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Granskningens inriktning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 
granskat stadens arbete med 
arbetsmarknadsåtgärder i syfte att bedöma huruvida 
Västerås stad bedriver ett tydligt och ändamålsenligt 
strategiskt arbete som syftar till att minska tiden i 
arbetslöshet för kommunens invånare.  

Iakttagelser och slutsatser  
Vår sammanfattande bedömning är att den 
strategiska styrningen av arbetsmarknadspolitiken 
kan stärkas men att det på operativ nivå bedrivs ett 
ändamålsenligt arbete utifrån givna förutsättningar. 
Bedömningen görs mot bakgrund av att det för 
arbetsmarknadsområdet varken på nämnd- eller 
kommunnivå finns en tydlig strategisk styrning. 
Verksamheten utgår till viss del från tidigare gällande 
prioriteringsgrunder och har på operativ nivå 
anpassats utifrån förändringarna i den nationella 
reformeringen av arbetsmarknadspolitiken. Det finns 
dock förmildrande omständigheter till att den 
strategiska styrningen till viss del uteblivit. 
Fastställandet av nämndens arbetsmarknadsstrategi 
har behövt invänta reformeringen av den nationella 
arbetsmarknadspolitiken. Dessutom har nämnden 
under denna tid haft god uppsikt över den bedrivna 
verksamheten. 

Nämndens kommande arbetsmarknadsstrategi är ett 
tydligt steg i rätt riktning mot att etablera ramar och 
målbild för arbetsmarknadsinsatserna. Nämnden har 
dock inte mandat att bestämma över stadens övriga 
verksamheter. Enligt vår bedömning bör därför 
nämnden initiera frågan om att upprätta ett 
kommunövergripande arbetsmarknadspolitiskt 
program med mål och ramar för hur arbetet ska 
bedrivas. I samband med upprättandet av ett sådant 
program finns skäl för staden att överväga stärka 
kopplingen mellan det strategiska 
personalförsörjningsarbetet och nyttjandet av 
resursjobb samt feriepraktik. 

Avslutningsvis bör nämnden säkerställa att samtliga 
arbetsmarknadsinsatser ligger inom ramen för den 
kommunala kompetensen. Kommuner har inte någon 
självständig rätt att delta i arbetsmarknadspolitiken 
utan deltagandet är betingat att Arbetsförmedlingen 
godkänner sådan medverkan. Västerås stad har i 
nuläget ingen generell överenskommelse med 
Arbetsförmedlingen, vilket enligt vår bedömning 
innebär en av nämndens arbetsmarknadsinsatser 
riskerar att ligga utanför ramen för vad staden har 
mandat att göra. 

Rekommendationer 
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi 
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att:   

► Säkerställ en strategisk styrning av 
arbetsmarknadspolitiken på nämndnivå.  

► Tillsammans med kommunstyrelsen initiera 
frågan om att upprätta ett stadsövergripande 
arbetsmarknadspolitiskt program. 

► Tillsammans med kommunstyrelsen initiera 
frågan om att integrera det strategiska 
personalförsörjningsarbetet med nyttjandet 
av resursjobb och feriepraktik.  

► Säkerställ att samtliga 
arbetsmarknadsinsatser ligger inom ramen 
för den kommunalrättsliga kompetensen.  

 

Revisionen har överlämnat revisionsrapporten till 
kommunfullmäktige. Rapporten är publicerad på stadens 
hemsida www.vasteras.se  
För ytterligare information, kontakta revisionens ordförande 
Asta Matikainen Lecklin tfn: 076-896 43 86 eller 

kontaktrevisor Elisabeth Löf tfn: 070-536 31 72. 
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