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§ 5 Dnr ALN 2020-00103 1.1.3.1 

Svar på Kortrapport - Uppföljande granskning av det 
kommunala aktivitetsansvaret 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av rapporten.        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala 
aktivitetsansvaret i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte var att följa 
upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys av hur 
arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.  

Dock är det viktigt att notera att från föregående granskning 2014 har 
kommunens ansvar övergått till ett aktivitetsansvar från ett tidigare 
informationsansvar. Härav kan uppföljningen, resultatet av rapporten inte helt 
jämföras med hur situationen var vid den förra granskningen. 

Revisionsrapporten som Stadsrevisionen gjort gällande KAA-verksamheten ger 
en rättvisande bild. De brister som uppmärksammades vid förra revisionen har 
Arbetslivsnämnden jobbat med att åtgärda, och gett utökade resurser för KAA. 
Sedan 1 april 2020 har även en tvärsektoriell enhet skapats för arbetet med det 
kommunala aktivitetsansvaret.  

Från verksamheten upplevs att revisorerna varit intresserade av verksamheten, 
och de som arbetar där getts goda möjligheter att redogöra för sitt arbete. 
Stadsrevisionen har genomfört intervjuer med enhetschef för KAA men också 
med representanter från de övriga involverade förvaltningarna. Verksamheten 
har utvecklats mycket det senaste året och kommer att fortsätta att utvecklas. 
Styrdokument och rutiner finns antagna, vilket Stadsrevisionen kunde 
konstatera. Det är också tydligt hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom 
området och hur effekten av insatser mäts. Det finns vidare en tydlig 
ansvarsfördelning och målsättning för verksamheten och en fastställd 
verksamhetsplan, vilket Stadsrevisionen vid den tidigare granskningen kunde 
konstatera som bristfälligt. 

Stadsrevisionen konstaterade att verksamhetsplanen innehåller en skrivelse om 
betydelsen av framtida viktiga samverkanspartners såsom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Grundskoleförvaltningen.  

Stadsrevisionen noterar dock att Sociala omsorgsförvaltningen inte omnämns 
som samverkanspartner. Detta trots att målgruppen enligt de intervjuade kan 
tillhöra Sociala omsorgsförvaltningens organisatoriska ansvarsområde. Därför 
har kontakter tagits, för att söka samverkan med Sociala omsorgsförvaltningen 
kring aktuell målgrupp.               
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Beslutsunderlag 

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

kommunala aktivitetsansvaret 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av rapporten.        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala 

aktivitetsansvaret i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte var att följa 

upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys av hur 

arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.  

Dock är det viktigt att notera att från föregående granskning 2014 har 

kommunens ansvar övergått till ett aktivitetsansvar från ett tidigare 

informationsansvar. Härav kan uppföljningen, resultatet av rapporten inte helt 

jämföras med hur situationen var vid den förra granskningen. 

Revisionsrapporten som Stadsrevisionen gjort gällande KAA-verksamheten ger 

en rättvisande bild. De brister som uppmärksammades vid förra revisionen har 

Arbetslivsnämnden jobbat med att åtgärda, och gett utökade resurser för KAA. 

Sedan 1 april 2020 har även en tvärsektoriell enhet skapats för arbetet med det 

kommunala aktivitetsansvaret.  

Från verksamheten upplevs att revisorerna varit intresserade av verksamheten, 

och de som arbetar där getts goda möjligheter att redogöra för sitt arbete. 

Stadsrevisionen har genomfört intervjuer med enhetschef för KAA men också 

med representanter från de övriga involverade förvaltningarna. Verksamheten 

har utvecklats mycket det senaste året och kommer att fortsätta att utvecklas. 

Styrdokument och rutiner finns antagna, vilket Stadsrevisionen kunde 

konstatera. Det är också tydligt hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom 

området och hur effekten av insatser mäts. Det finns vidare en tydlig 

ansvarsfördelning och målsättning för verksamheten och en fastställd 

verksamhetsplan, vilket Stadsrevisionen vid den tidigare granskningen kunde 

konstatera som bristfälligt. 

Stadsrevisionen konstaterade att verksamhetsplanen innehåller en skrivelse om 

betydelsen av framtida viktiga samverkanspartners såsom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och Grundskoleförvaltningen.  
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Stadsrevisionen noterar dock att Sociala omsorgsförvaltningen inte omnämns 

som samverkanspartner. Detta trots att målgruppen enligt de intervjuade kan 

tillhöra Sociala omsorgsförvaltningens organisatoriska ansvarsområde. Därför 

har kontakter tagits, för att söka samverkan med Sociala omsorgsförvaltningen 

kring aktuell målgrupp.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala 

aktivitetsansvaret.                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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