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Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Robertsfors kommun granskat om 
kommunstyrelsen säkerställt att kommunens målstyrning fungerar på ett ändamålsenligt 
sätt, samt att den interna kontrollen kopplat till målstyrningen är tillräcklig.  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en ändamåls-
enlig målstyrning, med en tillräcklig intern kontroll. Däremot ser vi positivt på de föränd-
ringar som initierats inför verksamhetsåret 2022 och bedömer att de kommer ha en positiv 
effekt på målstyrningsarbetet framgent. 

Vi grundar vår bedömning på att det för verksamhetsåret 2021 saknas övergripande ruti-
ner för hur verksamhetsstyrningen ska fungera i praktiken. Det gäller särskilt hur kommu-
nens tillitsbaserade styrning ska implementeras. Kommunstyrelsen har inte heller brutit 
ned alla fullmäktiges övergripande mål och säkerställt att verksamheterna arbetar utifrån 
dem. Otydligheten i kommunstyrelsens styrning har fått som konsekvens att utskott och 
sektorer hanterat målstyrningen olika. Inom social- respektive samhällbyggnadsutskottets 
verksamheter finns egna verksamhetsplaner som utgår från kommunstyrelsens verksam-
hetsplan. Barn- och utbildningsutskottet och tillväxtutskottet saknar däremot egna planer.  

Otydligheten har också fått som konsekvens att uppföljningen av kommunens målarbete 
inte ger goda förutsättningar att bedöma måluppfyllelse. Vad gäller struktur på uppfölj-
ningen finns ingen rutin hur och i vilken omfattning uppföljningsarbetet ska ske på sektor-
nivå. Vad gäller innehåll saknar uppföljningen i regel koppling till sektorernas planering, i 
vissa fall eftersom verksamhetsplanering saknas och i vissa fall eftersom uppställda mått 
saknas. Ingen av sektorerna eller utskotten följer heller upp givna effektmål. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Tydliggöra innebörden av tillitsbaserad styrning och hur arbetet ska implementeras  

 Ta fram en tydlig och enhetlig mall för utskottens handlingsplaner 

 Upprätta former för ett aktivt eget deltagande i framarbetandet av verksamhets-

plan 

 Säkerställa former för ett aktivt deltagande av utskotten i framarbetande av hand-

lingsplaner 

 Säkerställa att mål och mått i verksamhetsplan är mät- och uppföljningsbara på års-

basis 

 Upprätta enhetliga former för verksamhetsuppföljning, utifrån de förutsättningar 

som ges i nyligen upphandlat systemstöd  

 Upprätta former för att involvera medarbetare i planering samt att återföra kun-

skap efter genomförd uppföljning 
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1. Inledning 

 Bakgrund 

I kommunallagen regleras att fullmäktige i varje kommun ska besluta om mål för verksam-
heten. Styrelser och nämnder ska var och sen tillse att verksamheten bedrivs i enlighet 
med dessa mål och riktlinjer, samt andra lagar och bestämmelser som gäller för verksam-
heten. Kommunstyrelsen ska också leda och samordna förvaltningen av kommunens ange-
lägenheter och ha uppsikt över verksamheten.  
 
I Robertsfors kommun utgår målstyrningen från målen i Agenda 2030. Fullmäktige faststäl-
ler effektmål för kommunens utveckling som kommunstyrelsen bryter ner i verksamhets-
mål, uppdrag och mätetal. Granskningar som revisionen tidigare gjort har indikerat att både 
målnedbrytning, uppföljning och utvärdering av fullmäktiges effektmål till viss del är otyd-
lig.  
 
En viktig del i målarbetet är även att personalen ska känna sig delaktig och motiverad att 
uppnå goda resultat i sitt arbete. För detta krävs en god dialog med verksamheterna om de 
politiskt fastställda målen. Om målarbetet inte fungerar på ett ändamålsenligt sätt finns 
stor risk att fullmäktiges målsättningar inte uppnås och att de uppsatta målen inte får öns-
kad effekt.  
 
Med detta som bakgrund, samt med hänsyn till risk och väsentlighet, har revisorerna i Ro-
bertsfors kommun bedömt det angeläget att granska arbetet med kommunens målstyr-
ning.   

 Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt att kommunens mål-
styrning fungerar på ett ändamålsenligt sätt, samt att den interna kontrollen kopplat till 
målstyrningen är tillräcklig. Granskningen utgår från följande revisionsfrågor:   
 

 Finns fastställda riktlinjer och instruktioner för kommunens målstyrning? 
 Har styrelsen brutit ned de övergripande målen så att de på ett tydligt sätt fungerar 

som styrsignaler till verksamheten? 
 Är styrdokument och fastställa målsättningar förankrade, kända och accepterade 

bland medarbetare i verksamheterna? 
 Finns en tydlig rutin för uppföljning och utvärdering av målarbetet? 
 Får verksamheterna tillräcklig återkoppling kring vilka resultat som uppnåtts?  

 Avgränsning och ansvarig nämnd 

Granskningen avser kommunstyrelsen och avgränsas i tid främst till år 2021. Gransk-
ningen avgränsas till verksamhetsmålen.  
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 Genomförande 

Granskningen är genomförd genom inhämtande samt genomgång av relevanta styrdoku-
ment, riktlinjer och rutiner. Vidare har intervjuer genomförts med kommunchef, centrala 
tjänstepersoner som arbetar med målstyrning, samt med representanter för ett urval av 
verksamheter. 

Utöver vår interna kvalitetssäkring har samtliga intervjuade fått möjlighet att komma med 
synpunkter på rapportutkastet. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på 
korrekta fakta och uttalanden.  

 Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens ana-
lyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas från lagar och förarbe-
ten eller interna regelverk, policyer eller fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund 
i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning. Nedan beskrivs de revisionskriterier som lig-
ger till grund för slutsatser och rekommendationer i granskningen. 

1.5.1. Kommunallagen (2017:725) 

Av 6 kap. 1 § framgår att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella ge-
mensamma nämnders verksamhet. Av 6 kap. 6 § framgår att nämnderna ska var och en 
inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se 
till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt till-
fredsställande sätt.  

1.5.2. Fullmäktiges plan och budget 2021–2023   

Robertsfors kommun tillämpar en tillitsbaserad styrmodell. Styrningsmodellen ska främja 
att beslut får tas av så nära avdelningar så möjligt under förutsättning att det allmänna in-
tresset gynnas. Av fullmäktige fastställda plan- och budgetdokument för Roberts kommun 
fastställer modell och förutsättningar för styrningen av Robertsfors kommun. Den tillitsba-
serade styrningen i kommunens operativa arbete är indelad i tre olika områden:  

Samhällsdialog och samverkan. Kommunen ska ha transparanta institutioner med ansvars-
utkrävande på alla nivåer. Organisationskulturen i kommunen ska vara öppen och delta-
gandebaserad för anställda och mot allmänheten.  

Medskapande organisation. Kommunen ska ha förutsättningar som främjar verksamhetsut-
veckling och måluppfyllelse samt hållbar utveckling. Ledare och anställda ska ha stöd i den 
processen.  

Innovation och förnyelse. Kommunens politik ska verka utvecklingsinriktade och stötta för-
nyelse, produktivitet, kreativitet och innovation i verksamheten för att klara det kommu-
nala uppdraget och sikta mot en hållbar utveckling i kommunen.   
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År 2019 fastställde fullmäktige 15 effektmål för kommunens utveckling. Effektmålen är in-
delade i fyra olika områden och gäller för hela mandatperioden: 

 Hållbar livssituation, är attraktiv att bo i. 
 God folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse. 
 Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat. 
 Samexistens med och respekt för natur och kultur. 

 
Fullmäktige fastställde 2019 även mätbara mått för respektive mål som mäts löpande och 
för mandatperioden.  
 
Vid sidan av effektmålen ska kommunstyrelsen fastställa ettåriga mål i sin verksamhet och 
genom dessa tydligt visa på prioriteringar under kommande år för att bidra till kommunfull-
mäktiges måluppfyllelse och åtagandet i sitt reglemente.  

1.5.2 Reglemente kommunstyrelsen  

I kommunstyrelsens reglemente från 2018, antaget av kommunfullmäktige, står att styrel-
sen har det övergripande ansvaret att säkerställa att mål och vision från kommunfullmäk-
tige uppfylls. Utöver ansvaret för måluppfyllelse ska styrelsen leda och styra kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Den har ansvar enligt kommunallagen att ha uppsikts- 
och internkontroll i kommunens verksamheter.  

  



 

 

6 

2. Målstyrningen på en övergripande nivå 

 Otydligheter i kommunens styrningsmodell  

Kommunfullmäktige har genom plan- och budget fastställt en styrmodell för kommunen. 
Styrmodellen ska präglas av kommunens tillitsbaserade styrning och den består av olika 
delar som berör kommunens olika nivåer. Den första delen består av kommunens övergri-
pande dokument, bland annat plan-och budget och delegationer. Den andra delen berör 
kommunens uppföljningsstruktur gällande kommunfullmäktiges mål. Den tredje delen be-
rör styrningen på utskotts/sektornivå.  

Styrningen på utskottsnivå utgår från att utskotten ska vara en del i planeringsprocessen 
av mål till kommunstyrelsen. Utskotten ska genom sina sektorer formulera inspel till kom-
munstyrelsens verksamhetsplan. Därefter antar kommunstyrelsen en verksamhetsplan uti-
från utskottens förslag, med prioriterade mål för de kommande åren, vilka utskotten ska 
jobba efter. Enligt kommunchefen är kommunstyrelsens ledamöter förhållandevis aktiva i 
framarbetandet av verksamhetsplanen, framförallt via en så kallad budget-kickoff.  

Utifrån uppgifter från intervjuer framgår att sektorerna i stor utsträckning saknar kunskap 
och information gällande hur processen för verksamhetsplanering ska gå till i praktiken. 
Det handlar i viss utsträckning om att sektorerna har haft en begränsad möjlighet att ge 
inspel i kommunstyrelsens verksamhetsplan. Det har gjort att utskottens arbete utifrån 
kommunstyrelsens och fullmäktiges mål har varierat. Samtliga sektorchefer framhåller att 
det saknas tydlig och enhetlig information om hur den tillitsbaserade styrningen ska omsät-
tas i praktiken, och att det skulle behövas gemensamma workshops och utbildningar för att 
implementera modellen.    

 Kommunstyrelsen mål är öppna för tolkning  

Granskningen visar att sektorerna har en skiftande operationalisering av kommunstyrel-
sens verksamhetsmål vilket också lett till att vissa sektorer också har haft en mer ambitiös 
uppföljning än andra. Kommunstyrelsens verksamhetsplan består bland annat av ettåriga 
mål och uppdrag som utskotten och sektorerna ska arbeta efter. Målen har mått för upp-
följning av kommunfullmäktiges mål. Flera intervjuade sektorchefer menar dock att det har 
varit upp till sektorerna att själva tolka kommunstyrelsens ettåriga mål, dock utan mandat 
att anta egna mål.1 Det framgår heller inte tydligt vilka mål som utskotten specifikt ska 
jobba med, vilket förändrats inför planeringen 2022 då målen är destinerade till utskotten. 
En förändring inför 2022 är också att utskotten ska besluta om egna handlingsplaner uti-
från verksamhetsplanen, vilket flera sektorchefer anser kommer öka den politiska dimens-
ionens involvering.  

En analys av kommunstyrelsens verksamhetsplan visar att majoriteten av de ettåriga må-
len har formulerats som uppdrag. Dock framgår inte av planen prioriteringsordningen för 

 

1 För 2022 har målstyrningsarbetet förändrats genom att utskotten ska anta egna handlingsplaner för att full-
göra fullmäktiges mål.   
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uppdragen. Som framgår av bilden nedan har fullmäktiges mål om god folkhälsa inte oper-
ationaliserats genom ettåriga mål från kommunstyrelsen.  

 

Bild 1. Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 

 Nytt system för verksamhetsstyrning 

Vid tidpunkten för granskningen har kommunen precis köpt in ett nytt system för verksam-
hetsstyrning, Hypergene. Tidigare har verksamheterna arbetat i mer manuella strukturer. 
Implementeringen av systemet inleds under våren 2022 och ambitionen är att det ska vara 
lättare för den politiska dimensionen att följa och styra verksamheten. Flertalet kommun-
företrädare är i grunden positiva till det nya systemets införande men ett par av dem anser 
att det är förhållandevis dyrt utifrån kommunens storlek och behov.  

 Bedömning  

Vi bedömer att kommunen bara delvis har fastställda riktlinjer och instruktioner för kom-
munens målstyrning. Fullmäktiges plan och budget samt kommunstyrelsens verksamhets-
plan ger en övergripande bild av kommunens styrmodell men arbetet operationaliseras inte 
genom tydligare instruktioner. Vi bedömer särskilt att det saknas en bild av hur kommu-
nens tillitsbaserade styrning ska omsättas i praktiken.  

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har brutit ned de övergripande målen så att de på 
ett tydligt sätt fungerar som styrsignaler till verksamheten. För det första har kommunsty-
relsen bara till fullo brutit ned tre av fyra fullmäktigemål – operationaliseringen av målet 
God folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse utgörs bara av uppdrag till förvaltningen. 
För det andra är mål och uppdrag inte destinerade till utskott och sektorer vilket skapar en 
otydlighet i hur verksamheten ska förhålla sig till målen. Även om vi inte gör någon bedöm-
ning specifikt kopplat till kommunens nya systemstöd på området ser vi positivt på att 
kommunstyrelsen skapar tydligare strukturer för styrning och uppföljning.  
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3. Ingen enhetlig hantering i utskottens målstyrning  

 Socialutskottet har en egen verksamhetsplan  

Utskottet ansvarar för sociala frågor inom kommunen, bland annat hemtjänst, LSS och in-
divid- och familjeomsorg.  

Sektorn har utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan tagit fram en egen verksamhets-
plan för 2021. Den är specificerad genom tabeller med fokusområden för respektive mål 
från kommunstyrelsen. Sektorn har även tagit fram verksamhetsspecifika styrdokument 
med mål från sektorn och kommunstyrelsen. Styrdokumenten arbetas fram av medarbe-
tare och linjechefer inom verksamheterna under utskottet vilket gör att medarbetares ar-
bete följer de övergripande målen. Verksamhetsmålen upplevs därför överlag vara förank-
rade och kända bland medarbetare på verksamheterna. Inom äldreomsorgen är det dock 
främst chefsledet som är involverad i planering och uppföljning.   

Utskottet har i sin verksamhetsberättelse för 2021 följt upp målen från kommunstyrelsens 
verksamhetsplan 2021. Uppföljningen utgår inte från mått och målvärden utan är deskrip-
tiv och följer målen/uppdragen som kommunstyrelsen har antagit. Däremot följs inte må-
len från utskottets egen verksamhetsplan upp i verksamhetsberättelsen 2021.   

 Begränsad förankring av målen i barn-och utbildningsutskottets verksamhet  

Barn- och utbildningsutskottet ansvarar övergripande för förskola och pedagogisk omsorg, 
grundskolan inkl. fritidshem, grundsärskola, lärcentrum samt kultur/musikskola.  

Sektorn har för 2021 inte brutit ned kommunstyrelsens verksamhetsplan i en egen plan. 
Enligt sektorchefen har det tidigare inte funnits någon tydlig styrning att planer ska tas 
fram per sektor. Dessutom påverkade pandemin verksamhetens förutsättningar för lång-
siktig planering. För 2022 upplevs dock styrningen tydligare och sektorn har tagit fram en 
egen verksamhetsplan. Utskottets politiker har enligt uppgift också varit mer aktiva i verk-
samhetsplaneringen för 2022 jämfört med tidigare år.   

I sektorns verksamhetsberättelse för 2021 görs uppföljning utifrån fullmäktiges mål God 
folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse. Uppföljningen är deskriptiv utan att någon tyd-
lig bedömning av måluppfyllelse görs. Uppföljningen rör endast de delar som rör utbildning 
inom ramen för målet. Det framgår av verksamhetsberättelsen inte varför övriga mål inte 
följts upp. Däremot framgår från intervju att sektorn fått detta har fått mål tilldelade sig.  

Enligt sektorchefen är kunskapen om kommunens styrdokument och övergripande plane-
ring förhållandevis begränsad bland medarbetare på verksamheterna. Frågorna diskuteras 
främst under ledningsgruppsmöten och inom elevhälsoteamet. Sektorchefen menar att in-
formation skulle kunna biläggas det löpande veckobrevet till verksamheten för att öka insy-
nen och acceptansen för kommunens mål.   

 Aktiviteter utifrån verksamhetsplanen i tillväxtutskottets verksamheter  

Utskottet har ett brett ansvarsområde med olika avdelningar inom tillväxt och integration. 
Det allmänna ansvaret är utvecklingsfrågor och näringslivsfrågor. Utskottets sektor är 
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uppdelad i tre områden som motsvarar: 1) näringslivs, besöksnäring och digitalisering. 2) 
Arbetsmarknadsenhet, samordningsförbund, Bruksam och integration. 3) folkhälsa, kultur 
och ideell. Dessa är sedan uppdelade i olika verksamheter som utskottet ansvarar över. Det 
finns tolv områden fördelat mellan verksamheterna i utskottet.  

Sektorn har inte tagit fram en egen plan utifrån kommunstyrelsens verksamhetsplan för 
2021. För 2022 har utskottet dock antagit en handlingsplan, i enlighet med de nya in-
struktionerna. I sektorns verksamhetsberättelse för 2021 framgår att verksamheterna har 
genomfört ett antal aktiviteter som delvis utgår kommunstyrelsens verksamhetsmål. Olika 
aktiviteter inom företagande, bostäder och naturen har genomförts under året. Utvärde-
ringen av dessa aktiviteter i förhållande till kommunstyrelsens verksamhetsmål är däremot 
mindre tydligt då det inte framgår hur målen har beaktats eller följts upp och mätts.  

Enligt sektorchefen diskuteras planering och arbete utifrån kommunstyrelsens mål löpande 
på arbetsmöten med de runt 15 anställda inom sektorn. De anställda delges också regel-
bundet information om uppföljningar. Däremot menar sektorchefen att det finns en viss di-
stans till kommunstyrelsens verksamhetsplan då dokumentet inte har arbetats fram på ett 
transparant sätt som involverat kommunens medarbetare.  

 Egen verksamhetsplan inom samhällsbyggnadsutskottets verksamheter 

Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för kommunens områden inom: 1) miljö/hälso-
skydd/livsmedel. 2) tillsyn för plan-och byggärende. 3) Lokalvårdsverksamhet.  

I samband med utskottets sammanträde i maj 2021 antogs sektorns egen verksamhets-
plan, utarbetad från kommunstyrelsens plan. Sektorns verksamhetsplan berör samtliga av 
fullmäktiges mål, delvis genom en specificering av de uppdrag som rör utskottets förvalt-
ning. Sektorchefen menar dock att planen var svår att arbeta fram då det var otydligt vad 
som efterfrågas från kommunstyrelsen. Utskottets politiker har inte heller varit involve-
rade i att arbeta fram planen.  

I utskottets verksamhetsberättelse för 2021 följs målen upp utifrån de fokusområden och 
mått som angavs i utskottets verksamhetsplan. Ett antal av de mått som angavs i verksam-
hetsplanen följs dock inte upp vilket gör måluppfyllelsen otydlig. Exempelvis följs målet 
”Samexistens med respekt för natur och kultur” inte upp då angivna mått från Kolada och 
en medborgarenkät inte finns tillgängligt i anslutning till uppföljningen.  

Vad gäller målens förankring och acceptans i verksamheten anser sektorchefen att då 
verksamhetsplanen är framarbetad ”uppifrån” står målen inte i proportion till sektorernas 
arbete. Målen saknar i stor utsträckning förankring som utgår från sektorernas förmåga, 
storlek och förutsättningar att följa målen. Sektorchefen anser även att det ligger utanför 
utskottets och sektorns ansvar om mål saknas till verksamheterna då utskotten för 2021 
inte har ansvar att sätta egna mål. På grund av sektorns tekniska och lagstyrda karaktär 
får inte heller avsaknaden av tydliga mål stora negativa konsekvenser eftersom verksam-
heten har annan reglering att förhålla sig till.  
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 Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen bara delvis har säkerställt att styrdokument och fast-
ställda målsättningar förankrade, kända och accepterade bland medarbetare i verksamhet-
erna. Inom social- respektive samhällbyggnadsutskottets verksamheter finns egna verk-
samhetsplaner som utgår från kommunstyrelsens verksamhetsplan. Barn- och utbildnings-
utskottet och tillväxtutskottet saknar egna planer. Överlag finns det hos sektorchefer en 
osäkerhet kring hur kommunstyrelsens verksamhetsplan ska implementeras och användas 
i sektorerna och vilket ansvar som finns att operationalisera planen ytterligare. Vår be-
dömning är därför att den förankring och acceptans som eventuellt finns i verksamheterna 
i stor utsträckning utgår från inställningen hos respektive sektorchef snarare än fastställda 
rutiner för hur arbetet ska planeras.  
 
Vi ser dock positivt på de förändringar som genomförts inför verksamhetsåret 2022 och 
bedömer att det kommer att förtydliga planering och utskottens mandat och ansvar. Att de 
förtroendevalda i utskotten i dagsläget generellt inte är aktiva i nedbrytningen av fullmäkti-
gemålen resulterar i att framtagna planer i stor utsträckning blir tjänstepersonprodukter. 
Det riskerar att försvåra för både kommunstyrelsen och utskott att relatera till målen, med 
tillhörande mått och aktiviteter, vid verksamhetsuppföljningar.    
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4. Uppföljning inom ramen för målstyrningen 

 Uppföljning och utvärdering i tertialrapporter och årsredovisning  

På ett övergripande plan beskrivs arbetet med uppföljning och utvärdering av målarbetet i 
reglementet för intern kontroll (2016-12-05) och i kommunens plan- och budgetdokument 
2021–2023. Målarbetet ska rapporteras minst två gånger per år eller i samband med en 
del- och årsrapport. Rapporten ska innehålla omfattningen och utfallet av utvärderingen 
samt förslag på åtgärder av förbättringar. 
 
Granskningen visar att uppföljningen, både på utskottsnivå och på övergripande nivå, görs 
med stipulerad frekvens. Både vid delåret och helåret 2021 har sektorerna skickat in rap-
port respektive verksamhetsberättelse med avsnitt som berör måluppfyllelse.  
 
De ovan beskrivna otydligheterna i planeringsarbetet får följdeffekter även i kommunens 
uppföljning, både vad gäller struktur och innehåll. Vad gäller struktur finns ingen rutin hur 
och i vilken omfattning uppföljningsarbetet ska ske på sektornivå. Följaktligen finns ingen 
enhetlighet i den uppföljning som sektorerna skickar vidare. Vad gäller innehåll saknar upp-
följningen i regel koppling till sektorernas planering, framförallt utifrån att en egen verk-
samhetsplanering saknas eller att uppställda mått saknas. Ingen av sektorerna eller utskot-
ten följer heller upp givna effektmål eller gör en egen bedömning av måluppfyllelse kopplat 
till fullmäktigens mål. Enligt kommunchefen är effektmålen delvis att betrakta som en kvar-
leva från föregående år och kommer inte finnas kvar i kommande års verksamhetsplane-
ring. Dess styrande effekt kan därför sägas vara begränsad. 
 
Genomförda intervjuer bekräftar att en tydligare struktur och rutin för uppföljningsarbetet 
är ett förbättringsområde då sektorerna saknar former för en mer övergripande rapporte-
ring. En effekt är att måluppfyllelsedelen i årsredovisningen blir kort, med indikatorer som 
inte rimmar med de fastställda målen. Flera sektorchefer påpekar att arbetet under senare 
år brustit redan i planeringsfasen där det behövs fler möten inom respektive förvaltnings-
ledning, men även en större involvering av utskottspolitiker och anställda. Kommunchefen 
poängterar också att det inför kommande års verksamhetsplanering är ett krav att invol-
vera sektorernas medarbetare i arbetet. 

 Ingen struktur för återkoppling till verksamheterna  

Formerna för att återkoppla resultaten av verksamhetsuppföljningen till verksamheterna 
skiljer sig åt mellan sektorer och utskott.  
 
Socialutskottet  
Socialchefen menar att återkopplingen till verksamheterna sker på eget initiativ i form av 
en övergripande rapportering. Formerna för uppföljningen är ett förbättringsområde enligt 
socialchefen då den saknar former för hur processen ska gå till verksamheterna.  
 
Barn-och utbildningsutskottet  
Sektorchefen menar att pandemin har påverkat sektorns möjligheter att återkoppla resul-
taten bland medarbetare på verksamheterna, då verksamheten varit väldigt belastad. Sek-
torchefen framhåller däremot att utskottsärenden har tagits upp på APT-möten.  
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Tillväxtutskottet  
Verksamheter under utskottet får information om måluppfyllelsen via mejl och på APT- 
möten. Tillväxtchefen menar att efterfrågan av resultatet varierar mellan medarbetare.  
 
Samhällsbyggnadsutskottet  
Samhällsbyggnadschefen informerar sina chefer om resultaten via mejl. Informationen är 
övergripande och utan förankring i verksamhetsplanen från kommunstyrelsen och plan- 
och budget dokumentet från kommunfullmäktige.  

 Bedömning 

Vi bedömer att kommunen saknar en tydlig rutin för uppföljning och utvärdering av målar-
betet. Även om uppföljning sker både vid delår och helår ger otydligheterna i planeringsar-
betet följdeffekter vad gäller uppföljningens struktur och innehåll. Vi bedömer att det med-
för svårigheter att bedöma måluppfyllelse vid årets slut, samt att den bedömning som görs 
i viss utsträckning saknar tillförlitlighet.  

Vid bedömer att verksamheterna delvis får tillräcklig återkoppling kring vilka resultat som 
uppnåtts. Då det saknas strukturer för återkoppling är det dock upp till respektive sektor-
chef att ge information eller medarbetare att efterfråga detsamma.  
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5. Sammanfattande bedömning och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen inte har säkerställt en ändamåls-
enlig målstyrning, med en tillräcklig intern kontroll. Däremot ser vi positivt på de föränd-
ringar som initierats inför verksamhetsåret 2022 och bedömer att de kommer ha en positiv 
effekt på målstyrningsarbetet framgent. 

Vi grundar vår bedömning på att det för verksamhetsåret 2021 saknas övergripande ruti-
ner för hur verksamhetsstyrningen ska fungera i praktiken. Det gäller särskilt hur kommu-
nens tillitsbaserade styrning ska implementeras. Kommunstyrelsen har inte heller brutit 
ned alla fullmäktiges övergripande mål och säkerställt att verksamheterna arbetar utifrån 
dem. Otydligheten i kommunstyrelsens styrning har fått som konsekvens att utskott och 
sektorer hanterat målstyrningen olika. Inom social- respektive samhällbyggnadsutskottets 
verksamheter finns egna verksamhetsplaner som utgår från kommunstyrelsens verksam-
hetsplan. Barn- och utbildningsutskottet och tillväxtutskottet saknar däremot egna planer.  

Otydligheten har också fått som konsekvens att uppföljningen av kommunens målarbete 
inte ger goda förutsättningar att bedöma måluppfyllelse. Vad gäller struktur på uppfölj-
ningen finns ingen rutin hur och i vilken omfattning uppföljningsarbetet ska ske på sektor-
nivå. Vad gäller innehåll saknar uppföljningen i regel koppling till sektorernas planering, i 
vissa fall eftersom verksamhetsplanering saknas och i vissa fall eftersom uppställda mått 
saknas. Ingen av sektorerna eller utskotten följer heller upp givna effektmål. 

 Svar på revisionsfrågor 

Revisionsfråga Svar 

Finns fastställda riktlinjer och in-
struktioner för kommunens målstyr-
ning? 

Delvis. Kommunens plan-och budget och kommunsty-
relsens verksamhetsplan från 2021 ger en övergri-
pande bild av kommunens styrmodell men arbetet op-
erationaliseras inte genom tydligare instruktioner. 

Har styrelsen brutit ned de övergri-
pande målen så att de på ett tydligt 
sätt fungerar som styrsignaler till 
verksamheten? 

Nej. Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har brutit ned 
de övergripande målen så att de på ett tydligt sätt fun-
gerar som styrsignaler till verksamheten 

Är styrdokument och fastställa mål-
sättningar förankrade, kända och ac-
cepterade bland medarbetare i verk-
samheterna? 

 

Delvis. Styrdokumenten är förankrade, accepterade 
och kända genom utskottens verksamhetsplan som skil-
jer sig mellan utskotten. Av fyra utskott har två utskott 
verksamhetsplaner som har en förankring från kom-
munstyrelsens verksamhetsplan. De två andra utskot-
ten saknar egna planer.  

Finns en tydlig rutin för uppföljning 
och utvärdering av målarbetet? 

 

Nej. Vi bedömer att kommunen saknar tydliga former 
för uppföljning av måluppfyllelsen av kommunfullmäkti-
ges mål. Uppföljningsarbetet saknar tydligare rutiner 
och strukturer för planeringsarbetet på sektornivå.  

Får verksamheterna tillräcklig åter-
koppling kring vilka resultat som upp-
nåtts?  

 

Delvis. Medarbetarna i sektorerna får varierande åter-
koppling från sina respektive sektorchefer. Avsaknaden 
av struktur för återkoppling gör att det i stor utsträck-
ning är upp till berörda chefer hur information om 
måluppfyllelsen når medarbetare på verksamheterna.   
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 Rekommendationer  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

 Tydliggöra innebörden av tillitsbaserad styrning och hur arbetet ska implementeras  

 Ta fram en tydlig och enhetlig mall för utskottens handlingsplaner 

 Upprätta former för ett aktivt eget deltagande i framarbetandet av verksamhets-

plan 

 Säkerställa former för ett aktivt deltagande av utskotten i framarbetande av hand-

lingsplaner 

 Säkerställa att mål och mått i verksamhetsplan är mät- och uppföljningsbara på års-

basis 

 Upprätta enhetliga former för verksamhetsuppföljning, utifrån de förutsättningar 

som ges i nyligen upphandlat systemstöd  

 Upprätta former för att involvera medarbetare i planering samt att återföra kun-

skap efter genomförd uppföljning 

 

Umeå den 25 mars 2022 

 

Petter Frizén, EY   Karla Escobar, EY 
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Bilaga 1: Källförteckning  

 
Granskade dokument:  

 Kommunens plan- och budget 2021–2023  

 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021  

 Verksamhetsberättelser 2021 (Tillväxtutskottet, Samhällsbyggnadsutskottet, Barn- 

och utbildningsutskottet)  

 Verksamhetsplaner 2021 (Barn-och utbildningsutskottet och Socialutskottet)  

 
Intervjuade funktioner:  

 Kommunchef  

 Tillväxtchef  

 Socialchef 

 Samhällsbyggnadschef 

 Barn-och Utbildningschef  


