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Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionens granskning avseende fullmäktiges mål om att bryta 
utanförskap 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande till kommunrevisionen enligt bilaga 1 
 
Ärende 
Kommunrevisionen har  i skrivelse inkommen 19 maj 2011 (bilaga 2) granskat resultatet av 
kommunfullmäktiges mål om att bryta utanförskap från IVE 2010-2014. Sex av tolv 
uppdragsnämnder har formulerat effektmål till något av de inriktningsmål som rör 
utanförskap. Kommunrevisionen har utifrån officiell statistik dragit slutsatsen att nämndernas 
arbete mot utanförskap inte givit önskvärd effekt då såväl försörjningsstödet som 
arbetslösheten ökat mer i områden med stor andel invandrare än i kommunen som genomsnitt. 
Kommunrevisionen anser med anledning härav att kommunstyrelsen behöver definiera 
begreppet utanförskap som grund för nämndernas arbete för att uppnå bättre effekt  av målen. 
 
Föredragning 
Uppdragsnämnderna ska i sina uppdragsplaner formulera mätbara effektmål  på fyra års sikt 
utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål. Nämnderna ska utifrån sina respektive 
ansvarsområden diskutera hur de kan verka för att kommunfullmäktiges inriktning ska 
uppnås.  Det är genom samtliga nämnders gemensamma ansträngningar som inriktningen ska 
ge resultat . Uppdragen och avtalen ska återspegla effektmålen och resultaten följas upp på 
total nämndnivå. Uppdragsnämnderna rapporterar sedan två gånger per år till 
kommunstyrelsen hur målen uppnås. Kravet på mätbara kriterier för att följa om nämndernas 
effektmål uppnåtts har funnits de senaste åren men har ännu inte fått ordentligt genomslag i 
nämndernas arbete. 
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Kommunrevisionen redovisar uppfattningen att bättre effekt skulle uppnås av nämndernas 
insatser om kommunstyrelsen formulerade en kommungemensam definition av begreppet 
utanförskap.   
 
Uppdragsnämnderna redovisar en rad olika insatser i syfte att minska utanförskapet. Av de 
redovisade insatserna framgår att nämnderna tolkat inriktningen utifrån sina specifika 
verksamheter vilket också är avsikten med inriktningsmålen.  En tydlig definition av 
begreppet utanförskap i linje med den som revisionsrapporten redovisar, dvs andel invandrare, 
arbetslöshet och försörjningsstöd hade troligtvis inte bidragit till andra effekter än nu 
uppnådda.  I nämndernas redovisning framkommer att även andra former av utanförskap har 
bearbetats t ex kvinnor som utsätts för våld och tillgänglighet för funktionshindrade. 
 
Vad granskningen däremot visar är att ytterligare utbildningsinsatser behövs för att utveckla 
nämndernas arbete med effektmål och mätbara kriterier.   
 
 
Kenneth Holmstedt 
stadsdirektör 
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Kommunrevisionen 

Yttrande över granskning avseende fullmäktiges mål om att bryta utanförskap 
 
Kommunrevisionen redovisar uppfattningen att bättre effekt skulle uppnås av nämndernas 
insatser i förhållande till inriktningsmålen om utanförskap om kommunstyrelsen formulerade 
en kommungemensam definition av begreppet.   
 
Uppdragsnämnderna redovisar en rad olika insatser i syfte att minska utanförskapet i Uppsala 
kommun. Av de redovisade insatserna framgår att nämnderna tolkat inriktningen utifrån sina 
specifika verksamheter vilket också är avsikten med inriktningsmålen.   
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En definition av begreppet utanförskap i linje med den som revisionsrapporten redovisar, dvs 
andel invandrare, arbetslöshet och försörjningsstöd hade begränsat målet  till direkt berörda 
nämnder. Genom att begreppet inte definierats närmare kan konstateras att av övriga 
nämnders redovisning framkommer att även andra former av utanförskap har bearbetats t ex 
kvinnor som utsätts för våld och funktionshindrades tillgänglighet i samhället, även de 
problem som orsakar utanförskap. Detta är helt i linje med syftet med kommunfullmäktiges 
inriktningsmål. 
 
Granskningen visar dock att arbetet med att vidareutveckla effektmål och mätbara kriterier till 
dessa behöver fortgå såväl genom kommunstyrelsens försorg som i nämndernas egna 
verksamheter.   
 
 
För kommunstyrelsen 
 
 
 
Gunnar Hedberg 
Ordförande Astrid Anker 
 sekreterare 
 
 


