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Granskning av kommunens insatser kring vuxnas individutveckling mot en egen 

försörjning. 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun har PwC genomfört en 

revisionsgranskning av lärande- och arbetsnämndens insatser kring vuxnas individut-

veckling mot en egen försörjning.  

Syftet med granskningen är att undersöka om nämnden säkerställer en ändamålsenlig 

styrning och ledning rörande insatser för vuxnas individutveckling mot en egen försörj-

ning.  

Vår samlade bedömning är att nämnden endast delvis säkerställer en ändamålsenlig styr-

ning och ledning rörande insatser för vuxnas individutveckling mot egen försörjning. 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

 Utveckla strukturen för målstyrning. Det finns behov av att tydliggöra målkedjan 

från fullmäktiges övergripande mål till nämndens specifika mål/mått. Antalet 

mål/mått för verksamheten behöver ses över för att skapa en tydlig inriktning och 

fokus. Likaså behöver målvärden tydliggöras för att målen dels ska vara uppfölj-

ningsbara, dels för att den politiska ambitionen kopplad till målen idag saknas.  

 Tydliggöra uppföljning av de verksamhetsmässiga målen, inte minst gällande 

uppföljning i nämndens årsredovisning.  

 Klargör hur nyckeltal ska följas upp och hur de ska användas i analyser inför 

nästkommande verksamhetsår.  

 Dra lärdomar av pågående arbete och utreda möjligheter till ytterligare mer lång-

siktig uppföljning av projekt och insatser för att se mer långvariga effekter. 



 Med koppling till ovan rekommendationer, fortsätta arbetet med att skapa ett 

ändamålsenligt och effektivt arbetssätt med Stratsys, för att på bästa sätt kunna 

utnyttja systemets potential och förenkla de interna målstyrning- och uppfölj-

ningsprocessen. 

Vi behandlade revisionsrapporten vid vårt sammanträde den 3 december och beslutade att 

skicka rapporten till lärande- och arbetsnämnden. Vi önskar svar från nämnden med re-

dogörelse över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen och lämnande rekom-

mendationer senast den 28 februari 2019.  Rapporten skickas även för kännedom till 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 
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