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1. Sammanfattande bedömning

Från och med 1 januari 2015 gäller att kommunerna har fått ett förtydligat aktivitetsan-

svar för ungdomar utanför gymnasieskolan. I ansvaret ingår bland annat att kommunen

ska erbjuda ungdomar under 20 år lämpliga individuella åtgärder för att motivera den

enskilde att börja eller återuppta en utbildning. Mot denna bakgrund har kommunens

revisorer utifrån sin riskanalys beslutat att genomföra en fördjupad granskning med syfte

att undersöka om lärande- och arbetsnämnden säkerställt att ungdomarna som faller

inom kommunens aktivitetsansvar ges goda förutsättningar för att nå en meningsfull

sysselsättning i form av främst fortsatt utbildning. Följande revisionsfrågor är ledande i

granskningen:

 Bedriver lärande- och arbetsnämnden (LAN) en ändamålsenlig verksamhet avse-

ende aktivitetsansvaret? Vi kan konstatera att nämnden har en tydlig organisation för

arbetet med aktivitetsansvaret. Det finns styrdokument och dokumenterade rutiner

som stöd för handläggningen. Nämnden har ett utvecklat kontaktnät för att få inform-

ation om ungdomar och nämnden har även ett nytt verksamhetssystem (IST) som un-

derlättar både kontroll, registrering och handläggning. Nämnden kan själv och i sam-

arbete med andra organisationer erbjuda goda möjligheter till lämpliga åtgärder för

ungdomar. Vår sammanfattade bedömning är därför att lärande- och arbetsnämnden i

allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig verksamhet avseende aktivitetsansva-

ret.

 Har nämnden säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende aktivitetsansvaret?

Nämnden följer regelbundet upp arbetet kring aktivitetsansvaret. Vi bedömer att

nämnden är aktiv i sitt förebyggande arbete inom skolan och i arbetet med att identifi-

era ungdomar inom gymnasieskolor, där det kan vara risk för avhopp. Det nya verk-

samhetssystemet underlättar även kontrollen över ungdomarna. Vår sammanfattade

bedömning är därför att lärande- och arbetsnämnden i allt väsentligt har säkerställt

tillräcklig intern kontroll avseende aktivitetsansvaret.

Våra svar på revisionsfrågorna konkretiseras i de kontrollmål som berörs i granskningen

och som i sammanfattad form presenteras nedan.

Kontrollmål 1: Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för hur aktivitetsansvaret ska

hanteras? Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.

LAN har beslutat om en handlingsplan som vi bedömer redogör för hur aktivitetsansvaret

ska hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Som stöd för arbetet med aktivitetsansvaret finns

det även dokumenterade rutiner och andra stöd som skapar goda förutsättningar för att

ansvaret ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Kontrollmål 2: Hur arbetar nämnden med att hålla sig informerad om berörda ung-

domar? Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.

LAN har investerat i ett verksamhetssystem (IST) som vi bedömer ger nämnden goda för-

utsättningar att hålla sig informerad om vilka ungdomar som berörs av aktivitetsansvaret.

Utöver detta innebär ungdomscoachens delade tjänst en naturlig kontakt med skolan för
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att kunna arbeta förebyggande. Ungdomscoachen ingår i viktiga nätverk och har ett brett

kontaktnät som skapar goda förutsättningar för att kunna hålla god kontroll på ungdo-

marna som är i och som kan vara på väg att falla inom ramen för nämndens aktivitetsan-

svar.

Kontrollmål 3: Hur arbetar nämnden med att erbjuda lämpliga individuella åtgär-
der? Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.

Arbetet med att kunna erbjuda varje ungdom lämpliga individuella åtgärder utgår ifrån

ungdomens situation. Tillit och en trygg relation prioriteras initialt som grund till att

kunna arbeta utvecklingsinriktat. Det finns en metod för att klargöra ungdomens behov

och önskemål. Inom kommunen och genom samarbeten med externa organisationer er-

bjuds stöd och vägar som underlättar vägen till studier eller praktik. Projekten Värmlands

framtid och Duan är exempel. Aktivitetspengen bedömer vi är ett kreativt inslag i nämn-

dens erbjudande.

Kontrollmål 4: För nämnden ett register över ungdomarna och sker en ändamålsenlig

dokumentation kring de insatser som vidtas? Vår bedömning är att kontrollmålet är upp-

fyllt?

IST-systemet underlättar administrationen av arbetet med aktivitetsansvaret. I systemet

finns ett register över ungdomar som ingår i kommunens aktivitetsansvar och som uppda-

teras dagligen. Systemet är uppbyggt för att säkerställa att regelverk kring aktivitetsansva-

ret ska följas och utifrån våra stickprov är vår bedömning att det sker en ändamålsenlig

dokumentation kring ungdomarna och de åtgärder som vidtas.

Kontrollmål 5: Har nämnden säkerställt god uppföljning och intern kontroll avseende

sitt aktivitetsansvar? Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt?

Vi kan konstatera att aktivitetsansvaret under år 2015 har följts upp regelbundet av för-

valtningschefen. Information om ungdomarna har också presenterats i muntlig form på

nämndssammanträdena. Utöver detta har flera viktiga verksamhetsfrågor kopplat till ak-

tivitetsansvaret behandlats i nämnden under året. Genom IST-systemet bedömer vi att

nämnden skapat bättre förutsättningar för uppföljning och intern kontroll. Vi bedömer

ändå att nämnden identifierat samverkan med gymnasieskolor som ett viktigt kontroll-

område för att tidigt kunna identifiera elever där risk för avhopp föreligger. Kontroller

sker idag genom ungdomscoachens kontakter med gymnasieskolorna.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Från och med 1 januari 2015 gäller att kommunerna har fått ett förtydligat aktivitetsan-

svar för ungdomar utanför gymnasieskolan. Detta innebär att kommuner löpande ska

informera sig om hur ungdomar under 20 år sysselsätter sig om de varken går eller har

fullföljt en gymnasieutbildning. Detta är även benämnt som kommunernas aktivitetsan-

svar för ungdomar. I ansvaret ingår bland annat att kommunen ska erbjuda ungdomarna

lämpliga individuella åtgärder för att motivera den enskilde att börja eller återuppta en

utbildning.

Mot denna bakgrund har kommunens revisorer utifrån sin riskanalys beslutat att genom-

föra en fördjupad granskning om kommunens arbete kopplat aktivitetsansvaret för de

berörda ungdomarna.

2.2. Syfte, revisionsfråga
Syftet med granskningen är att undersöka om lärande- och arbetsnämnden säkerställt att

ungdomarna som faller inom kommunens aktivitetsansvar ges goda förutsättningar för att

nå en meningsfull sysselsättning i form av främst fortsatt utbildning.

Revisionsfrågor

 Bedriver lärande- och arbetsnämnden en ändamålsenlig verksamhet avseende ak-

tivitetsansvaret?

 Har nämnden säkerställt tillräcklig intern kontroll avseende aktivitetsansvaret?

Revisionskriterier

Kommunens skyldighet regleras i 29 kap. 9 § skollagen. I förordningen (2006:39) finns
det reglerat vilka uppgifter kommunerna får behandla i registret de för över ungdomarna.

Kontrollmål:

1. Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för hur aktivitetsansvaret ska hanteras?

2. Hur arbetar nämnden med att hålla sig informerad om berörda ungdomar?

3. Hur arbetar nämnden med att erbjuda lämpliga individuella åtgärder

4. För nämnden ett register över ungdomarna och sker en ändamålsenlig dokumentation
kring de insatser som vidtas?

5. Har nämnden säkerställt god uppföljning och intern kontroll avseende sitt aktivitets-
ansvar?

2.3. Metod
I granskningen intervjuas förvaltningschef och ungdomscoachen som är ansvarig hand-

läggare. Befintliga styrdokument, rutiner m.m. granskas. Nämndens register kontrolleras

och tio stickprov genomförs avseende dokumentation.
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3. Iakttagelser och bedömningar

3.1. Riktlinjer och rutiner

3.1.1. Iakttagelser
I Forshaga kommun är det lärande- och arbetsnämnden1 (LAN) som ansvarar för det så

kallade aktivitetsansvaret. Aktivitetsansvaret innebär att hemkommunen, d.v.s. den

kommun där ungdomen är folkbokförd, ska hålla sig informerad om vilka ungdomar det

är som omfattas av ansvaret. Kommunen ska även erbjuda dessa ungdomar lämpliga in-

dividuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att

påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska också dokumentera sina insatser på

lämpligt sätt och föra ett register över ungdomarna.

Inom LAN organiseras det kommunala aktivitetsansvaret direkt under förvaltningschefen

med placering vid arbetsmarknadsenheten. Forshaga kommun benämner ansvarig för

kommunalt aktivitetsansvar för ungdomscoach. Ungdomscoachen är den som har relat-

ionen med ungdomen, den som samordnar olika resurser och den som följer upp upp-

nådda resultat. Ungdomscoachen har enligt uppgift en delad tjänst där 55 % är kopplat till

KAA, 20 % till grundskolan och 5 % till samordning kring förebyggande arbete kring Al-

kohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT).

LAN har antagit ett styrdokument kring kommunens aktivitetsansvar i form av en hand-

lingsplan.2 Handlingsplanen innehåller bl.a. information om aktivitetsansvaret, målgrupp,

kommunens insatser och uppföljning och dokumentation. Utöver handlingsplanen har vi i

granskningen även tagit del av en rutinbeskrivning för ungdomscoachens arbete samt en

mall som används för att ta fram en handlingsplan för respektive ungdom. I rutinbeskriv-

ningen ingår bl.a. en redogörelse för hur dokument rörande elever ska förvaras. Som stöd

till arbetet med aktivitetsansvaret finns ett verksamhetssystem (IST). Till systemet finns

en handbok vi tagit del av.

3.1.2. Bedömning
Kontrollmål 1: Finns det tydliga riktlinjer och rutiner för hur aktivitetsansvaret ska

hanteras? Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.

Lärande och arbetsnämnden har beslutat om en handlingsplan som vi bedömer redogör

för hur aktivitetsansvaret ska hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Som stöd för arbetet

med aktivitetsansvaret finns det även dokumenterade rutiner och andra stöd som skapar

goda förutsättningar för att ansvaret ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

Vår sammanfattade bedömning är att det finns det tydliga riktlinjer och rutiner för hur

aktivitetsansvaret ska hanteras.

1 Forshaga kommun, Reglemente för lärande- och arbetsnämnden.
2 Handlingsplan kommunalt aktivitetsansvar, Forshaga kommun, Lärande och arbetsnämndens protokoll
2015-01-19.
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3.2. Information om berörda ungdomar

3.2.1. Iakttagelser
I intervjuerna framgår att processen med en ny ungdom inom aktivitetsansvaret kan på-

börjas på olika sätt. Utgångspunkten är den information som finns i verksamhetssystemet

(IST). Systemet köptes in under året och har enligt uppgift underlättat arbetet mycket.

Genom daglig uppdatering ger systemet användarna alltid en aktuell lista över vilka indi-

vider folkbokförda i den egna kommunen som omfattas av aktivitetsansvaret. Utöver sy-

stemet anges att information om nya ungdomar, ungdomar i riskzonen eller uppföljning

av ungdomar inom aktivitetsansvaret kommer via:

 Gymnasieskolor – elever där det föreligger risk för avhopp eller som har hoppat av. I

intervjuerna anges att kontakten med gymnasieskolorna är mycket viktigt för att

kunna arbeta förebyggande men även för att finnas med vid varje avskrivningstillfälle

och där fånga upp eleven. Kommunikationen med flera gymnasieskolor har enligt

uppgift blivit bättre men den är ännu inte så bra som den skulle kunna vara. Ung-

domscoachen kontaktar, enligt uppgift, med jämna mellanrum gymnasieskolorna.

 Studievägledarna och integrationssamordnare - kontakter om ungdomar i riskzon och

uppföljning avseende ungdomar inom IM-program3, bl.a. ensamkommande barn.

 Upptäckargruppen – samverkan mellan socialtjänst, polis, rektorer, kurator, m.fl. som

bygger nätverk kring ungdomar i riskzon. Gruppen har möten ca varannan månad.

 Möte med socialtjänsten i samband med att en placerad ungdom kommer hem.

 NUBAS - Nätverk för unga i behov av stöd. I nätverket ingår, enligt uppgift, personer

som jobbar med unga i behov av stöd främst i Karlstad Kommun men också krans-

kommuner som Forshaga och Grums finns representerade. Frivillighetsorganisationer

och personer i privata sektorn som också jobbar med unga i behov av stöd och lands-

tinget kan finnas med. Nätverket träffas ca två gånger per halvår.

 Ungdomscoachen hänvisar även till sina egna nätverk och sociala medier. Genom sin-

kännedom om ungdomarna i kommunen fångar hon upp mycket information i dessa

forum.

 I vissa fall kan det dyka upp fall där ungdomscoachen måste utöva detektivarbete för

att lokalisera och komma i kontakt med ungdomen.

I intervjun nämns att ungdomscoachens delade tjänst bidrar till en naturlig kontakt med

skolan och de resurser som finns där men även med andra viktiga nätverk. Genom arbetet

i skolan underlättas det förebyggande arbetet och stödjande insatser kan sättas in tidigare.

Breda kontaktytor resulterar även i att ungdomscoachen fångar upp fall som inte ingår i

det formella aktivitetsansvaret. Det kan t.ex. röra sig om asylsökande, där ungdoms-

coachen med enkla medel kan hjälpa till för att personen ska komma in i en meningsfull

sysselsättning. I detta arbete sker en nära samverkan med bl.a. kommunens integrations-

3 www.skolverket.se – IM, Inom gymnasieskolan finns det fem introduktionsprogram (IM). Dessa ska ge obe-
höriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete. Utbildningen är på heltid
och eleven följer en individuell studieplan.
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samordnare. Ungdomscoachen följer kontinuerligt upp hur utvecklingen går för ungdo-

marna inom aktivitetsansvaret,

3.2.2. Bedömning
Kontrollmål 2: Hur arbetar nämnden med att hålla sig informerad om berörda ung-

domar? Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.

LAN:s satsning på ett verksamhetssystem bedömer vi ger nämnden goda förutsättningar

att hålla sig informerad om vilka ungdomar som berörs av aktivitetsansvaret. Utöver detta

innebär ungdomscoachens delade tjänst en naturlig kontakt med skolan för att kunna

arbeta förebyggande. Av granskningen framgår även att ungdomscoachen ingår i viktiga

nätverk och har ett brett kontaktnät som skapar förutsättningar för att kunna hålla god

kontroll på ungdomarna som är i och som kan vara på väg att fall inom ramen för nämn-

dens aktivitetsansvar. Vår sammanfattade bedömning är därför att nämnden håller sig

informerad om berörda ungdomar på ett ändamålsenligt sätt.

3.3. Lämpliga individuella åtgärder
3.3.1. Iakttagelser
I stycke 3.2.1 ovan presenteras vilka olika vägar information om nya ungdomar inom akti-

vitetsansvaret kommer verksamheten till kännedom. I kommunens handlingsplan fram-

går att det framförallt är tre olika kompetenser som är viktiga i aktivitetsansvaret. För det

första så är relationen mellan ungdomen och kommunen avgörande viktig för att utveckla

intressen, mål och ansvarstagande. För det andra så blir kommunens kontakt med gym-

nasieskolan viktigt både ur ett förebyggande perspektiv men också vad gäller ekonomi och

kvalitet. För det tredje så blir även praktiken ofta viktig för att vända en situation till en

hållbar utveckling. Kommunens erbjudande till ungdomar som inte går i gymnasieskolan

sammanfattas i delar4:

 Individuell handledning/vägledning

 Möjligheter till praktik och studier

 Vägledning i kontakten med andra instanser t.ex. arbetsförmedlingen, projekt Värm-

lands framtid m.fl.

I intervjun framgår att ungdomscoachen har en coachutbildning och i metoden ligger fo-

kus initialt på att etablera en relation och ett förtroende med ungdomen. Vanligtvis är det

lätt för ungdomscoachen att komma i kontakt med ungdomen, i andra fall kan det enligt

uppgift krävas ett detektivarbete för att hitta rätt kontaktuppgifter och nå ungdomen eller

föräldrar. Målsättningen initialt är att få en kontakt för att kunna boka en träff. Psykisk

ohälsa, stökiga hemförhållanden och missbruk kan vara några av utmaningarna i mötet

med ungdomarna. Utgångspunkten är att relationen är avgörande för det fortsatta arbetet

med att ta fram en individuell plan för utveckling. Den individuella planen utgår från

ungdomens situation, förutsättningar, önskemål och behov. Med planen som utgångs-

punkt anges att det oftast startas en utvecklingsprocess som leder till en bättre situation

för ungdomen. Vägen framåt sker, enligt uppgift, i nära samråd mellan ungdomscoachen,

ungdomen och eventuella andra parter, exempelvis Arbetsförmedlingen eller gymnasie-

4 Handlingsplan kommunalt aktivitetsansvar, Forshaga kommun, Lärande och arbetsnämndens protokoll
2015-01-19.
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skolan. Inom lärande och arbetsmarknadsförvaltningen finns även resurser som kan vara

stöd eller vägar fram i form av vuxenutbildning, försörjningsstöd och arbetsmarknadsen-

het. Det finns både vägledningsresurser, praktiksamordnare och andra kompetenser att

tillgå. Det finns även tillgång till en KBT5-terapeut i verksamheten vid behov.

Ungdomscoachen arbetar för att vara en länk och ett stöd mellan ungdomen och olika

myndigheter och skolor. Ett nära samarbete med dessa parter är en grundförutsättning

för att kunna arbete effektivt. De intervjuade anger att det i stort finns tillfredställande

resurser att nyttja i arbetet med att erbjuda ungdomen lämpliga individuella åtgärder som

leder till utveckling. Förutom de resurser som nämnts ovan lyfts främst följande resurser

fram som vägar till utveckling för ungdomen:

 Stöd som grund till fortsatta studier: Under år 2014 upphandlade kommunen en

studiemotiverande kurs av Molkoms Folkhögskola som genomfördes i Forshaga Lär-

center fram till och med våren 2015.

 Värmlands Framtid: är ett projekt, som beviljats 35 miljoner i stöd från den euro-

peiska socialfonden och drivs av länets 16 kommuner tillsammans med landstinget,

Försäkringskassan och Samordningsförbunden i Värmland. Projektets mål är att ge-

nomföra insatser till ungdomar i åldern 15-24 år, som varken arbetar eller studerar

med prioritering på ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg. Inom pro-

jektet erbjuds flera olika aktiviteter som grund till utveckling.

 Delegationen för unga till arbete6 (Dua) - Dua ska, under de tre år som uppdra-

get omfattar, verka för att skapa förutsättningar för att få till stånd varaktig och fram-

gångsrik verksamhet för ungas etablering på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen är

statens part i arbetet och en förutsättning för arbetet är överenskommelser om sam-

verkan med landets kommuner. Ett av målen i överenskommelsen med Forshaga

kommun är att alla ungdomar som tillhör målgruppen, inom 90 dagar, fr.o.m. aktuali-

sering inom den lokala överenskommelsen ha; pågående studier, sysselsättning eller

arbete efter sin individuella förmåga

 Arbetsförmedlingens tjänster i övrigt för de ungdomar som är redo för det.

 Aktivitetspeng: är ett samarbete mellan LAN och barn- och utbildningsnämnden.

Ungdomar som inte når resultat med sina gymnasiestudier riskerar att bli s.k. hem-

masittare. De som inte sköter sin skolgång tappar även rätten till sitt CSN-stöd. För att

stödja dessa elever i sin utveckling kan de elever, där praktik ses som en lämplig ut-

vecklingsväg framåt, få en ersättning från kommunen i form av aktivitetspeng. Den

motsvarar storleken på CSN-stödet.

 Öppenpsykiatrin för de ungdomar som behöver stöd för att komma vidare. KBT-

terapeuten som ett relativt lättillgängligt komplement.

3.3.2. Bedömning
Kontrollmål 3: Hur arbetar nämnden med att erbjuda lämpliga individuella åtgär-
der? Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.

5 KBT-Kognitiv beteende terapi.
6 www.dua.se
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Arbetet med att kunna erbjuda varje ungdom inom aktivitetsansvaret lämpliga individu-

ella åtgärder, bedömer vi tydligt utgår ifrån ungdomens rådande situation. Tillit och en

trygg relation prioriteras initialt som grund till att kunna arbeta utvecklingsinriktat. Det

finns en metod för att klargöra ungdomens behov och önskemål. Inom kommunen finns

stöd och vägar som underlättar vägen till studier eller praktik. Aktivitetspengen bedömer

vi är ett kreativt inslag i nämndens erbjudande. Kommunens resurser kompletteras med

samarbeten, bl.a. projekten Värmlands framtid och Duan som ger ytterligare möjligheter

till lämpliga individuella åtgärder. Då de är just projekt är det viktigt att nämnden arbetar

strategiskt för att säkerställa goda samarbeten kring målgruppen även efter att projekten

avslutats. Vår sammanfattade bedömning är att nämnden arbetar på ett ändamålsenligt

sätt med att erbjuda lämpliga individuella åtgärder till ungdomarna.

3.4. Register och dokumentation kring insatser
3.4.1. Iakttagelser
Under 2015 startades arbetet med att rapportera statistik avseende aktivitetsansvaret i ett

i ett nationellt rapporteringssystem. För att kunna arbeta med ändamålsenligt med admi-

nistration kring aktivitetsansvaret köpte nämnden in systemet IST under år 2015. Syste-

met har enligt uppgift en bra grund men det utvecklas succesivt i samråd med andra

kommuner i Värmland bl.a. Arvika samt Statistiska centralbyrån (SCB), med koppling till

direktiv från både SCB och Skolverket. Verksamhetssystemet är uppbyggt för att säker-

ställa korrekt dokumentation utifrån gällande regelverk, vilket underlättar administrat-

ionen och avrapportering. Uppgifter som samlas in och dokumenteras är i stora drag:

 Personnummer på ungdomen som omfattas av aktivitetsansvaret

 Datum då ungdomen registrerats inom aktivitetsansvaret

 Åtgärder som kommunen genomför för ungdomen

 Datum då åtgärd inleds samt avslutas

 Orsak till att åtgärden avslutades

 Sysselsättning före och efter ungdomen deltagit i åtgärd

 Anledning till att ungdomen avregistrerats från aktivitetsansvaret

 Datum då ungdomen avregistrerats från aktivitetsansvaret

I granskningen har en stickprovskontroll genomförts av tio ärenden för kontroll av att det

finns ett register och att dokumentation i det sker i enlighet med gällande regelverk. Detta

innebär bl.a. kontroll av att ungdomens bostadsadress, kontaktuppgifter, tidigare, nuva-

rande och framtida sysselsättning finns dokumenterad. Vid tillfället för stickprovet fanns

det totalt 91 personer registrerade i systemet. I summan ingår även 39 ungdomar som vid

tillfället var inskrivna på introduktionsprogram. Ungdomscoachen och en ekonom inom

barn- och utbildningsförvaltningen har access till systemet. I verksamhetssystemet skrivs,

enligt uppgift, inga detaljer som kan vara känsliga för eleven. Känslig information läggs i

en mapp med elevens för- och efternamn och förvaras i ett låst dokumentskåp. Detta är

även något som understryks i den dokumenterade rutin som finns som stöd för doku-

mentationen i systemet.
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Resultatet av stickproven visar inte på några avvikelser, utan den information som förvän-

tas framgå finns dokumenterad. Känslig information förvaras i ett låst dokumentskåp.

3.4.2. Bedömning
Kontrollmål 4: För nämnden ett register över ungdomarna och sker en ändamålsenlig

dokumentation kring de insatser som vidtas? Vår bedömning är att kontrollmålet är upp-

fyllt?

IST-systemet underlättar administrationen av arbetet med aktivitetsansvaret. I systemet

finns ett register över ungdomar som ingår i kommunens aktivitetsansvar och som uppda-

teras dagligen. Systemet är uppbyggt för att säkerställa att regelverk kring aktivitetsansva-

ret ska följas och utifrån våra stickprov är vår sammanfattade bedömning att det finns ett

register och att det sker en ändamålsenlig dokumentation kring ungdomarna och de åt-

gärder som vidtas.

3.5. Uppföljning och intern kontroll
3.5.1. Iakttagelser
Skolinspektionen genomförde under våren år 2015 en tillsyn av skolformen gymnasie-

skola i Forshaga kommun. Skolinspektionen konstaterar att kommunen inte har någon

egen gymnasieskola och berör framför allt kommunens aktivitetsansvar i sin tillsyn. Skol-

inspektion gör bedömningen att Forshaga kommun tar sitt ansvar och i de fall det är aktu-

ellt, erbjuder kommunen de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder.7

De intervjuade redogör för hur uppföljningen inom förvaltningen skett under år 2015.

Under våren fick förvaltningschefen, enligt uppgift, veckovisa rapporter av ungdoms-

coachen avseende ungdomarna inom aktivitetsansvaret. Efter att verksamhetssystemet

införskaffades ändrades rapporteringen till månadsrapporter. I rapporteringen har inte

bara statistik ingått utan även olika fallbeskrivningar som visar på komplexiteteten i en

del ungdomars situation.

Aktivitetsansvaret har varit ett återkommande ämne på LAN:s sammanträden. Formellt

har beslut om resultat, enligt uppgift, bl.a. fattats i samband med delårsbokslut och bok-

slut år 2015 kopplat till nämndens mål; ”Medborgarna ges förutsättningar att forma ett

liv och samhälle med god uppväxtmiljö”. Utöver detta har olika områden kopplat till

verksamheten redovisats eller presenterats muntligt vid nämndmöten i januari, februari,

september, oktober, november och december under år 2015.

Ett resultat av nämndens egna insatser och i samverkan med andra, bl.a. KBT-resursen,

anges vara att den psykiska ohälsan minskat och sannolikt hindrat ett antal av-

hopp/hemmasittare inom riskgruppen. Ungdomarna, som dessutom i många fall saknar

socialt nätverk har fått bättre förutsättningar att hantera sin egen situation.

I LAN:s internkontrollplan för år 2015 ingår inget kontrollmoment kopplat till aktivitets-

ansvaret.

7 Skolinspektionens, beslut 2015-06-25, Dnr 43 - 2014:7779.
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3.5.2. Bedömning
Kontrollmål 5: Har nämnden säkerställt god uppföljning och intern kontroll avseende

sitt aktivitetsansvar? Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt?

Vi kan konstatera att aktivitetsansvaret under år 2015 har följts upp regelbundet av för-

valtningschefen. Information om ungdomarna har också presenterats i muntlig form på

nämndssammanträdena. Utöver detta har flera viktiga verksamhetsfrågor kopplat till ak-

tivitetsansvaret behandlats i nämnden under året.

Genom IST-systemet bedömer vi att nämnden skapat bättre förutsättningar för uppfölj-

ning och intern kontroll. Nämnden berör inte aktivitetsansvaret i sin internkontrollplan.

Vi bedömer ändå att nämnden identifierat samverkan med gymnasieskolor som ett viktigt

kontrollområde för att tidigt kunna identifiera elever där risk för avhopp föreligger. Kon-

troller sker idag genom ungdomscoachens kontakter med gymnasieskolorna. Vid sidan av

verksamhetens kontinuerliga samverkan med bl.a. skolan bedömer vi att det är viktigt att

nämnden även fortsatt prioriterar stärkt kommunikation med gymnasieskolorna. Vår

sammanfattade bedömning är att nämnden i allt väsentligt har säkerställt god uppföljning

och intern kontroll avseende sitt aktivitetsansvar.
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