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Sammanfattning 

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

granskning av kommunens insatser kring vuxnas individutveckling mot en egen försörj-

ning. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer Lärande- 

och arbetsnämnden en ändamålsenlig styrning och ledning rörande insatser för vuxnas 

individutveckling mot en egen försörjning? 

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att de fyra enheterna i förvaltningen un-

der Lärande- och utbildningsnämnden har flertalet riktlinjer för arbetsrutiner och upp-

dragsbeskrivningar för verksamheterna som upplevs aktuella och levande för de intervju-

ade. Det finns även en välfungerande samverkan och roll- och ansvarsfördelning enheter-

na emellan samt inom de många projekt som finns kring uppdraget om individers väg mot 

en egen försörjning. Den externa samverkan upplevs från förvaltningens perspektiv vara 

välfungerande.  

Vi konstaterar att det i dagsläget finns brister inom nämndens målstyrning. Utifrån det 

material som granskningen tagit del av saknas det målvärden för nämndens mått och det 

uttrycks inte heller hur de olika måtten ska bidra till de övergripande målen. Däremot 

framkommer att det pågår ett förändringsarbete för att förtydliga målkedjan mellan 

kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndens åtaganden och mått.  

På grund av den otydliga målstyrningen blir också återrapporteringen till nämnden svå-

rare att följa och bedömning av måluppfyllelse saknas helt i årsredovisningen 2017 och är 

bristfällig i delårsbokslutet 2018. Slutligen konstaterar vi att det finns projekt och former 

inom verksamheterna som arbetar på ett förebyggande sätt för att motverka långvarig 

arbetslöshet.  

Vår samlade bedömning är att Lärande- och arbetsnämnden delvis säkerställer en 

ändamålsenlig styrning och ledning rörande insatser för vuxnas individutveckling mot 

egen försörjning.  

Granskningens kontrollmål bedöms nedan: 

Kontrollmål Bedömning 

Det finns tydliga mål, riktlinjer och rutiner för 

verksamhetens arbete. 

Delvis uppfyllt 

Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för 

verksamhetens arbete. 

Uppfyllt 

Det sker en tillfredsställande uppföljning, utvärde-

ring och analys av insatsernas resultat och effekter. 

Delvis uppfyllt 

Det finns välfungerande rutiner för samverkan 
med relevanta samverkansparter, såväl internt som 
externt. 

Uppfyllt 
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Det sker en tillfredsställande återrapportering till 

nämnden 

Delvis uppfyllt 

Det sker ett förebyggande arbete för att motverka 

långvarig arbetslöshet. 

Uppfyllt 

 

Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi Lärande- och arbetsnämnden att:  

 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 upp-

följning i nämndens årsredovisning.  

 Klargöra 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 den interna målstyrning- och uppfölj-

ningsprocessen. 
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund  
Att ha ett arbete är viktigt för både individen och samhället. En viktig förutsättning för en 

ekonomiskt stabil kommun är att arbetslösheten minskar/hålls på en låg nivå och att an-

talet arbetstillfällen säkras. 

Framgångsrika åtgärder i arbetet mot arbetslöshet ger de arbetssökande möjligheter till 

en meningsfull sysselsättning i form av t.ex. utbildning, praktik eller arbete, samtidigt 

som kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd kan minska. För att lyckas med detta 

krävs en fungerande samverkan både internt och externt med parter som exempelvis Ar-

betsförmedlingen, Försäkringskassan och näringsliv. 

I Forshaga kommun är det Lärande- och arbetsnämnden som enligt reglemente ansvarar 

för att fullgöra kommunens förvaltningsuppgifter som berör vuxnas individutveckling mot 

en egen försörjning, främjar en ekonomisk och social trygghet samt jämlika levnadsvillkor 

och ett aktivt deltagande i samhällslivet, enligt socialtjänstlagen. Arbetsmarknadsenheten 

(AME) är den enhet inom kommunen som samordnar och administrerar alla arbetsmark-

nadspolitiska åtgärder. Arbetsmarknadsenhets insatser skall genom att erbjuda arbets-

livsinriktad rehabilitering stödja individerna att närma sig eller nå egen försörjning. Egen 

försörjning kan innebära såväl arbete som studier eller i annat fall att aktualiseras hos 

annan part. Arbetet på enheten sker i samverkan såväl internt som externt med kommu-

nens olika enheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt det lokala näringslivet 

och föreningar. Samarbeten sker också med olika pågående projekt. 

De förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun har i sin riskanalys funnit skäl att 

granska kommunens arbete med att hjälpa biståndstagare till sysselsättning och egen för-

sörjning. 

1.2. Syfte och revisionsfråga  
Säkerställer Lärande- och arbetsnämnden en ändamålsenlig styrning och ledning rö-

rande insatser för vuxnas individutveckling mot en egen försörjning?    

1.3. Revisionskriterier 
Iakttagelserna bedöms gentemot följande revisionskriterier: 

 Socialtjänstlag (2001:453) 

 Lokala rutiner och riktlinjer för område 

1.4. Kontrollmål  
För att besvara revisionsfrågan kommer följande kontrollmål vara vägledande: 

Kontrollmål 1 – Det finns tydliga mål, riktlinjer och rutiner för verksamhetens arbete. 



Vuxnas individutveckling mot en egen försörjning 
 

December 2018          5 
Forshaga kommun 
PwC 
 

 

Kontrollmål 2 – Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för verksamhetens ar-

bete. 

Kontrollmål 3 – Det sker en tillfredsställande uppföljning, utvärdering och analys av 

insatsernas resultat och effekter. 

Kontrollmål 4 – Det finns välfungerande rutiner för samverkan med relevanta samver-
kansparter, såväl internt som externt. 

Kontrollmål 5 – Det sker en tillfredsställande återrapportering till nämnden. 

Kontrollmål 6 – Det sker ett förebyggande arbete för att motverka långvarig arbetslös-

het. 

1.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta Lärande- och arbetsnämndens ansvar rörande 

insatser för vuxnas individutveckling mot en egen försörjning. 

1.6. Metod 
Intervjuer har genomförts med ordföranden för Lärande- och arbetsnämnden, förvalt-

ningschefen för Lärande och arbete, enhetschef för IFO tillsammans med första socialsek-

reterare i IFO vuxengrupp, enhetschefen för AME, rektor för vuxenutbildningen samt 

enhetschefen för Nyanlända och integration. Totalt genomfördes sex intervjuer. 

Vidare har dokumentstudier av verksamhetens lokala styrdokument och rutiner genom-

förts. En förteckning över dokumenten återfinns i bilagan. 

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.  
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2. Granskningsresultat  

I detta avsnitt redovisas de iakttagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive 

kontrollmål. 

2.1. Mål, riktlinjer och rutiner 

Kontrollmål 1: Det finns tydliga mål, riktlinjer och rutiner för verksamhetens arbete. 

2.1.1. Iakttagelser 

2.1.1.1. Reglementet 

I Lärande- och arbetsnämndens reglemente står att nämnden fullgör kommunens förvalt-

ningsuppgifter som berör vuxnas individutveckling mot en egen försörjning, främjar en 

ekonomisk och social trygghet samt jämlika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet, enligt socialtjänstlagen. 

Lärande- och arbetsnämnden främjar den vuxnas rätt till vägledning och utbildning samt 

tillhandahåller kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år, enligt skolla-

gen och förordningen för yrkeshögskolan. Lärande- och arbetsnämnden samordnar även 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Lärande- och arbetsnämnden ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning i kommu-

nen genom anvisning från Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Här ingår även 

ensamkommande barn. 

2.1.1.2. Tydliggjort uppdrag från nämnden kring AME-verksamheten 

Av intervjuerna framkommer att nämnden i november 2017 (2017-11-20 § 107) tog beslut 

om att tydliggöra AME-verksamhetens uppdrag efter önskemål från Arbetsmarknadsen-

heten (AME). Verksamheten hade upptäckt att kommunens insatser ledde till en inlås-

ningseffekt för vissa individer och det behövde tydliggöras att verksamhetens uppdrag var 

att stötta individen att göra stegförflyttning mot egenförsörjning. En verksamhetsbeskriv-

ning upprättades för att tydliggöra enhetens uppdrag och målgrupp. I beskrivning anges 

att målet med Arbetsmarknadsenhetens insatser är att deltagarna ska närma sig eller nå 

egen försörjning. Egen försörjning kan innebära såväl arbete som studier eller i annat fall 

att aktualiseras hos annan part.  

Vidare anges att det primära syftet med arbetet på Arbetsmarknadsenheten är att hjälpa 

personer så att de kan klara sin försörjning på egen hand. Det handlar om motiverande, 

stärkande och kompetenshöjande insatser.  

Sekundära syftet för enheten är att det arbete som utförs av deltagarna erbjuder service 

till kommunala verksamheter och kommunens invånare. Det handlar om de praktiska 

arbetsuppgifter och tjänster som utförs av de anställda (och till viss del personer i praktik) 

på Arbetsmarknadsenheten.  
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Arbetsmarknadsenhetens målgrupp består av personer i behov av arbetslivsinriktad reha-

bilitering. För att vara aktuell vid kommunens arbetsmarknadsenhet anvisas deltagare av 

handläggare vid kommunens socialtjänst eller annan samarbetspartner.  

Av intervjuer med verksamhetsföreträdare framkommer att beslutet har varit viktigt för 

verksamhetens utveckling och ett viktigt steg i att skapa fokus och tydlighet samt för att 

kunna följa upp rätt resultat.  

2.1.1.3. Målstyrning från kommunfullmäktige 

I Forshaga kommuns strategiska plan 2018 finns fem målområden indelade i ett ex-

ternt och ett internt perspektiv. Det externa perspektivet innehåller tre målområden som 

har medborgarna i fokus och handlar främst om det som direkt kommer invånarna till del. 

Det interna perspektivet innehåller två målområden vilka tydliggör de förutsättningar 

som är viktiga i organisationen för att ge en bra verksamhet till invånarna. Till varje mål-

område finns formulerat övergripande mål.  

Den strategiska planen med målområden och övergripande mål ligger till grund för kom-

munens ekonomi- och verksamhetsstyrning och ska följas upp i samband med delårsbok-

slut och årsredovisning. Nämnder och bolag ska utgå från planen i sin ekonomi- och verk-

samhetsplanering. Det innebär att alla ska arbeta för att nå de övergripande målen. 

Styrningen av vad som behöver göras för att kommunen ska nå målen sker främst genom 

åtaganden som formulerats och beslutats i respektive nämnd eller i kommunfullmäk-

tige. Ett åtagande är en aktivitet som har stor betydelse för måluppfyllelsen och det ska 

också ha strategisk betydelse för kommunen som helhet. Åtagandet ska tydligt visa hur 

det bidrar till att nå de övergripande målen i den strategiska planen. Det är inte detsamma 

som ett mål eller en viljeinriktning. Ett åtagande ska vara så konkret att det går att följa i 

delårsbokslut och årsredovisning. Det ska vara avgränsat i tid så att det kan genomföras 

inom budgetperioden. 

Förvaltningar och bolag ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och ut-

veckla sin verksamhet så att övergripande mål och åtaganden uppnås och gällande lagar 

och regler efterlevs. Hur detta går till sammanfattas i en verksamhetsplan för förvaltning-

en. Liknande verksamhetsplaner tas också fram på enhetsnivå. Verksamhetsplanerna har 

inte inkluderats i granskningens avgränsning.  

Kommunens målområden och övergripande mål (från Strategisk plan 2018):  

De externa perspektiven 

Målområde: Attraktiv kommun 

Övergripande mål:  

 Våra invånare trivs och är stolta över sin plats.  

 Våra invånare är delaktiga genom information och öppen dialog.  

 Våra invånare har en god hälsa.  

 Våra invånare har tillgång till natur, kultur och idrott. 
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Målområde: Trygghet och kunskap 

Övergripande mål: 

 Våra barn har en bra start i livet. 

 Våra invånare känner sig trygga och säkra.  

 Våra invånare har ett livslångt lärande.  

 Våra invånare har en positiv syn på skolan och undervisningen.  

 Våra invånare är nöjda med äldreomsorgen. 

Målområde: Hållbar utveckling 

Övergripande mål: 

 Vår kommun ska växa på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.  

 Vi är klimatneutrala år 2030. 

 Vi erbjuder attraktiva, hållbara bostäder och mark för etablering.  

 Vi har ren luft, rent vatten och biologisk mångfald. 

De interna perspektiven 

Målområde: Finansiellt perspektiv 

Övergripande mål: 

 Vi har god ekonomisk hushållning och positiva resultat.  

 Vi finansierar våra investeringar med egna medel.  

 Våra fastigheter, anläggningar och inventarier är i gott skick. 

Målområde: Medarbetar- och arbetsgivarperspektiv 

Övergripande mål: 

 Våra medarbetare har god förståelse och kompetens för sitt uppdrag.  

 Våra medarbetare har tillgång till ett nära ledarskap. 

 Vi är en attraktiv arbetsgivare.  

 Våra medarbetare har en god hälsa.  

 Vår jämställdhet och mångfald ökar.  

2.1.1.4. Lärande- och arbetsnämndens mål 

Lärande och arbetsnämnden har i verksamhetsplanen för 2017 formulerat sitt uppdrag 

som följer:  

 Vi ansvarar för lärande efter ungdomsgymnasiet som kort kan beskrivas som vux-

nas lärande vilket inkluderar studie- och yrkesvägledning. Vi ansvarar även för det 

kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar yngre än 20 år.  

 Vi ansvarar för arbetsmarknadsåtgärder som vi utför i samverkan mellan Arbets-

marknadsenheten, Arbetsförmedlingen och kommunala förvaltningar.  
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 Vi ansvarar för flyktingmottagande som idag innebär kommunens tre HVB för en-

samkommande barn och kommunens åtagande för anvisade flyktingar.  

 Vi ansvarar för kommunens Individ- och familjeomsorg inkl. öppenvård i form av 

familjestöd och missbruksenhet. 

Av verksamhetsplanen för 2017 framkommer att Lärande- och arbetsnämnden har formu-

lerat åtagande för nämnden utifrån elva övergripande mål (i ovan lista understrukna). Det 

anges inte varför just dessa övergripande målområden är utvalda. Under respektive mål-

område beskrivs ett åtagande i form av ett mått och mätmetod. För fem av måtten finns 

mätvärden angivna. Totalt anges 40 mått.  

Som ovan beskrivs i fullmäktiges målstyrning ska nämnderna inte själva formulera mål 

utan åtaganden för att bidra till de övergripande målen. Vi konstaterar att majoriteten av 

de åtagande som är formulerade i form av mått saknar en tydlighet i hur de bidrar uppåt i 

målkedjan. Exempelvis anges att ett mått under målet Vår kommun växer är I etablering 

(2 år) och mätmetoden är Antal nyanlända som befinner sig under år 1 eller 2 år i sin 

etableringsplan. Skrivningen ger inga indikationer på vad den politiska ambitionen är för 

nyanlända under sin etableringsperiod i Forshaga kommun utan är endast beskrivning av 

ett nyckeltal. Måttet saknar också målvärde. Ytterligare ett exempel är från det övergri-

pande målet Våra invånare har ett livslångt lärande där det bl.a. finns ett mått som 

anger Kommuninvånarnas utbildningsnivå följer riksgenomsnittet och ett mått Antal 

studerande på SFI. Det förstnämnda uttrycker en ambitionsnivå vilket är positivt. Däre-

mot uttrycker inte det sistnämnda någon kvalitativ aspekt av den utbildning som kommu-

nen erbjuder eller vilka resultat politiken önskar uppnå.  

I verksamhetsplanen för 2018 anges 14 övergripande mål. Förändringar från föregående 

år är att ett övergripande mål är borttaget och att fyra nya har tillkommit (kursivt i listan 

ovan). Bland dessa finns ett mål som inte är formulerat på samma sätt i mål och budget 

2018 nämligen Våra brukare är nöjda med insatserna från kommunen. Totalt anges 59 

mått, aktiviteter eller åtaganden. Liknande iakttagelser som nämns i stycket ovan görs i 

2018 års verksamhetsplan.  

Från intervjuerna framkommer att det finns en blandad kännedom om nämndens poli-

tiska styrning genom måtten kopplade till de övergripande målen. Målkedjan är således 

inte tydlig för tjänstepersonerna inom verksamheterna. Däremot är det tydligt att det 

övergripande uppdraget – eller målet som flertalet intervjuade uttrycker – att arbeta för 

att individer ska ta steg närmare egenförsörjning genom studier eller arbete är levande 

för tjänstepersonerna. Övergripande är det en samsyn kring denna målbild för verksam-

heten.  

Däremot efterfrågas en tydligare politisk styrning från nämnden inom respektive verk-

samhetsområde. Avsaknaden av t.ex. målvärden innebär att den politiska ambitionen inte 

blir tydlig. Flertalet av de intervjuade framhåller att målstyrningen är ett utvecklingsom-

råde och det framkommer att det pågår ett arbete med att se över målstyrningen inför 

verksamhetsåret 2019. Enligt intervjuerna framgår att mängden mål och mått behöver ses 

över för att få en tydligare riktning. I samband med införandet av Stratsys har detta behov 

synliggjorts. Som angetts ovan finns det inga nämndmål formulerade idag men effektmått 

kommer att presenteras inför 2019 års verksamhetsplan. Effektmått har under året testats 
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inom AME-verksamheten och kommer att tas fram även för de övriga verksamheterna. 

Verksamhetsplanen för 2019 var vid tiden för denna granskning (november 2018) inte 

beslutad om i nämnden.  

Avslutningsvis kan konstateras att revisionen har tagit del av flertalet riktlinjer och rutiner 

för verksamheterna. Dessa har inte granskats i detalj. Det framgår dock av intervjuerna 

att riktlinjer och rutiner för verksamheterna är tydliga och stödjande i arbetet. Inom IFO-

verksamheten pågår ett arbete med att se över gällande riktlinjer inom t.ex. ekonomiskt 

bistånd för att hålla dem aktuella efter gällande förutsättningar och lagstiftning.  

2.1.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det finns övergripande mål från fullmäktige som bryts ned i mått inom 

nämndens styrning. Däremot framkommer att målkedjan och den politiska ambitionen 

inte är tydlig eftersom att det bl.a. saknas målvärden, inte heller uttryckts hur de olika 

måtten ska bidra till de övergripande målen. Det pågår ett arbete att se över målkedjan 

inför verksamhetsåret 2019, bl.a. genom att införa effektmått för nämndens verksamhet. 

Vi konstaterar att ambitionen att ha färre mål och mått inte har förverkligats mellan år 

2017 och 2018 års verksamhetsplaner.  

Vi anser att arbetet med effektmått kan tydliggöra målkedjan från fullmäktiges övergri-

pande mål till nämndens bidrag samt tydliggöra nämndens politiska ambition för sin 

verksamhet. Dock har revisionen inte tagit del av 2019 års verksamhetsplan för att be-

döma effekterna.  

Vi konstaterar att nämnden har tagit beslut om att tydliggöra uppdraget för AME-

verksamheten vilket enligt uppgift har varit viktigt för arbetet. Vi konstaterar att riktlinjer 

och rutiner för verksamheternas arbete anses vara tydliga.  

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.  

2.2. Roll- och ansvarsfördelning 

Kontrollmål 2: Det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för verksamhetens arbete. 

2.2.1. Iakttagelser 

Inom förvaltning för lärande och arbete finns fyra enheter: Arbetsmarknadsenheten 

(AME), Vuxenutbildningen, Nyanlända och integration samt Individ- och familjeomsorg 

(IFO). Från 1 januari 2017 finns IFO samlad i en enhet inom förvaltningen. Tidigare fanns 

IFO under två olika nämnder nämligen Lärande och arbetsnämnden och Barn- och ut-

bildningsnämnden.  

Av intervjuerna framkommer en samstämmig bild av att roll- och ansvarsfördelningen för 

verksamhetens arbete är tydlig. De intervjuade beskriver att det är tydligt vad de fyra en-

heterna har för ansvarsområden och att de är särskilda från varandra. 

Förvaltningschefen framhåller att det finns ett gott samarbete internt mellan enheterna på 

förvaltningen. Det uttrycks som ”den lilla kommunens storhet” att det finns ett nära sam-

arbete och när problem uppstår hanteras de. Ett exempel beskrivs i samarbetet mellan 
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IFO och AME. Det uppstod oklarheter kring hur klienter remitterades från IFO till AME 

för försörjningsstödspraktik. Initiativ togs för samtal för att förbättra strukturen och de 

gemensamma arbetssätten. Framgent är två interna möten per år planerade av förvalt-

ningschefen för att identifiera eventuella ytterligare stuprör som försvårar arbete mellan 

enheterna.  

2.2.2. Bedömning 

Vi konstatera att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för verksamhetens arbete. 

När väl oklarheter uppstår lyfts problemen enhetschefer emellan för att förbättra struk-

turer, och initiativ tas för att synliggöra stuprör som försvårar det gemensamma arbetet. 

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.  

2.3. Uppföljning, utvärdering och analys 

Kontrollmål 3: Det sker en tillfredsställande uppföljning, utvärdering och analys av insat-
sernas resultat och effekter. 

2.3.1. Iakttagelser 

I reglementet för Lärande- och arbetsnämnden beskrivs att nämnden kontinuerligt ska 

följa upp sin verksamhet. Utifrån kommunens styrmodell ska verksamhet och ekonomi 

följas upp i delårsbokslut samt i årsredovisning och bokslut. 

Utifrån årsredovisning 2017 för Lärande- och arbetsnämnden kan utläsas att de övergri-

pande målen och måtten inte följs upp. Det görs således ingen bedömning av hur nämn-

den bidrar till de övergripande målen. I kommunens årsredovisning för 2017 framkom-

mer inte hur Lärande- och arbetsnämndens mått har bidragit till respektive övergripande 

mål.  

Vuxenutbildningen är den enda enheten som har en egen verksamhetsberättelse för 2017. 

Vuxenutbildningens verksamhetsberättelse innehåller en beskrivning och analys av arbe-

tet som bedrivits inom enheten under året men kopplar inte på ett tydligt sätt ihop enhet-

ens arbete med de övergripande målen för kommunen.   

I delårsbokslutet 2018 görs en bedömning av måluppfyllelsen. Vi konstaterar att vissa 

mått kan bedömas eftersom att det finns ett angivet målvärde t.ex. Antalet studerande på 

SFI anges vara uppfyllt eftersom att utfallet var 52 och målvärdet var 50. Dock ges ingen 

vidare bedömning av de kvalitativa aspekterna av undervisningen. Det kan konstateras att 

många mått är svårbedömda eller svåra för läsaren att förstå bedömningen av, eftersom 

att det saknas målvärde eller referensvärde från tidigare år. T.ex. måttet Samhällsoriente-

ring för nyanlända får utfallet 8 och bedöms som inte uppfyllt. Det framgår dock inte vad 

exakt som ska mätas eller vad målet är.  

I nämndens årsredovisning för 2017 anges ett antal nyckeltal. Dock beskrivs utfallen av 

nyckeltalen endast kortfattat i texten. Av intervjuerna framgår inte hur nyckeltalen an-

vänds av nämnden i analys av resultat som underlag till t.ex. nästkommande års verk-

samhetsplan.   
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Av intervjuerna framkommer att det sker ett pågående arbete med att få in ett ändamåls-

enligt och effektivt arbetssätt med systemet Stratsys som uppges vara relativt ovant för 

verksamheterna fortfarande trots att det infördes i kommunen under 2006/2007. Sättet 

att arbeta med systemet har ännu inte satt sig vilket påverkar såväl målformuleringar och 

mått som uppföljning av resultat. Resultatet av oklara målformuleringar och målvärden 

anges försvåra uppföljning och det pågår samtal om hur detta kan förbättras för att verkli-

gen stötta verksamheten i att utvecklas. Detta är, som nämns ovan ett utvecklingsområde.  

Inom verksamheterna anges dock att det görs en hel del uppföljning kopplat till enskilda 

insatser och projekt. Under 2.4 beskrivs projekt i samverkan och t.ex. följs projektet Re-

bus upp inom FINSAMs styrgrupp och projektet Värmland tillsammans inom DUA:s styr-

grupp. Vissa nyckeltal följs också regelbundet upp av verksamheterna för att analysera 

resultat av insatser. Antalet studieavbrott följs t.ex. upp inom vuxenutbildningen och re-

sultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet inom AME.  

Resultaten från enheterna redovisas i Stratsys och såväl tjänstepersoner som politiker har 

tillgång till resultaten. Däremot är det oklart om analysen fullt ut kommer nämnden till 

del. Vi kan däremot konstatera att politiska beslut har tagits utifrån den analys som görs 

av insatsernas resultat. Som nämns under 2.1.1.2 tog nämnden beslut utifrån bedömning-

ar om inlåsningseffekter.  

Inom projektet Rebus följs resultat upp 12 månader efter avslutad insats för att se hur 

individernas utveckling mot egen försörjning har gått. De deltagare som har nått egen 

försörjning följs under några månader för att insatsen skall bli så hållbar och långsiktig 

som möjligt. Denna typ av uppföljning framkommer som ett utvecklingsområde inom 

andra projekt där det kan finnas ett behov av mer långsiktig uppföljning för att bedöma 

t.ex. om invånare åter hamnar i försörjningsstöd efter en tid av egen försörjning. För att 

göra detta krävs samtycke från den enskilde att kommunen får kontakta personen efter en 

viss tid efter insatsen. Denna möjlighet till uppföljning diskuteras om att införa i fler pro-

jekt.  

2.3.2. Bedömning 

Vi konstaterar att en bedömning av måluppfyllelse inte görs i nämndens årsredovisning 

för 2017 och att bedömningarna inom delårsbokslutet 2018 är bristfälliga. Vi konstaterar 

att den otydliga målstyrningens effekt blir att uppföljning försvåras.  

Vi konstaterar att det sker uppföljning och analys av resultat inom verksamheten som 

leder till konkreta åtgärder för att förbättra insatser. Däremot sker ingen övergripande 

och gemensam analys som följs upp av nämnden.  

Vi konstaterar att trots att det har gått över 10 år sedan införandet av Stratsys används 

systemet inte fullt ut effektivt och ändamålsenligt i verksamheterna. Bristerna i tydlighet 

och riktlinjer för hur systemet ska användas försvårar arbetet med målstyrning och upp-

följning.  

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.   
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2.4. Samverkan internt och externt 

Kontrollmål 4: Det finns välfungerande rutiner för samverkan med relevanta samverkans-
parter, såväl internt som externt. 

2.4.1. Iakttagelse 

Det finns många forum för samverkan inom nämndens verksamheter. I intervjuerna 

framgår att just samverkan med såväl interna som externa aktörer är centralt för alla 

verksamheter i deras uppdrag. Samverkan sker på ledningsnivå och handläggarnivå in-

klusive forum där individärenden hanteras. Det beskrivs att det finns ett löpande samtal 

på förvaltningen kring vilka forum som ska behandla vilka frågor för att göra verksamhet-

en så effektiv som möjligt och resultera i att människor kommer i egen försörjning.  

2.4.1.1. Överblick av samverkan och projekt 

Det finns ett stort omfång av samverkansforum och projekt inom förvaltningen för lä-

rande och arbete. Nedan följer en övergripande beskrivning.  

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) – projektmedel för att 

jobba aktivt med näringslivet kopplat till målgruppen inom DUA.  

DUA – generella överenskommelsen. Under DUA-överenskommelsen finns två samver-

kansgrupper vilka också använder forumet till samverkan utöver DUA överenskommel-

sen:  

 Arbetsgrupp: SYV vuxenutbildningen, integrationskoordinator, socialsekreterare, 

projektmedarbetare Rebus (FINSAM), arbetskonsulenter, projektmedarbetare 

Värmland tillsammans, handläggare arbetsförmedlingen, praktiksamordnare 

AME, näringslivssamordnare (DUA), KKA (Kommunalt aktivitetsansvar) 

 Styrgrupp: sektorchef arbetsförmedlingen, IFO-chef, enhetschef AME, enhetschef 

integration, rektor vuxenutbildningen, Näringslivssamordnare (DUA) 

Projekt integrerad arbetsmarknad (PIA) – ett arbetssätt kring samverkan. Det har 

varit många olika aktörer som arbetat med nyanländas integration; arbetsförmedlingen, 

kommunala verksamheter och ideella organisationer. Enheten för nyanlända och integrat-

ion har identifierat ett behov av att få en överblick över parternas arbete; för att fördjupa, 

effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. För en projekttid på tre år är en integrationskoor-

dinator tillsatt. Tjänsten samordnar insatser för individen samt koordinerar arbetet med 

samverkande partner. Målsättningen med projektet är att få fler individer i egenförsörj-

ning. Finansiering sker genom 50 procent projektmedel från Värmland tillsammans och 

50 procent från budgetpost förebyggande insatser 2017. 

Värmland tillsammans – integrationssamordnaren (PIA) är projektledare. Projektet 

riktar sig till utrikes födda kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden 

i åldern 15 - 64 år och som uppbär försörjningsstöd eller är aktuella inom etableringen 

eller jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen. Projektet med deltagare drog 

igång 1 oktober 2018 och är ESF-finansierat. 10 kommuner i Värmland är involverade 

varav Karlstad står som projektägare. I februari 2021 ska slutrapportering ske.  
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Från intervjuerna framkommer att det görs individuella bedömningar i varje enskilt fall 

och individens behov ligger till grund när aktiviteter planeras. Nu inledningsvis är mycket 

fokus på att förklara och ta reda på vad deltagarna själva har för behov och motivera till 

aktiviteter som kan leda till en stegvis förflyttning mot t.ex. bättre hälsa eller förståelse för 

det samhälle de befinner sig i. Deltagarna står mycket långt ifrån egen försörj-

ning. Projektledare eller projektmedarbetare träffar deltagarna på tider och platser som är 

nödvändiga utifrån den enskildes behov, det kan handla om allt ifrån att följa med till 

sjukgymnast på vårdcentral till att öva svenska. 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP-avtal) med Röda korset – inkluderar bl.a. 

samhällsorientering som är ett lagstadgat ansvarsområde gällande nyanlända under eta-

bleringstiden.   

FINSAM – Klarälvens samordningsförbund. Forshaga kommun ingår tillsammans med 

Hagfors kommun, Munkfors kommun, Landstinget i Värmland, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundets uppdrag är att arbeta med rehabiliterande 

och förebyggande insatser för vuxna i förvärvsaktiv ålder som befinner sig utanför ar-

betsmarknaden samt att stödja fortsatt samarbete mellan parterna utifrån målgruppens 

behov. Förbundet har en styrelse med högre tjänstemän och politiker samt en bered-

ningsgrupp där chefer ifrån parterna identifierar behov av insatser för målgruppen samt 

framställer förslag. Dessa kan vara såväl strukturella som individinriktade. I förbundet är 

samverkan ett mål inte enbart ett medel. Förbundet startade upp Samverkansteam i 

kommunen där parternas handläggare samarbetar kring individer med samordnande re-

habiliteringsbehov. AME-enhetens chef är även verkställande tjänsteperson inom FIN-

SAM.  

Arbetsmarknadsråd (AMR) – samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Forshaga 
kommun, Munkfors kommun och Hagfors kommun. Vid rådets möten diskuteras den 
lokala arbetsmarknaden och dess behov, prognoser för pensionsavgångar och utbild-
ningsutbud i regionen m.m.  

Projekt om meningsfull fritid – med ABF, hyresgästföreningen, enheten för nyan-

lända och integration, Röda korset och det kommunala bostadsbolaget FABO. Projektets 

syfte är att skapa en meningsfull fritid för alla invånare i Forshaga och ge förutsättningar 

för den enskilde invånaren för att själv engagera sig i sitt närsamhälle. Ansvaret för pro-

jektet ligger hos Nyanlända och integration.  

Lärcenter – byggdes 2009, innefattar bl.a. vuxenutbildning, folkbibliotek, grundskola 

förskola-åk 9, turistbyrå samt kultur och fritid. Ett nav med många förvaltningar i samma 

byggnad. Där sitter även förvaltningschefen för lärande och arbete och grundskolerektorer 

och kultur- och fritidschef bland andra. Själva torget är allmänhetens plats. 

Studie- och yrkesvägledare – en person som är anställd på vuxenutbildningen och har 

hand om vägledning för alla vuxna medborgare inom kommunen. SYV-vägledaren sitter 

med i DUA och Värmland tillsammans.  

Lokal samverkansöverenskommelse (LÖK) – från 2017, inom ramen för etable-

ringsinsatser av nyanlända. Av intervjuerna framkommer att det förs diskussioner om 

LÖK:en ska inkluderas i arbetet inom DUA. Inför 2019 ska båda överenskommelserna 
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(DUA och LÖK) revideras och beslutas om enbart DUA eller båda ska arbetas med. Syftet 

är att effektivisera samverkansformerna för målgruppen och syftet.    

Stödresurs inom vuxenutbildning – individstöd för alla inom vuxenutbildningen. 

Har delutvärderats men ska utvärderas som helhet i början av år 2019. Ett projekt som 

fått förlängt till 6/2 2019.  

Programråd – för vårdutbildningar. Där sitter företrädare för utbildningen (pedagog 

och rektor) samt företrädare för olika verksamheter från arbetslivet inom vård- och om-

sorg med. Detta görs inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet.  

Yrkesråd – för barnskötarutbildning (nystartad utbildning, första protokollförande träff 

15/3 2019).  

I intervjuerna framkommer som nämnts ovan att samverkansformerna och projekten över 

lag är välfungerande. Trots att det är många olika forum upplevs det inte som varken för 

många eller överlappande på ett sätt som skapar ineffektivitet. Varje enskilt projekt och 

forum anses ha tydliga syften och målsättningar som på olika sätt kopplar ihop till verk-

samhetens övergripande målsättning.   

Det framkommer att det finns välfungerade rutiner men att det fortsatt är ett utvecklings-

område att utveckla rutinerna, t.ex. översyn av LÖK och DUA. Det efterfrågas också tydli-

gare samverkansrutiner mellan Arbetsförmedlingen och kommunen.1 En utmaning som 

framhålls i samverkansarbetet är att det kan vara svårt med närvaron inom visa arbets-

grupper. Detta kan bero på interna organisationsförändringar inom enskilda samverkans-

parter. Sårbarheten i personalomsättning försvårar kontinuiteten och effektiviteten i ar-

bete.  

Några av de intervjuade lyfter utmaningen kring att en stor del av de satsningar som görs 

inom området är projekt- och/eller externfinansierande. Detta skapar en kortsiktighet och 

beroende av extern finansiering. Samtidigt betonas att kommunen försöker göra satsning-

ar som fungerar bra i projektform och där utfallet kan implementeras i verksamheten 

utan extra resurser, t.ex. testa och implementera nya arbetssätt och metoder.  

2.4.2. Bedömning 

Vi konstaterar att samverkan såväl intern som extern är mycket viktigt för att verksam-

heten ska kunna fullfölja sitt uppdrag. Trots ett stort omfång av samverkansforum och 

projekt anses rutinerna för arbetet vara välfungerande i det stora hela.  

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.  

2.5.   Återrapportering till nämnden 

Kontrollmål 5: Det sker en tillfredsställande återrapportering till nämnden. 

                                                             
1 Notera att Arbetsfördelningen inte har intervjuats inom ramen för granskningen. Speglar endast 
kommunens perspektiv.  
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2.5.1. Iakttagelser 

Nämnden har en ekonomisk uppföljning vid varje sammanträde. Likaså sker en pärmre-

dovisning vid varje sammanträde som följer upp delegationsbeslut, domar och känne-

domsärenden.  

Som nämnts ovan under såväl kontrollmål 1 som 3 saknas en tillfredställande återrappor-

tering till nämnden gällande måluppfyllelse. Det finns således brister i den övergripande 

verksamhetsuppföljningen.  

Av intervjuerna framkommer att nämnden vid varje sammanträde har en muntlig inform-

ationspunkt från verksamheten. Innehållet styrs efter behov och det sker inte efter rul-

lande schema per enhet. Informationen ges endast muntligt och det framhålls att det vore 

värdefullt att hitta former för skriftliga rapporter från Stratsys till nämnden för att leda-

möterna lättare ska kunna följa upp verksamhetsmässiga resultat. Chefer inom verksam-

heterna anger att nämndens ledamöter är aktiva och det finns en bra dialog mellan politik 

och förvaltning.  

Vid en protokollgenomgång för 2017 och 2018 konstateras att inga beslut tas av nämnden 

i samband med verksamhetsinformationen utan att nämnden godkänner informationen. 

Vid intervjuerna framkommer att ett beslutsärende dock föregås av ett informations-

ärende vid föregående nämnd för att ge politikerna möjlighet att sätta sig in området till-

räckligt väl för att ta beslut vid nästkommande möte. Vid genomgång av protokoll konsta-

teras att det är svårt att av den information som ges utläsa denna arbetsgång.  

2.5.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det finns en regelbunden och tillfredställande återrapportering till 

nämnden gällande ekonomin. Däremot finns det brister i den övergripande verksamhets-

uppföljningen eftersom att de verksamhetsmässiga målen inte följs upp som angivet.  

I alla beslut som rör granskningens område så består nämndens agerande i protokollen av 

att godkänna information och förslag.  

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.  

2.6. Förebyggande arbete 

Kontrollmål 6: Det sker ett förebyggande arbete för att motverka långvarig arbetslöshet. 

2.6.1. Iakttagelser 

Lärande- och arbetsnämndens ansvarsområde är brett med det övergripande syftet att 

stödja vuxnas individutveckling mot en egen försörjning, främja en ekonomisk och social 

trygghet samt jämlika levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Detta inne-

bär att många av de insatser som görs fokuserar på att stödja människor som t.ex. redan 

brottas med arbetslöshet. Flera av de projekt och samarbeten som nämns ovan fokuserar 

på personer som på olika sätt har fallit mellan stolarna eller som står långt ifrån arbets-

marknaden, såsom redan långtidsarbetslösa och nyanlända med låg utbildning.  
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Nämnden arbetar också med insatser av mer förebyggande karaktär för att på längre sikt 

motverka arbetslöshet. Livslångt lärande är ett av de övergripande kommunmålen. 

Nämnden har flera insatser som kan tolkas härleda till målet och vara av mer förebyg-

gande karaktär, t.ex. yrkesutbildningar av barnskötare och vårdbiträde som svarar mot 

arbetsmarknadens behov och projekt stödresurs. Från intervjuerna nämns även följande 

initiativ och uppdrag: 

 Feriearbete inom kommunen erbjuds för elever i årskurs nio för att ge arbetslivs-

erfarenhet i tidig ålder.  

 Ungdomskonsult som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret (KKA). 

Denna tjänst har flyttat till AME-verksamheten. Tjänsten finansieras som kom-

munalt aktivitetsansvar 55 procent, grundskola 25 procent samt fältansvar 20 pro-

cent med syftet att bl.a. nå ut till skolelever för att tidig i ålder uppmuntra till stu-

dier och arbete. KKA ska hålla sig informerad om vilka ungdomar mellan 16-20 år 

inom kommunen som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret och föra register 

över dessa samt rapportera detta till SCB en gång per år. Den ska också erbjuda 

lämpliga individuella åtgärder till ungdomar mellan 16-20 år inom kommunen 

som inte påbörjat, hoppat av eller gått ut ett nationellt program med studiebevis 

(utan fullständiga gymnasiebetyg). Målet med åtgärderna är att i första hand mo-

tivera ungdomen till att påbörja eller återuppta studier för att erhålla en gymnasi-

eexamen. Då en individ kommer in till KAA för möte upprättas en individuell 

handlingsplan där mål och lämpliga aktiviteter för måluppfyllelse stakas ut. Upp-

följning av handlingsplan med mål sker kontinuerligt mellan individen och det 

kommunala aktivitetsansvaret. Regelbunden avstämning mot mål krävs för att 

hålla fokus och mot uppsatta mål samt upprätthålla motivation hos individen. Ut-

över KKA:s övergripande lagstadgade mål arbetar det KKA i Forshaga kommun ef-

ter att alla ungdomar under 20 år kan och vill utbilda eller försörja sig samt att 

ungdomsarbetslösheten ska vara lägre än genomsnittet. Det första målet handlar 

om att ge motiverande insatser till de unga som stärker dem och motiverar dem till 

att vilja utbilda sig. Mål nummer två består av en direkt och indirekt samverkan 

inom kommunen, mellan kommunen, andra myndigheter och lokala företag.  

 Inom FINSAM finns flera projekt, t.ex. Rebus, som bl.a., genom analys av resulta-

ten, har gett insikter om hur viktigt individstöd i ett tidigt skede är för att före-

bygga arbetslöshet. Från intervjuerna framhålls att FINSAM har gett kommunens 

verksamhet ett incitament att fokusera på individstödet.  

 Arbetsmarknadsrådet jobbar med prognoser och kommande efterfrågan på ar-

betsmarknaden och hur kommunens utbildningar kan matcha det.  

 DUA för att arbeta med unga och nyanlända och i ett tidigt skede fånga upp de in-

divider som är i behov av stöd.  

2.6.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det finns flera förebyggande insatser för att motverka långvarig arbets-

löshet. Ungdomskonsulenten som arbetar med det kommunala aktivitetsansvaret innebär 

ett tydligt fokus att motivera och stötta ungdomar att studera eller jobba för egen försörj-
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ning. Kommunens mål om att ungdomsarbetslösheten ska vara lägre än genomsnittet ger 

en indikation på att det finns en medvetenhet inom flera delar av verksamheten att jobba 

med tidiga och förebyggande insatser för arbetslöshet.  

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.  
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3. Revisionell bedömning 

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

granskning av kommunens insatser kring vuxnas individutveckling mot en egen försörj-

ning. Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: Säkerställer Lärande- 

och arbetsnämnden en ändamålsenlig styrning och ledning rörande insatser för vuxnas 

individutveckling mot en egen försörjning? 

Vår samlade bedömning är att Lärande- och arbetsnämnden delvis säkerställer en 

ändamålsenlig styrning och ledning rörande insatser för vuxnas individutveckling mot 

egen försörjning.  

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål 

vilka framkommer av rapporten. 

3.1. Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi Lärande- och arbetsnämnden att: 

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

från fullmäktiges övergripande mål till nämndens specifika mål. Antalet mål för 

verksamheten behöver ses över för att skapa en tydlig inriktning och fokus. Likaså 

behöver målvärden tydliggöras för att målen dels ska vara uppföljningsbara, dels 

för att den politiska ambitionen kopplad till målen idag saknas.  

 Tydliggöra uppföljning av de verksamhetsmässiga målen, inte minst gällande upp-

följning i nämndens årsredovisning.  

 Klargöra 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 den interna målstyrning- och uppfölj-

ningsprocessen. 
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Bilaga 

Följande dokument har inkommit inom ramen för granskningen: 

 Lärande- och arbetsnämndens protokoll för 2017 och 2018 till och med september 

 Lärande- och arbetsnämndens verksamhetsberättelse 2017 

 Verksamhetsberättelse vuxenutbildning 2017 

 Lärande- och arbetsnämndens delårsbokslut 2018 

 Organisationsskiss övergripande Forshaga kommun 

 Reglemente 

 Budget 2018 och flerårsplan 2019 och 2020 Forshaga kommun 

 Strategisk plan Forshaga kommun 2018 

 Verksamhetsplan 2017 och 2018 för Lärande och arbete 

 Riktlinjer och rutiner kring PIA, DUA, Värmland tillsammans, IFO, FINSAM samt 

Löken 

 Protokoll från Arbetsmarknadsrådets möten 
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