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Förslag till yttrande
NTN 2021/xxx

Kommunfullmäktiges revisorer

Yttrande över revisionsrapport nr 4 2020 granskning av
verksamhetsstyrning och målstyrning
Natur och trafiknämnden har ombetts yttra sig över revisionens rekommendation att
nämnden ska säkerställa målen är realistiska i ett kortsiktigt perspektiv. Av
revisionsskrivelsen framgår att detta gäller för de indikatorer där nämnden har satt som mål
av vara bland de
10 % bästa kommunerna. Det mål torde inte tolkas som att det ska behöver uppnås på kort
sikt om utgångläget är ogynnsamt. Det långsiktiga målet bör vara att överensstämma med
det övergripande målet. Nämnden har följande svar:
Kommunfullmäktige har fastställt att kommunen ska vara bland de 10 % bästa vad gäller
kvalitet och de 25 % mest kostnadseffektiva. Nämnden menar att det viktigt att ha dessa
procentsatser som målvärden, även i de fall där utgångsläget är sämre. Att gapet mellan
utfall och målvärden för en indikator visar att nämnden behöver lägga mer kraft inom dessa
områden. Nackaborna ska vara trygga med att nämnden levererar tjänster som är bland de
10 % bästa och har en stark strävan att förbättra sig där utfallet är sämre.
Om man ser till utfallet för de indikatorer där nämnden använder målet att vara bland de
10 % bästa uppnås målet för tre av sex indikatorer. För en indikator når nämnden nästan
målet och för två indikatorer är resultat sämre. I ett av fallen av vara bland de 10 % bland
Sveriges friluftkommuner har nämnden beslutat att inte ta med den indikator i mål och
budget för perioden 2021 – 2023. Den andra indikatorn är att medborgana ska vara nöjda
med renhållningen i parker och på allmänna plats. Här är utfallet att kommunen bland de 40
% bästa. Att här sänka ambitionsnivå till att kanske vara bland de 30 % bästa för att
utgångsläget är sämre tycker inte nämnden sänder rätt signaler. Nackaborna är rätt att kräva
att kommunens parker och allmänna platser ska bland de 10 % bästa när det gäller
renhållning. Därför ska nämnden ha som målsättning att vara bland de 10 % bästa.
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