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§ 31 Dnr ALN 2020-00122 1.1.3.1 

Svar på Revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt 
bistånd i Borås Stad 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av revisionsrapport ”Granskning av 
ekonomiskt bistånd i Borås Stad” och översänder svaret till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen bedömer att Arbetslivsnämnden till största delen har säkerställt 
ett ändamålsenligt arbete med ekonomiskt bistånd utifrån hur arbetet är 
organiserat. 

I revisionsrapporten tas fyra förbättringsområden upp. Efter att granskningen 
genomfördes har nämnden vidtagit följande åtgärder: 

 Att kvalitetssäkring av myndighetsutövningen sker i hela verksamheten. 
Kvalitetssäkringen skall dokumenteras och finnas med i 
kvalitetsberättelsen som skall redovisas till nämnden en gång per år. 

 Att uppföljning och kontroll av myndighetsutövningen dokumenteras 
och redovisas till nämnden en gång per år i samband med 
årsredovisningen. 

 Följa upp att barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen. Det skall 
finnas en dokumenterad redovisning av hur barnrättsperspektivet 
beaktas i myndighetsutövningen.  

 Fortsatt följa effekten av nämndens arbete. Förvaltningen har påbörjat 
ett arbete med att analysera och följa upp effekter över tid.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad.         
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Svar på Revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt 

bistånd i Borås Stad 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden har tagit del av revisionsrapport ”Granskning av 

ekonomiskt bistånd i Borås Stad” och översänder svaret till Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet  

Stadsrevisionen bedömer att Arbetslivsnämnden till största delen har säkerställt 
ett ändamålsenligt arbete med ekonomiskt bistånd utifrån hur arbetet är 
organiserat. 

I revisionsrapporten tas fyra förbättringsområden upp. Efter att granskningen 
genomfördes har nämnden vidtagit följande åtgärder: 

- Att kvalitetssäkring av myndighetsutövningen sker i hela verksamheten. 
Kvalitetssäkringen skall dokumenteras och finnas med i 
kvalitetsberättelsen som skall redovisas till nämnden en gång per år. 
 

- Att uppföljning och kontroll av myndighetsutövningen dokumenteras 
och redovisas till nämnden en gång per år i samband med 
årsredovisningen. 
 

- Följa upp att barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen. Det skall 
finnas en dokumenterad redovisning av hur barnrättsperspektivet 
beaktas i myndighetsutövningen.  

- Fortsatt följa effekten av nämndens arbete. Förvaltningen har påbörjat 
ett arbete med att analysera och följa upp effekter över tid.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Revisionsrapport - Granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad.         

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 
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Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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