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Yttrande över slutrapport avseende Övergripande granskning
av styrning och kontroll 2011.
Ärendebeskrivning
KPMG har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en granskning
av användningen av styrkort. Granskningen har utförts i två steg. Steg
ett utgjordes av en förstudie som omfattade kartläggning av lokala
planeringsförutsättningar och verksamhetsplanering. Steg två avser en
granskning av hur styrkorten tillämpas inom nämndernas ansvarsområden.
Granskningen har omfattat barn- och utbildningsnämnden, fritidsnämnden,
socialnämnden och tekniska nämnden.
Granskningen visar att nämnderna tagit sig an styrkortprocessen på olika
sätt, främst kanske beroende på nämndernas olika storlek och organisationsstruktur.
KPMG har i sin rapport lämnat en rekommendation till fritidsnämnden och
det är att ”anvisningar och mallar ska göras tydligare i syfte att underlätta
uppföljningen av verksamhetens måluppfyllelse”.

Fritidsförvaltningens yttrande
Vi är naturligtvis glada över den rapport som sammanställts av KPMG
där det framkommer att vår styrkortsprocess är ändamålsenlig och fungerar
på ett tillfredsställande sätt. Vårt fritidspolitiska program nämns exempelvis
av KPMG som den röda tråden mellan olika styrdokument och som kopplar
ihop kommunens Vision 2050 med nämndens verksamhetsplan, styrkort och
budget.
I rapporten nämns att det i samband med intervjuer framkommit synpunkter
på att nämndens styrkort kanske innehåller något för många mål och att vissa
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mål behöver fokuseras under en längre tid än ett år. Detta är något vi avser
diskutera med fritidsnämnden på kommande planeringsdagar i, januari 2012.
Slutligen kan vi konstatera att den rekommendation som KPMG angav i
rapporten kommer att vara åtgärdad under våren 2012, då beslut tagits om
att upphandla ett webbaserat stödsystem för uppföljning (delårsrapporter,
strategisk plan och budget mm).

Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att
–

ovanstående utgör fritidsnämndens yttrande

Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden
Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta att
bifalla fritidsförvaltningens förslag.
_____

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
–
ovanstående utgör fritidsnämndens yttrande
_____
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