Bilaga till uppföljning av nämndernas antagna
flerårsstrategier 2019-2021
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde den 12 december 2018, § 226 Flerårsstrategi 20192021 för Alingsås kommun. Respektive nämnd ska därefter besluta om flerårsstrategier för den egna
nämnden. Nämndernas flerårsstrategier ska utformas med bakgrund i kommunens flerårsstrategi samt
utifrån anvisningar baserade på kommunens styrmodell.
Samtliga nämnder har antagit flerårsstrategier för 2019-2021. Efter antagande har
kommunledningskontoret genomfört en granskning av samtliga antagna flerårsstrategier.
Synpunkterna utifrån granskningen redovisas i denna skrivelse.
Verksamhet
Ett antal avvikelser och frågetecken har identifierats vid genomgång av verksamhetsdelarna i
nämndernas flerårsstrategier. Nedan redovisas avvikelserna per nämnd.
Vissa övriga frågetecken kring uppgifter i nämndernas flerårsstrategier har identifierats och kommer
att följas upp via dialog med berörda nämnder. Områdena bedöms inte vara rena avvikelser. Dessa
områden tas således inte upp i detta ärende.

Barn- och ungdomsnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Mål 2. Nämnden anger referenskostnad för förskola, grundskola och fritidshem som nyckeltal, men
värdet som anges för nyckeltalet är nettokostnadsavvikelsen.
Nämnden rekommenderas att ange nettokostnadsavvikelse som nyckeltal.
Uppdrag
Internkontroll
Kultur- och utbildningsnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Uppdrag
Följande uppdrag saknas i nämndens flerårsstrategi:
Socialnämnden ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och utbildningsnämnden göra insatser för
att förhindra hedersrelaterat våld
Nämnden rekommenderas att komplettera med detta uppdrag samt följa upp det löpande i bokslut.

Internkontroll
-

Miljöskyddsnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Uppdrag
Inget av de uppdrag som kommunfullmäktige riktat till samtliga nämnder finns med i nämndens
flerårsstrategi.
Nämnden rekommenderas att komplettera med dessa uppdrag samt följa upp dem löpande i bokslut.
Internkontroll
En identifierad risk finns (riskvärde 6) utan angivning hur den ska hanteras, dvs. om den ska finnas
med i internkontrollplanen eller om den ska vara ett åtagande.

Samhällsbyggnadsnämnden:
Åtaganden
Två indikatorer som skrivits ut av nämnden är inte indikatorer i fullmäktiges flerårsstrategi:
1. Mål 1: Värdet i SCBs medborgarundersökning Kolada ska öka
2. Mål 6: Antal planlagda flerbostadshus samt antal planlagda enbostadshus i antagna detaljplaner
Nämnden rekommenderas att ändra formuleringarna till de av kommunfullmäktiges indikatorer som
nämnden åsyftar.
Nyckeltal
Några av nyckeltalens nuvärden är angivna utifrån 2017 års värde, senaste nuläget är dock från 2018.
Det gäller följande:
Mål 1, NMI gång- och cykelväg: nyckeltalets nuvärde är 54 (2018)
Mål 3, Nettoinflyttning: nyckeltalets nuvärde är 659 personer (2018)
Mål 10, NMI gator och vägar: nyckeltalets nuvärde är 57 (2018)
Mål 12, Miljöbilar: nyckeltalets nuvärde är 61,7% (2018)
Nämnden rekommenderas att uppdatera sina eventuella styrdokument där nyckeltalen används,
utifrån 2018 års nuvärden.
Uppdrag
Internkontroll
Socialnämnden:
Åtaganden
-

Nyckeltal
Uppdrag
Internkontroll
Vård- och omsorgsnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Uppdrag
Internkontroll
Överförmyndarnämnden:
Åtaganden
Nyckeltal
Uppdrag
Följande uppdrag som riktats till samtliga nämnder saknas i Överförmyndarnämndens flerårsstrategi:
1. Samtliga nämnder får i uppdrag att fler personer med lönestöd ska anställas i den kommunala
organisationen samt följa upp utfallet årligen
2 Samtliga nämnder får i uppdrag att öka extern medfinansiering, exempelvis från EU, om det inte
medför bestående kostnader
3. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ges i uppdrag att se över sin verksamhet ur ett
integrationsperspektiv i syfte att föreslå lämpliga insatser i kommunens samlade integrationsarbete
Nämnden rekommenderas att komplettera, alternativt kommentera, dessa uppdrag samt följa upp dem
löpande i bokslut.
Internkontroll
-

