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Granskning av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun granskat gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämndens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Bedömningen visar att 

nämnden saknar tydliga mål avseende aktivitetsansvaret. Det som finns formulerat är mycket allmänt 

hållna områden så som ”Elevers/deltagares utveckling mot målen”. Detta bedömer vi påverkar att det 

inte finns en tydlig samlad uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret. Det finns 

exempelvis inga nyckeltal eller indikatorer som regelbundet under året följs upp och redovisas för 

politiken. Vi delar bilden av att det inte är enkelt att ge en bild av exempelvis hur många ungdomar det 

kommunala aktivitetsansvaret omfattar, då individer hela tiden går ut och in målgruppen i takt med att 

deras sysselsättning förändras. Därför är det viktigt att följa upp arbetet kontinuerligt i förhållande till 

satta mål och med flera olika mått. Vi bedömer att det inte sker i dagsläget. Vidare behöver statistiken 

kompletteras med analyser av vilka insatser som genomförts och vilket resultat dessa har fått. 

Vår bedömning är att arbetet ändå delvis bedrivs ändamålsenligt. Detta grundar sig på att det sker ett 

aktivt arbete på handläggarnivå med att kontakta ungdomar och att det finns skriftliga rutiner som borgar 

för ett gott samarbete mellan KAA-handläggarna, Carl Engströmgymnasiet och 

arbetsmarknadsenhetens projekt Ung Kompetens. Även för KAA-handläggarnas arbete finns skriftliga 

rutiner som berör ärendegång och ansvarsfördelning. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att: 

 Tydliggöra mål som också kan utgöra grund för uppföljning och utvärdering av arbetet med det 

kommunala aktivitetsansvaret. 

 Inom ramen för uppföljningen och utvärderingen genomföra analys och identifiera vilka 

faktorer som påverkar möjligheten att nå uppsatta mål avseende det kommunala 

aktivitetsansvaret.  

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av vad som 

framkommit i granskningen och de rekommendationer som lämnas. För var och en av 

rekommendationerna ovan ska svar lämnas om vilka åtgärder som kommer att vidtas och när åtgärderna 

kommer att vidtas. Svar önskas senast den 8 maj 2023. 
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