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Genomlysning barn- och ungdomsnämnden
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 (KF § 142 Dnr 2017.391 KS 078) om den
politiska handlingsplanen Effekt. Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2017 (KS §
159 Dnr 2017.391 KS 078) om genomförandeplan av handlingsplanen.
I kommunens handlingsplan för ekonomi i balans Effekt, under punkten Stärkt
ekonomistyrning, ges kommunstyrelsen i uppdrag att genomlysa samtliga nämnder. Målet
med genomlysningarna är att säkerställa att nämnderna följer budgetens utpekade vilja
gällande ambitioner, kvalitet och ekonomiska ramar. Barn- och ungdomsnämnden
genomlyses med målet att hitta områden att effektivisera för att klara den demografiska
utvecklingen. Genomlysningen ska även ge förslag på förbättringar på ekonomisk data och
verksamhetsdata samt att göra riskanalyser inför framtiden.
Förvaltningens yttrande
Kommande år står den kommunala sektorn inför omfattande utmaningar, i Alingsås kommer
den demografiska utmaningen vara extra påtaglig att hantera. Kommunen kommer därför att
behöva bedriva ett proaktivt arbete för att fortsatt kunna expandera vilket ställer krav på en
verksamhet som är kostnadseffektiv.
Grundläggande i kommunal ekonomi är att kommunen inte får förbruka mer resurser än vad
kommunen har. Ett absolut minimikrav i lagen är balanskravet, som är en undre gräns för
resultat som får budgeteras. Alingsås kommuns ekonomistyrning består av långsiktiga
finansieringsplaner där kärnan är att en nämnd inte får förbruka mer resurser än den blivit
tilldelad av kommunfullmäktige.
Genomlysningen genomförs som del i kommunstyrelsens uppsiktplikt samt svarar upp mot
de krav som fullmäktige ställt om ökad styrning och ledning.
Genomlysningen har genomförts genom analys av ekonomisk data från Alingsås kommun
och analys av nyckeltal från databaser. De nyckeltal som används i rapporten är främst
hämtade från databaserna Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och SCB
(Statistikmyndigheten statistiska centralbyrån). För att kunna utföra analys, relatera data och
förklara samband jämförs Alingsås kommun med på förhand jämförbara kommuner,
kommunerna i Göteborgsregionen och riket.
Arbetet har genomförts i samråd med barn- och ungdomsnämnden där förvaltningen varit
behjälplig med att ta fram underlag och analyserat data och dragit slutsatser utifrån sin
specifika verksamhetskunskap, vilka är invävda i genomlysningen.
Ekonomisk bedömning
Ärendet innebär inte några ekonomiska kostnader.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
Genomlysning av barn- och ungdomsnämnden utifrån handlingsplan Effekt godkänns.
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