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Uppföljning Bildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll
(2013)
Sammanfattning
Sedan 2013 har stora ändringar genomförts i hur Motala kommun och Bildningsnämnden
genomför sin styrning, uppföljning och kontroll.
Kommunens gemensamma styrmodell, Ledmot, har reviderats inför mandatperioden 201042018 samt även inför 2018-2022. För respektive mandatperiod tas också ett nytt lokalt
utvecklingsprogram fram, där resultatmål för samtliga verksamhetsområden fastställs. I
arbetet med verksamhetsplaner för 2017-2018 fastställde Bildningsnämnden även egna
resultatmål. Sedan 2015 genomför samtliga verksamhetsområden årliga verksamhetsanalyser.
Utifrån verksamhetsanalyserna tas en årlig mål- och resursplan fram, som i sin tur utgör
underlag för årlig budget och verksamhetsplan. Uppföljning som redovisas för nämnd görs
sedan 2018 vid tre tillfällen under året, tertial-, delårsrapport samt årsredovisning. System och
processer ses över kontinuerligt.
Det systematiska kvalitetsarbetet har utvecklats och organisationen har stärkts. Sedan 2018
har samtliga verksamhetsområden en egen utvecklingsstrateg. Skolformerna följer upp utfall
vid tre årliga kvalitetsdialoger med olika teman. Resultat redovisas för nämnden. De
verksamheter under Bildningsnämnden som inte faller under skolområdet (kultur, fritid,
arbetsmarknad samt integrationsenhet) redovisar utfall för nämnden årligen.
Offentlig statistik från SCB, SKL, Skolverket, mfl redovisas inklusive analyser för
Bildningsnämnden,exempelvis Öppna jämförelser, Kommunbladet och KKiK enligt
nämndens årshjul.
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Förslag till beslut
Bildningsnämnden godkänner sammanställningen av genomförda åtgärder.

Bakgrund
Uppföljning Bildningsnämndens styrning uppföljning och kontroll
Deloitte genomför på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna en uppföljning av tidigare
genomförda granskningar i Motala kommun. Detta ärende gäller uppföljning av
granskningsrapport från 2013 gällande Bildningsnämndens styrning, uppföljning och kontroll.
Finansiering
--Koppling till resultatmål
--Uppföljning/återrapportering
Uppföljning vid delårsrapport samt årsredovisning.
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