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Vikariehantering 

 

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun granskat 

vikariehanteringen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

vikariehanteringen inom barn-, utbildning- och kulturnämnden respektive 

socialnämnden sker på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll. 

Granskningen har resulterat i följande iakttagelser och bedömningar: 

 Ansvarsfördelningen avseende vikariehantering bedöms vara ändamålsenlig inom 

båda nämnderna.  

 Arbetsfördelningen bedöms i begränsad utsträckning vara ändamålsenlig inom 

socialnämndens verksamheter. Inom barn- utbildning- och kulturnämndens 

verksamheter bedöms arbetsfördelningen vara ändamålsenlig.  

 Socialnämndens strategiska styrning och åtgärder bedöms till övervägande del 

vara tillräckliga. Vi bedömer dock att nämnden i begränsad utsträckning säkerställt 

att upprättade rutiner och riktlinjer tillämpas. Barn-, utbildning- och 

kulturnämndens strategiska styrning och åtgärder bedöms för närvarande i 

begränsad utsträckning vara tillräcklig.  

 Inom såväl socialnämnden som barn-, utbildning- och kulturnämnden bedömer vi 

att uppföljning och utvärdering av vikariehanteringen i begränsad utsträckning är 

tillräcklig.  

 Vår uppfattning är att erfarenhetsutbyte och spridning av goda exempel externt med 

andra kommuner förekommer i begränsad omfattning. Internt i kommunen 

förekommer erfarenhetsutbyte i viss omfattning.   

Vår sammanfattande revisionella bedömning är att socialnämndens respektive 
barn-, utbildning- och kulturnämndens vikariehantering i begränsad utsträckning sker 
på ett ändamålsenligt sätt, och att den interna kontrollen inom området brister. 
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För att utveckla vikariehanteringen lämnas följande rekommendationer: 

 Att socialnämnden säkerställer att beslutade riktlinjer och rutinbeskrivningar 
(arbetssätt m m) tillämpas. 

 Att socialnämnden ökar och tydliggör sin styrning av vikariehanteringen 
exempelvis via tydliga målsättningar för området.  

 Att socialnämnden följer upp effekterna av förändrad förvaltningsorganisation 
och säkerställer att internkontroll inom personalområdet genomförs. 

 Att barn-, utbildning- och kulturnämnden ökar sin styrning och vidtar åtgärder 
när det gäller vikariehanteringen. Detta är extra väsentligt då bristen på vikarier 
inom skolan är stor.  

 Att barn-, utbildning- och kulturnämnden följer upp och kontrollerar 
vikariehanteringen och dess konsekvenser för verksamheten och ekonomin.  
 

 

Vi emotser nämndernas svar på vår granskning till 2016-04-01. 
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