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Tjänsteskrivelse - Uppdatering av verksamhetsplan
för jävsnämnden
Förslag till beslut

Styrning och stöd föreslår jävsnämnden besluta
att mål och indikatorer som tas upp i punkt 1-4 utgår i den kommande
rapporteringen samt
att mål och indikatorer som tas upp i punkt 5-7 kvarstår och fortsätter att
rapporteras.
Ärendet i korthet

Varje nämnd upprättar diverse olika rapporter i verksamhetssystemet
Stratsys. Syftet är att utifrån olika perspektiv uppställa mål och koppla
dessa mål till någon form av indikator med tillhörande aktivitet.
Verksamhetsrapporteringen för jävsnämnden återspeglar i dag
uteslutande den rapportering som sker inom ramen för
samhällsbyggnadsnämndens område. Verksamhetsrapporterna
återspeglar därför inte jävsnämndens eget verksamhetsområde, utan
samhällsbyggnadsnämnden. För att skapa klarhet och effektivitet är det
därför viktigt att enbart sådant som berör jävsnämnden som sådan
rapporteras. Syftet med jävsnämnden är inte att bedriva den verksamhet
som samhällsbyggnadsnämnden bedriver, utan är till för att hantera
jävssituationer där kommunen själv är part.
Följande mål med tillhörande indikatorer ska därför utgå i
den verksamhetsrapportering som sker till jävsnämnden:
1. Invånare och kunder har stort förtroende för
Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnad Gävle och kan lätt
ta del av och engagera sig i vår verksamhet
2. Invånare och kunder uppfattar Gävle som en trygg, tillgänglig och
välskött kommun.
3. Samhällsbyggnad Gävle har en samordnad ärendehantering som
underlättar för företagare, ger en god plan- och markberedskap och
skapar tillväxt.
4. Samhällsbyggnad Gävle säkrar hållbar miljö med renare mark, luft
och vatten
Följande mål med tillhörande indikatorer ska kvarstå i den
verksamhetsrapportering som sker till jävsnämnden:
5. Jävsnämndens handläggning ska ske på ett målinriktat sätt där
transparens och likabehandling är ledord
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6. Verksamheter som handlägger ärenden på Jävsnämndens uppdrag
har effektiva processer och ett högt kvalitetsmedvetande.
7. Jävsnämnden arbetar kostnadseffektivt och möjliggör utveckling
Beslutsunderlag

Förteckning över perspektiv, mål och indikatorer.
Beslutet ska skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

Filip Henriksen
Jurist
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