Sida

SKRIVELSE

Hans Abrahamson
Handläggare

1(2)

Datum

Instans

2021-01-26

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00227 1.1.3.0

Kortrapport - Uppföljande granskning av det
kommunala aktivitetsansvaret
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av Stadsrevisionens rapport
och beslutar att lägga denna till handlingarna samt översända svar till
Stadsrevisionen.
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. Arbetslivsnämnden har ansvaret
för att omhänderta kommunens aktivitetsansvar. Detta sker i nära samverkan
med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Individ- och familjeomsorgsnämnden är en av de nämnder som kommer i
kontakt med ungdomar som berörs av aktivitetsansvaret och i och med detta
har samverkat med Arbetslivsnämnden.
När det kommunala aktivitetsansvaret utvecklades inom ramen för Socialt
Hållbart Borås hösten 2019 rekryterades en socialrådgivare från Individ- och
familjeomsorgsnämnden samt studie- och yrkesvalslärare från Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Denna tvärsektoriella enhet finns i drift sedan
1 april 2020. Verksamheten hade tidigare helt bedrivits av socionomer inom
Arbetslivsnämnden.
Sedan föregående granskning 2014 har kommunens ansvar övergått till ett
aktivitetsansvar från ett tidigare informationsansvar. Uppföljningen av
nuvarande situation är därför inte helt jämförbar med situationen vid förra
granskningen.
Revisionsrapporten som Stadsrevisionen gjort gällande KAA-verksamheten ger
en rättvisande bild. De brister som uppmärksammades vid förra revisionen har
Arbetslivsnämnden under åren 2015-2019 arbetat med för att åtgärda.
Den tvärsektoriella enheten har tagit vid detta arbete sedan våren 2020 och
utvecklat det ytterligare.
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Verksamheten har utvecklats mycket det senaste året och kommer att fortsätta
att utvecklas. Styrdokument och rutiner finns antagna, vilket Stadsrevisionen
kunde konstatera. Målsättning för verksamheten är numera fastställd vilket
tidigare saknats.
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.
Det kommunala aktivitetsansvaret vilar fortfarande på Arbetslivsnämnden i
samverkan med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det har funnits ett
värde att utöka verksamheten med en socialrådgivare från Individ- och
familjeomsorgsnämnden. Finansieringen för detta har skett inom ramen för
Tillväxtverkets medel som fördelas inom Socialt Hållbart Borås. Dessa medel
kommer dock inte att vara tillräckliga för en finansiering av tjänsten under hela
2021 och framöver. Styrgruppen för det tvärsektoriella samarbetet undersöker
olika möjligheter till finansiering. Det är dock oklart om Individ- och
familjeomsorgsnämnden kan fortsätta att ha en tjänst kopplad till enheten.
Oaktat detta kommer samverkan med enheten att fortsätta från nämndens sida.
Beslutsunderlag
1. Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
2. Missiv - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
Samverkan
Ärendet har 2021-01-21 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
1. Revisionskontoret, Revisionskontoret@boras.se
2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@bors.se
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