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Granskningar  

1

2

3

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämndenKommunstyrelsen

Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och utvecklingsnämnden

Kommunens 
kompetensförsörjning

Flyktingmottagande och 
integrationsarbete

Styrning, uppföljning 
och kontroll

Presentatör
Presentationsanteckningar
Den kommunala revisionens uppdrag är reglerat i kommunallagen och praxis för revisionens verksamhet framgår av god revisionssed. Av god revisionssed framgår att revisionen regelbundet ska följa upp genomförda granskningsinsatser. Detta kan ske genom dialog med nämnd eller styrelse, eller som särskild granskningsinsats. Resultatet av uppföljningarna ligger även till grund för riskanalys inför kommande års revisionsplanering.Granskningens syfte är att bedöma om nämnder och styrelser har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av rekommendationer i tidigare granskningar. Detta inkluderar även de åtgärder som nämnder och styrelser uppgett i sina svar till revisionen. 
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• Syftet var att bedöma i vilken mån styrelse 
och nämnder bedrev ett ändamålsenligt 
strategiskt arbete avseende 
kompetensförsörjning och bemanning. 

• Granskningens sammanfattande 
bedömning var att styrning, 
ansvarsfördelning och organisering på 
personalområdet i allt väsentligt var 
ändamålsenlig. Otydligheter bedömdes 
kunna medföra svårigheter framgent.

• Bedömningen grundades på att 
förhållandet mellan kommungemensamma 
styrdokument på personalområdet inte var 
helt tydligt, samt att den övergripande 
personalpolicyn inte var uppdaterad.

Sammanfattning

Granskning av kommunens kompetensförsörjning, 2016

Kommunstyrelsen
• Göra en systematisk genomlysning av 

verksamheternas behov av PA-stöd och 
ha denna som fond i utredningen av PA-
stödets organisering.

• Överväga möjligheten att utifrån 
personalansvaret införa mätbara och 
påverkbara mål som rör personalfrågor av 
strategisk betydelse, t ex antal nöjda 
medarbetare, antal underställda per chef 
etc. 

• Inom ramen för den annonserade 
revideringen av personalpolicyn även göra 
en samlad översyn av samtliga 
styrdokument på personalområdet för att 
säkerställa att de korresponderar med 
varandra. 

• Stärka det förebyggande arbetet i syfte att 
minska förekomsten av kostsamma 
avgångsvederlag.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  

• Hitta former för att i samråd och med tydlig 
ansvarsfördelning agera aktivt på 
personalpolitiska utmaningar och 
strategiskt viktiga frågor (som exempelvis 
rör rekryteringsbehov, 
kompetensutveckling, ledarskapsvillkor 
och sjukfrånvaro)

Rekommendationer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lämplig vid uppföljnigar 
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Iakttagelser

04-04-2019 Change Management Course

Kommunstyrelsen

• Personalpolicy uppdaterad
• Nämndsplan 2018
• Kompetensförsörjningsplan

initierad
• Övriga verksamheters behov av 

stöd – pausat
• Avgångsvederlag, s. 4

Socialnämnden

• Fortsatt otydlig ansvarsfördelning

• Intern mall och sammanställning
av utbildningskatalog

• Hälsoprojekt

Barn- och utbildningsnämnden

• Uttrycker behov av 
personalenhetens kompetens

• Höjda ingångslöner
• Kartläggning av långtidssjuka
• Samarbete; Arbetsförmedlingen & 

vuxenutbildningen

Samverkan?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Minskning av avågnsvederlag, ökade ngt under 2018, jämfö
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Bedömning

Kompetensförsörjning
• Kommunstyrelsen och 

nämnderna har delvis 
beaktat revisionens 
rekommendationer.

• Samtliga har vidtagit 
strategiska åtgärder 
utvecklingsinsatser.  

• Kommunstyrelsen och 
nämnderna bör i högre 
grad prioriterat en 
tydligare 
ansvarsfördelning och 
ökad samverkan. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
KompetensförsörjningKommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden bedöms delvis ha beaktat revisorernas rekommendationer. Inom barn- och ungdomsnämnden bedömer vi det vara särskilt positivt att barn- och ungdomskontoret aktivt engagerar även externa aktörer i syfte att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen. Även socialnämnden samt kommunstyrelsen bedöms ha genomfört strategiska utvecklingsinsatser gällande kompetensförsörjningen.  - Dock bedömer vi att kommunstyrelsen och nämnderna i högre grad bör ha prioriterat att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunledningen och verksamhetsnivå för att i samråd aktivt arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen. Vi noterar att socialtjänsten initierat ett hälsoprojekt för att minska sjukfrånvaron, samt att det inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet finns en planeringsgrupp för personalfrågor. Vi bedömer dock att arbetet som utförts sker på respektive verksamhetsnivå och möter därmed inte den rekommendation som lämnades vid granskningstillfället.  FlyktingmottagandeVi bedömer att barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt socialnämnden har beaktat revisionens rekommendationer. Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del har beaktat revisionens rekommendationer. Vi har noterat att en ny styrmodell är under framtagande. Dock noterar vi att styrmodellen, likt tidigare modell uppges begränsa möjligheten för uppföljning i enlighet med de mål som upprättats i program för integration.  Uppföljningen är dock, enligt av kommunfullmäktige antaget program, kommunstyrelsens ansvar. Kommunstyrelsen bör därmed säkerställa att uppföljning sker i enlighet med programmet. En modell för uppföljning har inte arbetats fram. Vi bedömer att det är en brist att kommunstyrelsen inte säkerställde att programmet följdes upp vid årsredovisningen 2017, samt att det inte kommer följas upp vid årsredovisningen 2018.
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• Syftet var att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnderna 
har en ändamålsenlig styrning, 
genomförande och uppföljning av 
kommunens flyktingmottagande och 
integrationsarbete

• De granskande nämnderna hade i 
väsentliga delar en ändamålsenlig 
styrning, genomförande och 
uppföljning av kommunens 
flyktingmottagande och integration.  

• Därtill bedömdes det att samverkan 
med de statliga myndigheterna 
behövde utvecklas och den samlade 
uppföljningen inom området stärkas.

Sammanfattning

Granskning av flyktingmottagande och integrationsarbete, 2016

Kommunstyrelsen
• Att i samband med införandet av program 

för integration utforma en modell för 
samlad uppföljning inom 
integrationsområdet.

• Att införa mål och resultatmått i arbetet 
med lokal överenskommelse och i 
kommunens samverkan kring 
flyktingmottagande och integration.

• Sammanställa rutinerna för återsökning av 
statsbidrag inom flyktingområdet.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen 
Kultur- och utvecklingsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden och 
Socialnämnden
• Att i sina respektive nämndplaner

tydliggöra sina insatser för att bidra till 
gemensamt resultatmål om integration, 
och i det sammanhanget säkerställa 
indikatorer som går att mäta.

• Att i samband med införande av program 
för integration se över behovet av nya och 
förändrade riktlinjer.

Kultur- och utvecklingsnämnden 
rekommenderades:
• Att se till att uppföljningen av 

samhällsorienteringen också rapporteras 
till nämnden.

• Att följa upp och bevaka tillgången till 
gymnasieutbildning för nyanlända barn 
och ungdomar.

Rekommendationer

Presentatör
Presentationsanteckningar
Lämplig vid uppföljnigar 
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Iakttagelser

KS
Program för integration

- Ansvar för uppföljning
enligt styrmodell

- Reviderad styrmodell, ej
tillämplig för program för
integration

Ej införts mål I arbetet med 
lokal överrenskommelse

Dock egna resultatmål
i nämndsplan

01

BUN
Resultatmål med 
indikatorer

SKA till grund för
aktiviteter i
verksamhetsplan

Riktlinjer för utbildning
och integration av 
nyanlända - revideras

02

KUN
Gemensamt resultatmål
uteblev 2017. 

Aktiviteter kopplade till 
program för integration (2018). 

Översyn av samtliga
styrdokument.

Uppföljning av 
samhällsorienteringen

Tillgång till utbildning

03

SON
Resultatmål i
nämndsplan 2017
- Besvarade inte
rekommendationen
gällande tydliggörande
av insatser.
Ansåg ej att nya
riktlinjer behövde
upprättas.

04

Presentatör
Presentationsanteckningar
28 februari 2017, 20§ program för integrationKS ansvarara för uppföljningSamhällsorientering i ny formSamhällsorienteringen syftar till att underlätta de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande. Målet ska vara att deltagarna utvecklar kunskap om hur samhället är organiserat, grundläggande värden och praktiskt vardagsliv enlig ett antal perspektiv.Tyngdpunkten ligger på den praktiska aspekten av att leva i Sverige. Det exakta innehållet, omfattningen och tyngdpunkten i varje del bör anpassas efter deltagarna och de lokala förutsättningarna. Samhällsorienteringen ingår ej som betygsatt kurs i det ordinarie utbildningssystemet. Fram till 2016 genomfördes samhällsorienteringen (SO) i Laholm genom en kommungemensam upphandling av Alpha CE AB. Upphandlingen löpte ut 2016 och avvecklingsavtal tecknades för 2017.2017 beslutades att upprätta SO i egen regi enligt kriterier som arbetats fram lokalt med processtöd från samhällsorienteringen i Halmstad. Samhällsorientering enligt Laholmsmodellen bygger på åtta moduler som genomförs i direkt samverkan med vuxenutbildningen, närsamhälle och arbetsliv. Samhällsorienteringen samordnas av en flerspråkig processledare.
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Bedömning

Flyktingmottagande och integration
► BUN, KUN, SON har beaktat 

revisionens rekommendationer. 
► KS har ej säkerställt uppföljning av 

program för integration, inte heller 
arbetat fram en modell för 
uppföljning.

Presentatör
Presentationsanteckningar
KompetensförsörjningKommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden bedöms delvis ha beaktat revisorernas rekommendationer. Inom barn- och ungdomsnämnden bedömer vi det vara särskilt positivt att barn- och ungdomskontoret aktivt engagerar även externa aktörer i syfte att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen. Även socialnämnden samt kommunstyrelsen bedöms ha genomfört strategiska utvecklingsinsatser gällande kompetensförsörjningen.  - Dock bedömer vi att kommunstyrelsen och nämnderna i högre grad bör ha prioriterat att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunledningen och verksamhetsnivå för att i samråd aktivt arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen. Vi noterar att socialtjänsten initierat ett hälsoprojekt för att minska sjukfrånvaron, samt att det inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet finns en planeringsgrupp för personalfrågor. Vi bedömer dock att arbetet som utförts sker på respektive verksamhetsnivå och möter därmed inte den rekommendation som lämnades vid granskningstillfället.  FlyktingmottagandeVi bedömer att barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt socialnämnden har beaktat revisionens rekommendationer. Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del har beaktat revisionens rekommendationer. Vi har noterat att en ny styrmodell är under framtagande. Dock noterar vi att styrmodellen, likt tidigare modell uppges begränsa möjligheten för uppföljning i enlighet med de mål som upprättats i program för integration.  Uppföljningen är dock, enligt av kommunfullmäktige antaget program, kommunstyrelsens ansvar. Kommunstyrelsen bör därmed säkerställa att uppföljning sker i enlighet med programmet. En modell för uppföljning har inte arbetats fram. Vi bedömer att det är en brist att kommunstyrelsen inte säkerställde att programmet följdes upp vid årsredovisningen 2017, samt att det inte kommer följas upp vid årsredovisningen 2018.
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Sammanfattning av bedömningar

1

2

3

Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämndenKommunstyrelsen

Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och utvecklingsnämnden

Kommunens 
kompetensförsörjning

flyktingmottagande och 
integrationsarbete

Presentatör
Presentationsanteckningar
KompetensförsörjningKommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden bedöms delvis ha beaktat revisorernas rekommendationer. Inom barn- och ungdomsnämnden bedömer vi det vara särskilt positivt att barn- och ungdomskontoret aktivt engagerar även externa aktörer i syfte att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen. Även socialnämnden samt kommunstyrelsen bedöms ha genomfört strategiska utvecklingsinsatser gällande kompetensförsörjningen.  - Dock bedömer vi att kommunstyrelsen och nämnderna i högre grad bör ha prioriterat att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunledningen och verksamhetsnivå för att i samråd aktivt arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen. Vi noterar att socialtjänsten initierat ett hälsoprojekt för att minska sjukfrånvaron, samt att det inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet finns en planeringsgrupp för personalfrågor. Vi bedömer dock att arbetet som utförts sker på respektive verksamhetsnivå och möter därmed inte den rekommendation som lämnades vid granskningstillfället.  FlyktingmottagandeVi bedömer att barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt socialnämnden har beaktat revisionens rekommendationer. Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del har beaktat revisionens rekommendationer. Vi har noterat att en ny styrmodell är under framtagande. Dock noterar vi att styrmodellen, likt tidigare modell uppges begränsa möjligheten för uppföljning i enlighet med de mål som upprättats i program för integration.  Uppföljningen är dock, enligt av kommunfullmäktige antaget program, kommunstyrelsens ansvar. Kommunstyrelsen bör därmed säkerställa att uppföljning sker i enlighet med programmet. En modell för uppföljning har inte arbetats fram. Vi bedömer att det är en brist att kommunstyrelsen inte säkerställde att programmet följdes upp vid årsredovisningen 2017, samt att det inte kommer följas upp vid årsredovisningen 2018.
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Laholms kommun den 26 mars 2019

Tijana Sutalo Negin Nazari
EY EY
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Bedömning

Kompetensförsörjning
• KS, SON & BUN har 

delvis beaktat 
revisionens 
rekommendationer.

• KS, SON & BUN har 
vidtagit strategiska 
åtgärder 
utvecklingsinsatser.  

• Kommunstyrelsen och 
nämnderna bör i högre 
grad prioriterat: 
tydligare 
ansvarsfördelningen 
och ökad samverkan. 

Kommunstyrelsen

• Systematisk genomlysning av 
verksamheternas behov.

• Eventuellt införa mätbara/påverkbara 
mål rörande personalfrågor av 
strategisk betydelse 

• En samlad översyn av samtliga 
styrdokument 

• Stärka det förebyggande arbetet 

Kommunstyrelsen
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  

• Hitta former för att i samråd och med 
tydlig ansvarsfördelning agera aktivt 
på personalpolitiska utmaningar och 
strategiskt viktiga frågor (som 
exempelvis rör rekryteringsbehov, 
kompetensutveckling, ledarskapsvillkor 
och sjukfrånvaro)

Presentatör
Presentationsanteckningar
KompetensförsörjningKommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden bedöms delvis ha beaktat revisorernas rekommendationer. Inom barn- och ungdomsnämnden bedömer vi det vara särskilt positivt att barn- och ungdomskontoret aktivt engagerar även externa aktörer i syfte att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen. Även socialnämnden samt kommunstyrelsen bedöms ha genomfört strategiska utvecklingsinsatser gällande kompetensförsörjningen.  - Dock bedömer vi att kommunstyrelsen och nämnderna i högre grad bör ha prioriterat att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan kommunledningen och verksamhetsnivå för att i samråd aktivt arbeta med den strategiska kompetensförsörjningen. Vi noterar att socialtjänsten initierat ett hälsoprojekt för att minska sjukfrånvaron, samt att det inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet finns en planeringsgrupp för personalfrågor. Vi bedömer dock att arbetet som utförts sker på respektive verksamhetsnivå och möter därmed inte den rekommendation som lämnades vid granskningstillfället.  FlyktingmottagandeVi bedömer att barn- och ungdomsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt socialnämnden har beaktat revisionens rekommendationer. Vi bedömer att kommunstyrelsen till viss del har beaktat revisionens rekommendationer. Vi har noterat att en ny styrmodell är under framtagande. Dock noterar vi att styrmodellen, likt tidigare modell uppges begränsa möjligheten för uppföljning i enlighet med de mål som upprättats i program för integration.  Uppföljningen är dock, enligt av kommunfullmäktige antaget program, kommunstyrelsens ansvar. Kommunstyrelsen bör därmed säkerställa att uppföljning sker i enlighet med programmet. En modell för uppföljning har inte arbetats fram. Vi bedömer att det är en brist att kommunstyrelsen inte säkerställde att programmet följdes upp vid årsredovisningen 2017, samt att det inte kommer följas upp vid årsredovisningen 2018.
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