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1. Sammanfattning 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Laholms kommun har PwC granskat om 
styrning, ledning och uppföljning av kommunfullmäktiges inriktningsmål avseende Barn 
och unga sker på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Vår granskning har visat att intervjuade politiker och tjänstemän överlag anser att det såväl 
inom kommunen (samarbetet mellan styrelsen, nämnder och Ungdomsforum) som mellan 
kommunen och andra parter (Region Halland) finns ett väl fungerande arbete och 
samverkan kring barn och unga. Likaså anser intervjuade ungdomar att politiker och 
tjänstemän är lyhörda för deras förslag och synpunkter. 
 
När det gäller styrningen och uppföljningen avseende inriktningsmålet Barn och unga 
bedömer vi att det finns utrymme för förbättring. Vår granskning har visat att målprocessen 
i vissa avseenden inte upplevs som tillräcklig tydlig och transparent. Den här synpunkten 
går att härleda till att kommunens målstyrning tenderar att bli två separata processer – en 
för de gemensamma inriktningsmålen och en för de nämndsspecifika målen. Detta leder i 
sin tur till att det är svårt att få en sammanhängande bild av målstyrningen och att 
styrningen därför blir otydlig. Det förslag som kommunstyrelsen för närvarande har ute på 
remiss bedömer vi är ett steg i rätt riktning för att skapa en mer enhetlig målstyrning i 
kommunen. Vi har under granskningen också noterat att styrelsen och nämnderna inte fullt 
ut följer de anvisningar som fullmäktige beslutat om i Principer för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning.  
 
Revisionsfråga 
Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna en 
ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet ”Barn och unga”? 
Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga kontrollfrågor gör vi 
bedömningen att:  
 
 kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden inte i alla delar 

säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet 
”Barn och unga” 

 kultur- och utvecklingsnämnden i huvudsak säkerställer en ändamålsenlig styrning, 
ledning och uppföljning av inriktningsmålet ”Barn och unga” 

 
Rekommendationer 

 Utifrån redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen för år 2013 och prognostiserad 
måluppfyllelse i delårsbokslutet för år 2014 bedömer vi att förhållandevis många av de 
mål som är kopplade till indikatorerna inte har uppfyllts eller följts upp för 
inriktningsmålet Barn och unga. Kommunstyrelsen bör analysera och klarlägga 
huruvida målsättningarna är för högt ställda eller om styrningen av och 
implementeringen inom nämnderna brister i något avseende 
 

 Följsamheten gentemot anvisningarna i fullmäktiges dokument Principer för ekonomi- 
och verksamhetsstyrning” behöver förbättras. Barn- och ungdomsnämnden samt 
socialnämnden bör säkerställa att deras verksamheter kopplar målen och aktiviteterna i 
verksamhetsplanerna till beslutade inriktningsmål och prioriterade resultatmål. 
Kommunstyrelsen bör säkerställa att en samordnad verksamhetsplan för den 
samordnade förvaltningen tas fram och att de gemensamma verksamhetsmålen och 
uppdragen för barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt 
socialnämnden tydligt framgår i planen  
 

 Kommunstyrelsen bör – utifrån uppföljningen av indikatorerna – göra en samlad 
bedömning av inriktningsmålet Barn och unga i årsredovisningen. Vi anser också att 
nämnderna kan göra mer genomgripande utvärderingar och analyser av 
måluppfyllelsen/resultaten. Detta skulle på ett tillförlitligare sätt säkerställa att 
verksamheternas arbete med barn och unga utvecklas på ett positivt sätt. Exempelvis 
skulle uppföljningarna kunna innehålla analys av ambitioner kontra resurser och 
tydligare förklaringar till varför vissa mål inte uppnås. 
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2. Inledning 
 

2.1. Bakgrund och syfte 
 
Revisorerna i Laholms kommun har utifrån sin riskbedömning beslutat att granska om 
berörda nämnder lever upp till Kommunfullmäktiges inriktningsmål ”Barn och unga”. I 
kommunplanen är inriktningsmålet formulerat på följande sätt: 
 
”Laholm ska bli en av Sveriges bästa kommuner för barn och unga att växa upp i och leva 
i. Vi ska ge barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för sitt fortsatta lärande. Vi ska 
aktivt medverka till att det finns förutsättningar för arbete, inflytande, en sund livsstil 
samt varierad och stimulerad fritid.” 
 
Granskningen syftar till att bedöma om styrning, ledning och uppföljning av kommun-
fullmäktiges inriktningsmål sker på ett ändamålsenligt sätt. 
 

2.2. Revisionsfråga, kontrollfrågor och revisionskriterier 

 
Revisionsfråga 
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen och 
nämnderna en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet 
”Barn och unga”? 
 
Kontrollfrågor 
Ändamålsenligheten bedöms utifrån följande kontrollfrågor:  

 

 Har nämnderna, utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål, formulerat konkreta 
och mätbara mål för verksamheten? 

 Redovisar nämnderna – i uppföljningen av fullmäktiges inriktningsmål – resultat 
och analyser av de resultat som uppnås? 

 Vilken återrapportering sker från verksamheterna till berörda nämnder och till 
kommunstyrelsen? 

 Vilka insatser och aktiviteter erbjuds ungdomar i kommunen? 
 
Revisionskriterier 
Revisionskriterierna hämtas från kommunallagen och kommunala riktlinjer. 
 

2.3. Definition av styrning, ledning och uppföljning 
 

Styrning handlar om att de system, beslut, policies och rutiner som stakar ut kommunens 

viljeriktning och sätter ramarna för verksamheten. Det kan till exempel göras genom 

kommunens vision, mål och resursfördelning. 

 

Ledning handlar om de informella processerna och hur hårdvaran i form av mål, budget och 

resultat hanteras och förverkligas i dialog och process inom organisationen. Ifråga om 

ledningsperspektivet är själva ledarskapet och organisationskulturen avgörande. 

 

Uppföljning handlar om hur organisationen följer upp beslutade mål och åtgärder samt hur 

den styrningen utvärderas och utvecklas. 
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2.4. Metod och avgränsning 
 
Granskningen avser verksamhetsåret 2014 och fokuserar på kommunstyrelsens, 
socialnämndens, barn- och ungdomsnämndens samt kultur- och utvecklingsnämndens 
styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet Barn och unga. 
 
 
Vår bedömning av styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet Barn och unga har 
gjorts utifrån kommunfullmäktiges riktlinjer i Principer för ekonomi- och verksamhets-
styrning1. Det ska betonas att granskningen har omfattat en bedömning av 
målstyrningsprocessen. Däremot har granskningen inte omfattat en bedömning av de 
specifika insatser och arbetsformer som görs inom ramen för arbetet med barn och unga.  
 
 

Underlaget som rapporten bygger på utgörs både av skriftliga (styrdokument) och muntliga 
(intervjuer) källor. De granskade styrdokumenten utgörs av befintliga måldokument och 
uppföljningar (såsom kommunplan för 2014, årsredovisning 2013 och delårsrapporter) som 
har bäring på styrelsens och nämndernas arbete med inriktningsmålet Barn och unga. 
Intervjuer har genomförts med följande personer: 
 
Kommunstyrelsen/ 

Kommunledningskontor 
Barn- och 

ungdomsnämnden 
Kultur- och 

utvecklingsnämnden 
Socialnämnden 

 

 Ordförande 

(mandatperioden 2011-

2014) 

 Kommunchef 

 

 Utbildningschef 

 

 Utvecklingschef 

 Ungdoms-

samordnare 

 

 Socialchef 

 

Därutöver har två ungdomar från Ungdomsforum intervjuats. 

 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning av samtliga intervjuade.   

 

                                                             
1 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28. Med ändring 2014-03-25, § 49 
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3. Formell styrning – Laholms kommun 
 

3.1. Övergripande principer för styrning 
 

Laholms kommun tillämpar målstyrning och processen finns beskriven i dokumentet 

Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Utgångspunkten för målstyrningen är 

kommunfullmäktiges vision och utifrån den antar fullmäktige ett antal inriktningsmål. En 

del av dessa är gemensamma och gäller för alla nämnder medan andra är specifika för en 

nämnds verksamhet. Av Laholms kommunplan för 2014 framgår det att fullmäktige beslutat 

om följande inriktningsmål: 

 

 Ekonomi i balans 

 Verksamhetsidé 

 Samhällsbyggnad 

 Boende 

 Näringsliv och företagsamhet 

 Hållbar miljö och natur 

 Medborgarskap och trygghet 

 Barn och unga 

 

Inriktningsmålen ovan har konkretiserats till så kallade prioriterade resultatmål. I likhet 

med inriktningsmålen gäller vissa prioriterade resultatmål för alla nämnder medan andra är 

specifika för en nämnds verksamhet.  

 

De gemensamma och de nämndsspecifika målen ska ligga till grund för verksamheternas 

mål. Målen som tas fram av verksamheten ska dokumenteras i verksamhetsplanen och ange 

hur verksamheten ska arbeta för att nå beslutade politiska mål. Verksamhetsmålen kan 

utformas som mål, aktiviteter eller handlingar. 

 

Laholms kommuns målstyrning kan illustreras på följande sätt: 

 
Källa: Kommunplan med budget för 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016, Laholms 

kommun. 

 

 

 



Granskning av styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet Barn och unga 

Mars 2015 
Laholms kommun 

5 av 17 
 

 

 

I Bilaga 1 beskrivs processen vid framtagandet av kommunens mål och i Bilaga 2 redogörs 

för det inriktningsmål samt de prioriterade resultatmål och indikatorer som avser Barn och 

unga.  

 

 

3.1.1. Översyn av vision och mål 2015  

Kommunstyrelsen påbörjade våren 2015 en översyn av kommunens målstyrning och har 
skickat ut ett förslag på remiss till kommunens nämnder. Nämnderna ska inkomma med 
svar till kommunstyrelsen senast den 31 mars och förändringarna planeras beslutas i 
kommunfullmäktige den 26 maj och i kommunstyrelsen den 12 maj. 
 

Det övergripande målet med förslaget är att öka tydligheten i målstyrningen genom att 

minska antalet mål. Förslaget skulle innebära att de gemensamma och de nämndsspecifika 

inriktningsmålen slås ihop. Förändringen kan illustreras på följande sätt: 

 

Källa: Översyn av vision och mål 2015 – Bilaga 1.  
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4. Kommunövergripande organisation  
 

4.1. Styr- och chefsgrupp 
I Laholms kommun har det upprättats en övergripande organisation för samverkan kring 

barn och unga samt trygghet och säkerhet. Arbetet styrs av en politisk styrgrupp som är 

tillsatt av kommunstyrelsen. I styrgruppen ingår kommunstyrelsens, barn- och 

ungdomsnämndens, socialnämndens och kultur- och utvecklingsnämndens presidium samt 

representanter från Region Halland. Dessutom blir Polisen adjungerad. Samverkan regleras 

av en överenskommelse mellan Laholms kommun, Polisen och Region Halland kring det 

brottsförebyggande arbetet och samverkan kring barn och unga.  

 

Det strategiska arbetet sköts av chefsgruppen som består av kommunchef, socialchef, 

utbildningschef, utvecklingschef och räddningschef. Socialchefen ansvarar för dagordning, 

uppföljningar och förarbete inför chefsgruppsmötena. Vidare finns det fyra grupper som 

arbetar med individprevention, allmänt förebyggande arbete, brottsförebyggande arbete 

samt internt skydd.  

 

Laholms kommun har i samarbete med olika myndigheter arbetat med att förbättra 

samverkan kring barn och unga, framför allt mellan skola och socialtjänst. Enligt uppgift har 

kommunen genom olika modeller, konferenser och grupper på ett övergripande plan arbetat 

fram en god kommunikation mellan skola och socialtjänst. Vidare arbetar kommunen med 

olika föreningar och organisationer i kommunens tätorter för att hjälpa till att skapa bra 

miljöer och aktiviteter för unga på varje ort vid behov. 

 

4.2. Ungdomsforum 
Ungdomsforum består av 15 personer och träffas fyra gånger om året. Representanterna i 

Ungdomsforum utses av elevråden på högstadieskolorna i Våxtorp, Laholm och Veinge samt 

på Osbecksgymnasiet i Laholm. Skolorna har representanter utifrån elevantal, 

Våxtorpsskolan har två, Veingeskolan tre, Lagaholmsskolan fyra och Osbecksgymnasiet sex. 

Ett par gånger per termin anordnas även öppna ungdomsforum dit alla ungdomar i 

kommunen är välkomna. Tanken är att ge en möjlighet för alla att lämna synpunkter, förslag 

och idéer på hur de vill att kommunen ska utvecklas. Ungdomsforum är öppet för unga 

mellan 13 och 25 år. Ungdomsforumet leds av kommunfullmäktiges ordförande och 

kommunens ungdomssamordnare är ansvarig tjänsteman. Om andra politiker eller 

verksamhetschefer berörs av de ämnen som ungdomarna tar upp kallas även de till mötena.  
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5. Granskningsresultat 
 

5.1. Har nämnderna, utifrån kommunfullmäktiges 
inriktningsmål, formulerat konkreta och mätbara mål 
för verksamheten? 

Enligt dokumentet Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning2 ska kommunchefen 

med stöd av verksamhetscheferna ta fram en verksamhetsplan för den samordnade 

förvaltningen (för mer information se Bilaga 1). Vi noterar dock att en sådan 

verksamhetsplan inte tagits fram för varken år 2014 eller 2015. 

I tabellen nedan sammanfattas våra iakttagelser avseende barn- och ungdomsnämndens, 

kultur- och utvecklingsnämndens samt socialnämndens nämndplaners och 

verksamhetsplaners kopplingar till inriktningsmålet Barn och unga. 

Nämnd Finns det en tydlig koppling till KF:s inriktningsmål och resultatmål 

avseende Barn och unga? 

Nämndplan 2014 Verksamhetsplan 2014 

 

Barn- och 

ungdomsnämnden 

 

De nämndsspecifika inriktnings- och 

resultatmålen har ingen tydlig koppling KF:s 

mål avseende Barn och unga. Nämndplanen 

innehåller heller inte uppgifter om hur 

nämnden ska arbeta med KF:s mål avseende 

Barn och unga. 

 

Verksamhetsplanen saknar en 

koppling till såväl gemensamma 

som nämndsspecifika inriktnings- 

och resultatmål. 

 

Kultur- och 

utvecklingsnämnden 

 

De nämndsspecifika inriktnings- och 

resultatmålen har ingen tydlig koppling KF:s 

mål avseende Barn och unga. Nämndplanen 

innehåller heller inte uppgifter om hur 

nämnden ska arbeta med KF:s mål avseende 

Barn och unga. 

 

De verksamhetsmål och aktiviteter 

som tagits fram har en tydlig 

koppling till såväl de gemensamma 

som nämndsspecifika inriktnings- 

och resultatmål.  

 

Socialnämnden 

 

De nämndsspecifika inriktnings- och 

resultatmålen har en viss koppling till KF:s mål 

avseende Barn och unga. Nämndplanen 

innehåller uppgifter om hur nämnden ska 

arbeta med de nämndsspecifika målen som 

berör barn och unga. 

 

Planen innehåller endast uppgifter 

om hur verksamheten ska arbeta 

med de nämndsspecifika 

resultatmål som tagits fram 

avseende Barn och unga.  

 

Av tabellen ovan framgår det att det saknas en tydlig koppling mellan barn- och 

ungdomsnämndens samt kultur- och utvecklingsnämnens nämndsspecifika inriktnings- och 

resultatmålen och kommunfullmäktiges inriktningsmål avseende Barn och unga. Likaså 

noterar vi att barn- och ungdomsnämndens samt socialnämndens verksamhetsplaner 

saknar en koppling till de gemensamma inriktnings- och resultat målen avseende Barn och 

unga. 

 

Under intervjuerna med verksamhetscheferna ställdes frågan om målstyrning är 

ändamålsenlig. De intervjuade uppger att kommunens målstyrning de senaste åren 

förbättrats men att den fortfarande kan vidareutvecklas. En synpunkt som kom fram under 

intervjuerna är att det finns för många mål och att målprocessen inte är tillräcklig tydlig och 

transparent. 

 
5.1.1. Bedömning 

Enligt kommunfullmäktiges principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska målen och 

aktiviteterna i verksamhetsplanerna vara kopplade till beslutade inriktningsmål och 
                                                             
2 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28. Med ändring 2014-03-25, § 49 
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prioriterade resultatmål. Utifrån gjorda iakttagelser bedömer vi att kultur- och 

utvecklingsnämnden säkerställt att deras verksamhet följer denna riktlinje. Vi bedömer 

emellertid att barn- och ungdomsnämnden samt socialnämnden inte har säkerställt att 

deras verksamheter följer denna riktlinje.  

 

Av dokumentet Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning framgår det att en 

verksamhetsplan för den samordnade förvaltningen ska tas fram. Vi kan konstatera att 

kommunstyrelsen inte säkerställt att deras förvaltning följt denna anvisning.  

 

Vår granskning har visat att målprocessen i vissa avseenden inte upplevs som tillräcklig 

tydlig och transparent. Den här synpunkten går att härleda till att kommunens målstyrning 

tenderar att bli två separata processer – en för de gemensamma inriktningsmålen och en för 

de nämndsspecifika inriktningsmålen. Detta leder i sin tur till att det är svårt att få en 

sammanhängande bild av målstyrningen och att styrningen därför blir otydlig. Det förslag 

som kommunstyrelsen för närvarande har ute på remiss bedömer vi är ett steg i rätt riktning 

för att skapa en mer enhetlig målstyrning i kommunen. 

 

5.2. Redovisar nämnderna – i uppföljningen av 
fullmäktiges inriktningsmål – resultat och analyser av 
de resultat som uppnås? 

De gemensamma inriktnings- och resultatmålen följs upp och utvärderas i form av 

månadsrapporter och i samband med nämndernas delårsbokslut (Uppföljning 2 med 

prognos 2014) och i nämndsredovisningarna samt i kommunens årsredovisning.  

 

Av årsredovisning för år 2013 framgår det att Laholms kommun uppfyllde 3 av 10 (30 

procent) indikatorer. Nedan redogörs för nämndernas senaste uppföljning i samband med 

delårsbokslutet 2014 (i Bilaga 3 finns mer detaljerade uppgifter om nämndernas 

måluppfyllelse). 
Gemensamma 

prioriterade mål: 

Nämnd Antal 

indikatorer 

och till-

hörande mål 

Antal mål 

som bedöms 

uppnås 

Mål som ej 

uppnåtts 

Mål som 

saknar 

bedömning 

1. Andel unga som är positiva 

till att växa upp i kommunen 

ska öka. 

BUN 2 0 2 0 

KUN 3 0 2 1 

SOC 0 – – – 

2. En utvecklad, individuell 

och aktiv vägledning ska 

erbjudas till ungdomar för att 

bidra till högre 

måluppfyllelse i skolan och 

bättre möjligheter till arbete 

och därmed minskad 

ungdomsarbetslöshet. 

BUN 5 

 

2 1 23 

KUN 0 – – – 

SOC 0 – – – 

3. Barn och unga som 

hamnar i ogynnsam social 

utveckling, kriminalitet, 

missbruk eller som drabbas 

av psykisk ohälsa ska minska. 

BUN 1 0 0 1 

KUN 2 0 0 2 

SOC 2 2 0 0 

 

Totalt per nämnd 

BUN 8 2 3 3 

KUN 5 0 2 3 

SOC 2 2 0 0 

Totalt TOT. 15 4 5 6 

 

Utifrån tabellen ovan kan det konstateras att: 

                                                             
3
 Två av indikatorerna har inte kunnat följas upp pga att den officiella statistiken för gymnasiebehörigheten hade ej 

inkommit vid uppföljningstillfället. 
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 barn- och ungdomsnämnden prognostiseras uppfylla 2 av 5 uppföljda mål.  I 

kommentarerna till den prognostiserad måluppfyllelse skriver nämnden bland 

annat att ”Utifrån genomförd enkät kan vi dra slutsatsen att majoriteten av våra 

elever är fortsatt positiv till att växa upp i Laholms kommun.” Vi noterar också att: 

 

- indikatorn ”Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika 

ämnena, årskurs 7-9” har målvärde 87,5 i kommunplanen för år 2014, men 

målvärde 86 i barn- och ungdomsnämndens uppföljning i delårsbokslutet 

- indikatorn ”Andelen som upplever att deras hälsotillstånd är ganska eller 

mycket bra åk 8 grundskolan.” inte följs upp i barn- och 

ungdomsnämndens uppföljning i delårsbokslutet. 

 

 kultur- och utvecklingsnämnden följde upp 2 av 5 mål. Nämnden prognostiserar att 

inget av dessa mål kommer att uppfyllas. Nämnden skriver att ”inom Kultur och 

utveckling pågår arbete som bidrar till måluppfyllelse under året. […] Att bidra till 

en utvecklad samverkan med olika intressenter och vidareutveckla metoder och 

verktyg för att öka ungdomars anställningsbarhet och därmed underlätta deras 

inträde på arbetsmarknaden är två av dem.” 

 

 socialnämnden prognostiserar i sitt delårsbokslut att båda målen kommer att 

uppfyllas. Gällande placerade barn och ungdomar i familjehem skriver nämnden att 

”minskningen beror på att några placerade fyllt 18 år”. 

 

 

En synpunkt som kom fram under intervjuerna är att det behövs mer tid till att följa upp 

och utvärdera målen innan de nya målen tas fram.  

 

 

Det ska lyftas fram att intervjuade politiker och tjänstemän överlag anser att det såväl inom 

kommunen (samarbetet mellan styrelsen, nämnder och Ungdomsforum) som mellan 

kommunen och andra parter (Region Halland) finns ett väl fungerande arbete och 

samverkan kring barn och unga.  

 

5.2.1. Bedömning 

Vår granskning har visat att 9 av 15 indikatorer har följts upp i delårsbokslutet för år 2014. 
Vi noterar att 4 av 9 (44 procent) indikatorer bedöms bli uppfyllda, medan resterande inte 
bedöms uppfyllas. Det ska även uppmärksammas att 6 indikatorer inte följs upp. Utifrån 
redogjord måluppfyllelse i årsredovisningen för år 2013 och prognostiserad delårsbokslutet 
för år 2014 bedömer vi att förhållandevis många av de mål som är kopplade till 
indikatorerna inte har uppfyllts eller följts upp för inriktningsmålet Barn och unga.  
 
Vi noterar att kommunstyrelsen inte gör någon samlad bedömning av inriktningsmålet Barn 
och unga i årsredovisningen för år 2013. Vi kan också konstatera att barn- och 
ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt socialnämnden följer upp och 
analyserar fullmäktiges inriktningsmål Barn och unga i samband med delårs- och årsbokslut 
(Uppföljning 2 med prognos 2014 och nämndsredovisningarna). Vi anser emellertid att mer 
genomgripande utvärderingar och analyser av måluppfyllelsen/resultaten på ett 
tillförlitligare sätt skulle säkerställa att verksamheternas arbete med Barn och unga 
utvecklas på ett positivt sätt. Exempelvis skulle uppföljningarna kunna innehålla analys av 
ambitioner kontra resurser och tydligare förklaringar till varför vissa mål inte uppnås. 
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5.3. Vilken återrapportering sker från verksamheterna till 
berörda nämnder och till kommunstyrelsen? 

Som tidigare nämnts ovan följs indikatorerna upp och utvärderas i form av 

månadsrapporter och i samband med nämndernas delårsbokslut och i 

nämndsredovisningarna samt i kommunens årsredovisning. Vår genomgång av styrelsens 

och nämndernas protokoll för år 2014 visar att det – utöver delårsbokslutet och årsbokslutet 

– inte gjorts någon särskild återrapportering avseende inriktningsmålet Barn och unga.  

 

Av kommunstyrelsen protokoll från 2014-06-10 framgår det att – i enlighet med planen för 

dialog, inflytande och samverkan med barn och unga, som kommunen antog i fullmäktige i 

juni 2011 – det anordnades en barn- och ungdomskonferens den 3 april 2014. Konferensen 

ställde ett antal frågor till kommunens nämnder. Till kommunstyrelsen ställdes frågan om 

hur kommunstyrelsen kommer att driva och delta i arbetet om kollektivtrafiken. 

Kommunstyrelsens svarar på följande sätt: 

 

”Region Halland är kollektivtrafikmyndighet och fastställer tidtabeller och utbud för 
kollektivtrafiken i länet utifrån statistik över resandet och planerade bostadsområden. 
Kommunerna har möjlighet att köpa ytterligare kollektivtrafiken men får då stå för 
kostnaden själva. Kommunstyrelsen ser tyvärr inte att det i dagsläget finns ekonomiska 
medel till att utöka kollektivtrafiken i kommunen. Däremot instämmer kommunstyrelsen i 
barn- och ungdomskonferensens syn på att tågtrafiken på Markarydsbanan ska utökas. 
Kommunstyrelsen driver frågan aktivt gentemot Region Halland och hoppas att det ska 
gå att få igång persontrafik på Markarydsbanan.” 
 

5.3.1. Bedömning 

Vi kan konstatera att återrapporteringen av arbetet med inriktningsmålet Barn och unga 

sker i samband med delårsbokslut och årsbokslutet. Utöver detta har vi inte funnit 

information om eller uppföljning av inriktningsmålet i styrelsens och nämndernas protokoll 

från år 2014. 

 

5.4. Vilka insatser och aktiviteter erbjuds ungdomar i 
kommunen? 

Enligt intervjuad ungdomssamordnare erbjuder Laholms kommun ungdomar en rad olika 

insatser och aktiviteter, såsom exempelvis ungdomslots (arbetssökande ungdomar i åldern 

16-24 kan komma och få hjälp med att skriva CV, leta jobb mm) och sommarjobb.   

 

Kommunfullmäktige beslutade 2013-11-26 om ett aktivitetshus för unga och det är planerat 

att vara färdigt november/december 2017. Målet är att skapa ett aktivitetshus som är en 

levande och attraktiv mötesplats. Av protokollet från 2013-11-26 framgår det att 

aktivitetshuset är en del i kommunens mål och arbete med att stimulera en aktiv fritid för 

unga, stärka integrationen och på en samlad plats bredda förutsättningarna för 

föreningslivet och engagemanget för ungas vardag. I aktivitetshuset ska det bland annat 

finnas ett café, pingisbord, biljardbord, soffor, datorer och trådlöst internet var 

återkommande i grupperna liksom utrymme för musik, film och media aktiviteter.  

 

 

Beträffande Laholms kommuns arbete med barn och unga uppger intervjuade ungdomar 
från Ungdomsforum att politiker (bland annat kommunfullmäktiges samt barn- och 
ungdomsnämndens ordförande) och ungdomssamordnare är lyhörda för deras förslag och 
synpunkter. Som exempel nämns bland annat att Ungdomsforum har drivit frågor som 
bänkar i busshållsplatser och gatubelysning. 
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5.4.1. Bedömning 

Utifrån gjorda intervjuer är vår bedömning att de insatser och aktiviteter som erbjuds 
ungdomar är ändamålsenliga. 
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6. Revisionell bedömning och 
rekommendationer 

 

Revisionsfråga 
Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna en 
ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet ”Barn och unga”? 
Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga kontrollfrågor gör vi 
bedömningen att:  
 
 kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden inte i alla delar 

säkerställer en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet 
”Barn och unga” 

 kultur- och utvecklingsnämnden i huvudsak säkerställer en ändamålsenlig styrning, 
ledning och uppföljning av inriktningsmålet ”Barn och unga” 

 
Rekommendationer 

 Utifrån redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen för år 2013 och prognostiserad 
måluppfyllelse i delårsbokslutet för år 2014 bedömer vi att förhållandevis många av de 
mål som är kopplade till indikatorerna inte har uppfyllts eller följts upp för 
inriktningsmålet Barn och unga. Kommunstyrelsen bör analysera och klarlägga 
huruvida målsättningarna är för högt ställda eller om styrningen av och 
implementeringen inom nämnderna brister i något avseende 
 

 Följsamheten gentemot anvisningarna i fullmäktiges dokument Principer för ekonomi- 
och verksamhetsstyrning” behöver förbättras. Barn- och ungdomsnämnden samt 
socialnämnden bör säkerställa att deras verksamheter kopplar målen och aktiviteterna i 
verksamhetsplanerna till beslutade inriktningsmål och prioriterade resultatmål. 
Kommunstyrelsen bör säkerställa att en samordnad verksamhetsplan för den 
samordnade förvaltningen tas fram och att de gemensamma verksamhetsmålen och 
uppdragen för barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt 
socialnämnden tydligt framgår i planen  
 

 Kommunstyrelsen bör – utifrån uppföljningen av indikatorerna – göra en samlad 
bedömning av inriktningsmålet Barn och unga i årsredovisningen. Vi anser också att 
nämnderna kan göra mer genomgripande utvärderingar och analyser av 
måluppfyllelsen/resultaten. Detta skulle på ett tillförlitligare sätt säkerställa att 
verksamheternas arbete med barn och unga utvecklas på ett positivt sätt. Exempelvis 
skulle uppföljningarna kunna innehålla analys av ambitioner kontra resurser och 
tydligare förklaringar till varför vissa mål inte uppnås. 
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Bilaga 1 
 

Processen vid framtagande av mål 

I dokumentet Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning 4 beskrivs processen med att 

ta fram kommunens mål. Denna process sammanfattas nedan.  

 

Inriktningsmål. Kommunfullmäktige fastställer inriktningsmålen som utgår från 

visionen. Inriktningsmålen ska ange vad kommunfullmäktige politiskt vill uppnå. Det finns 

inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder och det finns de som är nämnds-

specifika. De gemensamma inriktningsmålen syftar till att stärka det kommunövergripande 

perspektivet i styrningen. 

 

Prioriterade resultatmål och indikatorer. Kommunstyrelsen lägger i sina riktlinjer 

och direktiv fram förslag på gemensamma prioriterade resultatmål. Nämnderna ska i sitt 

arbete med underlaget till kommunplanen förhålla sig till dessa. Resultatmålen fastställs 

sedan av kommunfullmäktige vid behandlingen av kommunplanen. 

 

Nämnderna ska varje år besluta om prioriterade resultatmål som är kopplade till 

kommunfullmäktiges nämndsspecifika inriktningsmål. Nämnden ska redovisa de beslutade 

målen till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har möjlighet att i riktlinjer och direktiv 

styra till vilka övergripande inriktningsmål nämnderna skall ta fram prioriterade resultat-

mål för. I kommunstyrelsens direktiv anges de resultatindikatorer som ska kopplas till 

respektive resultatmål. För dessa indikatorer anger nämnderna förslag på värden. 

Nämnderna ges även möjlighet att lämna förslag på ytterligare indikatorer utöver de som 

angivits i direktiven. 

 

Verksamhetsmål. När kommunfullmäktige fastställt kommunplanen och 

nämndsplanerna ska dels en samordnad verksamhetsplan och dels en verksamhetsplan för 

respektive verksamhet tas fram. I den samordnade verksamhetsplanen ska gemensamma 

verksamhetsmål och gemensamma uppdrag för den samordnade förvaltningen framgå. I 

verksamhetsplanerna ska det anges verksamhetsmål som har ett ettårsperspektiv. 

Verksamhetsmålen ska ange hur verksamheten ska arbeta för att nå beslutade politiska mål 

och uppdrag som åvilar verksamheten. Verksamhetsmålen kan utformas som mål, 

aktiviteter eller handlingar. De ska beskriva hur verksamheten ska arbeta med 

måluppfyllelse och vem som ansvarar för genomförandet. Verksamhetsmålen fastställs av 

verksamhetschef samtidigt som verksamhetsplanen fastställs. 

 

                                                             
4 Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28. Med ändring 2014-03-25, § 49 
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Bilaga 2 
 

Inriktningsmål och prioriterade resultatmål – Barn och unga  
 

Gemensamt inriktningsmål: Barn och unga 

 
”Laholm ska bli en av Sveriges bästa kommuner för barn och unga att växa upp i och leva i. Vi ska 
ge barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för sitt fortsatta lärande. Vi ska aktivt medverka 
till att det finns förutsättningar för arbete, inflytande, en sund livsstil samt varierad och 
stimulerande fritid.” 
 

 

Tre prioriterade resultatmål är kopplade till det övergripandeinriktningsmålet: 

 
 Gemensamma prioriterade resultatmål 1: Andel unga som är positiva till att växa upp i 

kommunen ska öka. 

 Gemensamma prioriterade resultatmål 2: En utvecklad, individuell och aktiv vägledning 

ska erbjudas till ungdomar för att bidra till högre måluppfyllelse i skolan och bättre möjligheter 

till arbete och därmed minskad ungdomsarbetslöshet. 

 Gemensamma prioriterade resultatmål 3: Barn och unga som hamnar i ogynnsam social 

utveckling, kriminalitet, missbruk eller som drabbas av psykisk ohälsa ska minska. 

 
Gemensamma prioriterade resultatmål 1: Andel unga som är positiva till att växa upp i 

kommunen ska öka. 

 

Indikatorer 

 

Berörd 

nämnd 

 

Mål 

Jag är positiv till att växa upp i Laholms kommun, årskurs 4-6 
 

BUN >92 

Jag är positiv till att växa upp i Laholms kommun, årskurs 7-9 
 

BUN >78 

Antal gymnasieelever som ansökt om att få delta i Osbecks-modellen KUN –  

 
Antal gymnasieelever som deltagit i Osbecksmodellen 

 

KUN 

40 

 
Antalet gymnasieelever som antagits till lärlingsprogram på 
Osbecksgymnasiet 

 

KUN 

10 

 

Prestationer och strategiska vägval Berörd nämnd 

Analys av enkäten LUPPEN (lokal uppföljning av ungdomspolitik) för 
en tydligare bild av vad ett urval av våra ungdomar i kommunen tycker 
och upplever 
 

BUN, KUN, SON 

Aktivt bidra till en utvecklad samverkan med olika intressenter 
 

KUN 

Vidareutveckla metoder och verktyg för att öka ungdomars 
anställningsbarhet och därmed underlätta deras inträde på 
arbetsmarknaden 
 

KUN 

Entreprenörskap ska främjas genom entreprenöriellt lärande, i 
samverkan med näringslivet och Barn- och ungdomsnämnden 

KUN, BUN 

Kommunen ska ha en enhetlig målsättning för hur 
fritidsgårdsverksamheten ska vara organiserad och fungera 
 

KUN 

I varje ärende ska eftersträvas samordnade, nätverksorienterade och 
lokala lösningar. 
 

SON 

Verksamheten har en tydlig inriktning mot förebyggande arbete och 
tidiga stödinsatser 
 

SON 

Bedriva en bra förskola, skola och fritidshemsverksamhet som ger alla 
barn och ungdomar möjlighet att nå så långt som möjligt. 

BUN 
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Gemensamma prioriterade resultatmål 2: En utvecklad, individuell och aktiv vägledning ska 

erbjudas till ungdomar för att bidra till högre måluppfyllelse i skolan och bättre möjligheter till 

arbete och därmed minskad ungdomsarbetslöshet. 

 

Indikatorer 

 

Berörd 

nämnd 

 

Mål 

Fler elever når gymnasiebehörighet 
 

BUN >92 

Genomsnittligt meritvärde på avgångsbetyg 
 

BUN 205 

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena, 
årskurs 1-3 
 

BUN >80 

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena, 
årskurs 4-6 

BUN >94 

 
Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena, 
årskurs 7-9 

 
BUN 

 
>87,5 

 

Prestationer och strategiska vägval Berörd nämnd 

Säkerställa att vi i Laholms kommun arbetar utifrån uppdraget att alla 
barn ska få en likvärdig utbildning 
 

BUN 

Genom samverkan mellan nämnderna skapa en effektivare 
organisation för att säkerställa skolans uppdrag kring vägledning. 

BUN, KUN 

 
Gemensamma prioriterade resultatmål 3: Barn och unga som hamnar i ogynnsam social 

utveckling, kriminalitet, missbruk eller som drabbas av psykisk ohälsa ska minska. 

 

Indikatorer 

 

Berörd 

nämnd 

 

Mål 

Antal placerade barn och ungdomar på institution 
 

SON 12 

Antal placerade barn och ungdomar i familjehem 
 

SON 36 

Andelen som upplever att deras hälsotillstånd är ganska eller mycket 
bra åk 8 grundskolan. Källa: LUPP 2012 
 

BUN 85 % 

Andelen som upplever att deras hälsotillstånd är ganska eller mycket 
bra åk 2 på gymnasiet. Källa: LUPP 2012 
 

KUN 85 % 

Antalet föreningar som aktivt arbetar med att bidra till minskat 
utanförskap i olika former 

KUN 5 

 
Prestationer och strategiska vägval Berörd nämnd 

Stimulans till föreningar som engagerar sig extra eller gör speciella 
insatser inom området ”utanförskap”, samt en ökad dialog med 
föreningslivet 

KUN 

 
Fortsätt att utveckla riktade insatser till socioekonomiskt svaga 

 
KUN 

 
Med utgångspunkt i varje elevs rätt till utbildning, föra diskussioner i 
chefsgruppen kring hur vi hanterar de elever som under en längre tid 
inte kommer till skolan. 

 
BUN 

 
Säkerställa att preventionsgruppernas arbete bidrar till ökad 
samverkan kring barn- och unga 
 

BUN  

Sociala insatsgrupper skall iscensättas under 2013. Arbetet sker i 
samverkan med andra myndigheter och organisationer. 

SON 
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Bilaga 3 
 

Nämndernas uppföljning av fullmäktiges inriktningsmål 
 
Barn- och ungdomsnämnden 

Gemensamma 

prioriterade: 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2014 

Prognos 

2014 

1. Andel unga som är positiva 

till att växa upp i kommunen 

ska öka. 

Jag är positiv till att växa upp i Laholms 

kommun, årskurs 4-6 

 

Jag är positiv till att växa upp i Laholms 

kommun, årskurs 7-9 

 

92 

 

 

78 

>92 

 

 

>78 

85,6 

 

 

64 

2. En utvecklad, individuell 

och aktiv vägledning ska 

erbjudas till ungdomar för att 

bidra till högre 

måluppfyllelse i skolan och 

bättre möjligheter till arbete 

och därmed minskad 

ungdomsarbetslöshet. 

Fler elever når gymnasiebehörighet 

 

Genomsnittligt meritvärde på avgångsbetyg 

 

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå 

målen i de olika ämnena, årskurs 1-3 

 

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå 

målen i de olika ämnena, årskurs 4-6 

 

Jag vet vad jag behöver kunna för att nå 

målen i de olika ämnena, årskurs 7-9 

 

89,5 

 

213,6 

 

 

80 

 

 

94 

 

 

86 

>92 

 

205 

 

 

>80 

 

 

>94 

 

 

>86 

5 

 
6 

 

 

79 

 

 

96 

 

 

87 

3. Barn och unga som 

hamnar i ogynnsam social 

utveckling, kriminalitet, 

missbruk eller som drabbas 

av psykisk ohälsa ska minska. 

Andelen som upplever att deras 

hälsotillstånd är ganska eller mycket bra åk 

8 grundskolan. Källa: LUPP 2012 

 

Indikatorn finns inte med i 

nämndens uppföljning i 

delårsbokslutet. 

 

Källa: Uppföljning 2 med prognos 2014, Barn- och ungdomsnämnden. 

 
Kultur- och utvecklingsnämnden 

Gemensamma 

prioriterade: 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2014 

Prognos 

2014 

1. Andel unga som är positiva 

till att växa upp i kommunen 

ska öka. 

Antal gymnasieelever som ansökt om att få 

delta i Osbecks-modellen 

12 –  60 

Antal gymnasieelever som deltagit i 

Osbecksmodellen 

 

6 40 28 

Antalet gymnasieelever som antagits till 

lärlingsprogram på Osbecksgymnasiet 

 

– 10 1 

2. En utvecklad, individuell 

och aktiv vägledning ska 

erbjudas till ungdomar för att 

bidra till högre 

måluppfyllelse i skolan och 

bättre möjligheter till arbete 

och därmed minskad 

ungdomsarbetslöshet. 

 

Inga indikatorer som berörde KUN. 

3. Barn och unga som 

hamnar i ogynnsam social 

utveckling, kriminalitet, 

missbruk eller som drabbas 

av psykisk ohälsa ska minska. 

Andelen som upplever att deras hälsotillstånd är 
ganska eller mycket bra åk 2 på gymnasiet.  
 

– 85 % – 

Antalet föreningar som aktivt arbetar med att 

bidra till minskat utanförskap i olika former 

– 5 – 

Källa: Uppföljning 2 med prognos 2014, Kultur- och utvecklingsnämnden. 

                                                             
5
 Officiella statistiken för gymnasiebehörigheten hade ej inkommit vid uppföljningstillfället. 

6
 Officiella statistiken för gymnasiebehörigheten hade ej inkommit vid uppföljningstillfället. 
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Socialnämnden 

Gemensamma 

prioriterade: 

Indikator Utfall 

2013 

Mål 

2014 

Prognos 

2014 

1. Andel unga som är positiva 

till att växa upp i kommunen 

ska öka. 

 

Inga indikatorer som berörde SOC. 

2. En utvecklad, individuell 

och aktiv vägledning ska 

erbjudas till ungdomar för att 

bidra till högre 

måluppfyllelse i skolan och 

bättre möjligheter till arbete 

och därmed minskad 

ungdomsarbetslöshet. 

 

Inga indikatorer som berörde SOC. 

3. Barn och unga som 

hamnar i ogynnsam social 

utveckling, kriminalitet, 

missbruk eller som drabbas 

av psykisk ohälsa ska minska. 

Antal placerade barn och ungdomar på 
institution 
 

12 12 12 

Antal placerade barn och ungdomar i familjehem 
 

33 36 28 

Källa: Uppföljning 2 med prognos 2014, Socialnämnden. 

 


