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Sammanfattning och bedömning 

I kommunens årsredovisning för år 2017 framgår att kommunens måluppfyllelse behöver 

förbättras. Utifrån sin riskanalys för år 2018 har därför revisorerna beslutat att genomföra 

en fördjupad granskning av nämndernas arbete med uppföljning och aktiva åtgärder för 

måluppfyllelse. Revisionsfrågorna som ska besvaras i granskningen är: 

 Säkerställer nämnderna en ändamålsenlig uppföljning för att kunna identifiera avvi-

kelser i måluppfyllelse och genomförande av åtaganden?  

 Säkerställer nämnderna att det vid avvikelser sker en analys av orsaker och att det 

löpande vidtas förbättringsåtgärder, då avvikelserna är negativa? 

I kommunens kvalitets- och styrmodell framgår nämndernas ansvar för måluppfyllelse 

och vikten av att följa upp analysera och utveckla sin verksamhet så att övergripande mål 

och åtaganden uppnås. Granskningen visar att kvalitets- och styrmodellen inte följs i till-

räcklig utsträckning. Detta grundar vi i våra iakttagelser av att; uppföljning av verksam-

hetsmått sker för sällan, att åtaganden inte följs upp och att analyser 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 är en tydlig brist som gör det svårt för kommunfullmäktige att få en tydlig 

bild av hur arbetet med mål och resultat fortskrider. Samtidigt konstaterar vi att det på-

börjats ett förbättringsarbete inom området i kommunen. 

Vår sammanfattande bedömning och våra svar på revisionsfrågorna är att: 

 Nämnderna delvis säkerställer en ändamålsenlig uppföljning för att kunna identifiera 

avvikelser i måluppfyllelse och genomförande av åtaganden. 

 Nämnderna till liten del säkerställer att det vid avvikelser sker en analys av orsaker 

och att det löpande vidtas förbättringsåtgärder, då avvikelserna är negativa. 

Våra bedömningar grundar sig i de kontrollmål som ingår i granskningen. Dessa present-

eras nedan i sammanfattad form. 

Kontrollmål 1. Det finns ett ändamålsenligt system för uppföljning av mål och åta-

ganden. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. Granskningen visar att kommunfull-

mäktige har beslutat om en styrmodell som på övergripande nivå bland annat anger di-

rektiv om hur uppföljningen ska ske. Vår bedömning är att befintliga mål går att följa upp 

och jämföra, genom att måtten är kopplade till nationell statistik. Dock kan de i många fall 

endast följas upp en gång per år, vilket försvårar nämndernas styrning och utveckling. Då 

nämnderna själva i varierande utsträckning fastställt egna mått, konstaterar vi att kom-

munens styrmodell inte följs fullt ut. Vi kan konstatera att det pågår ett utvecklingsarbete 

kring detta. Verksamhetsplanerna beskriver inte tydligt hur verksamheterna ska arbeta 

för att nå uppsatta mål, vilket även medför försämrade förutsättningarna för att kommu-
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nicera detta till medarbetarna. Vi bedömer även att Stratsys inte fullt ut används på det 

sätt som avses.  

Kontrollmål 2. Analys av orsaker till utfall sker vid uppföljningstillfällen. 

Kontrollmålet bedöms till liten del vara uppfyllt. Det finns tydliga direktiv och etablerade 

tillvägagångssätt för analys och kommunikation av budgetavvikelser. Det finns dock bris-

ter i hur analyser av verksamhetsmålen görs. Uppföljning av verksamheterna bedömer vi 

sker men vi kan inte se att en regelbunden och strukturerad uppföljning av de strategiska 

målen, åtaganden och mått eller att analys av utfall sker. Redovisningen av måluppfyl-

lelse, mått, analys och åtgärder behöver utvecklas. Initiativet att komplettera information-

en i Stratsys med den så kallade fyrfältaren (månadsrapport) bedömer vi kan bidra till en 

ökad tydlighet mellan verksamhet och kostnader. Det är samtidigt viktigt att den för samt-

liga nämnder blir en integrerad del av uppföljningsarbetet i Stratsys och inte börjar an-

vändas parallellt.  

Kontrollmål 3. Vid avvikelser tas förslag till åtgärder fram. Kontrollmålet bedöms till 

liten del vara uppfyllt. Vi konstaterar att det finns anvisningar om att analys ska ske vid 

uppföljningar och att åtgärder ska vidtas vid budgetavvikelser. Detta framgår dock inte 

tydligt i kommunstyrelsens anvisningar när det gäller avvikelser från verksamhetsmål, 

vilket är en brist. I granskningen har vi inte kunnat identifiera några tydliga förslag till 

åtgärder utifrån bristande måluppfyllelse av verksamhetsmålen, varken i nämndernas 

delårsrapport, verksamhetsberättelser för år 2017 eller kommunstyrelsens årsredovisning 

för kommunen år 2017. Då dokumentationen om beslut av förbättringsåtgärder för att 

stärka måluppfyllelsen är mycket begränsad, har vi svårt att uttala oss om i vilken grad det 

sker och om nämnderna beslutar om dessa. Utifrån intervjuerna är vår bild att det sker i 

varierande grad mellan nämnderna och att det finns ett tydligt behov av att tydligare do-

kumentera beslut om åtgärder. Detta bör vara en naturlig del av nämndernas revisionsan-

svar men ökar även transparens och underlättar uppföljning och intern kommunikation. 

Kontrollmål 4. Förbättringsåtgärder vidtas löpande för att säkerställa måluppnåelse 

och genomförande av åtaganden. Kontrollmålet bedöms till liten del vara uppfyllt. 

Det är främst i intervjuerna vi har fått en bild av hur nämnderna arbetar med förbätt-

ringsåtgärder. Vi bedömer att åtgärder för att stärka verksamheternas måluppfyllelse, 

främst vidtas efter uppmärksammade brister snarare än att det sker löpande för att säker-

ställa måluppfyllelse. Vi anser även att uppföljning av åtaganden inte sker på ett tillfred-

ställande sätt utifrån den dokumentation vi tagit del av. 

Utifrån våra erfarenheter i granskningen lämnas följande rekommendation-

er 

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

kopplat till fullmäktiges övergripande mål, för att underlätta arbetet med uppföljning, 

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. 
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 Kommunstyrelsen behöver i dialog med nämnderna säkerställa att Stratsys används 

på det sätt som avses. Redovisningen med den så kallade fyrfältsrapporten (se sedan 

14) bör för samtliga nämnder integreras i Stratsys för att undvika parallell redovis-

ning. 

 Kommunstyrelsen behöver ta fram tydligare anvisningar om hur verksamhetsmål och 

åtaganden ska följas upp med tillhörande analys och förbättringsåtgärder. Nämnder-

nas uppföljningar bör spegla budget och verksamhetsplan för innevarande 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, åtagan-

den 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. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
I kommunens strategiska plan för 2018 framgår att styrningen av vad som behöver göras 

för att kommunen ska nå målen främst sker genom åtaganden som formulerats och beslu-

tats i respektive nämnd. Det kan också vara specifika åtaganden som initierats och beslu-

tats av kommunfullmäktige. Förvaltningarna och ytterst nämnderna, ansvarar för att pla-

nera, genomföra, följa upp, analysera och utveckla sin verksamhet så att övergripande mål 

och åtaganden uppnås och gällande lagar och regler följs. Hur detta ska gå till ska sam-

manfattas i en verksamhetsplan för förvaltningen.  

För att säkerställa att uppsatta mål ska nås betonas det i den strategiska planen att upp-

följning ska ske löpande under verksamhetsåret. Uppföljningen sker med hjälp av mått. 

För att skapa förutsättningar för en effektiv målstyrning är det viktigt att avvikelser från 

angivna mål som identifieras i uppföljningar, resulterar i aktiva åtgärder från nämnderna. 

Detta kräver att det finns ett etablerat system för uppföljning av relevanta mått/nyckeltal 

och där analys sker för att förbättringsåtgärder ska kunna identifieras och genomföras, så 

snart som möjligt.  

I kommunens årsredovisning för år 2017 framgår att kommunens förmåga att nå uppsatta 

mål behöver förbättras. Utifrån denna bakgrund och sin riskanalys för år 2018 har reviso-

rerna beslutat att genomföra en fördjupad granskning av nämndernas arbete med upp-

följning och aktiva åtgärder för måluppfyllelse. PwC har därför fått i uppdrag att genom-

föra granskningen. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen är att bedöma om nämnderna genom sin uppföljning identifie-

rar förbättringsåtgärder som genomförs som grund till att säkerställa måluppfyllelse och 

god ekonomisk hushållning. Följande revisionsfrågor ska besvaras i granskningen: 

 Säkerställer nämnderna en ändamålsenlig uppföljning för att kunna identifiera av-

vikelser i måluppfyllelse och genomförande av åtaganden?  

 Säkerställer nämnderna att det vid avvikelser sker en analys av orsaker och att det 

löpande vidtas förbättringsåtgärder, då avvikelserna är negativa? 

1.3. Revisionskriterier 
Kommunallagen och kommunfullmäktiges styrande dokument 2018. 

1.4. Kontrollmål 
1. Det finns ett ändamålsenligt system för uppföljning av mål och åtaganden. 

2. Analys av orsaker till utfall sker vid uppföljningstillfällen. 

3. Vid avvikelser tas förslag till åtgärder fram. 

4. Förbättringsåtgärder vidtas löpande för att säkerställa måluppfyllelse och genom-

förande av åtaganden. 
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1.5. Avgränsning 
Granskningen avser år 2018. Då granskningen fokuserar på nämndernas eventuella åt-

gärder som grundas i deras uppföljningar, berörs även nämndernas arbete år 2017. 

Granskningen sker på övergripande nivå och avgränsas till kommunstyrelsen, barn- och 

utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden och lärande- och arbetsnämnden. 

Detta utifrån kommunstyrelsens övergripande ansvar och övriga nämnders ekonomiska 

resultat år 2017. Granskningen fokuseras dock mot verksamhetsmål. Iakttagelserna utgår 

ifrån intervjuerna och de underlag vi tillhandahållits i granskningen. 

1.6. Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentinsamling av styrdokument, kontroller i 

Stratsys och kontroller av uppföljningar samt eventuella åtgärder i styrdokument och pro-

tokoll. 

Intervjuer har genomförts med nämndernas ordförande och vice ordförande (undantaget 

vård- och omsorgsnämnden, där 2:e vice ordförande närvarade i stället för vice ordfö-

rande och barn- och utbildningsnämnden, där endast ordförande deltog), samt med delar 

av respektive förvaltnings ledningsgrupp, innefattande kommundirektör och förvaltnings-

chefer. 

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska ett utkast av revisionsrapporten. 
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2. Iakttagelser och bedömningar 

2.1. System för uppföljning av mål och åtaganden.  
2.1.1. Iakttagelser 

Förutsättningar för uppföljning i kommunens kvalitets- och styrmodell 

Forshaga kommun har sedan år 2016 en kvalitets- och styrmodell som på övergripande 

nivå beskriver hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och 

utvärderas. Den beskriver vilka ramar som kommunens verksamheter har att förhålla sig 

till. Syftet är att kommunen ska nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. De vikti-

gaste delarna uppges vara vision, värdegrund och den strategiska planen. Styrningen ska 

samlas i verktyget Stratsys1 och ansvaret för kunskapsspridningen uppges åligga chefer 

och förtroendevalda. 

Styrmodellen utgår från kommunens vision som beskrivs enligt följande ”Forshaga barn-

kommun - I våra barn finns framtiden och vi bygger ett samhälle för nuvarande och 

kommande generationer. Genom hållbara, långsiktiga och ansvarstagande lösningar 

får vi en attraktiv och trygg kommun även i framtiden.” 

Strategisk plan - målområden och övergripande mål: 

 

 

 

Målområdena är indelade i övergripande mål som i sin tur har operationaliserats genom 

mått. Måtten är indikatorer med fokus på resultat utifrån brukarens eller den specifika 

målgruppens synvinkel. Måtten visar om målen är på väg att uppfyllas. De är, på övergri-

pande nivå, huvudsakligen kopplade till nationella mätningar och angivna i procent eller 

index, där det är möjligt och vi har tidigare undersökningar att utgå ifrån. Där inget annat 

anges pekar måtten på kommande år. Nämnden formulerar mått för de övergripande mål 

som berör nämndens verksamhet. Utöver de åtagande som fullmäktige beslutat om för 

nämndens verksamhetsområde kan nämnden besluta om egna åtaganden för sina enhet-

ers verksamhet. De övergripande målen och måtten bedöms i boksluten efter färgskalan 

                                                             
1 Verksamhetssystem för bland annat upprättande av verksamhetsplaner och årsredovisningar. 
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grönt, gul och röd, efter hur väl måttet bedöms vara uppnått, vilket relaterar till KKIK:s2 

modell med en tregradig färgskala. 

 

Nämnderna ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och utveckla sin 

verksamhet så att övergripande mål och åtaganden uppnås och gällande lagar och regler 

efterlevs. Hur detta ska gå till ska sammanfattas i en verksamhetsplan för förvaltningen. 

Övergripande mål och åtaganden ska, enligt kvalitets- och styrmodellen, följas upp i de-

lårsrapport och årsredovisning. Nämndens egna åtaganden följs upp enligt den tidplan 

nämnden beslutat, lämpligen samtidigt som de övergripande målen och redovisas till den 

egna nämnden. Förvaltningens verksamhetsplan ska beskriva hur verksamheten bidrar 

till att de övergripande målen nås. Förvaltningen formulerar mått som är relevanta för att 

beskriva hur verksamheten bidrar till de övergripande målen, minst ett inom varje mål-

område. Måtten på enhetsnivå ska vara så utformade att de kan mätas och följas upp må-

nadsvis för att målen skall bli styrande för verksamheten.3 

Arbetet med kvalitets- och styrmodellen 

Enligt anvisningar för delårsbokslut 2018 ska verksamhetsuppföljningen göras i Stratsys 

innehållande följande rubriker; viktiga händelser, ekonomiskt utfall/finansiell analys och 

framtiden.4  

Under året följs verksamheten upp löpande. Ekonomiska rapporter lämnas till fullmäktige 

vid varje sammanträde och till kommunstyrelse och nämnd månadsvis. Efter åtta måna-

der görs ett delårsbokslut, där även måluppfyllelsen enligt den strategiska planen följs 

upp. När året är slut följs budget och den strategiska planen i bokslutet som redovisas till 

kommunfullmäktige samt nämnder och styrelser. Måtten på de övergripande målen redo-

visas i vissa fall bara helårsvis eller i undantagsfall mer sällan.  

I intervjuerna uppges att det finns en bra grund för mål- och resultatstyrning men att det 

finns utvecklingsområden kopplade till uppföljning och analys. Enligt uppgift har chefer 

uttryckt att mer tid skulle vara önskvärt för att utveckla analysarbetet. Implementeringen 

av Stratsys för verksamhetsuppföljning har gått långsammare än planerat. Många har 

uppfattat det som svårt att använda. Även personalomsättning har bidragit. Kommunled-

ningens stab uppges vara på väg att upprätta lathundar för Stratsys och även hjälptexter 

som ska synas i verksamhetssystemet och det anges även att uppföljning och analys är ett 

identifierat utvecklingsområde, för att kunna stärka nämndernas styrning.  

                                                             
2 Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som SKL tillhandahåller med syfte att ge ett övergripande perspektiv 
och beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. 
3 Kvalitets- och styrmodell Forshaga kommun 
4 Anvisningar till delårsbokslut 2018-08-31 
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Flera av de intervjuade uppger att styrmodellen var betydligt mer omfattande tidigare då 

det fanns fler målområden och tillhörande övergripande mål och mått. Dessa har efter tid 

reducerats, då nämnderna ansåg det vara svårt att följa upp så många mål. Det finns olika 

uppfattningar avseende hur nämnderna ska utforma egna åtaganden/mål/mått. I ett fall 

uppgavs att det inte ska göras medan andra nämnder uppgav att det fanns egenformule-

rade mål/mått som följs upp av nämnden men utgår från målen i den strategiska planen. 

Vikten av att kunna mäta oftare än vad som sker i dagsläget anges vara ett utvecklingsom-

råde och något som diskuteras både i kommunledningsgruppen, i kommunstyrelsens ar-

betsutskott samt i styrelsen och i nämnderna.  

Nämndernas verksamhetsplaner ligger i Stratsys och följer en gemensam struktur. Bland 

annat ska det anges mått, mätmetod och målvärden. Vid vår kontroll av verksamhetspla-

nerna kan vi konstatera att det i flera fall är svårt att få en tydlig bild av vilka målvärden 

som gäller för angivna mått och att det i begränsad utsträckning framgår hur nämnderna 

ska arbeta för måluppfyllelse. I intervjuerna ges flera exempel på mått som följs upp, ex-

empelvis; handläggningstider för bygglov inom kommunstyrelsen, antal signaler om 

kränkningar inom barn- och utbildningsnämnden och antalet orosanmälningar inom lä-

rande- och arbetsnämnden. Inget av dessa framgår dock av nämndernas verksamhetspla-

ner för år 2018. 

Mått kan vara av olika slag bland annat utifrån perspektivet hur stor möjlighet en kom-

mun har att påverka dess resultat. Möjligheten att påverka resultatet bör vara avgörande 

för om ett mått ska användas som information eller användas som en resultatindikator. 

Mått som används i exempelvis Kommunens Kvalitet i Korthet och Öppna Jämförelser 

kan kategoriseras utifrån perspektiven resurser, produktion och verksamhetsresultat. Vid 

fastställande av mått bör en analys därför göras om vilka mått som bör användas för att ge 

en så heltäckande resultatbild som möjligt.5 

2.1.2. Bedömning 

Kontrollmål 1. Det finns ett ändamålsenligt system för uppföljning av mål och åta-

ganden. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.  

Granskningen visar att kommunfullmäktige har beslutat om en styrmodell som på över-

gripande nivå bland annat anger direktiv om hur uppföljningen ska ske. Nämnderna har 

möjlighet att själva besluta om åtaganden, mål och mått för sina verksamheter och vikten 

av att uppföljning ska kunna ske regelbundet betonas. Vår bedömning är att befintliga mål 

går att följa upp och jämföra, genom måtten som är kopplade till nationell statistik. Dock 

kan de i många fall endast följas upp en gång per år, vilket försvårar nämndernas styrning 

och visar på behovet av kompletterande mått på nämndnivå som möjliggör en mer fre-

kvent uppföljning. 

Då nämnderna själva i varierande utsträckning fastställt egna mått, bedömer vi att kom-

munens styrmodell inte följs fullt ut. Möjligheten till att kunna följa upp och analysera 

verksamheten för att få en heltäckande resultatbild, är direkt beroende av att relevanta 

mått identifierats.  

Verksamhetsplanerna bedömer vi inte tydligt anger hur verksamheterna ska arbeta för att 

nå uppsatta mål, vilket vi även försämrar förutsättningarna för att kommunicera detta till 
                                                             
5 SKL, Guide för planering, uppföljning/analys och åtgärder i kommunövergripande styrning. 
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medarbetarna. Som helhet bedömer vi att detta leder till att kopplingen mellan fastställda 

mål och medarbetarnas förståelse för sitt uppdrag och det sammanhang de verkar i (den 

röda tråden), riskerar att påverkas negativt. Det pågår ett utvecklingsarbete kring detta 

men nämnderna måste tillse att det prioriteras, där kommunstyrelsen har ett övergri-

pande ansvar för att det sker och på ett enhetligt sätt.  

Vi bedömer att Stratsys inte fullt ut används på det sätt som avses, vilket därför är ett för-

bättringsområde.  

2.2. Analys av orsaker till utfall 
2.2.1. Iakttagelser 

Förutom direktiven i kommunens kvalitets- och styrmodell avseende uppföljning och ana-

lys, har vi tagit del av anvisningar för delårsbokslut år 2018. Dessa anger att uppföljning 

och analys av mått och åtaganden ska ske inom respektive nämnds verksamhetsområde. 

Det understryks även att det ska göras en analys och uppföljning även på de mått och åta-

ganden som finns på kommunfullmäktigenivå, där nämnden har ett ansvar.6 Då målupp-

fyllelsen presenteras i samband med delår och årsbokslut ska analys göras vid dessa till-

fällen vid bristande måluppfyllelse.  

I vår kontroll av nämndernas verksamhetsplaner för år 2017 konstateras att mål och åta-

ganden utifrån den strategiska planen redovisas. Detsamma gäller för verksamhetspla-

nerna för år 2018. Vid kontroll av delårsbokslut för år 2017 framgår att nämnderna redo-

visar mål och mått i enlighet med den strategiska planen, dock berörs inte åtaganden.  

I vård- och omsorgsnämndens redovisning framgår ingen redovisning om utfall, mål-

värde och måluppfyllelse. Under vissa målområden presenteras en kortfattad text under 

analysdelen.  

Barn- och utbildningsnämnden presenterar utfall, målvärde och måluppfyllelse samt re-

sultat i de fall resultatet ska/kan redogöras vid bokslutet. I analysdelen framgår i vissa fall 

statistik och i andra fall mer utförliga beskrivningar av insatser kopplade till måttet. Det 

förekommer bedömningar av mått i vissa fall där det saknas information om utfall och 

måluppfyllelse.  

Lärande- och arbetsmarknadsnämnden redovisar utfall för merparten av måtten men 

det saknas i flera fall målvärden. Övergripande beskrivning om måluppfyllelse görs och 

det redogörs kortfattad information i analysdelen.  

Kommunstyrelsens redovisning är uppdelad på kommunledningsstab, kommunteknik 

och service samt kultur, fritid och näringsliv. Utfall presenteras i de flesta fall där mät-

värde finns tillsammans med målvärde och bedömning av måluppfyllnad. Analys och för-

slag på åtgärder saknas. 

I nämndernas verksamhetsberättelser för år 2017 presenteras olika nyckeltal men dessa 

kopplas dock inte till mål eller åtaganden utifrån i den strategiska planen. Det sker heller 

ingen analys av utfall av nyckeltal som är kopplade till verksamhetsmål. Några av åtagan-

                                                             
6 Anvisningar - Delårsbokslut per den 2018-08-31 delge samtliga förvaltningschefer, ekonomer och budgetan-
svariga 
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dena för året nämns i kommunledningsstabens verksamhetsberättelse men då mycket 

kortfattat. 

I kommunens årsredovisning presenteras i de flesta fall en bedömning av respektive mått 

som i sig ligger som grund till en bedömning av de övergripande mål måttet tillhör. I tex-

ten till respektive övergripande mått presenteras i flera fall en beskrivning av aktiviteter 

som skett inom målområdet under det gångna året. Utfall och målvärde för respektive 

mått framgår inte för samtliga målområden och det saknas en analys av utfallet, då be-

dömningen är gult eller rött. Det presenteras heller inga förbättringsåtgärder. Årsredovis-

ningen presenterar ingen samlad redovisning av åtaganden utifrån den strategiska planen 

för år 2017. Det saknas även en redovisning i hur respektive nämnd bidrar till den över-

gripande måluppfyllelsen samt på vilka grunder bedömningarna av de övergripande må-

len görs. 

I intervjuerna uppges att analyser ska genomföras men att det varierar bland nämnderna 

hur väl de genomförs. Från kommunledningens sida anges att en tjänsteperson varit ute i 

förvaltningarna och informerat om att analys ska ske samt hur det ska genomföras och 

dokumenteras i Stratsys. Det ekonomiska utfallet uppges i högre utsträckning följas upp 

månadsvis och även inkludera en analys kopplat till den verksamhet som berörs. Ett ex-

empel på detta är vad som inom kommunen kallas för fyrfältaren (månadsrapport) som 

ska skapa förutsättningar för en tydligare koppling mellan verksamhet och kostnader. 

Redovisningen bygger på fyra perspektiv;  

1. Resultat mot budget med analys,  

2. Åtgärder för att budget ska hållas,  

3. Vad behöver nämnden veta/förstå avseende möjligheterna att hålla budget, 

4. Utveckling den kommande månaden.  

Inom barn- och utbildningsnämnden har fyrfältaren utvecklats till en månadsrapport som 

innehåller rubrikerna; Verksamhetsbeskrivning, Driftredovisning per enhet, Budgetavvi-

kelse, Åtgärder med anledning av budgetavvikelse, Överenskommelse förvaltning/politik 

samt Vad händer på enheten den närmaste månaden. Redovisningen innehåller dock ing-

en uppföljning av verksamhetsmått. Redovisningen anges vara en integrerad del i Stratsys 

hos barn- och utbildningsförvaltningen men vi har inte sett att det ännu är det för de 

andra nämnderna. 

Förvaltningschefer har uppföljningsansvar för de verksamheter som tillhör respektive 

förvaltning, vilket uppges vara förankrat. Inom vård- och omsorgsförvaltningen anges att 

ansvaret för Stratsys ska läggas över på områdeschefer för att skapa en mer verksamhets-

nära koppling. 

2.2.2. Bedömning 

Kontrollmål 2. Analys av orsaker till utfall sker vid uppföljningstillfällen. 

Kontrollmålet bedöms till liten del vara uppfyllt. 

Vi bedömer att det finns tydliga direktiv och etablerade tillvägagångssätt för analys och 

kommunikation av budgetavvikelser. Det finns dock brister i hur analyser görs av verk-

samhetsmålen. Uppföljning av verksamheterna sker men vi kan inte se en regelbunden 

och strukturerad uppföljning av de strategiska målen, åtaganden och mått eller analys av 
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utfall. I nämndernas delårsbokslut och verksamhetsberättelser för år 2017 sker det i be-

gränsad utsträckning, vilket medför att det saknas underlag för analys.  

Mål och mått utifrån den av fullmäktige beslutade strategiska planen följs upp i kommun-

styrelsens årsredovisning. I nämndernas verksamhetsberättelser presenteras utfall av 

mått men vi bedömer att analysen inte är tillfredställande. Det saknas även en redovisning 

i respektive nämnds verksamhetsberättelse som utgår ifrån mål och mått i den strategiska 

planen. Det finns därmed en otydlighet i hur nämndernas måluppfyllelse bidrar till den 

övergripande måluppfyllelsen samt på vilka grunder bedömningarna av de övergripande 

målen görs. Vi noterar även att kommunstyrelsen inte gör någon samlad redovisning utan 

att den är uppdelad per verksamhet i olika förvaltningsberättelser. 

Initiativet att komplettera informationen i Stratsys med den så kallade fyrfältaren (må-

nadsrapport) bedömer vi kan bidra till en ökad tydlighet mellan verksamhet och kostna-

der. Det är viktigt att den för samtliga nämnder blir en integrerad del av uppföljningsar-

betet som ska ske i Stratsys och inte blir en parallell uppföljning. 

Uppföljningarna bör i så stor utsträckning som möjligt spegla den strategiska planen och 

verksamhetsplanerna. 

2.3. Förslag om åtgärder vid avvikelser samt genom-
förandet av dessa 

I stycket nedan behandlas iakttagelserna till kontrollmål 3 och 4. 

2.3.1. Iakttagelser 

I kommunens kvalitets- och styrmodell avseende uppföljning och anvisningarna för del-

årsbokslutför år 2018 framgår även att en detaljerad beskrivning samt åtgärdsprogram vid 

förväntat underskott mot budget ska presenteras i anslutning till beskrivningen av verk-

samhetsuppföljningen. Det framgår dock inte om hur åtgärder mot bristande måluppfyl-

lelse av verksamhetsmål ska ske.7 

Flera intervjuade beskriver att åtgärder vidtagits utifrån identifierade brister inom verk-

samheterna eller avvikelser vid måttuppföljning. Dock har det inte alltid dokumenterats i 

Stratsys eller i något protokoll. Några exempel presenteras nedan: 

Inom vård- och omsorgförvaltningen beskrivs hur åtgärder vidtagits med anledning av 

ett högt antal sjukskrivningar. Åtgärderna uppges ha föregåtts av en analys som inte do-

kumenterats eller skrivits in i Stratsys. En hög omsättning av enhetschefer uppges vara en 

orsak till att systemet inte tillämpas i tilltänkt utsträckning. 

Inom lärande- och arbetsmarknadsnämnden har ett budgetunderskott följt nämnden 

sedan en omlokalisering av IFO-verksamheten. Nämnden uppges inte kunna hantera det 

utan ett utökat budgetanslag. Nämnden har kommunicerat detta till kommunstyrelsen i 

form av en skrivelse. 

                                                             
7 Anvisningar - Delårsbokslut per den 2018-08-31 delge samtliga förvaltningschefer, ekonomer och budgetan-
svariga. 
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Inom ramen för granskningen har en genomgång av granskade nämnders protokoll gjorts 

för perioden januari-augusti 2018. I granskningen noterades inga rapporterade avvikelser 

av verksamhetsmålen eller löpande förbättringsåtgärder. Budgetavvikelser och åtgärder 

för att om möjligt komma i budget i balans, presenteras dock av några nämnder enligt 

nedan.  

Vård- och omsorgsnämnden presenterar, 2018-05-22, besparingsåtgärder som innebär 

neddragningar av verksamhet och personaltäthet och därmed kostnadsminskningar mot-

svarande prognostiserat underskott.  

Lärande- och arbetsmarknadsnämnden gav förvaltningen i uppdrag, 2018-08-27, att 

arbeta med tidigare angivna åtgärder i syfte att sänka kostnader i förhållande till budget 

med anledning av ett prognosticerat underskott.  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-20 att förvaltningarna inom barn- och utbildnings-

nämnden, lärande- och arbetsmarknadsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska 

redovisa en analys med konsekvensbeskrivning hur nämnderna ska hålla respektive 

nämnds budget.  

I intervjuerna uppges att nämndernas krav på förslag till förbättringsåtgärder och vid 

bristande måluppfyllelse avseende verksamhetsmålen, förmodligen varierar men erfaren-

hetsmässigt ställs det krav. Nämndrepresentanterna själva anger att de i stort alltid begär 

förslag på förbättringsåtgärder och har en löpande dialog om utvecklingen av nämndernas 

verksamheter, där information bland annat inhämtas vid träffar med nämndernas verk-

samheter. I intervjuer ges det exempel på att det ibland inte vidtas tillräckliga åtgärder vid 

negativ budgetavvikelse, vilket kan kopplas till att nämnderna kan behöva göra en avväg-

ning mellan ekonomi och verksamhet. Dialogen om eventuella beslut om åtgärder inklud-

eras inte så ofta i nämndernas protokoll. I sammanhanget nämns den så kallade fyrfälta-

ren (månadsrapport) som innehåller en rubrik ”Överenskommelse förvaltning/politik”, 

som en grund för hur åtgärder kan dokumenteras. 

Enligt intervjuer så har kommunstyrelsen, utifrån sin uppsiktsplikt, återkommande ut-

vecklingssamtal med nämnderna tillsammans med tjänstepersoner. Nämnderna får då 

möjlighet att diskutera deras nuvarande situation och framtida utmaningar. Detta inför-

des, enligt intervjuer, förra året och hålls varannan månad. Det uppges att mötena skulle 

kunna dokumenteras i större utsträckning än i dagsläget. 

Med det uppdrag som fullmäktige ger ledamöter i styrelse och nämnder följer ett ansvar. 

Detta omnämns i förarbetena till Kommunallagen som revisionsansvar. Ledamöterna 

ansvarar inför fullmäktige för hur de själva, deras anställda och andra uppdragstagare 

genomför sitt uppdrag. Revisorerna granskar detta och protokollen är ett verktyg för 

nämnderna att visa på hur de arbetar för att fullgöra sitt uppdrag och ta sitt ansvar.  

2.3.2. Bedömning 

Kontrollmål 3. Vid avvikelser tas förslag till åtgärder fram. Kontrollmålet bedöms 

som delvis uppfyllt. 

Vi konstaterar att det finns anvisningar om att analys ska ske vid uppföljningar och att 

åtgärder ska vidtas vid budgetavvikelser. Detta framgår dock inte tydligt i styrelsens an-

visningar när det gäller avvikelser från verksamhetsmål, vilket är en brist. Att avvikelser 
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identifieras och analyseras i nämndernas uppföljning och att förbättringsåtgärder vidtas 

är en grundläggande del i ett systematiskt utvecklingsarbete och arbetet med mål- och 

resultatstyrning. Det lägger i sin tur en god grund för arbetet med god ekonomisk hus-

hållning. 

I granskningen har vi inte kunnat identifiera några tydliga förslag till åtgärder utifrån 

bristande måluppfyllelse av verksamhetsmålen, varken i nämndernas delårsrapport, verk-

samhetsberättelser för år 2017 eller kommunstyrelsens årsredovisning för kommunen år 

2017. Vi bedömer att avsaknaden av analys av bristande verksamhets måluppfyllelse kan 

bidra till att åtgärder inte vidtas eller i alla fall inte redovisas. Då dokumentationen om 

beslut av förbättringsåtgärder för att stärka måluppfyllelsen är mycket begränsad, har vi 

svårt att uttala oss om i vilken grad det sker och om nämnderna beslutar om dessa. Uti-

från intervjuerna är vår bild att det sker i varierande grad mellan nämnderna och att det 

finns ett tydligt behov av att tydligare dokumentera beslut om åtgärder. Detta är en natur-

lig del av nämndernas revisionsansvar men ökar även transparens och underlättar upp-

följning och intern kommunikation. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens utvecklingssamtal är ett positivt initiativ för att stärka 

samverkan och styrelsens fullgörande av sin uppsiktsplikt. Däremot bedömer vi att styrel-

sen saknar en övergripande kontroll över nämndernas verksamhetsmåluppfyllelse utifrån 

den strategiska planen. 

Kontrollmål 4. Förbättringsåtgärder vidtas löpande för att säkerställa måluppfyllelse 

och genomförande av åtaganden. Kontrollmålet bedöms till liten del vara uppfyllt. 

Det är främst i intervjuerna vi har fått en bild av hur nämnderna arbetar med förbätt-

ringsåtgärder. Vi bedömer att åtgärder, för stärkt verksamhets måluppfyllelse, främst vid-

tas efter uppmärksammade brister snarare än att det sker löpande för att säkerställa 

måluppfyllelse. Detta beror framför allt på att nämnderna i allt för begränsad utsträckning 

fastställt relevanta verksamhetsmått som möjliggör en löpande uppföljning och analys 

som grund till att kunna besluta om relevanta förbättringsåtgärder. Vi noterar samtidigt 

att detta anges vara ett prioriterat område framöver. Vi konstaterar även att uppföljning 

av åtaganden inte sker på ett tillfredställande sätt utifrån den dokumentation vi tagit del 

av. 
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