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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trollhättans Stad genomfört en
uppföljande granskning av de fördjupade granskningar som genomfördes 2018. Vad gäller
granskning av styrning av integrationsarbetet har en utökad uppföljning genomförts.
Tilläggsfrågor avseende styrning av integrationsarbetet har ställts till kommunstyrelsens
förvaltning.
Granskningen visar att åtgärder i många fall har vidtagits med bäring på de rekommendationer
som lämnades i de fördjupade granskningarna 2018. Totalt 12 rekommendationer bedöms
dock kvarstå. Två av dessa rekommendationer bedöms till viss del vara beaktade. Därtill
lämnas en rekommendation till kommunstyrelsen utifrån den utökade uppföljningen av
integrationsarbetet. Samtliga rekommendationer återfinns i kapitel nio.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Trollhättans Stad genomfört en uppföljande
granskning av samtliga fördjupade granskningar som genomfördes under 20181. Två
granskningar som genomfördes under verksamhetsåret 2017 har också följts upp. Den
uppföljande granskningen är en del av kommunrevisionens grundläggande granskning.
Följande fördjupade granskningar har följts upp:
 Granskning av omsorgsnämndens verksamhets- och ekonomistyrning (november
2018)


Granskning av resursfördelning Trollhättans kommun (juni 2018)



Granskning av utbildningsnämndens kontroll och tillsyn av externa utförare (oktober
2018)



Granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv2 (januari 2018)



Granskning av chefers förutsättningar inom den kommunala organisationen1 (mars
2018)



Granskning av utbildningsnämndens verksamhets- och ekonomistyrning (november
2018)



Granskning av integrationsarbetet (oktober 2018)

Utökad uppföljning, granskning av integrationsarbetet
Revisionen har beslutat att genomföra en utökad uppföljning av den granskning av styrning av
integrationsarbetet som genomfördes i oktober 2018. Detta innebär att granskningens
slutsatser kommer att följas upp, samt att ytterligare frågor kommer att ställas enligt nedan:
o Hur sker styrning av integrationsarbetet i kommunen idag, när de horisontella
principerna inte finns kvar inom ramen för den nya styrmodellen?
o Hur har integrationsarbetet förändrats givet förändringar inom Arbetsförmedlingen?
o Vad visar den samlade uppföljningen av den sociala hållbarhetsstrategin?
I de sju granskningar som följs upp lämnades sammanlagt 26 rekommendationer fördelade på
tre nämnder.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den uppföljande granskningen är att följa upp om kommunstyrelsen och
nämnderna hanterat de rekommendationer som lämnades i de granskningar som revisionen
genomförde under 2018 och 2017.
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Den granskning av cybersecurity som genomfördes under 2018 inkluderas inte i uppföljningen.
Granskningarna avsåg verksamhetsåret 2017. Dessa följdes inte upp 2019 och har därför följts upp i
samband med uppföljningen av 2018 års fördjupade granskningar istället.
2
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1.3. Metod
Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier och skriftliga frågor. De skriftliga
frågorna har ställts till berörd förvaltning utifrån de rekommendationer som lämnades i
respektive granskningsrapport samt utifrån nämndens svar på granskningsrapporten. Där inte
annat anges så baseras iakttagelser i uppföljningen på svaren på de skriftliga frågor som
skickats till respektive förvaltning inom ramen för granskningen under våren 2020. Intervjuoch dokumentförteckning framgår av källförteckning i bilaga 1. Samtliga berörda förvaltningar
har givits tillfälle att sakfelsgranska revisionsrapporten.
1.4. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Granskningen avgränsas till att avse uppföljning av de rekommendationer som lämnades i
respektive fördjupad granskning. Vad gäller granskning av integrationsarbetet avgränsas
granskningen till att avse de rekommendationer som lämnades i granskningen samt till de
utökade frågeställningar som anges i 1.1.
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2. Granskning av chefers förutsättningar inom den kommunala
organisationen
Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen, omsorgsnämnden och
utbildningsnämnden säkerställt tillräckliga förutsättningar för chefer att utöva ledarskap.
Granskningen avsåg kommunstyrelsen. Därtill gjordes fördjupad granskning inom
omsorgsnämnden och utbildningsnämnden. Den fördjupade granskningen avgränsades till att
avse första linjens chefer.
Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen och berörda nämnder delvis
säkerställt att det fanns ändamålsenliga förutsättningar för chefer att utöva ledarskap. Det
bedömdes finnas utvecklingsområden främst kopplat till definitionen av vilka förutsättningar
som ska gälla för chefer och chefsuppdragets innehåll. Därtill bedömdes en mer strukturerad
uppföljning vara nödvändig för att ge styrelse och nämnder en tillräcklig bild av utvecklingen
av chefers förutsättningar.
Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer som avsåg
kommunstyrelsen:


Kommunstyrelsen bör tydliggöra den politiska styrningen av ledarskap genom att
fastställa mål för Den Goda Arbetsplatsen med bäring på ledarskap som ligger till grund
för personalpolitiska prioriteringar för ledarskapet i organisationen.
 Kommunstyrelsen bör se över hur den politiska styrningen av chefernas uppdrag
definieras och kommuniceras. I samband med detta bör styrelsen överväga att
analysera behovet av en gemensam ledarplattform för stadens chefer. Detta i syfte att
öka likvärdiga förutsättningar att vara chef i Trollhättans stad.
 Kommunstyrelsen och nämnder bör följa upp hur ledningssystemet fungerar utifrån ett
”första linjen chefs”-perspektiv för att säkerställa möjligheten att planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten utifrån angivna direktiv.
 Kommunstyrelsen bör analysera stödfunktioner och stärka styrningen för det
verksamhetsnära stödet till chefer.
I sitt svar på revisionsrapporten (2018-10-24) uppgav kommunstyrelsen:


Att styrning och prioritering av ledarskapet genomförs på ett tillfredsställande sätt i
kommunen, men att den politiska styrningen genom tydliga mål skulle övervägas inför
framtagande av ny flerårsplan inför 2020.
 Att den dåvarande ledningspolicyn skulle revideras i samband med det pågående
varumärkesarbetet.
 Att det fanns behov av ett tydligt beslut om ett tak för antal anställda per chef. Detta för
att skapa likvärdiga förutsättningar för att vara chef i stadens verksamheter.
 Att den splittrade och delvis kritiska bilden av stadens styrmodell och ledningssystem
skulle förändras genom införandet av nya ledningssystem och en revidering av stadens
styrmodell.
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Att kommunstyrelsen inte behöver vidta ytterligare åtgärder för att stärka styrningen av
stödfunktioner. Mål med tillhörande indikatorer bedömdes beskriva kommunstyrelsens
förvaltningens uppdrag tydligt. I svaret uppges att behov av att ytterligare stärka
förvaltningens stödfunktioner har identifierats och att åtgärder har vidtagits eller
planeras att vidtas.

2.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder
Vad gäller den politiska styrningen innehåller Mål- och resursplan 2020–2023 mål som handlar
om att öka chefernas förutsättningar för ett tydligt och nära ledarskap3. Till målet finns
indikatorer och nyckeltal för att kunna följa utvecklingen. Indikatorer avser bland annat att
andel chefer med mer än 35 medarbetare ska minska och hållbart medarbetarengagemang –
ledarskap4 ska öka. Vidare finns aktiviteter kopplat till målet5.
Behovet av en ledarplattform har analyserats genom dialog med stadsledningsgruppen samt
genom behovsdialoger med samtliga förvaltningsledningar under våren 2020.
Ledarplattformen ska visa vilka kompetenskrav som ställs på chefer i stadens organisation.
Plattformen ska också visa på hur staden kan verka för att utveckla ledare inom
organisationen. Stadens ledningspolicy har ännu inte reviderats, utan detta ska göras i
samband med att en ny ledarplattform tas fram.
I styrelsens svar på granskningsrapporten i oktober 2018 uppgavs att den splittrade och delvis
kritiska bilden av stadens styrmodell och ledningssystem skulle komma att förändras genom
införandet av nytt ledningssystem och styrmodell. Uppföljning av hur chefer upplever
ledningssystemet efter införandet av den nya styrmodellen har ännu inte genomförts.
Vad gäller rekommendationen om att analysera stödfunktioner och stärka styrningen för det
verksamhetsnära stödet har övergripande översyn av stödfunktioner inte genomförts. Däremot
uppges att olika insatser har gjorts inom de olika förvaltningarna för att underlätta för chefer
att frigöra tid6. Vissa åtgärder har vidtagits för att stärka förvaltningens stödfunktioner.
Kommunens HR-funktion har tagit fram ett nytt arbetssätt som ska motsvara de behov och
omställningar som avdelningen ställs inför. Arbetssättet implementeras under hösten 2020.
HR ska kunna stödja förvaltningarnas arbete tydligare inom HR-relaterade frågor.
Kommunikationsavdelningen har tagit fram styrdokument som tydliggör för verksamheterna
vad som ska kommuniceras och på vilket sätt det ska ske. IT-avdelningen har tillsammans
med förvaltningschefer inventerat aktuella frågor och framtida behov inom området.

3

Kommunstyrelsen rekommenderades att fastställa mål för Den goda arbetsplatsen. Vid tidpunkten för
den fördjupade granskningen var detta ett övergripande begrepp som användes inom stadens
verksamheter. Detta begrepp framgår inte av Mål- och resursplan 2020.
4 Till indikatorn hållbart medarbetarengagemang finns nyckeltal som avser sjukfrånvaro, andelen
medarbetare som genomfört kompetensutveckling samt genomsnittlig sysselsättningsgrad.
5 Aktiviteterna utgörs exempelvis av att ta fram en ledarplattform, arbeta med ledarutveckling på flera
nivåer samt att förbättra de så kallade onboardingprocesserna.
6 Exempelvis har rekryteringspartners införts inom omsorgsförvaltningen för att avlasta chefer i arbetet
med att rekrytera nya medarbetare. Inom utbildningsförvaltningen har ett förbättrat stöd för
ekonomiuppföljning initierats för att underlätta för chefer.
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2.2. Vår bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del beaktat de rekommendationer som lämnades i
granskningen. Rekommendationerna som avser tydliggörande av styrning och översyn av
behov av ledarplattform bedöms vara åtgärdade. Vi bedömer att rekommendationen om att
analysera stödfunktioner och stärka styrningen för det verksamhetsnära stödet till viss del har
åtgärdats. Övergripande översyn har inte genomförts, men åtgärder har vidtagits i syfte att
stärka stödet till chefer i organisationen.
Följande rekommendation bedöms inte vara åtgärdad:


Kommunstyrelsen och nämnder bör följa upp hur ledningssystemet fungerar utifrån ett
”första linjen chefs” perspektiv för att säkerställa möjligheten att planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten utifrån angivna direktiv.

Rekommendationen anses inte vara åtgärdad då ingen uppföljning av ledningssystemet har
gjorts.
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3. Granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv
Syftet med granskningen var att undersöka om kommunstyrelsen säkerställt att stadens
jämställdhetsarbete bedrivs i enlighet med diskrimineringslagen7.
Inom ramen för granskningen bedömdes det finnas vissa brister vad gäller dokumentation av
aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen. Den sammanfattande bedömningen var dock att
kommunstyrelsen i stort bedrev ett ändamålsenligt jämställdhetsarbete, i enlighet med
diskrimineringslagen och fastställda styrdokument.
Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer som avsåg kommunstyrelsen:












Säkerställa att det nya systematiska arbetssättet enligt Jämställdhets- och
mångfaldsplanen 2017 implementeras fullt ut i kommunkoncernen. Planens
dialogmaterial bör läggas som en bilaga till planen och referensen till den tidigare
Jämställdhetslagen i planen behöver justeras.
I samverkan med de andra nämnderna tydliggöra ordningen och samspelet mellan;
nämndernas systematiska arbetsmiljöarbete, aktiviteterna i den stadsgemensamma
handlingsplanen för horisontella perspektiv samt prioriterade aktiviteter i den nya
Jämställdhets- och mångfaldsplanen 2017.
Fortsätta och utöka arbetet med utbildning inom jämställdhet och mångfald samt med
det förebyggande arbetet mot sjukfrånvaro i hela staden.
Se över samverkansavtalet som grund till att säkerställa dess aktualitet.
I enlighet med den nya Jämställdhets- och mångfaldsplanen 2017 säkerställa en
tydligare samordning och styrning av lönekartläggningsprocessen inom staden, så att
samtliga nämnder får det stöd de önskar. Lönekartläggningens olika moment behöver
dokumenteras i en rutinbeskrivning.
Säkerställa att manualen för mål- och utvecklingssamtal justeras så att den skapar
bättre förutsättningar för uppföljning av den nya Jämställdhets- och mångfaldsplanen
2017.
Tillse att dokumentationen av jämställdhets- och mångfaldsarbetet fullt ut följer
direktiven om dokumentation i Diskrimineringslagen, då följande delar i dag inte finns
dokumenterade:
o Kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de
lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och
senast inom tre år,
o Redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har
genomförts,
o Redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgörs.

I sitt svar på revisionsrapporten (2018-05-09) uppgav kommunstyrelsen:

7

Granskningen omfattade inte bedömning av systematiken i stadens jämställdhetsarbete. Detta då en
ny jämställdhets- och mångfaldsplan med tillhörande arbetssätt beslutades kort inpå det att
granskningen inleddes.
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Att i syfte att implementera det nya arbetssättet hade ett dialogmaterial tagits fram som
alla chefer har i uppdrag att samverka kring på sina respektive arbetsplatser.
Att i information och utbildning som ges till chefer framhålls att det systematiska
arbetsmiljöarbetet ska ha ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Även
medarbetarenkäten uppgavs innehålla frågor som rör jämställdhet och mångfald.
Att information och utbildning kopplat till jämställdhet och mångfald avsågs att
genomföras i större omfattning än tidigare i enlighet med årshjul i Jämställdhets- och
mångfaldsplanen. Under 2018 togs en plan fram för att ytterligare förstärka det
främjande och förebyggande arbetet mot sjukfrånvaro.
Att samverkansavtalet med SKR och de centrala fackliga organisationerna reviderades
inför 2018. Med anledning av det tillsattes en partssammansatt grupp med syfte att
revidera det lokala samverkansavtalet under 2018.
Att under 2018 pågick ett arbete med lönekartläggning i hela staden. En
rutinbeskrivning för lönekartläggningen uppgavs finnas framtagen av personalkontoret.
Att manualer för utvecklingssamtal skulle revideras under 2018. I revideringen skulle
kopplingen till den nya jämställdhets- och mångfaldsplanen beaktas.

3.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder
Granskningen visar att beslut har fattats om att utbilda stadens chefer i så kallade aktiva
åtgärder8. Som en följd av ekonomiska restriktioner har utbildningen inte genomförts 2018 eller
2019. På grund av pandemin Covid-19 har utbildningen inte heller genomförts under 2020.
Arbete med att identifiera utvecklingsområden inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor
uppges ske i samverkan med fackliga organisationer på en stadsövergripande nivå. Enligt
uppgift har det systematiska arbetssättet i Jämställdhets- och mångfaldsplanen
implementerats i samtliga av stadens förvaltningar, men inte i bolagskoncernen9.
Vad gäller tydliggörande av samspelet mellan Jämställdhets- och mångfaldsplanen och det
systematiska arbetsmiljöarbetet uppges att det finns vissa kopplingar mellan dessa. Detta
gäller framförallt den självskattningsenkät som varje chef årligen besvarar tillsammans med
skyddsombudet10. Samspelet mellan det systematiska arbetsmiljöarbetet och jämställdhetsoch mångfaldsarbetet uppges dock kunna tydliggöras ytterligare.
I syfte att teckna ett nytt samverkansavtal har arbete pågått under 2018 och 2019. Parterna
nådde inte enighet avseende avtalets innehåll. Nytt samverkansavtal har inte tecknats, varpå
det tidigare samverkansavtalet alltjämt gäller.
Lönekartläggningsprocessen har dokumenterats i ett årshjul. Vidare har ett nytt systemverktyg
för lönekartläggning upphandlats under 2018. Fokus i upphandlingen uppges ha varit att
systemet skulle möta de krav som ställs i diskrimineringslagen. Lönekartläggningsarbetet
inleds med en arbetsvärdering av samtliga yrken i staden varefter dessa sammanförs i

8

Enligt Diskrimineringslagen ansvarar arbetsgivaren för att motverka diskriminering och verka för lika
rättigheter och möjligheter i verksamheten. Detta kallas för aktiva åtgärder.
9 I sitt svar på granskningsrapporten uppgavs att kommunstyrelsen inte har beslutanderätt över
jämställdhetsarbetet i de helägda bolagen i kommunkoncernen.
10 I enkäten ställs frågor kopplat till kränkande särbehandling och rutinen för anmälan av
arbetshändelser och arbetsskador.
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jämförbara grupper. Därefter viktas samtliga grupper i förhållande till varandra utifrån
fastställda kriterier. Slutligen analyseras resultaten och eventuella beslut fattas i
personalutskottet under hösten.
Vad gäller tydliggörande av manualen för mål- och utvecklingssamtal framgår att det i den mall
för utvecklingssamtal som togs fram under 2018 finns avsnitt kring hälsa och våldsutsatthet i
nära relationer. I övrigt uppges det inte finnas någon koppling till jämställdhets- och
mångfaldsplanen i mallen för utvecklingssamtal.
Vad gäller rekommendationen att tillse dokumentation av jämställdhets- och mångfaldsarbetet
uppges att risker och upplevelser av diskriminering undersöks i stadens medarbetarenkät11.
Analys av orsaker till identifierade risker görs av personalavdelningen i samverkan med
fackliga representanter. I stadens Jämställdhets- och mångfaldsplan finns aktiva åtgärder
dokumenterade för perioderna 2016-2018 samt 2018-2020.
En lönekartläggning genomfördes 2018/2019. Av kartläggningen framgår löneskillnader inom
samt mellan grupper som arbetsgivaren inte kan förklara utifrån sakliga skäl. I underlaget
framgår en beräkning av kostnaden för att reglera löneskillnaden inom en treårsperiod. Enligt
uppgift har personalutskottet beslutat att löneskillnader inom grupper ska hanteras inom ramen
för den egna förvaltningens löneöversyn. Arbetsgivaren bevakar att detta skett inom tre år.
Skillnader mellan grupper avses inte hanteras under det första året. Staden har initierat en ny
modell för lönesättning. Arbetsgivaren tror att enskilda chefer kommer att beakta de skillnader
som identifierats i lönekartläggningen när ny lön sätts. Det saknas därmed en beslutad och
dokumenterad tidsplanering för när identifierade löneskillnader ska åtgärdas.
3.2. Vår bedömning
Vår bedömning är att kommunstyrelsen till viss del har beaktat de rekommendationer som
lämnades i granskningen. Rekommendationen om att implementera det nya arbetssättet i
kommunkoncernen samt lägga Jämställdhets- och mångfaldsplanens dialogmaterial som
bilaga till planen bedöms vara åtgärdad12. Även rekommendationen om att tydliggöra
samordning och styrning av lönekartläggningsprocessen bedömer vi har åtgärdats.
Vad gäller rekommendationen att tydliggöra dokumentation av jämställdhets- och
mångfaldsarbetet bedömer vi att de delar av rekommendationen som avser redovisning och
utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts. Redogörelse för hur
samverkansskyldigheten fullgörs har också åtgärdats. Det saknas dock fortsatt en beslutad
och dokumenterad tidsplan för när löneskillnader ska justeras. Den delen av
rekommendationen bedöms inte vara åtgärdad och kvarstår därmed.
Följande rekommendationer bedöms inte ha åtgärdats:

11

I enkäten finns bl.a. frågor om huruvida det förekommit diskriminering, kränkande särbehandling eller
sexuella trakasserier på arbetsplatsen och huruvida den svarande medarbetaren utsatts för något av
ovanstående.
12 Vi noterar att arbetssättet inte implementerats i bolagskoncernen, såsom föreslaget i
rekommendationen. Kommunstyrelsen uppgav i sitt svar på granskningsrapporten att styrelsen inte har
beslutanderätt över bolagen i dessa frågor. Vi anser därför att rekommendationen har hanterats i den
utsträckning som är möjlig.
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I samverkan med de andra nämnderna tydliggöra ordningen och samspelet mellan;
nämndernas Systematiska arbetsmiljöarbete, aktiviteterna i den Stadsgemensamma
handlingsplanen för horisontella perspektiv samt prioriterade aktiviteter i den nya
Jämställdhets- och mångfaldsplanen 2017.

Granskningen visar att samspelet mellan styrdokumenten fortsatt kan förtydligas.


Fortsätta och utöka arbetet med utbildning inom jämställdhet- och mångfald samt med
det förebyggande arbetet mot sjukfrånvaro i hela staden.

Av granskningen framgår att utbildning inte har genomförts under åren 2018, 2019 eller till och
med juni 2020.


Se över samverkansavtalet som grund till att säkerställa dess aktualitet.

Granskningen visar att något samverkansavtal ännu inte har tecknats.


Säkerställa att manualen för mål- och utvecklingssamtal justeras så att den skapar
bättre förutsättningar för uppföljning av den nya Jämställdhets- och mångfaldsplanen
2017.

På det stora hela saknas fortsatt en koppling mellan Jämställdhets- och mångfaldsplanen och
mallen för utvecklingssamtal.


Tillse att dokumentationen av jämställdhets- och mångfaldsarbetet fullt ut följer
direktiven om dokumentation i Diskrimineringslagen, då följande delar i dag inte finns
dokumenterade:
o Kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de
lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och
senast inom tre år.

Granskningen visar att det saknas en beslutad och dokumenterad tidsplan för när identifierade
löneskillnader ska åtgärdas.
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4. Granskning av styrning av integrationsarbetet
Syftet med granskningen var att bedöma om ansvariga nämnder säkerställt ett ändamålsenligt
integrationsarbete. Granskningen avsåg kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och
socialnämnden.
Granskningen visade att det saknades en samlad uppföljning av den sociala
hållbarhetsstrategin. Vidare bedömdes det finnas vissa oklarheter kring ansvarsfördelning
mellan gruppen för social hållbarhet och utskottet för social hållbarhet.
Den samlade bedömningen var att kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och
socialnämnden till stor del säkerställt ett ändamålsenligt integrationsarbete.
Rekommendationer lämnades till både kommunstyrelsen och arbetsmarknads- och
socialnämnden. Rekommendationerna bedömdes dock främst vara kopplade till
kommunstyrelsens arbete. Rekommendationerna följs därav enbart upp hos
kommunstyrelsens förvaltning.
En utökad uppföljning genomförs av granskning av styrning av integrationsarbetet. De utökade
frågorna har ställts genom skriftliga frågor till kommunstyrelsens förvaltning.
Utifrån granskningen gavs följande rekommendationer som avsåg kommunstyrelsen:


Tydliggöra mandat och ansvarsfördelning mellan utskottet för social hållbarhet och
gruppen för social hållbarhet för att motverka dubbelarbete och risken att frågor faller
mellan stolarna.
 Säkerställa en samlad uppföljning av den sociala hållbarhetsstrategin för att möjliggöra
analys och utvärdering av strategin, samt en kvalitativ revidering.
I sitt svar på revisionsrapporten (2019-02-20) uppgav kommunstyrelsen:


Att i syfte att tydliggöra ansvarsfördelning mellan utskottet för social hållbarhet och
sociala hållbarhetsgruppen avsågs en punkt med ”utskottsinformation” införas som
stående punkt på dagordningen för den sociala hållbarhetsgruppen. Vidare uppgavs
det vara en möjlighet att utskottets handlingar skulle skickas till sociala
hållbarhetsgruppen för kännedom. Den frågan avsågs att lyftas i samråd med sociala
hållarhetsgruppen.
 Att vad gäller uppföljning av den sociala hållbarhetsstrategin så sker uppföljning av
integrationsarbetet främst genom uppföljning av ordinarie verksamhetsmål. Vidare
uppgavs att kommunstyrelsens förvaltning avsåg att se över på vilket sätt en samlad
uppföljning kunde ske utifrån den ordinarie, nämndspecifika uppföljningen. Slutligen
uppgavs att strategin skulle följas upp i slutet av 2019.
4.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder
Frågan om mandat och ansvarsfördelning i integrationsarbetet uppges ha hanterats på politisk
nivå av Utskottet för social hållbarhet och på tjänstepersonnivå i Sociala hållbarhetsgruppen.
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Ingen utav dessa har sett behov av att förtydliga mandat eller ansvar, utan ansett att
rollfördelningen var tydlig.
Någon uppföljning av den sociala hållbarhetsstrategin uppges inte ha sammanställts under
2019. Sammanställningen förväntas istället vara klar under september 2020. Stadens nya
styrmodell uppges möjliggöra en mer samlad uppföljning av arbete som pågår i olika delar av
organisationen, såsom aspekter av social hållbarhet.
4.2. Utökad uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder
Den utökade uppföljningen av granskning av integrationsarbetet syftar till att besvara följande
frågeställningar:
o

Hur sker styrning av integrationsarbetet i kommunen idag när de horisontella
principerna inte finns kvar inom ramen för den nya styrmodellen?

o

Hur har integrationsarbetet förändrats givet förändringar inom Arbetsförmedlingen?

o

Vad visar den samlade uppföljningen av den sociala hållbarhetsstrategin?

4.2.1. Styrning, analys och uppföljning
Trollhättans Stad arbetar med grund i perspektivet social hållbarhet. Detta återspeglas i
kommunfullmäktiges fokusområde, enligt bild nedan. Inom ramen för detta övergripande
begrepp ryms bland andra perspektiven integration, inkludering, jämställdhet, folkhälsa och
trygghet.

Kommunfullmäktiges fokusområde 2020-2023: Ett hållbart växande Trollhättan
•Ett Trollhättan där vi tillsammans tar ansvar för både staden och dess invånares
likvärdiga förutsättningar till positiv utveckling.
•Ett Trollhättan som har ett långsiktigt helhetsperspektiv utifrån aspekterna social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Fokusområdets prioriterade mål 2020–2023
•Ökad jämlikhet och trygghet med särskilt fokus på barn, unga och äldre
•Öka hastigheten mot ett klimatsmart Trollhättan
•Utveckla och stärka den lokala kraften
Figur 1: Kommunfullmäktiges fokusområde samt prioriterade mål, 2020 – 2023.

I nämndernas verksamhetsplaner för 2020 finns mål kopplade till fokusområdet social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet, men målen avser inte specifikt integration.
Enligt Strategi för Social hållbarhet 2016–2020 ska en stadsgemensam handlingsplan tas fram
för att säkerställa genomförande av de horisontella perspektiven. De horisontella perspektiven
har tagits bort i Mål- och resursplan 2020. Av granskningen framgår inte på vilket sätt dessa
har ersatts. Kommunstyrelsens förvaltning uppger att en strategi för stadens hållbarhetsarbete
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med utgångspunkt i Agenda 2030 avses formuleras, där social hållbarhet kommer att utgöra
ett perspektiv.
Vad gäller konkretisering av integrationsarbetet så sker detta i respektive förvaltnings
verksamhetsplan, där aktiviteter kopplas till nämndens tilldelade mål. I nämndernas
verksamhetsplaner avseende 2020 sker nedbrytning av kommunfullmäktiges fokusområde
och dess prioriterade mål. Hur nämnderna har konkretiserat fokusområdet varierar. I
nämndernas verksamhetsplaner finns kopplingar till social hållbarhet, men inget avser specifikt
integration. Aktiviteter uppges till viss del ske i samverkan med kommunstyrelsens förvaltning
där planering och gemensamt arbete genomförs i Sociala hållbarhetsgruppen13.
Analys av utmaningar och möjligheter avseende stadens integrationsarbete uppges ske i
Utskottet för social hållbarhet, Sociala hållbarhetsgruppen, Folkhälsorådet och Kronogårdens
samverkansgrupp.
Därtill
genomför
kommunstyrelsens
förvaltning
kontinuerliga
omvärldsbevakningar. De större analyser som genomförs dokumenteras. Att samla in
information för omvärldsbevakning beskrivs dock i regel vara ett förberedande arbete som inte
nödvändigtvis dokumenteras. Insamling av statistik gällande sociala förhållanden och
livsvillkor sker enligt kommunstyrelsens förvaltning kontinuerligt och utgöra grund för
diskussion i samtliga forum ovan. En behovsanalys avseende Skillnader i livsvillkor ur ett lokalt
perspektiv genomfördes under 2019. Med grund i analysen anges att åtgärder har vidtagits
med bäring på segregation.
En större analys av Trollhättans utmaningar på det sociala området gjordes 2017. I rapporten
För ett jämlikt Trollhättan – Utmaningar och möjliga vägar framåt analyseras skillnader i
livsvillkor och hälsa i staden utifrån en rad olika parametrar. Vidare samverkar staden med
myndigheten Delegationen mot segregation.
Vad gäller uppföljning av integrationsarbetet sker ingen särredovisning av arbetet till
kommunstyrelsen. Uppsikt över övriga nämnders integrationsarbete uppges ske genom
ordinarie styrmodell där nämndernas måluppfyllelse redovisas. Stadens bostadsbolag
redovisar inte någon uppföljning av deras integrationsarbete.
4.2.2. Organisation
Stadens integrations- och inkluderingsarbete behandlas på politisk nivå i Utskottet för Social
hållbarhet och på tjänstepersonnivå i Sociala hållbarhetsgruppen. Sociala hållbarhetsgruppen
uppges knyta an till stadens samtliga förvaltningar. Vid behov kan integrationsfrågor också
behandlas i stadsdirektörens ledningsgrupp. På det här viset finns en koppling mellan samtliga
förvaltningar och den Sociala hållbarhetsgruppen, liksom mellan förvaltningar till den politiska
organisationen. Av dokumentation framgår att Sociala hållbarhetsgruppens uppdrag är att
utveckla det interna arbetet med social hållbarhet samt verka för helhetssyn genom att utbyta
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Som exempel på aktivitet nämns att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med
kommunstyrelsens förvaltning sedan 2019 har arbetat med insatsen IT-guider på biblioteket. Nyanlända
ungdomar har rekryterats och utbildats för att arbeta som IT-guider för äldre på stadens bibliotek.
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erfarenheter och initiera samverkan. Representanter i den sociala hållbarhetsgruppen ska
bland annat:




Vara intresserade av och i någon mån kunniga i frågor kring folkhälsa, inkludering,
jämställdhet, demokrati och finskt förvaltningsområde
Sitta i förvaltningens ledningsgrupp för förankring av ovan nämnda frågor
Ha mandat att företräda förvaltningens linje

Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen

Omsorgsförvaltningen

Sociala hållbarhetsgruppen

Kultur- och fritidsförvaltningen

Utskottet för social hållbarhet

Utbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Figur: EY:s illustration över organiseringen av integrationsarbetet i Trollhättans Stad. Gul box avser
förvaltningsorganisationen, turkos box avser den politiska organisationen.

4.2.3. Konsekvenser av Arbetsförmedlingens omstruktureringar
Det är främst arbetsmarknads- och socialförvaltningen som genomför insatser kopplade till
arbetsmarknadsintegration. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ser följande
konsekvenser utifrån de förändringar som skett inom Arbetsförmedlingen:
 Möjligheten till en samlokaliserad inskrivning av och planering för den nyanlände på
servicekontor har tagits bort. Detta uppges försena handläggningen och förlänga
tiden i mottagandet.
 Arbetsförmedlingen har i och med sin reformering förlorat kompetens. Mottagandet
har därför spridits ut på fler handläggare. Detta gör att den tid då staden betalar ut
försörjningsstöd i väntan på att etableringsersättning kan betalas ut av
Försäkringskassan har förlängts. Statsbidrag uppges inte täcka dessa kostnader.
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Att den så kallade Ungdomsförmedlingen14 lagts ned uppges påverka unga
nyanlända då den samlade kompetensen försvunnit och samtliga ungdomsärenden
istället lagts över på samtliga handläggare.

4.3. Vår bedömning
Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del har beaktat de rekommendationer som lämnades
i granskningen 2018. Rekommendationen om att följa upp och genomföra en kvalitativ
revidering av den Sociala hållbarhetsstrategin bedöms inte vara beaktad. Detta då strategin
ännu inte har följts upp. Rekommendationen om att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan
Utskottet för social hållbarhet och Sociala hållbarhetsgruppen bedöms vara beaktad, i och med
att frågan behandlats av de respektive grupperna.
Kommunstyrelsen bär enligt reglemente det övergripande ansvaret för integrationsarbetet. I
den utökade uppföljningen görs bedömningen att kommunstyrelsen endast till viss del bedriver
ett ändamålsenligt integrationsarbete. Vi menar att det är bristfälligt att det saknas uppföljning
av stadens strategi för social hållbarhet. Detta då uppföljning av ett utfört arbete möjliggör
kunskap kring arbetets effekter och att rätt åtgärder vidtas.
Sedan de horisontella perspektiven togs bort ur Mål- och resursplanen 2020 är det oklart hur
integrationsarbetet ska realiseras i stadens förvaltningar. Kommunfullmäktige har för åren
2020 – 2023 antagit ett fokusområde om Ett hållbart växande Trollhättan, till vilket perspektiven
social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kopplas. Vi noterar att det i nämndernas
verksamhetsplaner för 2020 finns mål kopplade till fokusområdet om social hållbarhet och att
dessa i flera avseenden har bäring på teman såsom inkludering och jämlikhet utan att specifikt
avse integration. Vi bedömer således att det finns en styrning med bäring på integration inom
ramen för arbetet med social hållbarhet. Dock menar vi att det finns en risk att
kommunstyrelsens ansvar för, bland annat, integrationsperspektivet blir otydligt då ansvaret
för styrning i praktiken läggs på respektive nämnd. Då det inte heller skett någon kontinuerlig
uppföljning av resultat på området menar vi att det inte är möjligt för kommunstyrelsen att veta
om styrningen leder till önskvärda resultat eller inte.
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Ungdomsförmedlingen var ett samarbete mellan Trollhättans Stad och Arbetsförmedlingen.
Verksamheten riktade sig till unga i åldern 16 – 24 år som befann sig i någon form av utanförskap och
syftade till att hjälpa unga hitta utbildning eller jobb.
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5. Granskning av utbildningsnämndens kontroll och tillsyn av
externa utförare
Granskningens syfte var att bedöma huruvida utbildningsnämnden säkerställt en
ändamålsenlig process för ansökan om att starta fristående verksamhet samt huruvida
utbildningsnämnden säkerställt att tillsyn av fristående verksamheter sker på ett
ändamålsenligt sätt.
Den sammanfattande bedömningen var att utbildningsnämnden i allt väsentligt säkerställt en
ändamålsenlig process kring ansökan om att starta en fristående verksamhet.
Utbildningsnämnden bedömdes också i allt väsentligt ha säkerställt att tillsyn av fristående
verksamheter sker på ett ändamålsenligt sätt. Rekommendationer lämnades i syfte att stärka
tillsynsarbetet ytterligare, samt förbereda nämnden för ändringar i skollagen som trädde i kraft
i januari 2019.
Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer som avsåg utbildningsnämnden:


Utbildningsnämnden bör tydliggöra sin inriktning och ambitionsnivå gällande stöd och
vägledning inom ramen för tillsynen genom att ta ställning till om nuvarande rutiner är
tillräckliga.
 Utbildningsnämnden bör inför kommande ändringar i skollagen analysera om
nuvarande riktlinjer för tillsyn kan säkerställa att enskilda som godkänts för att bedriva
fristående förskola eller bidragsfinansierad enskild pedagogisk omsorg fortlöpande har
ekonomiska förutsättningar och övriga förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller
för verksamheten.
I sitt svar på revisionsrapporten (2019-01-22) uppgav utbildningsnämnden:


Att förvaltningen årligen skulle bjuda in de enskilda huvudmännen till ett
informationsmöte. Informationsmötet skulle utgöra ett komplement till den vägledning
som sker i tillsynsarbetet och i övriga kontakter med de enskilda verksamheterna.
 Att utifrån ändringar i skollagen från och med januari 2019 gjordes en revidering av
dels riktlinjer för godkännande av fristående förskola, dels riktlinjer för tillsyn av
fristående förskolor och pedagogisk omsorg.
5.1. Uppföljning av utbildningsnämndens vidtagna åtgärder
I utbildningsnämndens riktlinjer för tillsyn framgår att kommunen inom ramen för sin tillsyn ska
lämna råd och vägledning. Vidare framgår av riktlinjerna att kommunen bör ge råd och
vägledning till huvudmän, för att ge dem möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. Stöd och
vägledning uppges vara en del av tillsynsarbetet av fristående verksamheter. I samband med
såväl regelbunden som eventuell extra tillsyn sker en dialog med huvudman och personal kring
hur verksamheten kan förbättras.
I samband med ansökan om godkännande som huvudman gör kommunen en särskild ägaroch ledningsprövning av den verkställande direktören och andra med bestämmandeposition i
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bolaget. Utbildningsförvaltningen kontrollerar bolagsledningens kunskaper om skollagstiftning,
arbetsrättslig och arbetsmiljömässig kompetens samt ekonomisk kompetens. Uppgifter om Fskatt, registreringsbevis hos Bolagsverket samt ekonomisk kalkyl för det första
verksamhetsåret begärs in. Därtill görs en kontroll av huvudmannens kreditvärdighet. Vidare
innefattar nämndens riktlinjer för tillsyn ett löpande krav om ekonomiska förutsättningar att
bedriva verksamheten. Även i samband med tillsyn av verksamheten kontrolleras kunskaper
om skollagstiftning, arbetsrättslig och arbetsmiljömässig kompetens och ekonomisk
kompetens finns inom ägar- och ledningskretsen.
5.2. Vår bedömning
Vi bedömer att utbildningsnämnden har beaktat och åtgärdat de rekommendationer som
lämnades i samband med 2018 års granskning.
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6. Granskning av utbildningsnämndens verksamhets- och
ekonomistyrning
Granskningen syftade till att bedöma om utbildningsnämnden säkerställt en tillräcklig
verksamhets- och ekonomistyrning.
Granskningen visade att utbildningsnämnden enbart till viss del påvisar för förvaltningen vilka
verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat som förväntas. Nämndens förväntan kring det
ekonomiska resultatet 2017 bedömdes inte ha varit tydlig. Detta då enheterna tilldelades 2017
års budget först efter sommaren. Under 2018 bedömdes budgettilldelningen ha förbättrats,
men bedömningen var fortsatt att enheterna tilldelades sin budget för sent för att kunna skapa
en tillräcklig ledning och styrning.
Den sammanfattande bedömningen var att utbildningsnämnden delvis säkerställt en tillräcklig
verksamhets- och ekonomistyrning.
Utifrån granskningen gavs följande rekommendationer som avsåg
utbildningsnämnden:


Säkerställa att nämndens verksamhetsplan upprättas i enlighet med kommunens
styrmodell med tillhörande anvisningar.
 Följa upp de beslutade åtgärderna avseende verksamhetsmässiga resultat för att
säkerställa att dessa ger avsedd effekt.
 Se över budgettilldelningsprocessen för att säkerställa en tillräcklig styrning och ledning
av förvaltningen.
 Följa upp de beslutade åtgärderna avseende ekonomiska underskott för att säkerställa
att dessa ger avsedd effekt.
I sitt svar på revisionsrapporten (2019-02-26) uppgav utbildningsnämnden:


Att nämndens verksamhetsplan för 2019 har upprättats i enlighet med kommunens
styrmodell.
 Att utbildningsförvaltningen har sett över målvärdena för vissa indikatorer för att det
tydligare ska gå att följa upp verksamhetsmässiga resultat av beslutade åtgärder.
 Att det pågick en översyn av budgetprocessen i syfte att säkerställa en tillräcklig
styrning och ledning av förvaltningen.
 Att förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder med tydliga ekonomiska effekter i
syfte att stärka tydlighet avseende åtgärder vid ekonomiska underskott och säkerställa
att tillräckliga åtgärder vidtas. Därtill uppgavs att dessa beslutats av nämnden och att
de avsågs följas upp i nämnden för att säkerställa att de ger avsedd effekt.
6.1. Uppföljning av utbildningsnämndens vidtagna åtgärder
I granskningen som genomfördes 2018 konstaterades att nämndens verksamhetsplan inte
motsvarade de krav som styrmodellen ställde. Sedan granskningen genomfördes har
Trollhättans Stad implementerat en ny styrmodell. Granskning av nämndens verksamhetsplan
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för år 2020 visar att nämnden har antagit verksamhetsmål. Samtliga mål anger en riktning
(öka/minska) så som styrmodellen anger. Till målen finns målsatta indikatorer.
Vad gäller uppföljning av verksamhetsmässiga resultat framgår att resultat inom förvaltningens
tre målområden kunskaper, lärandemiljö och delaktighet/inflytande har följts upp på samtliga
enheter och nivåer inom förvaltningen. I 2019 års årsredovisning bedömdes två av totalt sju
fullmäktigemål uppnås. Fem av sju fullmäktigemål bedömdes till viss del uppnås.
Förvaltningsledningen analyserar enheternas pedagogiska bokslut och identifierar brister och
utvecklingsområden utifrån dessa. Med hjälp av forskning och beprövad erfarenhet tas
utvecklingsinsatser fram. Analysarbetet sker i huvudsak i förvaltningens ledningsgrupp där
samtliga verksamhetsområden finns representerade.
I nämndens svar på granskningsrapporten per februari 2019 uppgavs att en översyn av
budgetprocessen pågick. Översynen av budgetprocessen och ekonomistyrningen uppges ha
bidragit till flera förändringar i budgetarbetet. En tydlig viljeriktning från förvaltningen är att så
mycket medel som möjligt ska bindas upp i barn- och elevpeng. För att stötta budgetansvariga
chefer har förvaltningens ekonomer utarbetat standardiserade arbetssätt vid uppföljningar och
prognoser. Översynen resulterade också i en annan resursfördelningsmodell till förskolan15.
Därtill har förvaltningen sett över arbetssätt med att fastställa barn- och elevpeng utifrån bidrag
på lika villkor16. Från och med januari 2020 går elevpengen inom grundskolan oavkortat till
skolenheterna17.
Vad gäller uppföljning av beslutade åtgärder avseende ekonomiska underskott uppges att
åtgärder för budget i balans hanterats i samband med budget för 2019. Under 2019 fattade
nämnden också beslut om förändrad elevpeng. Åtgärder för budget i balans som beslutats om
under årets gång hade inte konkretiserats genom en kostnadsberäkning. I revisionens
grundläggande granskning 2019 konstaterades att det fanns vissa svårigheter att i protokoll
följa de åtgärder som nämnden vidtagit. Av protokoll var det inte alltid tydligt vad
besparingsbesluten avsåg. Nämnden redovisade per 2019 ett underskott om –13 miljoner
kronor.
6.2. Vår bedömning
Vi bedömer att nämnden till viss del beaktat de rekommendationer som lämnades i
granskningen. Rekommendationen om att upprätta en verksamhetsplan i enlighet med
styrmodell bedöms vara åtgärdad. Vad gäller rekommendationen att följa upp verksamhetens
resultat bedöms rekommendationen vid tidpunkten för granskningen vara åtgärdad, då
nämnden per 2019 helt eller till viss del bedöms uppfylla fullmäktiges mål. Även

15

I den nya resursfördelningsmodellen finns två bidragsnivåer, istället för sex stycken som tidigare.
Detta ska bidra till bättre förutsägbarhet och bättre planeringsförutsättningar för respektive rektor och
därmed öka förutsättningarna för en budget i balans.
16 Detta har gjorts i syfte att öka transparensen i vad som ingår i barn- och elevpengen till de fristående
verksamheterna.
17 Detta uppges öka förutsägbarheten i budgetarbetet då rektorn vid budgetårets början har kännedom
om de medel som skolan har att förhålla sig till.
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rekommendationen avseende budgettilldelningsprocessen bedöms ha åtgärdats, då en
översyn gjorts av budgetprocessen och åtgärder vidtagits.
Följande rekommendationer bedöms inte vara åtgärdade:


Följa upp de beslutade åtgärderna avseende ekonomiska underskott för att säkerställa
att dessa ger avsedd effekt.

Rekommendationen bedöms kvarstå mot bakgrund av iakttagelser från den grundläggande
granskningen 2019 som visade på brister i utbildningsnämndens vidtagna åtgärder i syfte att
nå en budget i balans.
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7. Granskning av resursfördelning i Trollhättans Kommun
Syftet med granskningen var att bedöma om resursfördelningsmodellen var ändamålsenlig
utifrån en god ekonomisk hushållning. Granskningen avsåg kommunstyrelsen och
omsorgsnämnden. Granskningen genomfördes i två steg. I ett första steg granskades den
övergripande resursfördelningen. I granskningens andra steg granskades omsorgsnämndens
resursfördelningsmodell, i syfte att se hur även den tillämpas vid uppföljning.
Rekommendationer lämnades enbart till omsorgsnämnden.
Den sammanfattande bedömningen var att resursfördelningsmodellen avseende den
övergripande resursfördelningen var ändamålsenlig. Avseende omsorgsnämndens
resursfördelning var bedömningen att den var delvis ändamålsenlig utifrån en god ekonomisk
hushållning. Vid tidpunkten för granskningen hade nämndens större verksamheter en
behovsbaserad ersättning. För övriga verksamheter bedömdes principer för styrning och
fördelning av ekonomiska resurser kunna utvecklas.
Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer som avsåg
omsorgsnämnden:


Utreda konsekvenserna av att införa en rörlig, behovsbaserad ersättningsmodell för de
verksamheter som idag har ett fast anslag.
 Utveckla budgetunderlagen så att de i större utsträckning tar hänsyn till den
kostnadsbild som nämnden har.
I sitt svar på revisionsrapporten (2018-09-24) uppgav omsorgsnämnden:


Att förvaltningen uppdrogs utreda möjligheten att införa en rörlig, behovsanpassad
ersättningsmodell för de verksamheter som idag har ett fast anslag.

7.1. Uppföljning av omsorgsnämndens vidtagna åtgärder
Granskningen visar att utveckling av ny resursfördelningsmodell inte har genomförts, eftersom
andra arbetsuppgifter har ansetts mer prioriterade. I svaret uppges dock att förvaltningen har
för avsikt att på sikt utreda resursfördelningssystemen för följande områden:


Korttid och växelvård
Sjuksköterskeorganisationen
 LSS-boenden
 Daglig verksamhet enligt LSS
 Socialpsykiatriska boenden


Vad gäller rekommendationen att utveckla nämndens budgetunderlag uppges att inga
förändringar har vidtagits gällande budgetunderlag. Förvaltningen har konstaterat att det
saknats pengar i budgeten och därav tagit fram förslag på besparingsåtgärder. Nämnden har
antagit ett urval av dessa.
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7.2. Vår bedömning
Vi bedömer att de rekommendationer som ställdes till nämnden inte har åtgärdats.
Granskningen visar att resursfördelningsmodellen inte har vidareutvecklats. Inga förändringar
har heller vidtagits vad gäller nämndens budgetunderlag. Förvaltningen har vid behov tagit
fram förslag på besparingsåtgärder, varav nämnden har antagit ett urval av dessa.
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8. Granskning av omsorgsnämndens verksamhets- och
ekonomistyrning
Syftet med granskningen var att bedöma om omsorgsnämnden säkerställt en tillräcklig
verksamhets- och ekonomistyrning.
Den samlade bedömningen var att omsorgsnämnden delvis hade säkerställt en tillräcklig
styrning av verksamhet och ekonomi. Nämndens förväntningar på verksamhetsmässiga
resultat bedömdes kunna förbättras genom avstämning av ambitioner för verksamheten och
tillgängliga resurser.
Utifrån granskningen rekommenderades omsorgsnämnden att:






Säkerställa att genomlysning sker av de delar som bidrar till tidiga prognosavvikelser
gentemot budget.
Säkerställa att uppföljning sker av effekter av beslutade uppdrag och åtgärder i såväl
ekonomiska som verksamhetsmässiga termer.
Inom ramen för budgetprocessen inför kommande år analysera årets identifierande
avvikelser.
Säkerställa att tillräckliga åtgärder genomförs vid prognostiserade underskott.
Ett utvecklingsarbete behöver ske gällande nämndens arbete med att tillse att
förändringar är kostnadsberäknade och resursavstämda innan genomförande.

I sitt svar på revisionsrapporten (2019-02-20) uppgav omsorgsnämnden:









Att åtgärder vidtagits för att genomlysa prognosavvikelser samt för att hantera utfallet
av genomförda analyser. Nämnden uppgav också att arbetet med att genomlysa och
analysera prognosavvikelser kunde förbättras och systematiseras ytterligare.
Att förvaltningen hade fattat beslut om organisationsförändring i syfte att förstärka den
kvalitetsmässiga och ekonomiska styrningen. Nämnden uppgavs följa varje beslutat
uppdrag och åtgärd genom att begära redovisning av ekonomiska och
verksamhetsmässiga effekter.
Att analys av budgetavvikelser framöver skulle begäras när avvikelser identifieras.
Att för att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas vid underskott skulle nämnden vid
framtida tidiga budgetavvikelser begära att förvaltningen redovisar skriftliga
åtgärdsplaner.
Att nämnden inte hade startat någon egen verksamhet som inte varit
kostnadsberäknad eller resursavstämd. Nämnden uppgav i sitt svar att nämnden inte
fick något ramtillskott för att finansiera kommunstyrelsens beslut om rätt till heltid.

8.1. Uppföljning av omsorgsnämndens vidtagna åtgärder
I omsorgsförvaltningens svar per juni 2020 redogörs för de delar av verksamheten som
bedöms bidra till tidiga budgetavvikelser. Delar som tas upp i förvaltningens svar är:
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Merkostnader till följd av övertalig tid i samband med införande av rätten till heltid.
Sanktionsavgifter och köpta platser inom LSS
Personlig assistans
Utjämningssystemet enligt LSS.

Redogörelsen innefattar också analys av föregående års identifierade avvikelser.
Vad gäller uppföljning så uppges att underlag och uppföljningsmodell har tagits fram. Detta
ska underlätta för enhetschefer att kunna följa sin ekonomi och fortare vidta åtgärder för en
ekonomi i balans när det behövs. Vad gäller uppföljning av verksamhet så bedömdes sex av
fullmäktiges nio mål vara uppnådda per 2019. Ett mål var inte uppnått.
Vad gäller rekommendationen att tillse att förändringar är kostnadsberäknade uppger
nämnden i sitt svar på revisionsrapporten att nämnden inte kompenserats för de kostnader
som kommunstyrelsens beslut om rätt till heltid medfört. Vidare uppges att nämndens
underskott kan härledas till:


Rätten till personlig assistans enligt LSS. Sedan 2015 har Trollhättans Stad haft en
ökning av ärenden med 117 procent.
 Kostnader för köpta platser och sanktionsavgifter för ej verkställda beslut utifrån rätten
till boende enligt LSS.
För 2019 redovisade omsorgsnämnden ett underskott om –35 miljoner kronor. I den
grundläggande granskningen 2019 konstaterades att nämnden vidtagit en rad åtgärder i syfte
att skapa en budget i balans, men att nämnden trots det inte lyckats bedriva verksamheten
inom tilldelad budgetram. Omsorgsnämnden beslutade i augusti 2020 om en handlingsplan
för åtgärder till ekonomi och verksamhet i balans. Åtgärder avser bland annat nedläggning av
boendeplatser samt att skapa en enhet för omställning av övertalig personal inom
bemanningsenheten. Vidare uppges Covid-19-pandemin medföra stora påfrestningar på
nämndens organisation. Pandemin har medfört en hög sjukfrånvaro i nämndens verksamheter
och behovet av skyddsmateriel har ökat samtidigt som priserna på dessa varit högre än vanligt.
Efter augusti månad 2020 prognostiserar nämnden ett underskott mot budget om –13,8
miljoner kronor.
8.2. Vår bedömning
Vi bedömer att nämnden till viss del beaktat de rekommendationer som lämnades i
granskningen. Rekommendationerna som avser genomlysning, uppföljning och att identifiera
prognosavvikelser bedöms vara åtgärdade.
Rekommendationen om att säkerställa att tillräckliga åtgärder genomförs vid prognostiserade
underskott bedöms till viss del vara åtgärdad. Nämnden har under 2019 och 2020 beslutat om
åtgärder för att nå en budget i balans. Samtidigt redovisade nämnden fortsatt underskott under
2019 och prognostiserar att göra det även 2020. Därmed bedöms rekommendationen enbart
till viss del vara åtgärdad.
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Rekommendationen att säkerställa att åtgärder är resursavstämda innan de genomförs
bedöms inte vara tillämplig. Detta då nämnden uppger att beslut om rätt till heltid fattats av
kommunstyrelsen utan att nämnden tilldelats ekonomiskt anslag för detta.
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9. Samlad bedömning
9.1. Slutsatser
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendationer kvarstår:
Kommunstyrelsen
Granskning av chefers förutsättningar i organisationen
►

Kommunstyrelsen och nämnder bör följa upp hur ledningssystemet fungerar utifrån ett
”första linjen chefs” perspektiv för att säkerställa möjligheten att planera, leda,
kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten utifrån angivna direktiv.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendation till viss del har
beaktats:


Kommunstyrelsen bör analysera stödfunktioner och stärka styrningen för det
verksamhetsnära stödet till chefer.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendationer kvarstår:
Granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv
I samverkan med de andra nämnderna tydliggöra ordningen och samspelet mellan;
nämndernas Systematiska arbetsmiljöarbete, aktiviteterna i den Stadsgemensamma
handlingsplanen för horisontella perspektiv samt prioriterade aktiviteter i den nya
Jämställdhets- och mångfaldsplanen 2017.
► Fortsätta och utöka arbetet med utbildning inom jämställdhet- och mångfald samt med
det förebyggande arbetet mot sjukfrånvaro i hela staden.
► Se över samverkansavtalet som grund till att säkerställa dess aktualitet.
► Säkerställa att manualen för mål- och utvecklingssamtal justeras så att den skapar
bättre förutsättningar för uppföljning av den nya Jämställdhets- och mångfaldsplanen
2017.
 Tillse att dokumentationen av jämställdhets- och mångfaldsarbetet fullt ut följer
direktiven om dokumentation i Diskrimineringslagen, då följande delar i dag inte finns
dokumenterade:
o Kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de
lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och
senast inom tre år.
►

Granskning av integrationsarbetet


Säkerställa en samlad uppföljning av den sociala hållbarhetsstrategin för att möjliggöra
analys och utvärdering av strategin, samt en kvalitativ revidering.
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Utifrån den utökade uppföljningen av kommunstyrelsens integrationsarbete lämnas
följande rekommendation:


Kommunstyrelsen bör följa upp det arbete som bedrivits inom ramen för den sociala
hållbarhetsstrategin. Utifrån uppföljningens resultat bör kommunstyrelsen utveckla en
styrning på området som synliggör integrationsperspektivet inom ramen för arbetet
med social hållbarhet.

Utbildningsnämnden
Granskning av utbildningsnämndens verksamhets- och ekonomistyrning


Följa upp de beslutade åtgärderna avseende ekonomiska underskott för att säkerställa
att dessa ger avsedd effekt.

Omsorgsnämnden
Granskning av resursfördelning


Utreda konsekvenserna av att införa en rörlig, behovsbaserad ersättningsmodell för de
verksamheter som idag har ett fast anslag.
 Utveckla budgetunderlagen så att de i större utsträckning tar hänsyn till den
kostnadsbild som nämnden har.
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendation till viss del har
beaktats:


Säkerställa att tillräckliga åtgärder genomförs vid prognostiserade underskott.

Linnéa Johansson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Rebecka Rask
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Mikaela Bengtsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Källförteckning
Granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv
 Lönekartläggning enligt diskrimineringslagen 2018/2019
 Jämställhets- och mångfaldsplan
 Årshjul lönekartläggning
 Presentation 2019-06-04: Jämställhet och mångfald: arbetet med aktiva åtgärder
Granskning av chefers förutsättningar i den kommunala organisationen
 Skriftligt svar, kommunstyrelsens förvaltning.
 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med budget 2020
Granskning av integrationsarbetet
 Skriftligt svar, kommunstyrelsens förvaltning. 2020-06-07
 För ett jämlikt Trollhättan. Strategi för social hållbarhet 2016 – 2020
 Uppdragsbeskrivning sociala hållbarhetsgruppen
 Protokoll Utskottet för social hållbarhet. 2019-02-12
Utbildningsnämndens kontroll och tillsyn av externa utförare
 Skriftligt svar, utbildningsförvaltningen. 2020-05-07
 Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg
 Riktlinjer för godkännande av fristående förskola
Granskning av Utbildningsnämndens verksamhets- och ekonomistyrning
 Skriftligt svar, utbildningsförvaltningen. 2020-05-11
 Utbildningsnämndens verksamhetsplan med budget 2020
Granskning av resursfördelning
 Skriftligt svar, omsorgsförvaltningen. 2020-05-18
Granskning av omsorgsnämndens verksamhets- och ekonomistyrning
 Skriftligt svar, omsorgsförvaltningen. 2020-05-18
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Bilaga 2: Förteckning över hantering av lämnade rekommendationer
9.2. Granskning av chefers förutsättningar inom den kommunala organisationen

9.3. Granskning av jämställdhetsarbetet ur ett arbetsgivarperspektiv
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9.4. Granskning av styrning av integrationsarbetet

9.5. Granskning av utbildningsnämndens kontroll och tillsyn av externa utförare

9.6. Granskning av utbildningsnämndens verksamhets- och ekonomistyrning

9.7. Granskning av resursfördelning i Trollhättans Kommun

31

9.8. Granskning av omsorgsnämndens verksamhets- och ekonomistyrning
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