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Granskning av Arbets- och företagsnämndens aktivitetsansvar  

Nacka kommun har enligt lag ett aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar under 20 år som varken studerar 

eller har ett arbete. Närmast ansvarig nämnd är Arbets- och företagsnämnden (AFN). Vi revisorer har 

på olika sätt sökt skapa oss en bild av hur AFN fullgör uppdraget och om det sker tillfredsställande. Bl a 

har vi ställt frågor till nämnden och fått svar som gett oss anledning att med hjälp av EY göra en 

fördjupad granskning. 

Granskarens sammanfattande bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att det kommunala 

aktivitetsansvaret bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Det finns en handlingsplan, dock inte beslutad av 

nämnden. I huvudsak svarar den mot Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2015:62). Nämnden har ett 

antal utmaningar kopplade till styrning och uppföljning för att i tillräcklig utsträckning nå och motivera 

målgruppen till studier liksom att utforma en ändamålsenlig uppföljning och utvärdering av 

verksamheten. 

Granskningen visar enligt kommunens statusrapport 2019 för aktivitetsansvaret att 90 procent av 

ungdomarna, som under årets första åtta månader hade avslutat en insats eller enbart fått 

studievägledning, börjat studera eller arbeta. Detta är nära nämndens mål. Däremot visar Skolverkets 

jämförbara uppföljning enligt granskaren en betydligt lägre andel ungdomar som börjat studera eller 

arbeta, 35 resp 37 procent. Det är av avgörande betydelse för styrningen av verksamheten att 

uppföljningen är relevant och rättvisande. Nämndens resultatuppföljning av aktivitetsansvaret har enligt 

granskarens bedömning fokus på sysselsättning i sig och inte på vad insatserna leder till i förhållande 

till ändamålet med aktivitetsansvaret, nämligen att i första hand motivera till att påbörja eller återuppta 

studier. 

De stora skillnaderna mellan Skolverkets uppgifter och verksamhetens egna, liksom orsaken till 

skillnaderna, bör utredas vidare. 

Enligt vår bedömning måste fokus i uppföljningen vara i vilken grad insatserna leder till att studier på 

gymnasienivå återupptas eller påbörjas, allt enligt Skollagen. 

 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi Arbets- och företagsnämnden att: 

 Besluta om handlingsplan för aktivitetsansvaret. 

 Fastställ mål i linje med det kommunala aktivitetsansvarets syfte. 

 Korta ned tiden för att komma i kontakt med ungdomar som ingår i aktivitetsansvaret. 

 Säkerställ att de ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret kan nås och erbjudas lämpliga 

åtgärder som kan motivera till studier. 

 Definiera i en rutin hur individuell planering ska genomföras. 

 Utforma en relevant uppföljning aktivitetsansvaret och utvärdering av insatserna. 

 Utveckla förutsättningar för samverkan. Tillse att tydliga rutiner för samverkan tas fram. Verka 

för att alla relevanta samverkansparter är involverade i framtagandet av rutinerna.  

 Utvärdera arbetet med feriearbeten. 

 Besluta om mål och strategi för nämndens uppgifter som syftar till att öka efterfrågan på 

arbetskraft.  

 
Vi önskar svar på rekommendationerna från Arbets- och företagsnämnden senast 2020-03-27. 
 


