast. 

Dagligen ska det ske inventering av material och verktyg inom snickeriverksamheten och 
servicelagets verksamhet (servicelaget arbetar med röjning av skog, grästrimning, gräsklippning 
samt flytthjälp åt alla förvaltningar). På snickeriet får varje deltagare dessutom kvittera ut egna 
verktyg som är inlåsta utanför arbetstid. Deltagaren får signera såväl när verktygen hämtas ut som 
när de lämnas in.  

Den dagliga inventeringen dokumenteras inte, däremot görs en årlig dokumenterad inventering. 
Dokumentationen från den årliga inventeringen lämnas till ekonomikontoret.  

Enligt enhetschefen finns det inga direktiv om att rapportering ska ske i händelse av att material 
eller utrustning går sönder eller försvinner. Om exempelvis en maskin går sönder köper 
verksamheten helt enkelt in en ny. Personalchefen påpekar dock att samma rutiner gäller för 
AME som för övriga kommunen, det vill säga att det ska anmälas till kommunens 
försäkringshandläggare.  

Kommentarer 

Enligt vår bedömning finns det inom AME en rad rutiner som säkerställer en god intern kontroll i 
verksamheten. Vi uppfattar att enhetschefen har en mycket god kontroll på verksamheten och vi 
har inte funnit några tecken på brister i de kontrollrutiner som beskrivits. Det stora flertalet av 
verksamhetens rutiner för att säkerställa den interna kontrollen finns emellertid inte 
dokumenterade. Som vi tidigare nämnt menar vi att risken för avsteg från rutiner ökar om 
rutinerna inte finns dokumenterade, i synnerhet vid byte av personal. Om enhetschefen, som vi 
uppfattar vara en ”kulturbärare”, av en eller annan anledning skulle sluta eller bli långvarigt 
frånvarande finns det därmed risk för att de ovan beskrivna rutinerna inte upprätthålls på samma 
sätt som i dagsläget.  

Vi har tidigare konstaterat att uppföljningen av verksamheten från politiskt håll är näst intill 
obefintlig. Dessutom saknas alltså dokumentation av de flesta rutinerna för att säkerställa 
verksamhetens interna kontroll. Dessa båda omständigheter innebär att verksamheten skulle 
kunna misskötas i förhållandevis stor omfattning så länge verksamheten får ihop sin budget på 
”sista raden”. Mot den bakgrunden menar vi att kommunstyrelsen bör försäkra sig om att det 
finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för verksamheten som gör att styrelsen kan säkerställa 
att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt i stället för att som i dag endast förutsätta att det 
förhåller sig på det sättet.      

 

KPMG, dag som ovan 

 

Karin Helin Lindkvist   Andreas Wendin 
Certifierad kommunal yrkesrevisor  Konsult 
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