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Justerat protokoll har tillkännagivits genom anslag. 
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Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad 
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Socialnämnden 22 mars 2023 

SN § 30 Dnr SN 000022/2023- 750 

Granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser 

Beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta: 

Godkänna svaret avseende granskning samt rekommendationer. 

Beskrivning av ärendet 

Protokoll 

De förtroendevalda revisorerna i Båstads kommun har gett EY i uppdrag att 
genomföra en granskning av kommunens arbetsmarknadsinsatser. Deras 
sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut har bedrivit 
ett ändamålsenligt arbete med att öka förutsättningarna för en hög 
sysselsättning på arbetsmarknaden. Bedömningen grundar sig på att det 
saknas målnivåer och indikatorer för de politiska målen på nämndsnivå. 
Revisionen anser också att det är en brist att det inte genomförs en 
systematisk analys av insatser och att kommunstyrelsen inte i någon större 
utsträckning följer arbetet under året. 

Revisionen konstaterar att kommunens insatser till viss del leder till att 
deltagarna går vidare till arbete eller studier, men att uppföljningen är 
otillräcklig och därmed bidrar till otydlighet kring vilken effekt verksamhetens 
arbete får på individ- och verksamhetsnivå. 

Revisionen anser att socialnämnden som ny ansvarig nämnd för 
verksamheten, bör ta del av information löpande för att ha möjlighet att kunna 
utvärdera om verksamhetens aktiviteter ger förväntat resultat. Eftersom 
arbetsmarknadsinsatser inte är lagstyrda är det helt nämndens ansvar att 
säkerställa att den verksamhet som bedrivs ger bäst resultat i förhållande till 
de resurser som satsas. 

Underlag till beslut 
Tjänsteskrivelse från socialchef Lena Täringskog 2023-03-02, med tillhörande 
bilaga. 

Förvaltningens förslag 
Föreslå kommunstyrelsen godkänna svaret avseende granskning samt 
rekommendationer. 

Behandling av yrkanden 
Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 


