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§ 73 Dnr 2013.60 100 

Revisionsrapport – Intern och extern samverkan kring lång-
tidsarbetslösa 

Revisorerna har gett Kommunalsektor inom PwC i uppdrag att genomfö-
ra en granskning avseende intern och extern samverkan kring långtidsar-
betslösa. 
 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunen bedriver 
verksamheter som är ändamålsenliga när det gäller långtidsarbetslöshet. 
 
Utifrån granskningen har revisorerna gjort en sammantagen bedömning 
att kommunen främst i projektform, bedriver ett antal verksamheter som 
är ändamålsenliga när det gäller långtidsarbetslösa. Men det framkommer 
att kommunen inte har hittat ändamålsenliga samverkansformer för 
samtliga målgrupper. I projekten pågår även arbetet med att hitta och ut-
veckla arbetssätt, metoder m.m. för hur arbetet ska bedrivas på bästa sätt 
för att nå ett effektivt resultat på sikt. 
 
Kommunchefen har lämnat förslag på yttrande. 
 
Beredning 

Arbetsutskottet § 56/2013 
 
Yrkande 

Ordföranden redogör för ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslu-
tar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 
 
Kommunstyrelsens beslut 

1 Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Bilaga 
 
2 En lokal överenskommelse mellan externa och interna parter utformas 
på arbetsmarknadsområdet (liknande den som vi har tecknat med Arbets-
förmedlingen för nyanlända). En lokal överenskommelse på arbetsmark-
nadsområdet är också ett viktigt dokument för att tillvarata viktiga erfa-
renheter inför bildandet av en arbetsmarknadsenhet. 
 
3 En muntlig och skriftlig redovisning av projekten för berörd nämnd/ 
nämnder görs två gånger per år. 
 
_____  
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Revisionsrapport ”Intern och extern samverkan kring lång-
tidsarbetslösa”  
 
Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC genomfört en 
granskning av kommunens interna och externa samverkan avseende 
långtidsarbetslösa. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunen bedriver verksamheter som är ändamålsenliga när det gäller 
långtidsarbetslöshet.  
 
Utifrån granskningen görs en sammantagen revisionell bedömning att 
kommunen, främst i projektform, bedriver ett antal verksamhe-
ter/strukturerade samverkansformer som är ändamålsenliga när det gäll-
er långtidsarbetslösa. 
 
Kommunrevisionen emotser svar med angivande av de åtgärder som vid-
tagits eller planeras att vidtas med anledning av rapporten.  
 
Svar till kommunrevisionen 
 
Rekommendation 1 
Att kommunen undersöker behovet av ett övergripande samverkansdo-
kument/riktlinjer för samverkan kring målgrupperna.  
 
Genomförda åtgärder: 
 

Lärdomarna i projekten kommuniceras kontinuerligt till lämpliga 
mottagare. Det sker t ex genom att projektgruppen förpackar sina er-
farenheter och adresserar dessa till styrgruppen t ex i form av be-
skrivningar av gjorda erfarenheter och önskemål om samverkan och 
insatser som saknas idag. 
 
Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser för projektpersonal och 
personal i ordinarie verksamhet planeras. Syftet är att komplettera det 
lärande som sker i projektgrupp och ordinarie verksamhet och att den 
metodutveckling som sker i projektet ska spridas vidare.  

 
Cheferna för Af, IFO och FUF träffar regelbundet projektpersonalen i 
På Väg för ömsesidig återkoppling och för hantering av bl a imple-
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menterings- och samverkansfrågor och för att åstadkomma ett läran-
de av organisationsbunden karaktär.  
 
Beslut har fattats om en samlokalisering av handläggare från Af, IFO 
och flyktingmottagningen för utveckling av samverkan i arbetet med 
nyanlända.  

 
Förslag till kommande åtgärder: 
 

En lokal överenskommelse (LOK) på arbetsmarknadsområdet utfor-
mas. Den omfattar både externa och interna parter. Dokumentet om-
fattar mål och riktlinjer för samverkan kring målgrupperna samt hur 
samverkan ska genomföras.  

Den lokala överenskommelsen är också ett viktigt dokument för att 
tillvarata erfarenheter inför bildandet av en arbetsmarknadsenhet. 

 
LOK:en utformas under 2013 och ska gälla från och med 2014-01-01 
med årliga revideringar. 
 

Rekommendation 2 
Nämnderna bör utveckla uppföljning och utvärdering av resultat och 
måluppfyllelse, både per insats/samt rörande den totala verksamheten. 
 
Förslag till kommande åtgärder: 
 

Respektive nämnd anger, för 2014, effektmål och indikatorer på ar-
betsmarknadsområdet.  
 
Muntlig och skriftlig redovisning av projekt/ordinarie verksamhet 
sker i berörd nämnd/nämnder 2 gånger per år.  
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Rekommendation 3 
Kommunstyrelsen och socialnämnden bör förbättra, i protokoll, tydlig-
göra vilken återkoppling som efterfrågas samt dess resultat och målupp-
fyllelse.  
 
Förslag till kommande åtgärder; 
 

Angivna effektmål och indikatorer är utgångspunkten för den åter-
koppling som efterfrågas. 

 
Måluppfyllelse och resultat för de angivna effektmålen anges i proto-
kollen.  

 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att  
 
Yttrande avges i enlighet med Kommunchefens förslag.  
 
 

 
 

 

Underskrift 

 
 ...............................................................................  
 
 
 
 
 


