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Återrapport möjlighet att utvärdera och prognostisera 

måluppfyllelse under löpande år 

Kommunchefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen: 

1. Godkänner avrapporteringen och ställer den till kommunfullmäktige för information 

Ärendesammanfattning 

I oktober 2019 behandlade kommunfullmäktige (Kf § 83) den revisionsrapport som granskade 

kommunens delårsrapport för 2019. Kommunfullmäktige beslutar att informationen skall 

läggas till handlingarna och att revisionsrapporten skulle skickas till Kommunstyrelsen för 

behandling. Kommunstyrelsen gavs i uppdrag att utveckla möjligheterna att utvärdera och 

prognostisera måluppfyllelsen under löpande år samt att kommunstyrelsen återrapporterar 

vidtagna åtgärder till kommunfullmäktige senast 2020-03-31.  

I enlighet med kommunallagen och kommunens styrmodell antog kommunfullmäktige i juni 

2019 mål och medel för kommunens verksamhet genom att fastställa effektmål för 

kommunens utveckling samt ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och nämnder. 

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att balansera dessa mål i sitt arbete med 

verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, internkontroll och återrapport.  

   

Verksamhetsplan och budget för Kommunstyrelsen har tagits fram av kommunförvaltningens 

ledningsgrupp i dialog med utskottens och styrelsens presidium. Förslaget har därefter beretts 

för beslut i september 2019 i kommunstyrelsen. Detaljbudgeten är en verksamhetsanknuten 

fördelning av den ram som kommunfullmäktige fastställt för kommunstyrelsens 

ansvarsområden. 

 

I den styrmodell som beslutats av KF och i KS verksamhetsplan och detaljbudget 

framkommer tydligt att den tas fram av utskott och förvaltningsledning för antagande i 

kommunstyrelsen senast november inför efterföljande år. I verksamhetsplanen ska 

kommunstyrelsen fastställa ettåriga mål i sin verksamhet och tydligt visa på prioriteringar 

under kommande år för att bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och åtagandet 

genom reglementet. Kommunstyrelsen väljer att utpeka vilka mål och uppdrag man väljer att 

satsa extra på för att säkerställa kommunfullmäktiges måluppfyllelse för mandatperioden. 

Måtten som följer upp målen på KF och KS-nivå är framtagna i syfte att hitta 

uppföljningsmöjligheter även löpande under året. Det har även varit ett viktigt att hitta 

uppföljningsmått med möjlighet att följa upp målen relaterat till kön. Till stor del har nu mått 

hittats som kan följas varje år och flertalet kan även bedömas under året. 
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För att även förstärka möjligheten att följa måluppfyllelse och den interna kontrollen över 

verksamhetens utveckling och uppdrag har kommunstyrelsen fattat beslut om månadsrapport. 

Månadsrapportens mått och innehåll har fastställts av KS i samband med antagandet av 

verksamhetsplan. Månadsrapportens mått skall ses som ett komplement till 

verksamhetsplanen och syftar att ge en bredare bild av utvecklingen inom verksamheterna. 

Varje utskott har lyft fram de mått man önskar följa djupare och kommunstyrelsen har även 

som helhet lyft fram ett antal gemensamma viktiga mått gällande personal, avvikelser och 

ekonomi. Månadsrapporten lyfts i utskott och vid kommunstyrelsens möten och ligger till 

grund för samtal, uppföljning och åtgärder.  

Genom de åtgärder som vidtagits gör förvaltningen nu bedömningen att verksamhet, 

ansvariga förtroendevalda i utskott och nämnder samt kommunfullmäktige i den nya 

styrmodellen ges större möjlighet till styrning, ledning och intern kontroll. Genom att löpande 

kunna följa verksamhetens utveckling genom månadsrapporter, ekonomirapport ett, 

delårsrapport finns bättre förutsättningar för insyn och åtgärder under löpande verksamhetsår.    

Beslut ska skickas till: 

Revisionen Robertsfors kommun 
  

  

 
 


