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Rekommendation i rapporten
Förvaltningens arbete med att implementera styrmodellen och
beslutstödssystemet måste ha fortsatt hög prioritet.
Utifrån granskningsresultatet framstår det som viktigt att nämnden
fortsättningsvis arbetar med att ta fram aktuella måldokument även inom kulturoch fritidsområdet.
Det är även viktigt att nämnd och förvaltning i dialog fortsätter arbetet med att
utveckla fungerande metoder/rutiner för att kunna följa upp målen och analysera
orsakerna till resultaten på ett bra sätt.
Orsakerna bakom de stora skillnaderna i politikers och tjänstemäns syn på om
nämnden gör tydliga prioriteringar i budgetarbetet och hur tydlig kopplingen
mellan mål och budget är, måste bli föremål för diskussion mellan politiker och
tjänstemän.
Förvaltningschefens förslag att till politikerna ta fram en lista på användbara
nätsidor där de själva kan söka efter nyckeltal, verksamhetsmått eller andra
statistiska uppgifter bör genomföras snarast.
Ett "bristområde" som lyfts fram av både politiker och tjänstemän är avsaknaden
av tydliga kvalitets-/resultatmål inom kulturområdet. Detta är en fråga för nämnd
och förvaltningsledning att arbeta vidare med.
Granskningen visar att tjänstemännen efterlyser ett mer systematiskt arbete med
att mäta och värdera resultaten samt att använda denna information för ständiga
förbättringar. Man efterfrågar även analysverktyg. Sammantaget är detta områden
som är viktiga för förvaltningen att arbeta vidare med.
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Förvaltningen måste också skapa en rutin för på vilket sätt och i vilken omfattning
som resultaten från framför allt förskola och skola ska redovisas för nämnden.

Det är viktigt att nämnden tydliggör vilka frågor som faktiskt beslutas av allmänna
utskottet så att det inte finns tveksamheter bland politikerna om att man inte
följer reglementet.
Nämnden bör diskutera hur man på ett mer systematiskt sätt kan utvärdera sina
egna arbetsformer någon gång per år.
Förvaltningen bör säkerställa att nämnden delges resultatet av
medarbetarenkäten då detta kan vara viktig information för nämndledamöterna.
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