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Revisionsberättelse för Arbetslivsnämnden år 2020

Vi har granskat Arbetslivsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revi
sionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för tre av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är upp
nådda. Ett uppdrag från Kommunfullmäktige är inte genomfört.  

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Stadsrevisionens 
samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 
med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. När det gäller 
den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommenderar Stadsrevisionen 
att Arbetslivsnämnden fullgör sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och nämndernas insatser 
och resultat inom integrationsområdet.

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Arbetslivs
nämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning inte fullt ut säkerställt en tillräcklig uppföljning 
och kontroll av myndighetsutövningen avseende exempelvis barnrättsperspektivet, överklagade 
beslut och kontroll av utbetalningar. Granskningen visar att det inom förvaltningen sker sådana 
kontroller men att dessa inte dokumenteras och redovisas till nämnden. Sammantaget medför 
förhållandena enligt Stadsrevisionens bedömning att nämnden i dessa delar har begränsade 
möjligheter att besluta om lämpliga åtgärder.

Vi bedömer att Arbetslivsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig, med ett 
identifierat utvecklingsområde. Den interna kontrollen behöver utvecklas när det gäller myndighets-
utövningen inom ekonomiskt bistånd.

Vi tillstyrker att Arbetslivsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 20210315

Boris Preijde Ingwer Kliche  Lena Brännmar
Ordförande Vice ordförande 

Bengt Sandell Jürgen Urbas Gabriel Barkarmo 

Kommunfullmäktige  
Borås Stad

Andra revisorsgruppen
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Arbetslivsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 642 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen no
terar att nämnden har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i 
Kommunfullmäktiges budget. Enligt årsredovisningen har bufferten har används för att täcka 
underskotten i verksamheten. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med ett överskott på IFO 

 exklusive försörjningsstöd på 6 273 tkr. Det beror främst på att alla tjänster på avdel
ningen inte varit tillsatta under året. 

• Verksamheten för Arbetsmarknadsinsatser där Jobb Borås vuxna och Arbetsmark nads
anställningar ingår redovisar ett underskott på 10 010 tkr. Nämnden har arbetat med 
arbetsmarknadsanställningar och andra insatser inom Jobb Borås som har bidragit till 
att ge fler Boråsare lön istället för bidrag. 

• Försörjningsstödet redovisar ett underskott på 2 894 tkr. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 beslutat om sju inriktningar/direktiv som ska gälla för 
nämndens verksamhet under året. Avseende dessa noterar Stadsrevisionen att nämnden inte helt 
redogör för hur man har bedrivit verksamheten i sin årsredovisning.  

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

2    1   2    0 –  av 5 Kommunfullmäktiges indikatore
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 3,1 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 7,9 %. 
Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Arbetslivsnämnden  
arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompe
tensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsupp
gifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och individuell upp
följning av rehabiliteringsärenden. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.  
Målvärdet för 2020 om 3 årsarbeten uppnås inte. Nämnden redovisar ett utfall om 
4,5 årsarbetare. Indikatorn har förbättrats i förhållande till föregående års utfall. 
Arbetslivsnämnden har timavlönade samhällsinformatörer för målgruppen nyanlända 
flyktingar inom Borås Etableringscenter.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %. 
Målvärdet för om 43 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 40,3 %. 
Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Information angående 
friskvårdsbidrag har spridits vid introduktionsdagar och genom hälsoinspiratörerna.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer 
enligt nedanstående. 

0    0   1    0 –  av 1 nämndens indikatore

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges beslut, uppdraget är 
inte genomfört. 

1    0   0    0 –  av 1 uppdrag

Det uppdraget som inte är genomfört är: 

• Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till att sam-
hällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler.  
Uppdraget har inte genomförts beroende på coronapandemin. 

Konsekvenser av coronaviruset  
Arbetslivsnämnden redogör att med anledning av coronaviruset, har nämnden haft ökade kost
nader som motsvarar 3 254 tkr.

En av konsekvenserna av coronaviruset är att nämnden inte har kunnat genomföra uppdraget 
från Kommunfullmäktige. 

Nämndens kostnader för försörjningsstöd kan ha påverkats negativt av coronapandemin. 

Butiken på Återbruk har inte kunnat ha öppet på samma sätt som tidigare. Verksamheten har 
förlorat intäkter med 360 tkr.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Boendelösningar 
Arbetslivsnämnden ansvarar för bostadsanskaffning. Individoch familjeomsorgsnämnden an
svarar för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. 
Rutiner och arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom samarbetsparter 
och bostadsbolag har förberetts för förändringen. 

Den gemensamma mottagningsenheten inom Individ och familjeomsorgsnämnden kommer att 
vara vägen in till Borås Stad för den som behöver denna form av stöd. Planeringen är att starta 
arbetet med en ny boendeprocess fullt ut från och med 1 januari 2021. Arbetslivsnämnden har 
skapat en organisation med internt omfördelning av resurser för anskaffning av bostäder för 
andrahandsuthyrning. Nämnden har också skapat en rutin där verksamheten mer effektivt kan 
hantera andrahandsuthyrning. 

Stöd till enskilda att hantera sin ekonomi 
Arbetslivsnämnden har haft 15 pågående förmedlingsärenden under 2020. Av dessa avser två 
nya förmedlingsärenden. Under året har elva ärenden avslutats och vid utgången av 2020 är det 
totalt fyra pågående förmedlingsärenden. Ärendena har likt tidigare år fortsatt minska med åren. 

Relationsvåldsenheten 
Relationsvåldsenheten har under året erbjudit stöd till personer som är över 18 år och bosatta 
i Borås Stad. Verksamheten har varit för de personer som varit utsatta för hot och våld i nära 
relationer samt hedersrelaterat hot och våld. Verksamheten har även arbetat med att motverka 
sexuella tjänster mot betalning och människohandel.
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Under år 2020 har relationsvåldsenheten tagit fram ett program för Borås Stads arbete mot 
heders relaterat våld. Relationsvåldsenheten har också i samverkan tagit fram en handbok avseende 
stadens praktiska arbete mot hedersrelaterat våld. I handboken finns också en strategisk del som 
behandlar hur Borås Stad ska arbeta för att förebygga hedersrelaterat våld. Handboken riktar sig 
till socialtjänst, skola, förskola, fritidsverksamhet samt Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 

Mikamottagningen är relationsvåldsenhetens nyhet under 2020. Verksamheten byggdes upp 
under hösten 2020. Verksamheten vänder sig till personer som har erfarenhet av sex mot betal
ning, skadar sig genom sex samt är offer för människohandel för sexuella ändamål. Verksamheter 
arbetar med långa stödkontakter och i samverkan med andra myndigheter för att stödja personer 
som söker stöd. Mikamottagningen kommer också att utreda behov av stöd och skydd utifrån 
socialtjänstlagen för målgruppen.

Relationsvåldsenheten har under 2020 haft 209 kontakter med sökande, annan person, extern
myndighet, eller polis. Verksamheten har öppnat 106 ärenden, startat 109 utredningar samt 
gjort 53 insatser. Se nedan insatser:

• 25 insatser skyddad boende

• 20 insatser intern öppenvård

• 4 insatser extern öppenvård

• 3 insatser jourboende

• 1 insats familjehem

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens 
syfte har varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 
med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete.

Granskningen visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom området, 
och att Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. 
Analys och utvärdering av stadens insatser inom området kan utvecklas. Samtidigt har gransk
ningen inte funnit några tecken på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på 
ett sätt som gynnar integrationen i staden. Jämförelser med andra kommuner att visar att resultat i 
form av övergångar till arbete och studier är förhållandevis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen 
beskriver också att man finner Borås Stad vara en god och proaktiv samverkanspart.
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Utifrån genomförd granskning är Stadsrevisionens samlade bedömning att Borås Stad delvis 
bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning 
av stadens samlade integrationsarbete. Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering 
av Program för ett integrerat samhälle se över den problematik som finns vad gäller att det av 
fullmäktige antagna programmet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen bör i detta 
avseende:

• Tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för integrations
arbetet innebär.

• Utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle.

• Utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle.

• Utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att tydliggöra
resultat och effekter av integrationsarbetet.

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommenderar 
Stadsrevisionen att Arbetslivsnämnden fullgör sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och 
nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen bör säkerställa 
att Arbetslivsnämnden fullföljer detta. 

Ekonomiskt bistånd 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Syftet med
granskningen var att bedöma om Borås Stads arbete med ekonomiskt bistånd är ändamåls
enligt och om arbetet bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Stadsrevisionen bedömer att 
Arbetslivsnämnden till största delen har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med ekonomiskt 
bistånd utifrån hur arbetet är organiserat och att det finns rutiner för arbetet. Det finns till stor 
del en struktur för att säkerställa en likvärdig och enhetlig handläggning av ekonomiskt bistånd. 
Kvalitetssäkring genomförs dock inte i alla myndighetsutövande verksamheter.

Arbetslivsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning inte fullt ut säkerställt en tillräcklig 
uppföljning och kontroll av myndighetsutövningen avseende exempelvis barnrättsperspektivet, 
överklagade beslut och kontroll av utbetalningar. Granskningen visar att det inom förvaltningen 
sker sådana kontroller men att dessa inte dokumenteras och redovisas till nämnden. Sammantaget 
medför förhållandena enligt Stadsrevisionens bedömning att nämnden i dessa delar har begrän
sade möjligheter att besluta om lämpliga åtgärder.

Utifrån granskningens identifierade förbättringsområden rekommenderas Arbetslivsnämnden att:

• Tillse att uppföljning och kontroll av myndighetsutövningen dokumenteras och redovi
sas till nämnden.

• Tillse att kvalitetssäkring av myndighetsutövning sker i hela verksamheten.

• Följa upp att barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen.

• Fortsatt följa effekten av nämndens arbete med att personer ska bli självförsörjande.

Uppföljning av tidigare granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 
och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.
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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. Vidare är 
revisionsfrågorna att beskriva hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom området samt vilka 
uppföljningar av åtgärder som genomförts och hur effekten av dessa mäts.

En viktig förändring sedan granskningen 2014 är att det kommunala informationsansvaret 
numera har övergått till ett kommunalt aktivitetsansvar. Vid den uppföljande granskningen 
visar det sig att en tvärsektoriell enhet inrättats under våren 2020. Enheten har i uppdrag att 
omhänderta det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Stadsrevisionens bedömning i förhållande 
till de brister som konstaterades 2014 är att dessa till största delen är åtgärdade. Områdena mål
sättning, ansvarsfördelning, rutiner och arbetsformer bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga. 
Stadsrevisionen noterar att KAAenheten är i ett uppstartsskede. Stadsrevisionen kan därför inte 
bedöma om området utvärdering är ändamålsenligt. 

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppfölj
ning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har år 2016 antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys, som identifierade 17 risker. Planen för intern kontroll omfattade sex kon
trollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 16 februari 2021. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes den 1 december 2020 med Arbetslivsnämndens presidium, 
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvalt
ningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens 
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sam
manfattande bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsom
råden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade 
till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda upp
drag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför 
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 beslutat om sju inriktningar/direktiv som ska gälla för 
nämndens verksamhet under året. Avseende dessa noterar Stadsrevisionen att nämnden inte helt 
redogör för hur man har bedrivit verksamheten i sin årsredovisning.  
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Arbetslivsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fem indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Ett 
uppdrag från Kommunfullmäktige är inte genomfört. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i 
sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 642 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhets
processer och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. 
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Stadsrevisionens 
samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 
med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. När det gäller 
den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommenderar Stadsrevisionen 
att Arbetslivsnämnden fullgör sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och nämndernas insatser 
och resultat inom integrationsområdet. 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Syftet med
granskningen var att bedöma om Borås Stads arbete med ekonomiskt bistånd är ändamålsen
ligt och om arbetet bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Arbetslivsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning inte fullt ut säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
myndighetsutövningen avseende exempelvis barnrättsperspektivet, överklagade beslut och kon
troll av utbetalningar. Granskningen visar att det inom förvaltningen sker sådana kontroller men 
att dessa inte dokumenteras och redovisas till nämnden. Sammantaget medför förhållandena 
enligt Stadsrevisionens bedömning att nämnden i dessa delar har begränsade möjligheter att 
besluta om lämpliga åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig, 
med ett identifierat utvecklingsområde. Den interna kontrollen behöver utvecklas när det gäller 
myndighetsutövningen inom ekonomiskt bistånd. 
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