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Granskning av styrning, ledning och uppföljning av inriktningsmålet Barn och unga 
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. 
 
Granskningen 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 finns det utrymme 
för förbättring. Granskningen 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 bedöms vara ett steg 
i rätt riktning för att skapa en mer enhetlig målstyrning i kommunen. Under granskningen har det också 
noterats att styrelsen och nämnderna inte fullt ut följer de anvisningar som fullmäktige beslutat om i 
Principer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Efter genomförd revision och genomgång av 
granskningens samtliga kontrollfrågor bedöms:  
 
 kommunstyrelsen, socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden inte i alla delar säkerställa 

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

uppföljning av inriktningsmålet ”Barn och unga” 
 
Nedan följer de förbättringsområden/rekommendationer som har framkommit i granskningen: 
 
 Utifrån redovisad måluppfyllelse i årsredovisningen för år 2013 och prognostiserad måluppfyllelse 

i delårsbokslutet för år 2014 bedöms förhållandevis många av de mål som är kopplade till 
indikatorerna inte ha 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. Vidare bör nämnderna 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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Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport. Rapporten översänds härmed. 
Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten senast den 30 juni 2015.  
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