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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av 
kommunens arbetsmarknadsinsatser och arbete med försörjningsstöd. Vår 
sammanfattande bedömning är att socialnämndens styrning, uppföljning och 
kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser är delvis ändamålsenlig. Vidare bedömer 
vi att de arbetsmarknadsinsatser som genomförs kan bidra till att öka 
förutsättningarna för individer att etablera sig på arbetsmarknaden. Bedömningen 
grundar sig på följande iakttagelser: 

 Arbetsmarknadsenhetens arbete styrs utifrån nämndens budgetförslag och 
verksamhetsplan som innehåller mål, indikatorer och aktiviteter. Indikatorerna 
och aktiviteterna saknar dock målnivåer.  

 Arbetet styrs även av socialförvaltningens åtgärdsplan för en budget i balans 
2020–2022 som anger att försörjningsstödet ska minska. Det framgår dock 
inte hur arbetet ska följas upp. 

 Intervjuade uppger att den nya organisationen för ekonomiskt bistånd inte har 
gett önskat resultat ännu, vilket kan beror på att chefsbyten har bidragit till 
perioder utan tydlig ledning på tjänstemannanivå. 

 Arbetsmarknadsenheten uppges ha ett bra samarbete med 
utbildningsförvaltningen vad gäller vuxenutbildning men det saknas en 
tillräcklig samverkan med övriga förvaltningar avseende praktikplatser och 
arbetsträning inom kommunen. 

 Det sker inte tillräckliga analyser för att kunna dra slutsatser om insatserna 
bidrar till att minska kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd. 
Uppföljningen sker endast på individnivå.  

 Av den löpande uppföljningen som nämnden tar del av ingår ingen analys eller 
slutsats, det framgår inte heller om det finns behov av ytterligare åtgärder. 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 Säkerställa en tydlig styrning av arbetet med försörjningsstöd med tydliga 
målnivåer. 

 I samråd med övriga nämnder och kommunstyrelsen skapa förutsättningar för 
den kommunala organisationen att ta emot personer för 
praktik/arbetsträning. 

 Tillse att det genomförs en övergripande uppföljning och analys av insatser 
som ska påskynda individens etablering på arbetsmarknaden samt att 
uppföljningen dokumenteras. 

 Säkerställa att uppföljningen innehåller analys, slutsats och planerade 
åtgärder utifrån resultatet av måluppföljningen. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Fastän det är staten som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken arbetar många 
kommuner aktivt med frågan då arbetslöshet belastar kommunernas ekonomi. 
Under december månad 2021 rapporterade Älmhult en total arbetslöshet på 7,8 
procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (-1 procentenheter). 
Sett till antalet personer betyder det att 673 av 10 4881 invånare i åldern 16 till 64 
år var inskrivna som arbetssökande. Kommunens arbetslöshet ligger strax över 
snittet i Kronobergs län och riket (7,6 procent för länet och rikssnittet är 7,2 
procent). Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 
uppgick till 1,8 procent av befolkningen under 20202, vilket placerar kommunen i 
den röda kvartilen i jämförelse med kommunerna i landet. År 2016 var motsvarande 
siffra 0,7 procent, sedan dess har det skett en årlig ökning av gruppen med 0,2 - 0,3 
procent.  

Kommunens huvudprocess ”utbildning och arbetsmarknad” syftar till att varje 
invånare ska bli självförsörjande. Ett av resultatmålen i huvudprocessen är att ”I 
Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för varje år”. 
Socialnämndens kontinuerliga underskott de senaste åren har till del förklarats av 
en växande andel mottagare av försörjningsstöd efter flyktingströmmen 2015. 
Socialnämnden erhöll 2021 extra tillskott, avsett för att minska antalet individer 
med försörjningsstöd.  

Kommunala arbetsmarknadsinsatser är i liten utsträckning lagreglerade, så riktning 
och innehåll lämnas i stor utsträckning för den enskilda kommunen att besluta om 
varpå tydlig kommunal styrning och uppföljning blir avgörande för om verksamheten 
blir effektiv. Kommunstyrelsen är tillika arbetslöshetsnämnd men det är 
socialnämnden som svarar för försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd samt 
insatser som förberedelse till självförsörjning för personer i behov av 
försörjningsstöd.  

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning sett det som angeläget att 
granska om åtgärder vidtas för att öka individernas förutsättningar att etablera sig 
på arbetsmarknaden. 

 

1 Antal invånare 16-64 år 1 november 2021. 

2 Hämtat ur Kolada. Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd under året 
dividerat med antalet vuxna invånare (18 år och äldre). Långvarigt bistånd avser 10-12 
månader under året.  



 

 

 

4 

 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte har varit att bedöma socialnämndens styrning, uppföljning och 
kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser och om dessa ökar förutsättningarna för 
individer att etablera sig på arbetsmarknaden.  

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig styrning av verksamheten som 
arbetar med insatser som förberedelse till självförsörjning för personer i 
behov av försörjningsstöd? 

 Erbjuder kommunen ändamålsenliga insatser som kan påskynda individens 
etablering på arbetsmarknaden?  

 Genomförs analyser på ett tillförlitligt sätt för att kunna dra slutsatser om 
åtgärderna bidrar till att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd 
minskar? 

o Bidrog det extra tillskottet till att minska antalet individer med 
försörjningsstöd? 

 Sker det någon samverkan inom den kommunala organisationen för att bidra 
till måluppfyllelsen gällande resultatmålet ’’I Älmhults kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för varje år’’? 

 Genomför socialnämnden en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
verksamheten?  

2.3. Genomförande och avgränsning 

Granskningen avser socialnämnden. Granskningen har genomförts genom intervjuer 
med nyckelfunktioner i socialförvaltningen och dokumentstudier av styrdokument 
och dokumenterad uppföljning (se källförteckning i avsnitt 5).  

2.4. Revisionskriterier 

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier, för att läsa mer 
om revisionskriterierna se avsnitt 6. 

 Kommunallagen (2017:725) 

 Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd 

 Socialtjänstlagen (2001:453) 

 Socialnämndens reglemente 

 Kommunala mål och riktlinjer 
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3. Granskningsresultat 

3.1. Styrning och organisation  

Avsnittet ämnar svara på revisionsfrågan om socialnämnden säkerställer en 
ändamålsenlig styrning av verksamheten som arbetar med insatser som 
förberedelse till självförsörjning för personer i behov av försörjningsstöd. Avsnittet 
redogör även för organiseringen av arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd. 

Revisionskriterium 

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten.  

Kommunfullmäktige har beslutat om resultatmålet att i Älmhults kommun ökar 
andelen självförsörjande hushåll för varje år. 

Socialnämndens reglemente anger att nämnden ansvarar för försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd. 

3.1.1. Iakttagelser 

Arbetsmarknadsenheten upprättades efter en bifallen motion den 10:e september 
2019 (ärendenummer KS 2019/94) som avsåg att skapa en arbetsmarknadsenhet 
med målet att fler kommuninvånare ska blir självförsörjande. Bakgrunden var att 
kostnaderna för försörjningsstödet hade ökat under en längre tid och att det skulle 
åtgärdas genom att arbetet med ekonomiskt bistånd skulle knytas samman med 
arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning. Arbetsmarknadsenheten upprättades 
inom kommunledningsförvaltningen (kommunstyrelsen) och fördes sedan över till 
socialförvaltningen (socialnämnden) under verksamheten individ- och 
familjeomsorgen den 1:e april 2020. 

Arbetsmarknadsenheten omfattas år 2022 av: 

 Arbetsmarknadsinsatser: verksamheten består av en arbetsmarknads-
samordnare och tre koordinatorer som arbetar operativt med klienterna.  

 Försörjningsstöd: verksamheten består av sex tjänster, varav 0,5 tjänst 
teamledare och 5,5 tjänster försörjningsstödshandläggare som handlägger 
ekonomiskt bistånd.  

 Återbruket: en secondhandbutik som även fungerar som en insats för 
arbetsträning och praktik. Återbruket består av en projektledare och en 
handledare. Vid granskningens genomförande håller man på att flytta 
verksamheten till Ikeas handelsområde. Enligt uppgift ska det rekryteras 
ytterligare en handledare till verksamheten. 

Arbetsmarknadsenhetens arbete styrs av socialnämndens verksamhetsplan och 
budgetförslag. Verksamhetsplan för 2022 samt budgetförslag för 2022–2024 utgår 
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från kommunfullmäktiges resultatmål att i Älmhults kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för varje år. Målet mäts utifrån indikatorerna andel 
arbetslösa 18–64 år, andel arbetslösa 16–24 år samt minskat antal hushåll med 
ekonomiskt bistånd. Tillhörande aktivitet är att socialförvaltningen ska erbjuda fler 
insatser för deltagare i arbetsmarknadsenheten för att uppnå målet. Indikatorerna 
och aktiviteten saknar målnivåer som anger hur många fler insatser som enheten 
ska erbjuda samt hur stor andel arbetslösa och hushåll med ekonomiskt bistånd som 
ska minska för att målet ska vara uppnått. 

Att minska försörjningsstödet är även en del av socialförvaltningens åtgärdsplan för 
en budget i balans 2020–2022. Av åtgärdsplanen framgår att ett gemensamt arbete 
mellan individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadsenheten ska generera att 
fler erbjuds aktiviteter i syfte att bli självförsörjande. Arbetet ska innebära en 
besparing av totalt 4,4 mkr under åren 2020–2022. Det framgår inte av 
åtgärdsplanen hur arbetet ska följas upp. Vad gäller handläggning och 
dokumentation avseende ekonomiskt bistånd finns det dokumenterade riktlinjer att 
tillgå. Försörjningsstödshandläggarna gör en bedömning av om individen står till 
arbetsmarknadens förfogande vid ansökan om försörjningsstöd. Sedan anvisar 
försörjningsstödshandläggarna individen till koordinatorerna inom enheten för att 
påbörja processen att närma sig arbetsmarknaden. Före anvisningen genomförs ett 
trepartsmöte mellan individen, försörjningsstödshandläggaren och koordinatorn för 
att planera insatsen. Koordinatorn upprättar en individuell plan tillsammans med 
individen.  

Intervjuade uppger att den nya organisationen ännu inte har gett önskat resultat. 
Enligt uppgift beror det delvis på att chefsbyten har bidragit till perioder då det har 
saknats tydlig ledning på tjänstemannanivå. Till exempel har verksamhetschefen för 
individ- och familjeomsorgen bytts ut. Den nya chefen tillkom den förste januari 
2022. Vid granskningens tidpunkt är verksamhetschefen för individ- och 
familjeomsorgen även tillförordnad enhetschef för arbetsmarknadsenheten. Detta 
då enhetschefen har sagt upp sig och leder flytten av Återbruket tills dess att 
anställningen upphör. Enligt uppgift ska det rekryteras en ny enhetschef under 
hösten (2022).  

3.1.2. Bedömning 

Socialnämnden har delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning av verksamheten 
som arbetar med insatser som förberedelse till självförsörjning för personer i behov 
av försörjningsstöd. Bedömningen grundas på att nämnden har brutit ner 
kommunfullmäktiges mål i indikatorer och en aktivitet, vilka pekar på en riktning. 
Däremot saknar nämndens styrning en tydlig ambitionsnivå då valda indikatorer och 
aktivitet saknar målnivåer, vilket vi bedömer är en brist. Att sätta målnivåer utgör 
en viktig del i målstyrningen eftersom det sätter ambitionsnivån. Avsaknaden av 
målnivåer gör det även svårt att analysera kausaliteten mellan valda/genomförda 
insatser och utfallet samt att följa den önskvärda utvecklingen. Det innebär att det 
inte går att avgöra om insatserna gett önskat resultat då det inte är bestämt vilket 
resultat insatserna ska resultera i. 
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Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 Säkerställa en tydlig styrning av arbetet med försörjningsstöd med tydliga 
målnivåer. 

3.2. Insatser, samverkan och analys 

Avsnittet ämnar svara på om kommunen erbjuder ändamålsenliga insatser som kan 
påskynda individens etablering på arbetsmarknaden och om det sker en samverkan 
inom kommunen för att bidra till måluppfyllelsen av ”I Älmhults kommun ökar 
andelen självförsörjande hushåll för varje år”. Avsnittet redogör för om det 
genomförs analyser för att kunna dra slutsatser om åtgärderna bidrar till att 
kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd minskar samt om det extra tillskottet 
bidrog till att minska antalet individer med försörjningsstöd. 

Revisionskriterium 

Socialnämndens reglemente anger att nämnden ansvarar för försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd. Nämnden ansvarar för samverkan kring arbetslöshets- och 
sysselsättningsfrågor i allmänhet och för insatser som förberedelse till 
självförsörjning för personer i behov av försörjningsstöd, arbetsprövning och 
arbetsträning. 

Socialnämnden erhöll 2021 ett extra tillskott på 5 mnkr avsett för att minska antalet 
individer med försörjningsstöd. 

3.2.1. Iakttagelser  

Insatser 

Tidigare genomfördes insatser i större utsträckning av Arbetsförmedlingens 
kompletterade aktörer än kommunen.3 Intervjuade uppger dock att de inte såg en 
tillräcklig utveckling av individer genom dessa insatser. Därav erbjuder 
arbetsmarknadsenheten nu fler insatser inom kommunen. Arbetsmarknadsenheten 
erbjuder följande insatser: 

 Kartläggning inför upprättande av plan och anvisning till aktivitet 

 Vägen till jobb (gruppinsats) 

 Personlig marknadsföring (CV, ansökningsbrev och intervjuteknik) 

 Arbetsträning 

 Arbetspraktik 

 Studie- och yrkesvägledning 

 

3 Arbetsförmedlingens kompletterade aktörer är upphandlade aktörer som erbjuder insatser 
för att få arbetssökande i arbete. Arbetsförmedlingen definierar aktiviteter som ska ingå i 
tjänsterna, preciserar kraven på leverantörerna, upphandlar och kvalitetssäkrar tjänsterna. 
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 Arbetsmarknadsutbildning (via Arbetsförmedlingen) 

 Reguljär utbildning4 

 Investera en timme (gruppaktivitet med föreläsare från kommunen eller 
näringslivet 

Enligt uppgift stämmer koordinatorerna alltid av med Arbetsförmedlingen innan de 
påbörjar en insats huruvida individen har en pågående insats hos dem och i så fall 
vilken typ av insats. Insatserna beslutas utifrån individens behov och hur långt 
individen står från arbetsmarknaden. Intervjuade uppger att det är en betydande 
andel av dagens klienter som är i behov av språkpraktik. 

Utöver insatserna som beskrivs ovan deltar kommunen vid granskningens 
genomförande även i fyra projekt. Två av projekten genomförs tillsammans med 
Sunnerbo Samordningsförbund. Ett av projekten utgör en gruppverksamhet i 
kombination med individuella samtal för coaching genom mindfulness, kost och 
motion. Det andra projektet syftar till att uppmuntra socialt företagande i 
kommunen. Utöver det ingår kommunen i ett projekt som drivs av Växjö kommun 
med medel från Europeiska socialfonden som syftar till att stötta individer mellan 
18–64 år som har varit arbetssökande eller sjukskrivna en längre tid. Kommunen 
ingår även i ytterligare ett projekt finansierat av Europeiska socialfonden som riktar 
sig mot ungdomar mellan 15 och 24 år för stöd i att söka arbete eller studier. Som 
tidigare nämnt utgör även Återbruket en insats, vilket beskrivs i avsnitt 3.1, som 
består av 14 platser som individer kan anvisas till för arbetsträning eller praktik. 

Samverkan 

Vid intervjuer framgår att arbetsmarknadsenheten har ett gott samarbete med 
utbildningsförvaltningen vad gäller vuxenutbildningen och som ansvarig för 
kommunala aktivitetsansvaret inom kommunen. Intervjuade uppger att det inte 
finns en tillräcklig samverkan med övriga förvaltningar inom kommunen då det inte 
erbjuds praktikplatser eller arbetsträning inom förvaltningarna i önskvärd 
utsträckning. Enligt uppgift omfattas, den 21 juni 2022, totalt 13 individer av 
insatsen praktik, varav 11 inom kommunens verksamheter och två utanför 
kommunens verksamheter.  

Det finns även en extern samverkan då verksamhetschef för individ- och 
familjeomsorgen samverkar med Arbetsförmedlingen genom länssamarbetet 
Kronoberg. Arbetsmarknadssamordnaren på arbetsmarknadsenheten uppger även 
att enheten har god kontakt med näringslivet för att förmedla praktikplatser.  

 

4 Reguljär utbildning är utbildning som sker hos kommun, folkhögskola, yrkeshögskola, 
högskola eller universitet.  
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Analys 

Vid intervjuer framgår att det vid granskningens tidpunkt inte sker tillräckliga 
analyser för att kunna dra slutsatser om insatserna bidrar till att kommunens 
kostnader för ekonomiskt bistånd minskar. Intervjuade uppger dock att det sker en 
muntlig analys av insatser i den dagliga verksamheten och att de utifrån dessa 
analyser har konstaterat att det finns behov av språkpraktiker. Vidare genomförs 
även kartläggningssamtal med individer för att samla in deras upplevelse efter en 
insats. På individnivå följer de även upp resultatet av insatsen genom 
uppföljningsmöte mellan koordinator och försörjningsstödshandläggare samt med 
klienten. Uppföljningen av individuella insatser dokumenteras i Lifecare5 som både 
försörjningsstödshandläggare och koordinatorer har tillgång till. Enligt uppgift har 
verksamheten haft tillgång till Lifecare sedan årsskiftet 2021/2022 och att 
dokumentationen tidigare var bristande på grund av utmaningar med dåvarande IT-
system. 

Arbetsmarknadssamordnaren deltar även i utvärderingar av projekt som har 
genomförts. Vi har tagit del av dokumenterade utvärderingar av de två projekt som 
har genomförts under 2021. I uppföljningarna kan vi bland annat utläsa resultaten 
utifrån projektens målsättningar. Av uppföljningen av Ungsam framgår att andelen 
deltagare med försörjningsstöd har minskat med 51 procent. Av uppföljningen av 
det andra projektet FramSam framgår inte hur mycket försörjningsstödet minskat. 

Socialnämnden erhöll 2021 ett extra tillskott på 5 mnkr avsett för att minska antalet 
individer med försörjningsstöd. Enligt uppgift är det för tidigt att se resultatet av 
tillskottet. Tillskottet bidrog till en extra tjänst på arbetsmarknadsenheten, vilket 
långsiktigt ska bidra till att minska försörjningsstödet då ytterligare en tjänst 
kommer arbeta med att ge insatser. 

3.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunen delvis erbjuder ändamålsenliga insatser för att påskynda 
individens etablering på arbetsmarknaden. Bedömningen grundas på att det finns 
insatser som är anpassade och utgår från individens behov. Det finns därtill 
möjligheter för praktik och arbetsträning. Vi noterar att det finns behov av 
språkpraktik och fler verksamheter/arbetsplatser som kan ta emot personer för 
arbetsträning och praktik. Vi bedömer dock att det inte genomförs analyser på ett 
tillförlitligt sätt för att kunna dra slutsatser om insatserna bidrar till att kommunens 
kostnader för ekonomiskt bistånd minskar. Vi noterar att insatser följs upp på 
individnivå och att projektet Ungsam som kommunen deltog i följs upp utifrån hur 
projektet påverkat andelen deltagare med försörjningsstöd. 

 

Vi bedömer att det delvis sker en samverkan inom kommunen för att bidra till 
måluppfyllelsen av ”I Älmhults kommun ökar andelen självförsörjande hushåll för 

 

5 Digitalt verksamhetssystem. 
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varje år”. Bedömningen grundas på att det uppges finnas en fungerande samverkan 
med utbildningsnämnden men främst på att det saknas ett strukturerat arbetssätt 
för mottagandet av personer för praktik/arbetsträning. Ett strukturerat arbetssätt 
skulle vara att kommunstyrelsen och nämnderna identifierar arbetsuppgifter som 
skulle kunna lämpa sig för praktik/arbetsträning och att socialnämnden matchar 
dessa uppgifter till de klienter som erbjuds denna insats. För att det ska bli ett 
strukturerat arbetssätt krävs bland annat en tydlig ansvarsfördelning mellan 
socialnämnden och övriga nämnder samt att det finns ett strukturerat sätt att följa 
upp insatserna på. 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 I samråd med övriga nämnder och kommunstyrelsen skapa förutsättningar 
för den kommunala organisationen att ta emot personer för 
praktik/arbetsträning. 

 Tillse att det genomförs en övergripande uppföljning och analys av insatser 
som ska påskynda individens etablering på arbetsmarknaden samt att 
uppföljningen dokumenteras. 

3.3. Uppföljning och kontroll 

Avsnittet ämnar svara på om socialnämnden genomför en tillräcklig uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 

Revisionskriterium 

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

3.3.1. Iakttagelser  

Socialchefen återrapporterar om arbetet till socialnämnden genom månadsvisa 
verksamhetsrapporter som upprättas tillsammans med verksamhetschef för individ- 
och familjeomsorgen. Vi har tagit del av exempel på månadsrapporter från 2021 och 
2022 (se källförteckning i avsnitt 5). Månadsrapporterna innehåller ekonomisk 
prognos och statistik avseende ekonomiskt bistånd, enligt tabellen nedan: 

Tabell 1. Ekonomiskt bistånd 2022. Källa: Månadsrapporter. 

Ekonomiskt bistånd 2022 Jan Feb Mars April 

Antal nya insatser 22 10 20 7 

Antal pågående insatser 262 254 232 243 

Antal avslutade insatser 18 30 31 9 

Antal familjer med barn som har pågående insatser 146 144 141 133 
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Antal barn 0-18 år som lever i familj med pågående 
insats 

399 397 384 345 

Tabellen ovan visar att antal insatser varierar något mellan månaderna.  Det framgår 
inte hur många eller hur stor andel deltagare som avslutar till arbete eller till studier. 
De intervjuade framhåller även att statistiken inte visar de stegförflyttningar som 
individerna gör under tiden som de genomgår sina insatser. 

Månadsrapporten för april 2022 innehåller även statistik avseende arbetslösheten i 
kommunen, enligt nedan: 

Tabell 2. Arbetslösa i kommunen april 2022 jämfört med april 2021. Källa: 
Månadsrapporter. 

Arbetslösheten i kommunen April 2021 April 2022 Förändring 

Antal öppet arbetslösa och sökande i program 766 659 -14% 

Utomeuropeiskt födda 456 401 -12% 

Förgymnasial utbildning 320 282 -12% 

Ungdomar 109 74 -32% 

Funktionsnedsatta 83 90 8% 

Av tabellen ovan ser vi att antalet arbetslösa och sökande i program har minskat i 
kommunen år 2022 jämfört med 2021. Det är endast andelen funktionsnedsatta 
som är arbetslösa som har ökat år 2022 jämfört med 2021. 

Diagrammet nedan visar att arbetslösheten (18–64 år) har ökat något i kommunen 
sedan 2018 och ligger högre i jämförelse med riket. Vidare ser vi att främst yngre 
(16–24 år) arbetslösa i kommunen är högre i jämförelse med riket. 

Diagram 1. Andel arbetslösa i kommunen jämfört med riket 2018–2021. Källa: 
Kolada. 
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Utöver månadsrapporter tar nämnden del av kvalitetsberättelse och årsanalys. 
Årsanalysen och kvalitetsberättelse för 2021 innehåller uppföljning av resultatmålet 
att öka andelen självförsörjande hushåll för varje år, i vilka det konstateras att målet 
inte är uppfyllt. Det anges i årsanalysen att verksamheten systematiskt kartlägger 
identifiering av behov för att öka antalet självförsörjande hushåll. Av intervjuerna 
framgår att kartläggningen inte dokumenteras utan sker i det löpande arbetet. Av 
socialnämndens kvalitetsberättelse framgår att målet att kunna erbjuda flera typer 
av insatser har uppnåtts och att det pågår fortsatt arbete med att analysera 
deltagandet i de olika insatserna och hur det bidrar till självförsörjning. Det framgår 
dock inte hur många fler insatser eller vilken typ av insatser som erbjöds under 2021 
jämfört med föregående år. Årsanalysen innehåller även analys av 
budgetavvikelsen, av vilken det framgår att individ- och familjeomsorgens negativa 
budgetavvikelse bland annat beror på ekonomiskt bistånd (-8,5 mkr). I budget för 
ekonomiskt bistånd finns medel för att täcka i snitt 233 hushåll per månad och under 
2021 erhöll i snitt 304 hushåll ekonomiskt bistånd per månad. Det framgår att 38 
hushåll blev självförsörjande under 2021. Försörjningsstödet minskade dock inte 
under år 2021 jämfört med föregående år. 

Årsanalysen och kvalitetsberättelsen redogör även för framtida utmaningar. Det 
konstateras att hushållen behöver aktivt stöd från arbetsmarknadsenheten för att 
nå självförsörjning och att enheten behöver fortsätta samverka med 
Arbetsförmedlingen, Finsam, vuxenutbildningen, kommunala arbetsgivare och 
näringslivet. 

Det finns ingen specifik uppföljning av åtgärdsplanen som ska bidra till en budget i 
balans. Den löpande uppföljningen innehåller dock återrapportering om att individer 
erbjuds fler insatser, vilket var en aktivitet i åtgärdsplanen.  

2018 2019 2020 2021

Arbetslöshet 18-64 år
(kommunen)

6,80% 7% 7,50% 7,40%

Arbetslöshet 18-64 år (riket) 5,80% 5,80% 7,20% 6,70%

Arbetslöshet 16-24 år
(kommunen)

7,10% 6,60% 7,80% 6,70%

Arbetslöshet 16-24 år (riket) 4,60% 4,40% 6% 5,10%
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Av den löpande uppföljningen som nämnden tar del av ingår ingen analys eller någon 
slutsats, det framgår inte heller om det finns behov av ytterligare åtgärder. Enligt 
uppgift pågår ett arbete med att ta fram ett IT-stöd som ska möjliggöra en bättre 
uppföljning. 

3.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att socialnämnden delvis genomför en tillräcklig uppföljning och kontroll 
av verksamheten. Vi noterar att nämnden månadsvis tar del av statistik avseende 
ekonomiskt bistånd och arbetslösheten i kommunen samt uppföljning av mål genom 
kvalitetsberättelse och årsanalys. Uppföljningen kan förbättras genom att omfatta 
en analys och slutsatser samt vilka åtgärder som bör vidtas för att öka 
måluppfyllelsen. Uppföljningen saknar även statistik och analys avseende hur många 
eller hur stor andel deltagare som avslutar till arbete eller till studier, vilket försvårar 
möjligheten att följa och analysera huruvida erbjudna insatser bidrar till deltagares 
självförsörjning. 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 Säkerställa att uppföljningen innehåller analys, slutsats och planerade 
åtgärder utifrån resultatet av måluppföljningen.   
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4. Slutsats 

Vår sammanfattande bedömning är att socialnämndens styrning, uppföljning och 
kontroll avseende arbetsmarknadsinsatser är delvis ändamålsenlig. Vidare bedömer 
vi att insatserna kan bidra till att öka förutsättningarna för individer att etablera sig 
på arbetsmarknaden. Bedömningen grundar sig på att det finns en styrning genom 
mål med indikatorer. Styrningen saknar dock tydlig ambitionsnivå då valda 
indikatorer och aktivitet saknar målnivåer. Detta försvårar även uppföljningen, 
vilken saknar information om vilka slutsatser som dras utifrån arbetet och vilka 
åtgärder som planeras framöver utifrån resultatet. Därtill genomförs inte analyser 
på ett tillförlitligt sätt för att kunna dra slutsatser om åtgärderna bidrar till att 
kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd minskar. 

Revisionsfråga Svar 

 Säkerställer socialnämnden en 
ändamålsenlig styrning av 
verksamheten som arbetar 
med insatser som förberedelse 
till självförsörjning för 
personer i behov av 
försörjningsstöd? 

Delvis. Det finns en styrning genom mål 
med indikatorer. Indikatorerna saknar dock 
målnivåer, vilket är av vikt för att visa 
ambitionsnivå och för att konstatera 
huruvida verksamheten uppnått önskat 
resultat.  

 Erbjuder kommunen 
ändamålsenliga insatser som 
kan påskynda individens 
etablering på 
arbetsmarknaden?  

Delvis. Det finns ett antal insatser till 
individer.  

 Genomförs analyser på ett 
tillförlitligt sätt för att kunna 
dra slutsatser om åtgärderna 
bidrar till att kommunens 
kostnader för ekonomiskt 
bistånd minskar? 

o Bidrog det extra 
tillskottet till att minska 
antalet individer med 
försörjningsstöd? 

Nej. Det saknas statistik och analys 
avseende hur stor andel deltagare som 
avslutar till arbete eller till studier, vilket 
innebär att det inte går att följa och 
analysera huruvida erbjudna insatser 
bidrar till deltagares självförsörjning. 

Det finns ännu ingen analys eller slutsats 
om det extra tillskottet bidrog till att 
minska antalet individer med 
försörjningsstöd. 

 Sker det någon samverkan 
inom den kommunala 
organisationen för att bidra till 
måluppfyllelsen gällande 
resultatmålet ’’I Älmhults 
kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för 
varje år’’? 

Delvis. Det finns en fungerande samverkan 
med utbildningsförvaltningen men saknas 
ett strukturerat arbetssätt med övriga 
förvaltningar för mottagande av personer 
för praktik/arbetsträning.  
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 Genomför socialnämnden en 
tillräcklig uppföljning och 
kontroll av verksamheten?  

Delvis.  Socialnämnden tar del av 
månadsvis statistik avseende ekonomiskt 
bistånd och arbetslöshet i kommunen samt 
uppföljning av mål genom 
kvalitetsberättelse och årsanalys. 
Uppföljningen saknar dock analys och 
slutsatser samt vilka åtgärder som bör 
vidtas för att öka måluppfyllelsen. 

 

Vi rekommenderar socialnämnden att: 

 Säkerställa en tydlig styrning av arbetet med försörjningsstöd med tydliga 
målnivåer. 

 I samråd med övriga nämnder och kommunstyrelsen skapa förutsättningar 
för den kommunala organisationen att ta emot personer för 
praktik/arbetsträning. 

 Tillse att det genomförs en övergripande uppföljning och analys av insatser 
som ska påskynda individens etablering på arbetsmarknaden samt att 
uppföljningen dokumenteras. 

 Säkerställa att uppföljningen innehåller analys, slutsats och planerade 
åtgärder utifrån resultatet av måluppföljningen.   
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5. Källförteckning 

Intervjuade funktioner 

 Socialchef  

 Verksamhetschef för individ- och familjeomsorg samt tillförordnad 
enhetschef för arbetsmarknadsenheten 

 Arbetsmarknadssamordnare  

 Projektledare Återbruket  

Analyserade dokument 

 Verksamhetsplan 2022 socialnämnden  

 Verksamhetsplan 2021 socialnämnden  

 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2021 

 Socialnämndens årsanalys 2021 

 Socialnämndens årsanalys 2020 

 Socialnämndens kvalitetsberättelse 2021 

 Socialförvaltningens kvalitetsberättelse 2020 

 Månadsrapport efter januari 2021 

 Månadsrapport efter februari 2021 

 Månadsrapport efter april 2021 

 Månadsrapport efter maj 2021 

 Månadsrapport efter juli 2021 

 Månadsrapport efter november 2021 

 Månadsrapport efter april 2022 

 Slutrapport för projektet UNGSAM 

 Slutrapport för projektet FramSam  

 Budgetförslag 2021–2023 

 Budgetförslag 2022–2024 

 Rapport arbetsmarknadsenhet, 2020-02-04 

 Motion om inrättande av arbetsmarknadsenhet (S), 2019-07-01 

 Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 2019-09-18 

 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse om motion (S) att inrätta en 
arbetsmarknadsenhet, 2019-09-19 

 Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 2019-10-23 

 Rapport arbetsmarknadsenhet, 2020-01-09 

 Rapport arbetsmarknadsenhet, 2020-01-19 

 Socialnämndens sammanträdesprotokoll, 2021-11-17 

 Åtgärdsplan för en budget i balans för socialförvaltningen 2020–2022 
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6. Revisionskriterium 

6.1. Kommunallagen (2017:725) 

Det är enligt 6 kap. 1 § styrelsens uppgift att leda och samordna förvaltningen av 
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 
gemensamma nämnder. Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 2 §, uppmärksamt följa 
de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.   

Kommunallagens 6 kap 6 § anger att nämnderna inom sitt ansvarsområde ska se till 
att verksamheten bedrivs i enlighet med Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer, 
samt i enlighet med lagar och författningar som gäller för verksamheten. 

6.2. Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd 

Av § 1 framgår att det i varje kommun ska finnas en arbetslöshetsnämnd. Av § 2 
framgår att arbetslöshetsnämnden har till uppgift att vidtaga eller på annat sätt 
främja kommunala åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska 
verkningarna av arbetslöshet. 

6.3. Socialtjänstlagen (2001:453) 

Av socialtjänstlagens 4 kapitel regleras rätten till bistånd. Av 1 § framgår att den 
som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt 
har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för 
sin livsföring i övrigt. 

6.4. Socialnämndens reglemente 

Av socialnämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar för försörjningsstöd 
och ekonomiskt bistånd. Nämnden ansvarar för samverkan kring arbetslöshets- och 
sysselsättningsfrågor i allmänhet och i synnerhet för personer med olika 
funktionsnedsättningar. Nämnden ansvarar även för insatser som förberedelse till 
självförsörjning för personer i behov av försörjningsstöd, arbetsprövning och 
arbetsträning. 

6.5. Kommunala mål 

Älmhults kommun styrs utifrån tre huvudprocesser med tillhörande resultatmål som 
är fastställda av kommunfullmäktige. Utbildnings- och arbetsmarknad utgör en 
huvudprocess med syftet att varje invånare ska bli självförsörjande. 
Huvudprocessen har resultatmålet att i Älmhults kommun ökar andelen 
självförsörjande hushåll för varje år.  


