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Granskning av uppföljning och aktiva åtgärder för effektiv målstyrning. 

 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Forshaga kommun har PwC genomfört en 

revisionsgranskning av nämndernas uppföljning och aktiva åtgärder för effektiv målstyr-

ning.  

Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna genom sin uppföljning identifierar 

förbättringsåtgärder som genomförs som grund till att säkerställa måluppfyllelse och god 

ekonomisk hushållning.  

Vår samlade bedömning är att nämnderna inte säkerställer en ändamålsenlig uppföljning 

och aktiva åtgärder för effektiv målstyrning. Granskningen visar att kvalitets- och styr-

modellen inte följs i tillräcklig utsträckning. Detta grundar vi i våra iakttagelser av att; 

uppföljning av verksamhetsmått sker för sällan, att åtaganden inte följs upp och att ana-

lyser av utfall och beslut om förbättringsåtgärder inte sker i tillräcklig utsträckning. Vår 

bild är att uppföljning av mål kopplat till ekonomi hanteras på ett mer ändamålsenligt 

sätt. 

Möjligheten till regelbunden uppföljning av verksamhetsmål begränsas genom att fast-

ställda mått enbart går att följa upp halvårsvis eller årsvis och att nämnderna i begränsad 

utsträckning fastställt egna mått som möjliggör en mer frekvent uppföljning av verksam-

heterna. Detta bedömer vi är en tydlig brist som gör det svårt för kommunfullmäktige att 

få en tydlig bild av hur arbetet med mål och resultat fortskrider. 

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

 Nämnderna bör prioritera arbetet med att ta fram lämpliga mått och målvärden, 

kopplat till fullmäktiges övergripande mål, för att underlätta arbetet med uppfölj-



ning, analys och förbättringsåtgärder. Befintliga mått bör kompletteras med mått 

som ger nämnderna en så heltäckande resultatbild som möjligt. Måtten bör kunna 

följas upp månadsvis och bör kopplas både till fullmäktiges mål, eventuella egna 

mål och till den lagstiftning nämnderna har att förhålla sig till. 

 Förvaltningarnas verksamhetsplaner bör utvecklas så att de tydligare beskriver 

hur verksamheten bidrar till att de övergripande målen nås. 

 Kommunstyrelsen behöver i dialog med nämnderna säkerställa att Stratsys an-

vänds på det sätt som avses. Redovisningen med den så kallade fyrfältsrapporten 

bör integreras i Stratsys för att undvika parallell redovisning. 

 Kommunstyrelsen behöver ta fram tydligare anvisningar om hur verksamhetsmål 

och åtaganden ska följas upp med tillhörande analys och förbättringsåtgärder. 

Nämndernas uppföljningar bör spegla budget och verksamhetsplan för inneva-

rande år. 

 Nämnderna behöver säkerställa att analys genomförs och att förslag till åtgärder 

tas fram för beslut, vid negativa avvikelser från mål och målvärden. Nämnderna 

bör även säkerställa att de fullgör sitt revisionsansvar så att uppföljning av mål, 

mått, åtaganden samt analyser och beslutade åtgärder dokumenteras och därmed 

synliggörs.   

 Kommunstyrelsen bör säkerställa att styrelsen får en övergripande kontroll över 

nämndernas verksamhetsmåluppfyllelse utifrån den strategiska planen..  

Vi behandlade revisionsrapporten vid vårt sammanträde den 29 oktober och beslutade att 

skicka rapporten till kommunstyrelsen och nämnderna. Vi önskar svar från styrelsen och 

nämnderna med redogörelse över vidtagna åtgärder med anledning av granskningen och 

lämnande rekommendationer senast den 15 december 2018. Rapporten skickas även för 

kännedom till kommunfullmäktige. 
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