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Dnr 08.68-008

Motion om utvärdering av nämndernas inre arbete och
förbättringsområden
Bilaga:
Enkät

Ärendebeskrivning
Camilla Hansen, för centerpartiet anför följande i motion 2008-01-23.
Centerpartiet föreslår att Luleå kommun inför ett system för utvärdering av
nämndernas inre arbete i syfte att identifiera förbättringsområden.
Enkel enkät och utvärdering föreslås fortsättningsvis genomföras i respektive
nämnd under 2: a respektive 4: e året i mandatperioden så att även effekterna
av genomförda ständiga förbättringar kan redovisas.
Bakgrund
Under föregående mandatperiod har kulturnämnden hösten 2005 genomfört
och utvärderat en enkel enkät i syfte att identifiera och genomföra
förbättringar i nämndens funktion och inre arbete.
Kulturnämndsenkätens utformning framgår av bilaga till motionen.
Arbetet med utformning av enkäten samt utvärdering och redovisning har
genomförts av en arbetsgrupp bestående av ordföranden och två ledamöter i
nämnden.
Motiveringar
Erfarenheterna av enkät och utvärdering är enbart positiva bl.a. genom att
•

Nämnden får underlag för inom vilka områden nämndens inre arbete kan
förbättras.
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•
•

•

•

Nämnden får underlag för planering av kompetensutveckling för
nämndsledamöter.
Nya ledamöter i nämnden med kunskaper och erfarenheter från andra
delar av samhället och arbetslivet ges större möjlighet bidra med
förbättringsförslag.
Resultatet av enkät och utvärdering utgör ett värdefullt underlag för
redovisning av nämndens utveckling av sitt inre arbete vid
kommunrevisionens uppföljningar.
Förslaget passar väl in i verktyget balanserade styrkort.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
remittera motionen till kommunstyrelsen.
_____

Barn- och utbildningsnämndens yttrande
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka motionen.

Socialnämndens yttrande
Socialnämnden är positiv till centerpartiets förslag om att inför ett system för
utvärdering av nämndernas inre arbete i syfte att identifiera förbättringsområden. Socialnämnden genomförde en enkät under våren 2008 som visade
sig vara ett verktyg i detta syfte.
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla motionen.
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Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att
-

ställa sig positiva till att utvärdera nämndernas inre arbete och
förbättringsområden.

Byggnadsnämndens yttrande
I kommunallagen anges att all verksamhet årligen ska granskas. För att
uppfylla detta krav arbetar kommunrevisionen i Luleå med nämndsbesök och
frågeställningar som besvaras i nämnden.
Granskningens syfte är att i samarbete med respektive nämnd göra en
övergripande bedömning om den styrning och uppföljning som nämnden
utövar är ändamålsenlig och tillräcklig. Detta är också ett underlag för
revisorernas ansvarsprövning.
Den övergripande granskningen leder i vissa fall till förslag på förbättringsområden.
Förslaget handlar om att införa ett system för utvärdering av nämndernas inre
arbete i syfte att identifiera förbättringsområden. Detta ska göras med hjälp av
en enkät som nämndens ledamöter besvarar vid två tillfällen under en
mandatperiod.
Stadsbyggnadskontoret anser att det är av intresse att enkäten genomförs. Det
är dock vikigt att enkäten har en koppling till de iakttagelser och förbättringsområden som kommunrevisionen angett i sin övergripande granskning av
respektive nämnd.
Byggnadsnämnden beslutar att anta stadsbyggnadskontorets yttrande över
motionen.
Vid byggnadsnämndens sammanträde yrkar Gustaf Groth (m) avslag på
motionen och reserverar sig mot beslutet.
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Arbets- och personalutskottets förslag
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår kommunstyrelsen
rekommendera kommunfullmäktige besluta att
-

bifalla motionen på så sätt att respektive nämnd avgör i vilken form
utvärdering sker.

_____

Yrkanden
Camilla Hansen (c) och Eva Bergström (s) yrkar bifall till arbets- och
personalutskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbets- och personalutskottets
förslag.
_____

Yrkanden
Camilla Hansen (c) yrkar bifall till motionen.
Göran Thyni (rs) yrkar avslag på motionen.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
-

bifalla motionen på så sätt att respektive nämnd avgör i vilken form
utvärdering sker.
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Reservation
Jonas Brännberg (rs) reserverar sig mot beslutet.
_____

Beslutsexpediering
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden,
byggnadsnämnden
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