
 

 

 

En granskning av  

Arbetsmarknads-
åtgärder 
Revisionskontoret har på uppdrag av de för-
troendevalda revisorerna genomfört en 
granskning av kommunens arbetsmarknads-
åtgärder.  

Vår sammanfattande bedömning är att social- 
och arbetsmarknadsnämnden endast delvis 
har säkerställt att det finns en ändamålsenlig 
styrning, ledning, samverkan och uppföljning 
av arbetsmarknadsåtgärderna. Brister har 
särskilt identifierats när det gäller uppfölj-
ning, utvärdering och återrapportering av in-
satsernas resultat.  

Mål och uppdrag från olika håll 
Mål och uppdrag finns i flera planer/doku-
ment. De olika uppdragen och målen är i sig 
inte motsägelsefulla men följs upp inom 
olika forum/arenor och behöver koordineras 
för att säkerställa en tydlig och enhetlig bild 
av arbetsmarknadsfrågorna inom kommu-
nen. 

Svårt att veta när uppdragen 
är genomförda 
Det finns en tydlig ambition om att satsa på 
arbetsmarknadsåtgärder för att minska kost-
naderna för försörjningsstöd. Uppdragen är 
dock otydliga och det är i dagsläget svårt att 
veta när ett uppdrag är genomfört. Uppdra-
gen behöver konkretiseras för att kunna följas 
upp inom tidsramen.  

Metod för att följa upp resulta-
tet av insatserna saknas 
Antalet personer som går vidare till arbete el-
ler studier följs upp, men detta är inte till-
räckligt för att veta vilka effekter insatserna 
ger. Att en uppföljning av effekterna saknas 
gör det svårt att besluta vilka insatser som ska 
prioriteras före andra. Nämnden och förvalt-
ningen har sett ett behov av att implementera 
en bättre uppföljning och mätmetod och det 
finns planer på att införa en modell som kan 
utvärdera insatsernas effekt. 
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Att säkra kompetensförsörj-
ningen är en del i arbetet 
Enligt den politiskt beslutade riktlinjen behö-
ver hela kommunen ta ansvar som arbetsgi-
vare för en hållbar arbetsmarknadspolitik. 
Nämnderna har inte något tydligt uppdrag 
kopplat till arbetsmarknadsåtgärderna utöver 
riktlinjen. Jobbspår och liknande aktiviteter 
prioriteras därför i förhållande till övriga be-
hov inom nämnderna. 

Samverkan sker både internt 
och externt 
Det finns en väl fungerande intern samverkan 
på strategisk nivå men samverkan på operativ 
nivå kan utvecklas. Ett led i detta arbete är att 
implementera framtagen kommunövergri-
pande process för den lokala arbetsmark-
nadspolitiken.  

Externt sker samverkan på flera nivåer med 
främst arbetsförmedlingen.  

 

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport, se diarienum-
mer Rev/00005-2022 
Rapporten kan även hämtas på: Kommunrevisionens hem-
sida 
 
För information, kontakta: 
Kjell Svantesson revisorernas ordförande 
070-651 63 16 
Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor 
070-24 29 426 
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