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Stadens arbetsmarknadsinsatser
(rapport 2020:1)
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av om stadens
styrning och uppföljning av arbetsmarknadsinsatser bidrar till
fullmäktiges mål om egen försörjning. Utöver kommunstyrelsen
och arbetsmarknadsnämnden, där stadens jobbtorg återfinns, har
stadsdelsnämnderna Farsta, Spånga-Tensta och Skärholmen ingått i
granskningen.
Bedömning
Staden genomför ett omfattande arbete för att stödja individer till
arbete. Revisionens samlade bedömning är att stadens styrning av
arbetsmarknadsåtgärder bidrar till fullmäktiges mål om egen
försörjning. Det finns dock behov av att på strategisk nivå
tydliggöra omfattningen av insatser, ansvarsfördelning inom staden
och vilka typer av insatser som ska tillhandahållas relativt
Arbetsförmedlingen. Även uppföljningen av insatsernas effekter
behöver utvecklas.
Bedömningen grundar sig främst på följande:
 Insatser erbjuds i enlighet med vad fullmäktige angett samt till de
grupper som ska prioriteras.
 Genom jobbtorgs arbete skapas förutsättningar för likvärdiga
insatser inom staden. Utbudet av förberedande insatser vid
stadsdelsnämnderna varierar dock på ett sätt som inte enbart
motiveras av lokala förutsättningar.
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 Målgruppen för stadens och Arbetsförmedlingens insatser
sammanfaller i stora delar. Insatserna är även av samma karaktär.
En tydlig gränsdragning mellan parterna är viktigt för att minska
risken för ineffektivitet och/eller en övervältring av kostnader på
staden.
 Arbetsmarknadsnämndens rapportering av
arbetsmarknadsinsatser behöver utvecklas med analyser av om
utförda insatser ger önskvärd effekt.
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 Det finns en risk att det saknas insatser för personer som är
långtidsarbetslösa och/eller har komplex problematik samt att de
förflyttas mellan stadens aktörer, regionen och
Arbetsförmedlingen under en längre tid utan att komma närmre
arbete.
Rekommendationer
Kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden bör tydliggöra:
 omfattningen av och innehållet i stadens insatser utifrån
stadens ambitionsnivå och förändringar inom
Arbetsförmedlingens ansvarsområde
 stadsdelsnämndernas uppdrag att erbjuda arbetsförberedande
insatser inför inträde på arbetsmarknaden för att garantera
likställighetsprincipen
 vad uppföljning och redovisning av stadens
arbetsmarknadsinsatser ska innehålla för att synliggöra de
olika insatsernas effekter
 omfattningen av arbetstränande insatser för personer med
komplex problematik eller långtidsarbetslöshet, inklusive
Finsams roll i det samlade utbudet
Revisorerna i revisorsgrupp 1 beslutade 2020-01-28 att överlämna
rapporten till kommunstyrelsen och arbetsmarknadsnämnden.
Yttrandet har begärts in till revisorsgrupp 1 senast den 30 april
2020. Rapporten överlämnas också till stadsdelsnämnderna Farsta,
Skärholmen och Spånga-Tensta för kännedom och möjlighet till
yttrande.
Frågor om rapporten besvaras av:
Förtroendevald revisor Eva Aronsson, 073-809 06 18
Förtroendevald revisor Gun Risberg, 070-757 76 85
Förtroendevald revisor Stefan Sjölander, 070-527 25 86
Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, 08-508 29 465
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