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1. Inledning

Riksdagens beslut år 2004 om ändringen i kommunallagen från och med 1 novem-

ber 2004 med förtydligande av bestämmelserna om god ekonomisk hushållning

innebär att kommuner och landsting i budget ska ta fram särskilda mål (verksam-

hetsmål och finansiella mål) och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushåll-

ning.

Kommunfullmäktige har beslutat om en strategikarta i budget 2013. Utifrån en vis-

ion och värdegrund anger kommunfullmäktige strategiska mål i fyra olika perspek-

tiv. Dessa ska brytas ned till mål för respektive nämnd och därefter till verksam-

hets- och enhetsmål.

Revisionerna i Hultsfreds kommun har utifrån en bedömning av väsentlighet och

risk beslutat att granska nämndernas och kommunstyrelsens målstyrning. Gransk-

ningen har utförts av Caroline Liljebjörn och Pär Sturesson från PwC.

1.1. Revisionsfråga
Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

Är nämndernas och kommunstyrelsens målprocess ändamålsenlig och möjliggör

den en tillfredsställande styrning?

1.1.1. Kontrollmål/granskningsmål
Revisionsfrågan ska besvaras genom följande konrollmål:

 Utgår nämndernas och kommunstyrelsens målarbete från kommunfullmäk-

tiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning?

 Hur har dessa mål tillämpats i nämndernas och kommunstyrelsens styr- och

budgetprocess?

 Hur har arbetet med att konkretisera mål för ekonomi, produktion och kva-

litet inom verksamhetsområden skett?

 Finns en koppling mellan mål och resurser?

 Hur följs målen upp övergripande och inom respektive verksamhetsområde?

 Är analysen av mål, mätbarhet och måluppfyllelse tillfredsställande?

 Vilka effekter har målstyrning för en god ekonomisk hushållning?

1.2. Metod
Vi har tagit del av följande dokument: mål och budget 2013, mål och budget 2014,

delårsrapport 2013, årsredovisning 2013, styrmodell (KF § 68/2011), plan för barn-

och utbildningsnämndens uppföljning av verksamheten från 2014, exempel på mål
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och nyckeltal inom barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden, kvalitets-

dokumentation 2013 Albäcksskolan samt verksamhetsberättelser för socialnämn-

dens verksamheter.

Vi har genomfört följande intervjuer:

Kommunstyrelsen: ordförande, andre vice ordförande samt kommunchef

Barn- och utbildningsnämnden: ordförande, förvaltningschef och controller

Socialnämnden: ordförande, andre vice ordförande och förvaltningschef

Gemensam miljö- och byggnadsnämnd: nämndens presidium och förvaltningschef

Vi har genomfört telefonintervjuer med tre verksamhetschefer inom socialförvalt-

ningen samt en rektor och en förskolechef inom barn- och utbildningsförvaltningen.
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2. Iakttagelser

2.1. Styrmodell
Kommunfullmäktige har beslutat om en styrmodell för Hultsfreds kommun

(KF § 68/2011). I styrmodellen beskrivs styrande principer, strukturen för kom-

munfullmäktiges styrning och den årliga styrprocessen.

Kommunfullmäktiges styrning utgår från värdegrund, vision och strategiska mål.

De strategiska målen anges i fyra olika perspektiv: ekonomi, invånare och brukare,

verksamhet och medarbetare samt utveckling.

I Mål och budget för åren 2013 och 2014 beskrivs värdegrund, vision samt målfor-

muleringarna för de olika perspektiven enligt följande:

I Mål och budget 2014 finns övergripande finansiella mål som definierar en eko-

nomi i balans. Dessa uttrycks som årets resultat, summan långfristiga skulder och

soliditeten. Målnivåerna är anpassade till den beslutade budgeten för år 2014.

De övergripande målen ska brytas ner till mål för respektive nämnd och därefter till

verksamhets- och enhetsmål. Målen ska sammanställas i en strategikarta för varje

verksamhet. Till varje mål fastställs nyckeltal som används för att mäta graden av

måluppfyllelse.

Perspektivet ekonomi i balans knyter an till de övergripande finansiella målen och

formuleras som att verksamheten ska bedrivas inom budget. Perspektivet invånare

och brukare vänder sig externt och underlaget utgörs av enkäter till invånare och
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brukare. Perspektivet verksamhet och medarbetare baseras på medarbetarenkäten

som genomförs årsvis. Utvecklingsperspektivet är framåtsyftande.

Enligt styrmodellen ska uppföljning av målen i styrkorten ske minst en gång i halv-

året på alla nivåer. Samtidigt konstateras att det inte är möjligt för alla mål, men att

en tät uppföljning är eftersträvansvärt eftersom det leder till effektivare styrning.

Uppföljning ska ske i budgetuppföljningar, delårsrapport och årsredovisning.

2.2. Utgår nämndernas och kommunstyrelsens
målarbete från kommunfullmäktiges över-
gripande mål för god ekonomisk hushåll-
ning?

Inom kommunstyrelsen har varje enhet tagit fram en strategikarta enligt styrmo-

dellen som beslutats av kommunfullmäktige. Totalt finns 9 strategikartor för kom-

munstyrelsens verksamheter i Mål och budget 2013.

Inom barn- och utbildningsnämnden har fullmäktiges övergripande mål har brutits

ner till verksamhetsnivå och vidare till varje enhet. I mål och budget 2013 visas

styrkorten per verksamhetsnivå, det vill säga förskola, fritidshem, grundskola och

gymnasium.

Inom socialnämnden har kommunfullmäktiges övergripande mål brutits ner till

verksamheterna äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade och psykiatri samt

individ- och familjeomsorg.

I Mål och budget 2013 och även i budgetdokumentet för år 2014 har miljö-och

byggnadsnämnden en strategikarta för hela nämndens verksamhet. Den 1 april

2014 bildades en gemensam nämnd för miljö- och bygg i Hultsfreds kommun och

Vimmerby kommun.

2.2.1. Vår bedömning
Vi bedömer att nämndernas och kommunstyrelsens målarbete utgår från kommun-

fullmäktiges övergripande mål för god ekonomisk hushållning. Utav budgetdoku-

menten för både år 2013 och år 2014 framgår att det finns strategikartor för nämn-

derna och för enheter inom kommunstyrelsen. Strategikartorna är utformande en-

ligt styrmodellen.

Vi noterar att antalet mål minskat, i Mål och budget 2014 jämfört med år 2013,

främst inom perspektiven invånare och brukare samt inom perspektivet utveckling.

Enligt vår erfarenhet medför allt för många mål till att styreffekten minskar medan

färre mål bidrar till ökad styrning av verksamheten.
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2.3. Hur har dessa mål tillämpats i nämndernas
och kommunstyrelsens styr- och budgetpro-
cess?

Som ett led i budgetprocessen träffar budgetberedningen nämnderna för dialog

under maj månad. Vid budgetdialogen presenterar nämnderna förslaget till kom-

mande års budget tillsammans med mål och nyckeltal.

Inom barn- och utbildningsnämnden har kommunfullmäktiges övergripande mål

och lagkraven som finns på verksamheten vävts samman i den styrmodell som

fullmäktige har antagit. Styrmodell och mål blir på så sätt en del av det systematiska

kvalitetsarbete som skollagen (2010:800) kräver ska finnas i verksamheten.

Styrmodellen har förts ut i verksamheten genom rektorsteamet som samlar skolle-

dare och förankrar processen. Målen i strategikartan används i det utvecklingsar-

bete som bedrivs inom varje enhet och ingår i de kvalitetsredovisningar som sam-

manfattar varje verksamhetsår. Det faktum att nämnden och kommunledningen

efterfrågar resultat har bidragit till att legitimera modellen.

Inom socialnämnden utgår allt arbete från värdegrunden. Styrkartor, som arbetats

fram av förvaltningsledningen och nämnden, finns för respektive verksamhet, men

det återstår att föra ner mål och nyckeltal på enhetsnivå. Ute i verksamheten pre-

senteras brukarenkäter och medarbetarenkäten på personalmöten, men det sker

ännu inte inom ramen för styrmodellen.

Den gemensamma nämnden för miljö- och bygg har inte påbörjat arbetet med att

formulera mål för den gemensamma verksamheten. Det kommer att ske under hös-

ten.

2.3.1. Vår bedömning
Vi ser positivt på att budgetprocessen nu även inkluderar vad nämnderna ska pre-

stera för tillgängliga resurser.

Vi bedömer att målen tillämpas tydligast i barn- och utbildningsnämndens styr- och

budgetprocess. Vi bedömer att kommunstyrelsen och socialnämnden kan utveckla

sitt arbete med målstyrning ytterligare. Någon bedömning av den gemensamma

nämnden för miljö och bygg går inte att göra eftersom målarbetet inte har startat.

2.4. Hur har arbetet med att konkretisera mål
för ekonomi, produktion och kvalitet inom
verksamhetsområden skett?

För varje perspektiv finns ett övergripande mål. Nämnderna har fastställt underlig-

gande mål till varje perspektiv. Till dessa mål fastställs nyckeltal som används för

att mäta graden av måluppfyllelse. Varje mål mäts via ett eller flera nyckeltal. När

det finns flera nyckeltal viktas dessa genom att ange olika % -satser vilka summeras

till 100 %.
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2.4.1. Ekonomi
I enlighet med styrmodellen har målen i de olika perspektiven konkretiserats i

nyckeltal. Perspektivet ekonomi i balans definieras i samtliga verksamheter som att

verksamheten ska bedrivas inom budget.

2.4.2. Invånare och brukare
I perspektivet invånare och brukare definieras målet som ”god kommunal service i

en trygg och säker miljö”. Målen är inom flera verksamheter kopplade till brukar-

undersökningar och enkäter. Målnivån baseras på föregående års utfall.

Inom grundskolan mäts målet ”goda kunskapsresultat” med andelen elever som

nått målen i alla ämnen i årskurs 3, 6 och 9 samt med andelen elever i årskurs 9

som är behöriga till gymnasiet. Övriga mål inom perspektivet mäts genom svar på

enkäter till elever och föräldrar.

Inom äldreomsorgen används nyckeltal från en nationell brukarundersökning som

även ingår i SKL:s öppna jämförelser. För att kunna mäta motsvarande mål inom

omsorg om personer med funktionshinder har förvaltningen tagit fram en egen en-

kät som genomförs en gång om året. För första gången görs även en brukarunder-

sökning inom individ- och familjeomsorgen där brukare får möjlighet att svara på

om de känner värdighet och delaktighet i mötet med socialtjänsten.

2.4.3. Verksamhet och medarbetare
I perspektivet verksamhet och medarbetare definieras målet som ”attraktiv arbets-

givare”. För de underliggande målen är nyckeltalen hämtade från medarbetarenkä-

ten som genomförs årligen. För barn- och utbildningsnämndens verksamheter finns

målet ”god personalhälsa” som utgörs av sjukfrånvaro i % av arbetstiden.

2.4.4. Utveckling
I perspektivet utveckling definieras målet som ”lite bättre varje dag”. De underlig-

gande målen varierar mellan verksamheterna.

2.4.5. Vår bedömning
Vi bedömer att samtliga nämnder och kommunstyrelsen arbetat med att konkreti-

sera målen genom att ange nyckeltal och målnivåer för dessa. Även inom detta om-

råde bedömer vi att utvecklingen har kommit längst inom barn- och utbildnings-

nämnden.

2.5. Finns en koppling mellan mål och resurser?
Inom barn- och utbildningsnämnden finns det en viss koppling mellan mål och re-

surser genom den behovsinventering och efterföljande resursfördelning som görs

två gånger per år. Vid resursfördelningen anpassas fördelningen av tjänster till de

enheter där behovet bedöms vara som störst.

Samtliga intervjuade anser att det finns tillräckligt med resurser för att målen ska

kunna uppfyllas. Det beror bland annat på att målnivåerna sätts i samband med att

budgeten fastställs. Flera av cheferna påpekar även att vissa av målen inte kräver

ekonomiska resurser.
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2.5.1. Vår bedömning
Vi bedömer att den tydligaste kopplingen mellan mål och resurser finns inom barn-

och utbildningsnämnden. Detta grundar vi på den behovsinventering och efterföl-

jande resursfördelning som görs. Vidare bedömer vi att det är bra att målnivåerna

sätt i relation till tillgängliga resurser. Detta innebär att målen får en mer styrande

effekt.

2.6. Hur följs målen upp övergripande och inom
respektive verksamhetsområde?

Den övergripande uppföljningen av målen görs i årsredovisningen genom att stra-

tegikartorna fylls med visare och pilar som anger utvecklingstrender. I årsredovis-

ning 2013 anges inte strategikartor för samtliga nämnder. För barn- och utbild-

ningsnämnden och socialnämnden finns kommentarer som underlättar förståelsen

av den grafiska informationen.

Barn- och utbildningsnämnden har en plan för uppföljning av verksamheten där

resultat och statistik, som ligger till grund för verksamhetsmålens nyckeltal, finns

med. Varje år sammanställs utvärderingen i en kvalitetsdokumentation per enhet.

Kvalitetsdokumentationen utgår från strategikartan och det görs en beskrivning av

utfallet samt en redovisning av prioriterade mål.

2.6.1. Vår bedömning
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden har kommit längst i sin uppföljning

av målen. Detta grundar vi på att de arbetar med sin kvalitetsdokumentation där de

utgår från sina mål och nyckeltal.

Vidare anser vi att kommunstyrelsen som ansvarig för upprättandet av årsredovis-

ningen skulle kunna aggregera ihop de olika nämndernas resultat på lämpliga ni-

våer, till exempel i förhållande till budgetanslaget per verksamhet. Nämnderna

skulle kunna arbeta med resultat på en lägre nivå, exempelvis enhetsnivå.

I samband med uppföljningen så bör även förklaringar finnas med om orsaker till

varför resultatet ser ut som det gör och hur eventuella brister ska åtgärdas.

2.7. Vilka effekter har målstyrning för en god
ekonomisk hushållning gett för kommunen?

Införandet av styrmodellen har medfört att det blivit en bra dialog mellan politik

och förvaltning. Vidare är det viktigt att politiken tar en aktiv del i framtagandet av

mål och att dessa följs upp regelbundet, enligt de intervjuade. Det har i nämndsar-

betet blivit ett tydligare fokus på verksamheten, tidigare har det varit fokus på eko-

nomin.

2.7.1. Vår bedömning
Vi bedömer att hela kommunen har fått en samlad målstyrning som innebär att

både ekonomi och verksamhet hanteras inom en och samma styrmodell. Både sty-

relsen och nämnderna har en gemensam begreppsapparat och använder samma
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mallar vilket skapar enhetlighet. Som nämnts ovan har nämnderna kommit olika

långt i sitt arbete att målen blir styrande för verksamheten.
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3. Revisionell bedömning

Vi bedömer att nämnderna och styrelsen har en ändamålsenlig målprocess och att

den möjliggör en tillfredsställande styrning. Detta grundar vi på att kommunfull-

mäktige har fattat beslut om en styrmodell som styrelsen och nämnderna ska an-

vända sig av i sin styrning av verksamheten. Styrningen utgår från samma struktur

för styrelsen och nämnderna och samtliga har en gemensam referensram och be-

greppsapprat vilket är en styrka.

Vi noterar att styrelsen och nämnderna har kommit olika långt i sitt arbete. Barn-

och utbildningsnämnden har implementerat modellen ner på enhetsnivå, vi kan se

en röd tråd i de dokument som vi tagit del av. Socialnämnden använder modellen

mer på en övergripande nivå. Kommunstyrelsen har strategikartor för sina olika

verksamheter. Den gemensamma nämnden för miljö och bygg har ännu inte aktivt

börjat arbeta med styrmodellen.

2014-06-10

Pär Sturesson Caroline Liljebjörn

Projektledare Uppdragsledare




