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§ 6 Dnr GVUN 2020-00213 1.2.3.3 

Svar på Stadsrevisionens rapport - Uppföljande 
granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 
revisionens rapport ”Uppföljande granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret”, och översänder svaret till Stadsrevisionen.  

        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen granskade 2014 det kommunala aktivitetsansvaret i Borås Stad. 
Granskningen identifierade följande utvecklingsområden för att förstärka en 
ändamålsenlig hantering inom området:  

En tydlig målsättning för verksamheten behövde formuleras.  

Arbetslivsnämndens uppdrag inom ramen för informationsansvaret 
tydliggjordes och dokumenteras och att gränsdragningen gentemot 
Utbildningsnämndens uppdrag förtydligades.  

Dokumenterade rutiner skulle fastställas för hur målgruppen skall kontaktas 
samt vilka åtgärder som skall erbjudas.  

Effekter av åtgärder följs upp och utvärderas på individ- och organisationsnivå.  

 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret i Borås Stad. De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa 
vilka åtgärder som Borås Stad har genomfört inom området sedan 2014 och 
vilka styrdokument och rutiner som finns antagna.  

Beslutsunderlag 

1. Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
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Svar på Stadsrevisionens rapport - Uppföljande 

granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 
revisionens rapport ”Uppföljande granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret”, och översänder svaret till Stadsrevisionen.  
        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen granskade 2014 det kommunala aktivitetsansvaret i Borås Stad. 
Granskningen identifierade följande utvecklingsområden för att förstärka en 
ändamålsenlig hantering inom området:  

 En tydlig målsättning för verksamheten behövde formuleras.  

 Arbetslivsnämndens uppdrag inom ramen för informationsansvaret 
tydliggjordes och dokumenteras och att gränsdragningen gentemot 
Utbildningsnämndens uppdrag förtydligades.  

 Dokumenterade rutiner skulle fastställas för hur målgruppen skall 
kontaktas samt vilka åtgärder som skall erbjudas.  

 Effekter av åtgärder följs upp och utvärderas på individ- och 
organisationsnivå.  

 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret i Borås Stad. De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa 
vilka åtgärder som Borås Stad har genomfört inom området sedan 2014 och 
vilka styrdokument och rutiner som finns antagna. Under våren 2020 har en 
tvärsektoriell enhet inrättats med i uppdrag att omhänderta det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). Stadsrevisionens bedömning är att målsättningarna 
med verksamheten är tydligt formulerade. 
 
Stadsrevisionens bedömning att ansvarsfördelningen tydliggjorts i beslutsförslag 
och verksamhetsplanen för KAA-enheten. Stadsrevisionen noterar att enheten 
är i ett uppstartsskede men gör bedömningen är att området rutiner och 
arbetsformer, utifrån det material som presenterats, i huvudsak är 
ändamålsenligt. 
 
Arbete med att ta fram uppföljning pågår och därför kan inte Stadsrevisionen 
uttala sig om de är ändamålsenliga. Även inom Socialt hållbart Borås, där KAA 
ingår, pågår ett arbete för att ta fram strukturerad uppföljning. 
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KAA-enheten har sedan uppstart arbetat med att identifiera samtliga i registret 
och har vid mätning i december inga okända individer och historiskt låga siffror 
för antal elever. Vidare arbete för att ytterligare minska antalet elever i registret 
är att förhindra avbrott genom att säkra övergång mellan grundskola och 
gymnasieskola.  
 
Ytterligare steg behöver tas för att säkerställa färre elever som står utanför 
utbildning. Ett framgångsrikt arbete med KAA leder till en ökning av elever i 
gymnasieskolan, dessa elever kommer kräva ytterligare resurser som inte 
finansieras genom externa medel. Ett realistiskt scenario som innebär att 30 av 
eleverna i registret börjar i gymnasieskolan skulle kräva resurser på 3 mnkr för 
ett år, baserat på en genomsnittlig programpeng. Uteblivet ramtillskott innebär 
att förvaltningen inte fullt ut kan möta upp de förutsättningar som individerna i 
målgruppen skulle behöva för att komma igång med gymnasiestudier.  
               

Beslutsunderlag 

1. Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 

                              

Samverkan 

FSG 210120 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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