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1. Sammanfattning och bedömning

Revisorerna har i sin riskbedömning valt att granska kommunens system för planering ur

ett långsiktigt perspektiv. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Är kommunstyrelsen och nämndernas långsiktiga planering för verksam-

heten ändamålsenlig?

I granskningen kan vi konstatera att kommunen är i en utvecklingsprocess där den nya

styrmodellen ska lägga grunden till en effektivare budgetprocess, verksamhetsstyrning

och långsiktig planering, vilket är positivt. Det finns inslag av långsiktig planering i

nämndernas arbete som sträcker sig mer än budgetens tre år men det finns samtidigt vik-

tiga områden, där den långsiktiga planeringen inte är helt tillfredställande. Områdena

bedömer vi är kända och vår uppfattning är att det finns en tydlig ambition om att för-

bättra arbetet med långsiktiga planering men det finns mycket kvar att arbeta med. Uti-

från nuvarande situation är vårt svar på revisionsfrågan och vår sammanfattade bedöm-

ning därför att kommunstyrelsen och nämnderna på en övergripande nivå inte helt säker-

ställer en ändamålsenlig långsiktig planering för verksamheterna.

Vårt svar på revisionsfrågorna konkretiseras i de kontrollmål som berörs i granskningen

och som i sammanfattad form presenteras nedan.

Den nya styrmodellen skapar den strategiska struktur som är en viktig grund för att bl.a.

kunna styra verksamheterna mot gemensamma mål och skapa delaktighet bland medar-

betarna. Styrsystemet Stratsys ska tydliggöra och stödja styrningen och förvaltningarnas

arbete och det är därför viktigt att det sker en förvaltningsövergripande dialog om eventu-

ella utvecklingsbehov, för att säkerställa att systemet nyttjas på bästa sätt.

Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning, där mål

för verksamheten dock inte berörs. I budget för år 2015 och 2016 framgår att kommun-

fullmäktige fastställt både finansiella mål och verksamhetsmål, vilka för år 2016 ingår i

den strategiska planen. Målen i den strategiska planen ska konkretiseras genom den röda

tråd som skapas av åtaganden och de aktiviteter som verksamheterna bestämmer och

måttsätter. Målstrukturen utgör även grunden i Stratsys. Nämnderna arbetar med om-

världsanalys i olika utsträckning och utifrån intervjuerna bedömer vi att arbetet med om-

världsanalys skulle kunna utvecklas.

I kommunen finns en etablerad organisation för arbetet med budget och strategiska frå-

gor, där kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunens ledningsgrupp är de viktigaste

forumen. Kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för att ytterligare anpassa kom-

munorganisationen, vilket vi bedömer är positivt. Ansvarsfördelningen i styrmodellen

bedömer vi är tydlig samtidigt som det är viktigt att det finns nätverk och funktioner som

kan stödja de olika arbetsprocesser som hör till verksamhetsstyrning och långsiktig plane-

ring. Detta saknas idag kring lokalförsörjningsfrågor. För att kunna att hantera olika verk-

samhetsfrågor på ett effektivt sätt bedömer vi att kommunen samverkar med andra kom-

muner och organisationer, både lokalt och regionalt.
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Den politiska behandlingen av projekt och investeringar sker främst i samband med bud-

getberedningen. I budgeten ingår en investeringsbudget som sträcker sig över tre år. Av

granskningen framgår dock att det finns tydliga behov av att stärka den långsiktiga plane-

ringen för att få en helhetsbild av bl.a. underhålls- och investeringsbehov som sträcker sig

längre är tre år.

I granskningen ges flera exempel på hur nämnderna bl.a. följer upp befolkningsstatistik

som grund för planering av sina egna verksamheter. Ett tydligt exempel är det nya bo-

stadsförsörjningsprogrammet. Befolkningsförändringarna har haft betydelse för kommu-

nens egen planering av lokaler och investeringar men inte i tillräcklig utsträckning.

Översiktsplanen har utgjort en tydlig grund i arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet

och är det även i det pågående arbetet att ta fram en plan för landsbygdsutveckling i

strandnäralägen. Översiktsplanen kommer preliminärt att revideras i år eller under 2017

och då relativt få nämnder relaterar till den i sitt planeringsarbete, är det viktigt att det

säkerställs att samtliga förvaltningar har kunskap om det som översiktsplanen omfattar.

När det gäller kommunens övriga resurser är det positivt att det finns styrdokument för

finanser. Det är viktigt att den långsiktiga planeringen även säkerställs för andra viktiga

resurser, där bl.a. fastigheter, VA och vägar är viktiga områden.

Arbetet med de system och planer för den långsiktiga planeringen som byggts upp har

nyligen börjat användas och har därför heller inte följts upp eller utvärderats. Det är dock

viktigt framöver. I styrmodellen finns en plan för uppföljningen av budgetarbetet som vi

bedömer kommer att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning, så länge den följs. Det är

positivt att mätbarhet prioriteras i kommunens verksamhetsstyrning och långsiktiga pla-

nering. Det är samtidigt viktigt att resultaten analyseras så att de kan utgöra en grund till

lärande och ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnar vi följande rekommendat-

ioner:

 Styrmodellen är relativt ny och för att säkerställa att den skapar avsedd nytta är det

viktigt att samtliga nämnder implementerar den fullt ut och att den efter hand följs

upp och utvärderas.

 För att säkerställa att Stratsys används effektivt bör kommunstyrelsen tillse att det

sker en löpande förvaltningsövergripande dialog om eventuella utvecklingsbehov.

 För att förtydliga vilka mål som avses som verksamhetsmål för god ekonomisk hus-

hållning, bör det tydliggöras i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

 För att skapa bättre förutsättning för långsiktig planering behöver kommunstyrelsen

tillse att en förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp bildas.

 För att berika budgetprocessen och skapa bättre förutsättningar för långsiktig plane-

ring bör kommunstyrelsen tillse att en gemensam omvärldsanalys tas fram regelbun-

det. Med samma syfte kan detta med fördel även göras inom respektive nämnd.

 Ansvariga nämnder, främst kommunstyrelsen, måste tillse att det tas fram underhålls-

och investeringsplaner inklusive kostnadsberäkningar som möjliggör planering över

en betydligt längre planeringshorisont än 3 år. Vi bedömer att behov bl.a. finns av en

VA-plan och en underhållsplan för fastigheterna.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund
Revisorerna har i sin riskbedömning för året identifierat en risk i kommunens system för

planering ur ett långsiktigt perspektiv. Revisorerna har därmed valt att granska detta.

2.2. Syfte och Revisionsfråga
 Är kommunstyrelsen och nämndernas långsiktiga planering för verksamheten ända-

målsenlig?

2.3. Kontrollmål
 Vilka system och rutiner för långsiktig planering har nämnderna beslutat om?

 Har kommunen fastställt mål utifrån god ekonomisk hushållning?

 Hur har dessa mål tillämpats i kommunens styr- och budgetprocess?

 Vilken organisation för långsiktig planering finns?

 Hur planerar kommunen för förändringar i befolkningen?

 Vilken hänsyn till befolkningsförändringar tas vid planering av lokaler och investeringar?

 I vilken omfattning görs och beaktas omvärldsanalys?

 Hur används översiktsplanen i den långsiktiga planeringen?

 Hur sker den politiska behandlingen av projektprioriteringar för investeringar?

 I vilken utsträckning tas hänsyn till mellankommunal och regional samverkan?

 I vilken utsträckning sker uppföljning och utvärdering av den långsiktiga planeringen?

2.4. Avgränsning och metod
Granskningen genomförs på övergripande nivå och avgränsas till innevarande och påföl-

jande mandatperiod.

Intervjuer har genomförts med samtliga förvaltningschefer inklusive biträdande förvalt-

ningschef barn- och utbildningsförvaltningen och ekonomichefen samt kommunstyrel-

sens ordförande och andre vice ordförande.

Centrala styrdokument har studerats och analyserats med utgångspunkt från revisions-

frågan. Aktuella dokument har bl.a. varit budget, den strategiska planen, dokumentation i

verksamhetssystemet Stratsys, bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan.
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3. Iakttagelser och bedömningar

Rapporten berör 11 kontrollmål. Vilka av dessa som behandlas under rubrik 2.1, 3.1 och

4.1. nedan, presenteras inledningsvis under varje rubrik.

3.1. Utgångspunkter för planeringen

I detta stycke kommer följande kontrollmål att beröras:

 Vilka system och rutiner för långsiktig planering har nämnderna beslutat om?

 Har kommunen fastställt mål utifrån god ekonomisk hushållning?

 I vilken utsträckning tas hänsyn till mellankommunal och regional samverkan?

 Vilken organisation för långsiktig planering finns?

3.1.1. Iakttagelser
System och rutiner för långsiktig planering
I maj 2015 beslutade kommunfullmäktige om en ny kvalitets- och styrmodell1. Bakgrun-

den till beslutet att ta fram en ny modell grundade sig enligt uppgift i att det fanns ett be-

hov av att bl.a. att skapa bättre förutsättningar för en ändamålsenlig styrning, bättre kvali-

tetsarbete och uppföljning. Kvalitets- och styrmodellen beskriver övergripande hur den

kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Den beskri-

ver vilka ramar som kommunens verksamheter har att förhålla sig till. Syftet med mo-

dellen är att nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. Viktiga delar i modellen är

kommunens vision (Forshaga barnkommun), värdegrunden (Vi är till för invånarna i

Forshaga kommun) och den strategiska planen.2 I intervjuerna lyfts även medarbetar-

och ledarpolicyn fram som ett viktigt verktyg som förtydligar vad värdegrunden innebär

när det gäller både medarbetar- och ledarskapet. I policyn presenteras förväntningar som

finns på både medarbetare och ledare om hur värdegrunden ska levas och användas i var-

dagen, något som anges vara extra viktigt inom de verksamheter som är i direktkontakt

med invånarna.

I intervjuerna redogörs i stort för den nya styrmodellen. Samtliga intervjuade anger att

modellen har skapat ett tydligare regelverk för hur bl.a. arbetet med styrning och uppfölj-

ning ska ske. Det skapar även bättre förutsättningar för nämnderna att anpassa sina sy-

stem, rutiner och arbetssätt. Modellen är ny och de intervjuade anger också att det finns

delar att arbeta vidare med och att arbetet med att implementera modellen kan ta olika

lång tid i de olika förvaltningarna. Modellen har i stort tagits fram av kommunens led-

ningsgrupp. Kopplat till rutiner för styrning nämns även nämndernas delegeringsord-

ningar och att det i anvisningarna till respektive nämnds verksamhetsberättelse ingår att

beröra överväganden inför framtiden.

I den strategiska planen pekas prioriterade målområden och övergripande mål ut. Den

beskriver också hur kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning ser ut och är på så

sätt en grund för hur kommunens arbete ska planeras, för att kommunen ska arbeta mot

1 Forshaga kommun, Styrmodell, Kommunfullmäktige, 2015 -05 -26, § 56.
2 Forshaga kommun, Strategisk plan, Kommunfullmäktige, 2015 -05 -26, § 56.
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uppsatta mål. I planen ingår fem målområden fördelade på två perspektiv; det externa

och det interna. Det externa perspektiven har medborgarna i fokus och handlar främst om

det som direkt kommer invånarna till del. Indelningen av målområden och mål är fördelat

enligt nedan:

Externt perspektiv Internt perspektiv
Målområden med underliggande mål Målområden med underliggande mål

Attraktiv

kommun

Trygghet

och kunskap

Hållbar ut-

veckling

Finansiellt

perspektiv

Medarbetar- och ar-

betsgivarperspektiv
Våra invånare
trivs och är stolta
över sin plats.

Våra barn har en

bra start i livet.

Vår kommun växer. Vi har god ekono-

misk hushållning och

positiva resultat.

Våra medarbetare har god för-

ståelse och kompetens för sitt

uppdrag.

Våra invånare är

delaktiga genom

information och

öppen dialog.

Våra invånare

känner sig trygga

och säkra.

Vi har ett bra före-

tagsklimat.

Vi finansierar våra

investeringar med

egna medel.

Våra medarbetare har tillgång

till ett nära ledarskap.

Våra invånare

har en god hälsa.

Våra invånare har

ett livslångt lä-

rande.

Vi erbjuder attrak-

tiva, hållbara bostä-

der och mark för

etablering.

Våra anläggningstill-

gångar är i gott skick.

Vi är en attraktiv arbetsgivare.

Våra invånare

har tillgång till

natur, kultur och

idrott.

Våra elever har en

positiv syn på

skolan och under-

visningen.

Vi är klimatneutrala

år 2030.

Våra medarbetare har en god

hälsa.

Våra äldre är

nöjda med våra

tjänster.

Vi har ren luft, rent

vatten och biologisk

mångfald.

Vår jämställdhet och mångfald

ökar.

Mål för god ekonomisk hushållning
De mål som ingår i strategiska planen, anges i intervjuerna, utgöra mål för god ekonomisk

hushållning, indelat i finansiella mål och verksamhetsmål. När det gäller de finansiella

målen stöds detta även av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning, som kommunfull-

mäktige beslutat om.3 I riktlinjerna eller budget för år 2016 är det dock inte dokumente-

rat vilka mål som är mål för god ekonomisk hushållning kopplat till verksamheten.

Styrningen ska samlas i verktyget Stratsys och ansvaret för kunskapsspridningen har che-

fer och förtroendevalda. I Stratsys har, enligt uppgift, även arbetet med kvalitet och intern

kontroll lagts till. I intervjuerna nämns olika åsikter om Stratsys och flera anger att det är

viktigt att verktyget anpassas till respektive verksamhet, i den mån det går, för att undvika

parallella styrprocesser och för att kunna nå en effektivare styrning. Exempel som nämns

är anpassning till statlig styrning och kvalitetssystem.

Flera av de intervjuade anser att det har skett förbättringar när det gäller att skapa förut-

sättningar för den långsiktiga planeringen. Kommunen är i en utvecklingsprocess med

ambitionen att kunna säkerställa god planering även bortom de närmsta tre åren men de

flesta konstaterar att, där är de inte idag.

Organisation för långsiktig planering
I kommunstyrelsens reglemente anges bl.a. att styrelsen har en ledningsfunktion och en

uppföljningsfunktion. Ledningsfunktionen innebär bl.a. att styrelsen ska leda arbetet med

och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för

3 Kommunfullmäktige, 2015-10-27, § 108.
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styrningen av hela den kommunala verksamheten och göra framställningar i målfrågor

som inte är förbehållen en annan nämnd.4

Med start år 2010 genomfördes en omorganisation i kommunens förvaltningsorganisa-

tion5. Kommunstyrelsen beslutade år 2015 att en utvärdering av den ”nya” förvaltningsor-

ganisationen skulle genomföras. I utvärderingen framkom att omorganisationen bara del-

vis nått de effekter som var ambitionen med omorganisationen6. Kommunstyrelsen har

utifrån utvärderingen valt att gå vidare i en lärandefas kring organisationsformen kom-

munstyrelseorganisation.7 Kommunstyrelsen vill enligt uppgift på detta sätt få en tydli-

gare bild av om en kommunstyrelseorganisation skulle kunna bidra till bl.a. bättre effekti-

vitet och stärkt demokrati. Uppdraget ska enligt uppgift avrapporteras till kommunstyrel-

sen i juni 2016.

I styrmodellen framgår olika instansers, exempelvis nämnds och enhets, ansvar kopplat

till det strategiska och operativa arbetet. Kompletterande information presenteras även i

den strategiska planen.

I intervjuerna anges att kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) är budgetberedning och

det främsta forumet för långsiktig planering på den politiska nivån. Kommunens led-

ningsgrupp, där samtliga förvaltningschefer ingår, är det viktigaste på förvaltningsnivå. I

respektive förvaltning lyfts framför allt respektive ledningsgrupp fram som strategiskt

forum. I budgetprocessen behandlas det längre planeringsperspektivet framför allt i be-

redningsgrupp, kommunchefsgrupp och i nämnderna och respektive ledningsgrupp i för-

valtningarna. Inspel till den långsiktiga planeringen anges bl.a. komma från kommunens

olika råd.

Det är viktigt att det finns nätverk och funktioner som kan stödja verksamhetsstyrning,

kvalitetsarbete och långsiktig planering. Kommunens kvalitetsnätverk nämns som en be-

tydelsefull grupp. I intervjuerna framgår att det finns ett uppdrag om att skapa en förvalt-

ningsövergripande lokalplaneringsgrupp, för att kunna skapa bättre förutsättningar för

planering av underhåll, investeringar och lokalförsörjning. Det framgår att det idag ännu

inte finns en etablerad grupp. Revisorerna har tidigare granskat underhåll av fastigheter

och lokalanvändning och lokaleffektivitet och konstaterade då att det finns utvecklingsbe-

hov inom området.8

Mellankommunal och regional samverkan
När det gäller samverkan med andra kommuner anger fler av de intervjuade att det är en

viktig förutsättning för att kunna bedriva en bra och effektiv verksamhet. Några verksam-

heter bedrivs idag i samverkan med andra kommuner genom gemensamma nämnder.

Exempel som nämns är den gemensamma drifts- och servicenämnden (samtliga värm-

ländska kommuner), miljö- och byggnämnden (Forshaga och Munkfors kommun) över-

4 Reglemente för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige 2015-08-25, § 86.
5 Kommunfullmäktige 2009-12-15.
6 Forshaga kommun, KS, PwC - utvärdering av ny förvaltningsorganisation, november 2015.
7 Forshaga kommun, KS, PM om organisationsutveckling I en modell med KS-organisation kan alla verksam-

heter samlas under en nämnd, med undantag för obligatoriska nämnder och med undantag för att samma

organisation inte kan både bedriva en verksamhet och hantera myndighetsutövning över densamma.
8 Kommunrevisionen, Rapport avseende granskning av fastigheter samt lokal användning och lokaleffektivi-
tet. December 2012.
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förmyndarnämnden (Forshaga, Grums, Kils, Hagfors och Munkfors kommuner) samt en

gemensam samverkansnämnd med Kils kommun kring IT-frågor.

Ett annat exempel som nämns av flera är Karlstads Business Region (Karlstad, Grums,

Kil, Forshaga och Hammarö kommuner) som ger kommunen bättre förutsättningar att

arbeta med tillväxtfrågor och attraktivitet. Det sker även samverkan kring kommunge-

mensamma utmaningar, där ESF-projektet Värmlands Framtid nämns som ett exempel.9

Även Region Värmland nämns som en viktig samarbetspartner kring kompetensutveckl-

ing och de verksamhetsspecifika nätverk som Regionen ansvarar för. Exempel är kultur,

näringsliv och besöksnäring. Regionen har även en EU-lots som underlättar arbetet i frå-

gor kring EU-projekt.

3.1.2. Bedömning
Den nya styrmodellen skapar den strategiska struktur som är en viktig grund för att bl.a.

kunna styra verksamheterna mot gemensamma mål och skapa delaktighet bland medar-

betarna i organisationen. Då styrmodellen är ny är det viktigt att nämnderna fortsätter

arbetet med att implementera den fullt ut för att mål och mening ska bli tydligt för samt-

liga medarbetare i kommunen.

Stratsys ska tydliggöra och stödja styrningen och förvaltningarnas arbete och det är därför

viktigt att det sker en förvaltningsövergripande dialog om eventuella utvecklingsbehov, för

att säkerställa att systemet nyttjas på bästa sätt. Det är också viktigt att hålla samman

styr- och budgetprocessen så att det inte byggs upp parallella målstrukturer. I detta måste

det tas hänsyn till den statliga styrningen som är påtaglig inom bl.a. skola och vård- och

omsorg.

Vi kan konstatera att kommunfullmäktige i budget för år 2016 har fastställt både finansi-

ella mål och verksamhetsmål kopplat till god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäk-

tige har även beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning, där det framgår vilka

mål som avser utgöra finansiella mål men inte vilka som avser utgöra verksamhetsmål.

I kommunen finns en etablerad organisation för var strategiska frågor och budget ska

hanteras. På övergripande nivå är de viktigaste forumen KSAU och kommunens lednings-

grupp. Kommunstyrelsen utreder förutsättningarna för att ytterligare anpassa kommun-

organisationen, vilket vi bedömer är positivt.

Ansvarsfördelningen i styrmodellen bedömer vi är tydlig samtidigt som det är viktigt att

det finns nätverk och funktioner som kan stödja de olika arbetsprocesser som kopplas till

verksamhetsstyrning och långsiktig planering. Detta behöver vara tydligt inom samtliga

förvaltningar. Det är därför väsentligt att de viktigaste processerna kring verksamhets-

styrning och långsiktig planering identifieras och följs upp regelbundet. I granskningen

har vi bl.a. konstaterat att det finns ett kvalitetsnätverk och att det saknas ett nätverk för

lokalförsörjning.

9 Värmlands Framtid är ett projekt vars mål är att genomföra insatser till ungdomar i åldern 15-24 år, som
varken arbetar eller studerar med prioritering på ungdomar som saknar fullständiga gymnasiebetyg
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För att kunna att hantera större verksamhetsfrågor, en del uppdrag och utmaningar på ett

effektivt sätt bedömer vi att kommunen eftersträvar att kunna hitta lösningar i samverkan

med andra kommuner och organisationer, både lokalt och regionalt.

Rekommendationer

 Styrmodellen är relativt ny och för att säkerställa att den följs är det viktigt att samt-

liga nämnder implementerar den fullt ut.

 För att säkerställa att Stratsys används effektivt bör kommunstyrelsen tillse att det

sker en löpande förvaltningsövergripande dialog om eventuella utvecklingsbehov.

 För att över tid förtydliga vilka mål som avses som verksamhetsmål för god ekonomisk

hushållning, bör det tydliggöras i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.

 För att skapa bättre förutsättning för långsiktig planering måste kommunstyrelsen

tillse att en förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp med tydligt uppdrag bil-

das.

3.2. Styr- och budgetprocessen
I detta stycke kommer följande kontrollmål att beröras:

 Hur har dessa mål tillämpats i kommunens styr- och budgetprocess?

 K - I vilken omfattning görs och beaktas omvärldsanalys?

 Hur sker den politiska behandlingen av projektprioriteringar för investeringar?

 Hur planerar kommunen för förändringar i befolkningen?

 Vilken hänsyn till befolkningsförändringar tas vid planering av lokaler och investe-
ringar?

 Hur används översiktsplanen i den långsiktiga planeringen?

3.2.1. Iakttagelser
Den strategiska planens mål i kommunens styr- och budgetprocess
Kommunens budgetmodell bygger på treåriga rullande budgetar som revideras varje år.

Beslut om budget tas från och med år 2015 i juni varje år, i stället för i november som

gällde tidigare. I budget för år 2016, ingår bl.a. en prognos över skatter och utjämning för

år 2015 – 2019, en investeringsplan för tre årsperioden 2016-2018 och en driftplan för

treårsperioden men som framför allt innehåller information om år 2016.

Vägen till att nå målen sker främst genom åtaganden som ska formuleras och beslutas i

respektive nämnd under budgetprocessen. Det kan också vara specifika åtaganden som

initierats och beslutats i kommunfullmäktige. Ett åtagande är en aktivitet som har stor

betydelse för måluppfyllelsen och det ska också ha strategisk betydelse för kommunen

som helhet. Det ska vara konkret så att det regelbundet kan följas upp och det ska kunna

genomföras inom budgetperioden.10

I intervjuerna anges att budgetprocessen är grunden för den långsiktiga planeringen. På

den politiska nivån inleds budgetprocessen med två planeringsdagar där bl.a. inriktningen

för den långsiktiga planeringen diskuteras utifrån den strategiska planen. I respektive

förvaltning ska den röda tråden skapas dels genom de åtaganden som kan formuleras men

10 Forshaga kommun, Strategisk plan, Kommunfullmäktige, 2015 -05 -26, § 56.
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även genom aktiviteter som verksamheterna själva lyfter fram. I intervjuerna anges att det

ännu inte formulerats några åtaganden. Aktiviteterna ska måttsättas och kopplas till må-

len i den strategiska planen. Härigenom skapas delaktighet och möjlighet att följa upp

verksamhetens utveckling regelbundet. De intervjuade anger att styrmodellen och dess

beståndsdelar har diskuterats i verksamheterna och att arbetet med implementering av

styrmodell i stort fungerat bra även om det kommer att ta tid att etablera den fullt ut.

Flera av de intervjuade anger att ökad kostnadsmedvetenhet har blivit ett viktigare inslag i

arbetet med styrmodellen. Detta dels för att kommunen, enligt uppgift inom flera områ-

den ligger högre än standardkostnaden.11 Barn- och utbildningsnämnden och vård- och

omsorgsnämnden har en resursfördelningsbudget som i fortsättningen kommer att vara

tydligare kopplat till standardkostnader, där även demografiska förändringar i kommu-

nen kommer att spela in. Denna form av behovsstyrd budget ska kommunen enligt upp-

gift arbeta mer med, jämfört med tidigare då budgeteringen mer handlat om en generell

uppräkning. Även detta är en ambition som kommer att ta tid för att säkerställa att det

blir en bra balans mellan styrmodell, budget, verksamhet och ekonomi. Även om det finns

mycket kvar att arbeta med anger flera att de tycker att kopplingen mellan ekonomi och

verksamhet har blivit lite tydligare.

Att mäta verksamheternas resultat och utvecklingen mot uppsatta mål har blivit viktigare

i och med den nya styrmodellen. Kommunen använder flera nationella kvalitets- och mät-

verktyg som t.ex. medborgarundersökning, Kommunens kvalitet i korthet och Kommun-

kompassen. Dessa mätningar kompletterar de mätningar som ska göras av de aktiviteter

som beslutas inom respektive verksamhet.

Arbete med omvärldsanalys
Som grund till att skapa goda planeringsförutsättningar är det viktigt att ha en tydlig bild

av nuläget men också det som kan komma att påverka verksamheterna framöver. Det är

därför viktigt att nämnderna kontinuerligt arbetar med omvärldsbevakning och analys.

Särskilt viktigt är det i budgetprocessen då resurser ska fördelas. I intervjuerna anges att

samtliga nämnder på något sätt lyfter omvärldsaspekter i sitt budgetarbete och att fram-

tida utmaningar bl.a. ska beröras i förvaltningarnas verksamhetsberättelser. I gransk-

ningen är det bara kultur- och fritidsförvaltningen som tillhandahållit en dokumenterad

analys av olika utmaningar som del av sitt budgetarbete. De flesta intervjuade anger att

arbetet sker lite mer informellt men att det finns behov av ett mer systematiskt arbete

med omvärldsanalys. En sammanställd omvärldsanalys för kommunen som helhet anges

skulle kunna underlätta arbetet med långsiktig planering och samordning över förvalt-

ningsgränser.

Politisk behandling av projektprioriteringar för investeringar
I intervjuerna anges att den politiska behandlingen och prioriteringar av projekt och tid-

punkter för investeringar sker i KSAU samband med budgetberedningen. Den politiska

behandlingen anger flera intervjuade bygger på en god dialog mellan politik och tjänste-

11 Standardkostnaden är den beräknade teoretiska kostnaden som motiveras av kommunens struktur. Den

kan också beskrivas som den kostnad som kommunen skulle ha haft om man bedrev verksamheten till en

genomsnittlig avgifts-, ambitions- och effektivitetsnivå med hänsyn till de egna strukturella faktorerna enligt

kostnadsutjämningssystemet.
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män. I budgetberedningen tas det fram en lista över vilka investeringsbehov som finns.

Planeringshorisonten sträcker sig dock inte längre än tre år och många anger att det finns

ett behov av att få helhetsbilden över samtliga underhålls- och investeringsbehov bl.a. väg,

VA och lokaler, där tidsperspektiv upp till 5 och 15 år nämns. Investeringsbehoven varie-

rar mellan nämnderna och kommunteknik- och service anges stå för ca 90 procent av in-

vesteringsbudgeten. De senaste åren har kommunen enligt uppgift gjort stora investering-

ar, där bl.a. den nya återvinningscentralen som ska öppna 1 juni 2016 och kostar ca 27

miljoner, är ett exempel.

Planering kopplat till befolkningsförändringar
När det gäller befolkningsförändringar anger bl.a. personal från barn- och ungdom och

vård- och omsorg att de regelbundet följer upp statistik från befolkningsregistret för att

kunna arbeta proaktivt med planeringen av sina verksamheter. För barn- och ungdoms-

förvaltningen handlar det exempelvis om att följa upp antalet födda som grund till att

kunna bedöma behov av förskoleplatser inom 1 – 2 år och behov av förskoleklassplatser

om ca 6 år. Kring barn och ungdomar sker, enligt uppgift, även en nära samverkan med

lärande- och arbetsmarknadsförvaltningen för att kunna planera för barn och familjer

som kan behöva extra stöd.

I diskussionen om planering kopplat till befolkningsförändringar nämns flera olika utma-

ningar utifrån respektive förvaltnings perspektiv. Exempel är behovet av anpassade boen-

den för äldre, boende för nyanlända och anpassning av egna lokaler utifrån de förändrade

behov som följer av förändringar i befolkning, både när det gäller ålder och hälsotillstånd.

Flera av dessa utmaningar kopplas till något som anges vara kommunens största utma-

ning; byggandet av bostäder. Som grund till planering och stimulering av bostadsbyggan-

det togs det år 2015 fram ett bostadsförsörjningsprogram som ger en bild av vilka behov

av bostäder som finns för olika grupper som idag bor i kommunen. En av utgångspunk-

terna för analysen är befolkningsprognoser. När de gäller de utmaningar som identifieras

i bostadsförsörjningsprogrammet finns en åtgärdsplan och Forshaga bostäder AB har bl.a.

fått i uppdrag att bygga 24 nya tillgänglighetsanpassade lägenheter centralt i tätorten. I

intervjuerna nämns även ombyggnationen av Lintjärns omsorgs- och demensboende som

ett exempel på hur kommunen agerar för att anpassa sig till förändrade behov.

Som grund till att fokusera tillväxtarbetet har kommunfullmäktige antagit en strategi för

tillväxt.12 Med koppling till utmaningen kring bostadsbyggande, lyfts inflyttning och bo-

endemiljö som två av åtta fokusområden i strategin. Tillväxtstrategin är enligt uppgift

tänkt att utgöra en av tre hållbarhetsstrategier som ska vara kopplade till den strategiska

planen. De andra två kommer att vara "Miljö- och klimatstrategi" och "Folkhälsostrategi"

och ambitionen är att de ska vara klara till år 2017. Strategierna berörs inte direkt i den

dokumentation som finns framtagen om styrmodellen eller den strategiska planen.

När det gäller kommunens egna behov av nya lokaler och/eller anpassning av befintliga

lokaler anger flera att det idag inte finns en tydlig enhetlig bild. Detta försvårar arbetet

med långsiktig planering och gör det svårt att kunna få en överskådlig bild över vilka inve-

steringsbehov som finns på längre sikt. Förvaltningarna anges i stort ha en god bild över

sina egna behov men då framförhållningen saknas, resulterar detta i att planeringshori-

sonten avseende lokalfrågor oftast inte sträcker sig längre än maximalt de 3 år som budge-

12 Forshaga kommun, Kommunfullmäktige, 2013-08-27, § 82.
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ten omfattar. I intervjuerna nämns också att det senaste årets inflöde av nyanlända till

viss del satt planeringsmöjligheter ur spel, då boendebehoven har behövt lösas akut och

regelverken avseende exempelvis statsbidrag ändrats i snabb takt. Allt fler personer med

utländsk bakgrund ställer också förändrade krav på kommunens service.

Översiktsplanen och planer i den långsiktiga planeringen
För att säkerställa goda förutsättningar för en hållbar utveckling bör det finnas planer för

hur kommunens tillgångar ska vårdas, användas och utvecklas. Viktiga resurser är kom-

munens mark, vatten och VA-försörjning, väg och fastigheter, finanser och personal.

Översiktsplanen är vid sidan av kommunens strategiska plan ett viktigt strategisk styrdo-

kument. Översiktsplanen ska bl.a. reglera grunddragen i fråga om hur mark- och vatten-

områden ska användas. Den har att ta hänsyn till plan- och bygglagens regelverk och bör

relatera till kommunens vision för att stötta önskad utveckling. Kommunens översiktsplan

antogs år 2010. Enligt plan- och bygglagen ska den aktualiseras en gång varje mandatpe-

riod. I intervjuerna anser flera att det finns ett behov av att revidera planen. Miljö- och

byggnadsförvaltningen har också en dialog med Länsstyrelsen för att få underlag till en

kommande revidering. Några få anger att de relaterar till planen i strategiska frågor sam-

tidigt som den anges ha varit en tydlig varit en tydlig utgångspunkt i arbetet med bostads-

försörjningsprogrammet. Miljö- och byggnadsförvaltningen håller just nu på med ett te-

matiskt tillägg till översiktsplanen, avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen

(LIS), som har en naturlig utgångspunkt i översiktsplanen. Kommunen har i dag planlagd

mark både för byggande av bostäder och industrietableringar.

Genom god kontroll över VA-ledningsnätets standard ges förutsättningar dels för att pla-

nera underhåll och reinvesteringar, dels för att få en bild av hur mycket dessa insatser kan

komma att kosta. Forshaga kommun tog fram en saneringsplan år 2012 och det framgår

att planen ska revideras var femte år13. Saneringsplanen bör kompletteras med en VA-plan

som ska ge en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utan-

för nuvarande VA-verksamhetsområde. Kommunen saknar idag en VA-plan.

När det gäller underhåll av kommunens fastigheter finns ingen underhållsplan men en

lista över kommunens samtliga fastigheter. I intervjuerna framgår att listan inte tydliggör

underhållsbehov över en längre tidperiod. Planeringen av underhåll sker oftast mycket

kortsiktigt och behandlas normalt som en del i budgetprocessen. Läget när det gäller un-

derhåll av väg är i stort detsamma.

Kommunfullmäktige har antagit en finanspolicy14. Den syftar till att lägga fast riktlinjer

för kommunen inom bl.a. upplåning och leasing, placering av medel och utlåning, risk-

hantering samt borgensåtaganden.

När det gäller personalarbetet finns idag inget personalstrategiskt program eller liknande,

där personalfrågor och strategier för personal- och kompetensförsörjning fastslås. I inter-

vjuerna anges att det regelbundet sker en noggrann uppföljning av hur bilden av pens-

ionsavgångar inom en 5-årsperiod ser ut. I den strategiska planen har personalperspekti-

vet förtydligats och ingår som en del i medarbetar- och arbetsgivarperspektivet. (Se bild i

stycke 3.1.1.)

13 Forshaga kommun, Saneringsplan, 2012-04-15.
14 Forshaga kommun, Kommunfullmäktige, Dnr 2010/451/04.
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I intervjuerna och i underlag vi tagit del av framkommer att det pågår olika åtgärder för

att säkerställa en bättre långsiktig planering. Samtliga intervjuade anger dock att det finns

behov av att förbättra den långsiktiga planeringen.

3.2.2. Bedömning
Målen i den strategiska planen utgör en naturlig del av budgetprocessen, och konkretise-

ras genom den röda tråd som skapas av åtaganden och de aktiviteter som verksamheterna

bestämmer och måttsätter. Målstrukturen utgör även grunden i Stratsys.

Nämnderna arbetar med omvärldsanalys i olika utsträckning. Vi bedömer att arbetet med

omvärldsanalys skulle kunna utvecklas. Budgetprocessen som helhet skulle berikas om

det togs fram en gemensam omvärldsanalys som grund för samsyn kring olika utmaning-

ar och långsiktig planering utifrån den strategiska planen.

Den politiska behandlingen och prioriteringar av projekt och tidpunkter för investeringar

sker i samband med budgetberedningen. Av granskningen framgår att det finns tydliga

behov av att stärka den långsiktiga planeringen för att skapa bättre förutsättningar för god

ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att behovet är känt och att det finns en tydlig

ambition om att förbättra arbetet med långsiktig planering.

I granskningen ges flera exempel på hur nämnderna bl.a. följer upp befolkningsstatistik

som grund för planering av sina egna verksamheter. Ett tydligt exempel på hur kommu-

nen planerar för förändringar i befolkningen är det nya bostadsförsörjningsprogrammet.

FABO:s byggnation av nya bostäder i tätorten är en konkret åtgärd för att tillgodose be-

fintliga behov. Trots detta nämns byggnation av bostäder som en av kommunens största

utmaningar.

Befolkningsförändringarna har haft betydelse för kommunens planering av lokaler och

investeringar men inte i den utsträckning som det borde. För att förbättra den långsiktiga

planeringen avseende bl.a. lokaler, behöver det skapas en helhetsbild över kort- och lång-

siktiga behov.

Det är positivt att strategier för hållbar utveckling tas fram, bl.a. tillväxtstrategin, som ett

komplement till den strategiska planen. Vi bedömer att det är viktigt att strategiernas roll

i styrmodellen förtydligas och att strategiernas fokusområden blir naturliga delar i nämn-

dernas arbete med långsiktig planering och resulterar i konkreta åtaganden i den strate-

giska planen.

Översiktsplanen har utgjort en tydlig grund i arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet

och är det i LIS-arbetet. Översiktsplanen kommer preliminärt att revideras i år eller under

2017 och då relativt få nämnder relaterar till den i sitt planeringsarbete, är det viktigt att

det säkerställs att samtliga förvaltningar har kunskap om det som översiktsplanen omfat-

tar. Det är positivt att det finns en markberedskap för bostäder och industrimark.

När det gäller kommunens övriga resurser är det positivt att det finns styrdokument för

finanser. Det är viktigt att den långsiktiga planeringen även säkerställs för de andra om-

rådena, där vi bedömer att behoven är stora inom framför allt fastigheter, VA och vägar.
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Rekommendationer

 För att berika budgetprocessen och skapa bättre förutsättningar för långsiktig plane-

ring bör kommunstyrelsen tillse att en gemensam omvärldsanalys tas fram regelbun-

det. Med samma syfte kan detta med fördel även göras inom respektive nämnd.

 Ansvariga nämnder, främst kommunstyrelsen, måste tillse att det tas fram underhålls-

och investeringsplaner inklusive kostnadsberäkningar som möjliggör planering över

en betydligt längre planeringshorisont än 3 år. Vi bedömer att behov bl.a. finns av en

VA-plan och en underhållsplan för fastigheterna.

3.3. Uppföljning och utvärdering
I detta stycke kommer följande kontrollmål att beröras:

 Uppföljning och utvärdering av den långsiktiga planeringen?

3.3.1. Iakttagelser
Uppföljning och utvärdering
Kommunstyrelsens uppföljningsfunktion innebär enligt reglementet att styrelsen ska följa

de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fort-

löpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till

fullmäktige.

I styrmodellen anges hur arbetet med uppföljning ska gå till. Utifrån fastställd budget följs

verksamheten upp löpande. Ekonomiska rapporter lämnas till fullmäktige vid varje sam-

manträde och till kommunstyrelse och nämnd månadsvis. Efter 8 månader görs ett del-

årsbokslut där även måluppfyllelsen enligt den strategiska planen följs upp. När året är

slut följs budget och den strategiska planen upp i bokslutet som redovisas till kommun-

fullmäktige samt nämnder och styrelser. Måtten på de övergripande målen redovisas i

vissa fall bara helårsvis eller i undantagsfall mer sällan. Måtten på enhetsnivå ska vara så

utformade att de kan mätas och följas upp månadsvis. På enhetsnivå redovisas måluppfyl-

lelse och ekonomiskt utfall månadsvis vid arbetsplatsträffar.15

I intervjuerna anges att uppföljningen framför allt handlar om budget och de mål och

mått som finns på olika nivåer i organisationen. Barn- och utbildningsförvaltningens och

vård- och omsorgsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete nämns även som exempel,

där uppföljning är ett viktigt inslag. Övrig uppföljning och/eller utvärdering sker framför

allt vid påkallad anledning som exempelvis vid aktualiseringen av översiktsplanen, som

nämnts ovan. Dokumentationen kring arbetet med intern kontroll har som tidigare

nämnts lagts in i Stratsys.

Kommunen har prioriterat möjligheten att jämföra resultat över tid och med andra kom-

muner i och med att kommunen ingår i flera olika mätverktyg som nämnts tidigare. I in-

tervjuerna anges att mätbara aktiviteter ska vara en del av styrningen i förvaltningarnas

verksamhetsplaner, vilket flera anger är positivt. Resultaten, anges av några, dock i för

liten grad utgör grund till lärande och förbättringar.

När det gäller utveckling av verksamheterna anges att det oftast sker ett utbyte med när-

liggande kommunerna, vilket kan vara positivt. Dock innebär det inte alltid att verksam-

15 Forshaga kommun, Styrmodell, Kommunfullmäktige, 2015 -05 -26, § 56.
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heterna lär av de som kan anses vara riktigt duktiga inom ett område, vilket nämns som

en utvecklingsmöjlighet.

3.3.2. Bedömning
Uppföljning och utvärdering är en viktig grund för att kontrollera verksamheternas resul-

tat och analysera effekter. Det är också viktigt att befintliga styrdokument är aktuella för

att de ska kunna utgöra ett gott stöd för verksamheterna och ge korrekt vägledning i ett

längre perspektiv. Uppföljning och utvärdering behöver även ske av de system och den

organisation som finns, för att säkerställa att de stödjer det dagliga och det strategiska

arbetet.

Arbetet med de system och planer för den långsiktiga planeringen som byggts upp har

nyligen börjat användas och har därför heller inte följts upp eller utvärderats. Vi under-

stryker vikten av att den nya styrmodellen implementeras fullt ut. I styrmodellen finns en

plan för uppföljningen av budgetarbetet som vi bedömer kommer att säkerställa en

ändamålsenlig uppföljning, så länge den följs.

Det är positivt att mätbarhet prioriteras i kommunens verksamhetsstyrning och långsik-

tiga planering. Det är samtidigt viktigt att resultaten analyseras så att de kan utgöra en

grund till lärande och ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Det är positivt att arbetet med intern kontroll lagts in i Stratsys, då vi bedömer att det ger

nämnderna bättre förutsättningar för att arbeta med intern kontroll på ett strukturerat

sätt.
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