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Social- och Arbetsmarknadsnämnden
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen

Granskning av ledning, styrning och uppföljning inom Social- och arbetsmarknadsnämnden.
Revisorerna har låtit genomföra en granskning av ledning, styrning och uppföljning inom Social- och arbetsmarknadsnämnden. Granskningens syfte är att bedöma om Social- och arbetsmarknadsnämnden har en ändamålsenlig verksamhet
inom givna ekonomiska ramar genom en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning av verksamheten?
Vår revisionella bedömning utifrån genomförd granskning är att Social- och arbetsmarknaden i allt väsentligt har en ändamålsenlig verksamhet inom givna
ekonomiska ramar genom en tillräcklig styrning, ledning och uppföljning av
verksamheten.
Granskningen visar att det genom nämndens reglemente, delegationsordning och
förvaltningsplanen finns en tydlig ansvarsfördelning mellan nämnden och förvaltningen rörande ansvar och roller i styrning av verksamhet och ekonomi. Det
finns en grundlig dokumenterad uppföljning av verksamhet och ekonomi och
uppföljningen innehåller analyser och, när så är aktuellt, förslag till åtgärder.
Det finns en struktur för när samt vad som ska följas upp till nämnden som omfattar både verksamhet och ekonomi och det har som oftast inte funnits behov
för nämnden att vidta åtgärder vad gäller ekonomi. Vad gäller verksamhet har
nämnden inte vidtagit åtgärder för att nå måluppfyllelse utifrån den rapportering
som lämnats vid delårsrapport för 2020 samt 2021.
Ledamöterna i nämnden behöver framåt vara än mer aktiva, delaktiga, engagerade och ta ansvar för att bidra till att nämndens ledning, styrning och uppföljning blir tillräcklig och tillfredsställande. Av Kommunallagens 12 kap 9 § framgår ansvaret att lämna revisionen upplysningar varför vi konstaterar att det faktum att endast 7 ledamöter/ersättare i berörd nämnd (33 procent) besvarade vår
enkät trots tre påminnelser inte är förenligt med kommunallagen.
Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi Social- och arbetsmarknadsnämnden att:
➢ Se över nyttan med att införa ev. riskanalys/konsekvensanalys i beslutsunderlagen som är kopplade till beslutet.
➢ Att aktivt vidta åtgärder för att uppfylla nämndens verksamhetsmål för
att säkerställa verksamhetens kvalitet och effektivitet.
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➢ Analysera resultatet i den enkät som biläggs rapporten i syfte att utveckla verksamheten och identifiera förbättringsområden.
Revisionsrapporten översänds till Er för yttrande, svar och vidtagande av åtgärder med anledning av granskningen.
Yttrande sänds till revisorerna@hallsberg.se senast den 31 mars 2022.
FÖR HALLSBERGS KOMMUNS REVISORER

Kjell Unevik
Ordförande

Siv Palmgren
Vice ordförande
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