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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Enligt kommunallagen 11 kap 6 § ska: 

…Budgeten ska även innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det 

anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Kommunfullmäktige har i september år 2018 besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

samt riktlinjer för målstyrning. 

I kommunen har en vision antagits och till denna har fyra fokusområden kopplats med resultat 

mått: 

• Hållbar tillväxt 

• Människors vardag 

• Barns och ungas behov 

• Trygg välfärd 

Kommunens revisorer har utifrån en riskbedömning beslutat att genomföra en granskning av hur 

målen för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv styr verksamhetens inriktning 

och kvalitét. 

1.2. Revisionsfråga 

Bedriver kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig verksamhet och som ligger i linje 

med målen för verksamheten enligt god ekonomisk hushållning? 

1.3. Revisionskriterier 

• Budget för år 2019 

• Styrelsen och nämndernas verksamhetsmål 

1.4. Kontrollmål 

Granskningen omfattar följande kontrollmål: 

• Finns det ändamålsenliga styrdokument och instruktioner för att målen för god ekonomisk 

hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska tillämpas? 

• Finns tydliga roller och ansvar för beredning av målen på kommunstyrelse-/nämndsnivå? 

• Har målen den önskvärda styreffekten på verksamhetens planering? 

• Har kommunstyrelsen rutiner för att säkerställa tillräcklig uppsikt över målen för god ekonomisk 

hushållning ur ett verksamhetsperspektiv?  

• Har tillräckliga rutiner upprättats för uppföljning och utvärdering av målen för god ekonomisk 

hushållning ur ett verksamhetsperspektiv? 



 

3 
 

1.5. Avgränsning 

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, nämnden för arbete och 

lärande, omsorgsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, utbildningsnämnden samt nämnden för 

myndighetsutövning. 

1.6. Metod 

Följande dokument har gåtts igenom: 

• Berörda nämnders protokoll från år 2019 

• Berörda nämnders verksamhetsplaner för år 2019 

• Berörda nämnders delårsrapporter för år 2019 

• Kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2020 

• Alvesta kommuns budget år 2019 

• Alvesta kommuns budget år 2020 

• Alvesta kommuns delårsrapport år 2019 

• Riktlinjer för budget och redovisning 

• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

• Riktlinjer för målstyrning 

Intervjuer har skett med: 

• kommunstyrelsens presidium 

• kommunchefen 

• ordförande i kultur- och fritidsnämnden 

• förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen 

• bibliotekschef (tidigare t.f förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen) 

• ordförande i omsorgsnämnden 

• förvaltningschef för omsorgsförvaltningen 

• ordförande i samhällsbyggnadsnämnden 

• förvaltningschef för förvaltningen för samhällsbyggnad 

• ordförande i nämnden för myndighetsutövning 

• enhetschef för miljö- och bygg 

• ordförande i nämnden för arbete och lärande 

• förvaltningschef för förvaltningen för arbete och lärande 

• ordförande i utbildningsnämnden 

• förvaltningschef för utbildningsnämnden 

Kommunchefen och förvaltningscheferna har getts möjlighet att sakgranska rapporten. Kommun-

chef, förvaltningscheferna för utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 

svarat. 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

2.1. Styrdokument och instruktioner 

Kontrollmål 1: Finns det ändamålsenliga styrdokument och instruktioner för att målen för god eko-

nomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska tillämpas? 

2.1.1. Iakttagelser 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning är antagna av kommunfullmäktige 2018-09-25 § 96 och 

innehåller kommunens gemensamma bild av vad som ska innefattas i begreppet god ekonomisk 

hushållning. Av riktlinjerna framgår att god ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens 

finansiella som verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamåls-

enligt och effektivt samt att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade 

normer. Begreppet god ekonomisk hushållning har enligt riktlinjerna både ett finansiellt perspektiv 

och ett verksamhetsperspektiv. 

Verksamhetsperspektivet tar enligt riktlinjerna sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verk-

samhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. En förutsättning för en god ekonomisk 

hushållning är enligt riktlinjerna att det finns ett tydligt samband mellan resursåtgång, prestationer, 

resultat och effektivitet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad plane-

ring med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål. Det krävs även rättvi-

sande och tillförlitlig redovisning och uppföljning som ger information om avvikelser gentemot må-

len. För att bedöma huruvida Alvesta kommun uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning 

måste resurserna ställas mot de av kommunfullmäktige samtliga beslutade verksamhetsmålen. 

Alvesta kommuns verksamhetsmässiga mål ska enligt riktlinjerna utgå från kommunens vision och 

värdegrund. God ekonomisk hushållning förutsätter att verksamheten ryms inom de ekonomiska 

ramarna. Flera verksamheter regleras även av lagar, förordningar och nationella mål. Mot bak-

grund av det kan verksamheterna bli mer eller mindre omfattande än planerat. Om det finns en risk 

att ramarna inte håller måste resurser omfördelas, vilket enligt riktlinjerna kan motivera revideringar 

av målen. 

Riktlinjer för målstyrning 

Riktlinjer för målstyrning är antagna av kommunfullmäktige 2018-09-25 § 97 och beskriver kom-

munens principer för målstyrning. Riktlinjerna anger att kommunfullmäktige fastställer kommunens 

vision. Till visionen formuleras fokusområden med därtill kopplade mål och mått (resultatindikato-

rer). Kommunfullmäktiges mål ska ha ett medborgarperspektiv och förtydliga fokusområdena med 

mål som tar sikte på påverkan och effekter hos medborgare, det vill säga det som gör skillnad för 

kommuninvånaren. Utifrån kommunfullmäktiges budget ska nämnder upprätta verksamhetsplaner 

med internbudgetar där fullmäktiges mål bryts ned i nämndsmål. 

Riktlinjerna beskriver även att om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål 

ska nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. Avvikelser, både vad gäl-

ler mål och ekonomiska resurser, ska i första hand klaras inom tilldelad budgetram. Om en nämnd 

upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske, ska nämnden omedelbart besluta om 

åtgärder. 

Mål kan enligt riktlinjerna behöva förändras. Om det gäller mål som har beslutats av fullmäktige 

som direkt kan överföras som ett nämndsmål, verksamhetsplan eller annat styrdokument måste en 

revidering av målet föras till fullmäktige för beslut. 
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Samtliga av de intervjuade anger att ovan nämnda riktlinjer är kända i organisationen.  

Alvesta kommuns mål och budget 2019 med plan 2020–2021 

Kommunfullmäktige beslutar 2018-11-27 § 137 att fastställa mål för verksamheten med tillhörande 

resultatmått/indikatorer och finansiella mål som framgår i politiska ledningen förslag till Mål och 

budget 2019 med plan 2020–2021. Målen utgår, enligt beslutet, från kommunfullmäktiges ovan 

nämnda riktlinjer.  

Budgeten lyfter fram fyra fokusområden med därtill kopplade resultatmål och mått som utgår från 

kommunens vision 2027:1 

1. Hållbar tillväxt 

”Avser både ekonomisk tillväxt och minskad klimatpåverkan för att klara utmaningar idag och i 

morgon. Mångsidigt och livskraftigt näringsliv i hela kommunen. Invånarnas bakgrund och kompe-

tens ska tillvaratas.” Till fokusområdet finns två mål med tillhörande resultatmått/indikatorer. Av 

totalt nio resultatmått/indikatorer för fokusområdet är kommunstyrelsen ansvarig för uppföljning av 

sju av dessa, nämnden för individ och familjeomsorg (numera nämnden för arbete och lärande) för 

ett och utbildningsnämnden för ett. 

2. Människors vardag 

”En kommun där man kan bo och verka med stolthet. Attraktivt boende i olika miljöer med goda 

kommunikationer och möjligheter att på ett enkelt sätt ta sig ut i världen. Plats för alla typer av 

möten mellan människor.” Till fokusområdet finns två mål med tillhörande resultatmått/indikatorer. 

Av totalt tre resultatmått/indikatorer för fokusområdet är nämnden för samhällsplanering (numera 

samhällsbyggnadsnämnden) ansvarig för uppföljning av två av dessa och kultur- och fritidsnämn-

den för ett. 

3. Barns- och ungas behov 

”Alla barn och unga ska ges förutsättningar för en bra barndom och en trygg och utvecklande skol-

gång. Tidiga och samordnande insatser från olika samhällsaktörer arbetar förebyggande med att 

förhindra fysisk, psykisk och social ohälsa”. Till fokusområdet finns ett mål med tillhörande resul-

tatmått/indikatorer. Utbildningsnämnden är ansvarig för samtliga fem resultatmått/indikatorer.  

4. Trygg välfärd 

”Skapa förutsättningar för god livskvalitet för alla. En kommun där människor vill växa upp, arbeta 

och bli gamla. Trygg välfärd för upplevd trygghet.” Till fokusområdet finns två mål med tillhörande 

resultatmått/indikatorer. Av totalt fem resultatmått/indikatorer för fokusområdet kommunstyrelsen 

ansvarig för uppföljning av två av dessa och omsorgsnämnden för tre. 

För resultatmåtten/indikatorerna framgår vilken nämnd som är ansvarig för uppföljning, vad mål-

värdet är och vad tidigare utfall varit.  

Av intervjuer framgår att fokusområdena upplevs som tydliga och pekar ut riktningen för kommu-

nens viljeriktning. Det framkommer även att för år 2020 har det skett ett arbete med målstyrningen 

mot fullmäktiges budget, vilket vi återkommer till i avsnitt 2.3.  

Nämndernas verksamhetsplaner 

Nämndernas internbudgetar är uppdelade på likartat vis. För respektive fokusområde beskrivs 

fullmäktiges resultat mål, den berörda nämndens mål kopplat till kommunfullmäktiges resultatmål, 

när uppföljning ska göras samt kommentarer till valet av mål och resultatindikator. För strukturen i 

verksamhetsplanerna, se bilaga 1.  

                                                      
1 Alvesta kommun, södra Sveriges mittpunkt: 

- Integrerar lokalt boende med globala möjligheter 
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Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan ett eget avsnitt för fullmäktiges mål och därefter ett 

avsnitt för de egna nämndsmålen. Övriga nämnder har fokusområdena i ett avsnitt där de lägger in 

såväl fullmäktiges mål som sina egna nämndsmål.  

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan som antogs 2018-12-04 § 168, beskrivit de resul-

tatmått och indikatorer som anges i kommunfullmäktiges budget och som är riktade till kommunsty-

relsen. Utöver dessa har kommunstyrelsen också tagit fram egna nämndsmål kopplade till fokus-

områdena och fullmäktiges resultatmål inom områdena Hållbar tillväxt, Människors vardag, och 

Trygg välfärd. Målen baseras på kommunfullmäktiges resultatmål. Det anges mätbara resultatindi-

katorer, förutom för det egna nämndsmålet: Kommunstyrelsen arbetar för en kommunövergripande 

helhetssyn och samordning, kostnadseffektiv verksamhet och tar tillvara digitaliseringens möjlig-

hetet. Resultatindikatorn är att målet ska bli ”uppfyllt”. 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden har i sin verksamhetsplan som antogs 2018-11-27 § 53, beskrivit de resul-

tatmått och indikatorer som anges i kommunfullmäktiges budget och som är riktade till nämnden. 

Utöver dessa har nämnden också tagit fram egna nämndsmål kopplade till fokusområdena och 

fullmäktiges resultatmål inom de tre övriga fokusområdena. Det anges mätbara resultatindikatorer, 

men det framgår inte tydligt till vilket nämndsmål respektive resultatindikator tillhör. Som exempel 

kan nämnas att för fokusområdet Människors vardag anges de två resultatmålen fullmäktige fast-

ställt inom området. Till det har nämnden fastställt två egna nämndsmål och fyra resultatindikatorer 

för vilka det inte framgår vilket av målen dessa tillhör.  

Nämnden för arbete och lärande 

Nämnden förnyades under år 2019 och fick ett utökat uppdrag genom att även ha ansvar för Allbo 

lärcenter. Mot bakgrund av det är kommunens budget riktad till nämnden för individ och familje-

omsorg. Nämnden för arbete och lärande antog en ny verksamhetsplan i maj månad år 2019 och i 

denna beskrivs den indikator som var riktad till nämnden för individ och familjeomsorg i kommun-

fullmäktiges budget.  Utöver denna har nämnden också tagit fram egna nämndsmål kopplade till 

fokusområdena och fullmäktiges resultatmål inom de tre övriga fokusområdena. Nämnden har 

också kopplat till fullmäktiges resultatindikatorer också tagit fram nämndspecifika sådana. 

Utifrån verksamhetsplanen har förvaltningen tagit fram planeringar inom olika områden som byg-

ger på fokusområdena. Som exempel kan nämnas att det finns en planering för området barn och 

familj som kopplas till fokusområdet Barn och ungas behov. I planeringen beskrivs benämning/vad 

som ska göras, vilken verksamhet som ansvarar, aktivitet/hur det ska göras, vem som gör det, när 

det gör, när det ska följas upp samt hur det ska mätas.  

Kultur- och fritidsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden har i sin verksamhetsplan som antogs 2018-10-29 § 71, beskrivit det 

resultatmått/indikator som anges i kommunfullmäktiges budget och som är riktat till nämnden. Utö-

ver dessa har nämnden också tagit fram egna nämndsmål kopplade till fokusområdet Människors 

vardag med tillhörande fullmäktigemål. De tre övriga fokusområdena nämns inte i verksamhetspla-

nen. Det anges mätbara resultatmått/indikatorer, men enbart ett av totalt elva resul-

tatmått/indikatorer är mätbart på årsbasis, de övriga kan enbart mätas vartannat år.  

Nämndsmålen bryts ner i aktiviteter på förvaltningen som sedan resulterar i handlingsplaner.  

Omsorgsnämnden 

Omsorgsnämnden har i sin verksamhetsplan som antogs 2018-11-15 § 93, beskrivit de resul-

tatmått/indikatorer som anges i kommunfullmäktiges budget och som är riktade till nämnden. 

Nämnden har enbart tagit fram nämndsmål tillhörande de resultatmått/indikatorer som fullmäktige 

tilldelat nämnden under fokusområdet Trygg välfärd. De tre övriga fokusområdena nämns inte i 

verksamhetsplanen. Det anges mätbara resultatmått/indikatorer.  



 

7 
 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Nämnden har i sin verksamhetsplan som antogs 2018-11-13 § 164, beskrivit de resul-

tatmått/indikatorer som anges i kommunfullmäktiges budget och som är riktade till nämnden. 

Nämnde har enbart tagit fram nämndsmål tillhörande de resultatmått/indikatorer som fullmäktige 

tilldelat nämnden under fokusområdet Människors vardag. De tre övriga fokusområdena nämns 

inte i verksamhetsplanen. Det anges mätbara resultatmått/indikatorer.  

Nämnden för myndighetsutövning 

Kommunfullmäktige har inte tilldelat nämnden för myndighetsutövning några mål eller resul-

tatmått/indikatorer. Nämnden har ändå antagit nämndsmål som bygger på det prioriterade området 

Hållbar tillväxt där nämnden antagit egna resultatmått/indikatorer. 

Av intervjuerna framgår att det för år 2019 inte funnits någon tydlighet från kommunfullmäktige i 

huruvida nämnderna skulle ta fram egna verksamhetsmål utifrån samtliga fokusområden eller om 

nämnderna kunde välja att fokusera på de fokusområden där de hade blivit tilldelade mål. Inför 

budgetarbete år 2020 upplevs en ökad tydlighet genom att kommunfullmäktige tilldelat särskilda 

uppdrag till de olika nämnderna inom ramen för de fyra fokusområdena. Nämnderna uppmanas i 

detta att enbart ta fram mål inom det fokusområde som nämnden fått tilldelade uppdrag. 

2.1.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns ändamålsenliga styrdokument och instruktioner för att målen för 

god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska tillämpas.  

Bedömningen grundar vi på att det finns styrdokument i form av riktlinjerna för god ekonomisk 

hushållning och målstyrning. Det finns i kommunfullmäktiges budget mål och indikatorer som åter-

kommer i nämndernas verksamhetsplaner som också följer de riktlinjer som finns. Vi ser däremot 

att det saknas instruktioner för hur dokumenten ska tillämpas vilket också resulterar i att nämnder-

nas verksamhetsplaner har olika strukturer gällande hur fokusområdena tillämpas. Vi ser positivt 

på att det påbörjats ett utvecklingsarbete gällande att tydliggöra målstyrningen och vilka nämnder 

som berörs av vilka fokusområden. 

2.2. Roller och ansvar 

Kontrollmål 2: Finns tydliga roller och ansvar för beredning av målen på kommunstyrelse-

/nämndsnivå? 

2.2.1. Iakttagelser 

Kommunens vision är helt politisk framtagen. Enligt intervjuerna är kommunfullmäktiges budget, 

som utgår från visionen, en produkt framtagen av politiken med hjälp av tjänstepersonerna i kom-

munen. Hur sedan de respektive verksamheterna arbetar fram verksamhetsplanerna med intern-

budget skiljer sig åt mellan nämnderna.  

För kommunstyrelsens del bereds målen genom att kommunstyrelsen får ta del av ett utkast med 

bakgrundsfakta och förslag på mål och indikatorer. Därefter får kommunstyrelsen möjlighet att yttra 

sig och tycka till som det som är angivet för att på så vis få in politiska dimensioner i målen. I inter-

vjuerna framhålls att kommunstyrelsen har varit delaktig i målsättningen och att de slutliga målen 

är framarbetade genom att kommunstyrelsen arbetade fram dessa tillsammans med tjänsteperso-

ner.  

Inom utbildningsnämnden bereds ärenden genom att tjänstemannaorganisationen utifrån kom-

munfullmäktiges mål skriver fram nämndsmål och resultatindikatorer och presenterar dessa för 

nämnden. Nämnden är till viss del delaktiga i arbetet med framtagandet av mål genom att de har 

ett bra samarbete i kombination med en god dialog med verksamheten. Detta bridrar till att verk-

samheten vet vilka mål som nämnden är intresserad av. 
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Nämnden för arbete och lärande bereder målen genom att verksamhetsmålen diskuteras på 

höstens första möte för nämndens arbetsutskott där förvaltningschefen och kvalitetssamordnaren 

medverkar. Presidiet tar med sig utfallet av diskussionen till sina respektive partigrupper och däref-

ter sker en workshop för nämnden där målförslag kommer fram. Tjänstemannaorganisationen tar 

därefter fram ett förslag på målstruktur som presenteras för nämnden. Därefter antas internbudget 

och verksamhetsplan för nämnden. 

Gällande kultur- och fritidsnämnden utgår tjänstemannaorganisationen från kommunfullmäktiges 

fokusområden som varje enhet bryter ner till sina verksamheten. Målen förs därefter upp till dis-

kussion i nämnden. 

Omsorgsnämnden bereder målen genom att förvaltningens ledning tar fram en bruttolista på 

indikatorer som de anser skulle kunna vara med i verksamhetsplanen och internbudgeten. Därefter 

beslutar nämnden vilka av indikatorerna som ska mätas. Av intervjuerna framgår att det är viktigt 

att verksamhetsplanen är en politisk produkt där nämnden får vara delaktiga i framtagandet.  

För samhällsbyggnadsnämndens del sker beredning av målen genom att det tas fram en tjäns-

teskrivelse i verksamheten gällande målen som tas upp för diskussion i beredningar och arbetsut-

skott. Därefter sker en dialog i nämnden innan verksamhetsplanen antas.   

Nämnden för myndighetsutövning behöver varje år inom sin tillsynsverksamhet ta fram en be-

hovsutredning över vilken tillsyn som ska genomföras. Denna behovsutredning ligger till grund för 

de mål som sätts i verksamhetsplanen. Utifrån behovsutredningen presenteras förslag på verk-

samhetsmål som presenteras för nämnden som därefter beslutar om målen. 

2.2.2. Bedömning 

Vi bedömer att det delvis finns tydliga roller och ansvar för beredning av målen på kommunsty-

relse- och nämndsnivå.  

Bedömningen grundar vi på att det inte finns något styrdokument som reglerar hur roll- och an-

svarsfördelningen ska se ut, vilket också gör att kommunstyrelsen såväl som nämnderna har sina 

egna sätt att bereda målen. För de flesta av nämnderna ser vi att målen bereds i tjänstemannaor-

ganisationen och kommer upp som ett färdigt förslag till nämnderna för beslut, där nämnderna 

beslutar i enlighet med tjänstemannaorganisationens förslag. Det är enbart kommunstyrelsen och 

nämnden för arbete och lärande som de förtroendevalda har direkt inverkan på målen. Även om 

omsorgsnämnden får besluta om indikatorerna så har de inte möjlighet att tycka till om målen. I 

flera av nämnderna sker det dialog kring verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning, men 

det är inte tydligt vilken direkt inverkan nämnderna har på de slutliga målen. Enligt vår mening bör 

verksamhetsplanerna som tillhör nämnderna vara en politisk produkt där nämnderna får sätta den 

politiska viljeinriktningen för nämndens verksamhet för året. Det är även viktigt att tjänstemannaor-

ganisationen är delaktig då det är tjänstepersonerna som har direkt inblick i verksamheten.  

2.3. Styreffekt 

Kontrollmål 3: Har målen den önskvärda styreffekten på verksamhetens planering? 

2.3.1. Iakttagelser 

Av intervjuerna framgår en samstämmig bild om att målen har en styreffekt på verksamheterna, 

men att det finns ett behov av vidareutveckling. Flera anger att det med nuvarande hantering kan 

vara svårt att följa målkedjan från kommunfullmäktige ner till nämndsnivå. Det framkommer samti-

digt att styreffekten har förbättrats de senaste åren genom att målen har blivit färre och därför är 

lättare för nämnderna att bryta ner till sina egna verksamheter. Detta påvisas även genom att 

bland annat nämnden för arbete och lärande samt kultur- och fritidsnämnden bryter ner verksam-

hetsplanerna till konkreta handlingsplaner som styr arbetet i den dagliga verksamheten. 
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Målstyrningen uppges under intervjuerna vara ett medel för att utveckla verksamheterna om målen 

används på rätt sätt. En bra målstyrning medför att verksamheterna uppnår en bättre kvalitet och 

har något att jämföra sig mot. 

En hindrande faktor för att målen ska få en önskvärd styreffekt uppges under intervjuerna vara 

avsaknaden av ett beslutsstödsystem som kan bidra till att det blir enklare att följa målen i verk-

samheterna. Ett beslutsstödsystem ska inom den närmsta tiden upphandlas.  

För att målen ska få en än bättre styreffekt för verksamheterna pågår ett arbete i kommunen med 

att ta fram en ny styrmodell som pågår vid granskningstillfället. Den nya styrmodellen har till viss 

del införlivats i budgeten för år 2020 genom att det gjorts förändringar i målstrukturen. Av material 

som vi fått ta del av framgår att mål och budget år 2020-2022 är en budget som fokuserar främst 

på de utmaningar som kvarstår framöver, men också på att vara tydligare och konkretare med 

särskilda uppdrag. Budgeten utgår från visionen och lyfter fram tre ledningsprocesser: 

1. Ekonomin som är grunden för all utveckling, detta återfinns i avsnittet Finanspolitisk riktning 

2. Kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare som definieras i avsnittet Personalpolitisk 

riktning 

3. Agenda 2030 dimensioner ekologiskt, social och ekonomiskt finns i avsnittet Hållbarhetspoli-

tisk riktning. 

Kommunfullmäktiges budget 2020-2022 ger grundförutsättningarna för verksamheten och styr de 

prioriteringar politiskt förtroendevalda i kommunen önskar göra under en fyraårsperiod. Kommun-

fullmäktiges budget ligger till grund för nämndernas verksamhetsplaner. Det framgår även att ett 

tydligt uppföljningssystem för att kunna göra bra analyser av måluppfyllelsen är nödvändiga för ett 

systematiskt kvalitetsarbete med fokus på utveckling av verksamhetens kvalitet. Budgeten framhål-

ler även att en tydlig politisk styrmodell som reglerar mål och uppföljning öppnar för ett tillitsbaserat 

förhållningssätt där större frihet ges till professionen att arbeta med utveckling av verksamheten 

och en större kvalitet för invånarna. 

Budget 2020 fokuserar på att tydliggöra finansiellt och verksamhetsmässigt perspektiv med tyngd-

punkt på effektivitet i alla kommunens göranden. Ett ständigt förbättringsarbete ska genomsyra all 

verksamhet. De tre ledningsprocesserna som rör finanspolitik, personalpolitik och håll-

barhetspolitik, lägger stor vikt vid att interna administrativa processer förtydligas, förenklas och 

förbilligas. Dessa ledningsprocesser ger stöd till de fyra verksamhetsprocesserna (tidigare fokus-

områden). Särskilda uppdrag som ska bidra till måluppfyllelse beslutas i budgeten. 

Nyckeltal kopplade till varje process mäts för att utvärdera om processerna bidrar till att nå de sju 

kommunfullmäktigemålen. Om minst hälften av nyckeltalen som är kopplade till respektive mål har 

en positiv utveckling, eller är i nivå med jämförbara kommuner, bedöms målet som uppfyllt. Upp-

följning av nyckeltal görs i årsredovisningen. Där nyckeltal är tillgängliga redovisas sådana i del-

årsbokslutet. Uppföljning av Särskilda uppdrag sker genom bedömning uppfyllt, pågående, på-

börjat, icke-påbörjat i årsredovisningen till kommunfullmäktige. Rapportering sker under verksam-

hetsåret till lämpligt organ eller inom förvaltningarna. Särskilda uppdrag ligger utanför bedömning-

en om kommunfullmäktigemålen uppnåtts. 

Vi har i granskningen också tagit del av kommunstyrelsens verksamhetsplan för år 2020 som be-

skriver målen inom respektive ledningsprocess och verksamhetsprocess och hur kommunstyrelsen 

ska arbeta för att nå dessa mål. 
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2.3.2. Bedömning 

Vi bedömer att målen delvis har den önskvärda styreffekten på verksamhetens planering.  

Bedömningen grundar vi på att det av de intervjuade upplevs som att målen har en styreffekt på 

verksamheterna, men att det finns ett behov av vidareutveckling. Liksom de intervjuade anser vi att 

det med nuvarande hantering kan vara svårt att följa målkedjan från kommunfullmäktige ner till 

nämndsnivå. Vi ser det som positivt att det pågår ett arbete med att införa ett beslutsstödsystem. 

Enligt vår mening hade ett beslutsstödsystem förenklat styrkedjan och därmed hade också styref-

fekten på verksamhetens planering kunna bli ännu mer påtaglig.  

I förhållande till det utvecklingsarbete som skett i budgetarbetet inför år 2020 bedömer vi att det 

finns förutsättningar att styreffekten på verksamhetens planering förbättras och förtydligas.  

2.4. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kontrollmål 4: Har kommunstyrelsen rutiner för att säkerställa tillräcklig uppsikt över målen för god 

ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv?  

2.4.1. Iakttagelser 

Av kommunens riktlinjer för budget och redovisning, antagna av kommunfullmäktige 2018-09-25 § 

98, framgår att nämnderna ska upprätta månadsrapporter (se avsnitt 2.5 för djupare beskrivning) 

och annan uppföljning som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna uppfylla sin uppsiktsplikt. Vi 

kan av kommunstyrelsen protokoll spåra att månadsrapporter delges kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen ska enligt riktlinjerna årligen fastställa anvisningar för den rapportering och upp-

följning som åligger nämnderna. Anvisningarna framgår av kommunfullmäktiges budget som anger 

att uppföljning sker vid delårsrapport och årsredovisning. I övrigt finns inte några rutiner som är till 

för kommunstyrelsen att säkerställa tillräcklig uppsikt över målen för god ekonomisk hushållning ur 

ett verksamhetsperspektiv. 

Av intervjuer framgår att kommunstyrelsen löpande följer ekonomin men att det inte sker löpande 

uppföljning gällande verksamhetsmålen. Detta anges bero på att ekonomin sätter grunden för 

verksamheten och om det brister ekonomiskt är det också svårt för verksamheterna att uppnå de 

verksamhetsmässiga målen. Det framkommer att kommunstyrelsen har en bra kännedom om 

verksamhetsmålen i det dagliga arbetet genom dialog med tjänstepersoner och andra förtroende-

valda. Nämndernas ordföranden är också ledamöter i kommunstyrelsen vilken bidrar till att kom-

munstyrelsen även informellt kan ha uppsikt gällande verksamhetsmålen. 

Kommunstyrelsens protokoll för år 2019 innehåller inte någon punkt gällande kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt och innehåller inte heller några särskilda regelbundna uppföljningar av de verksam-

hetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning.  

2.4.2. Bedömning 

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har rutiner för att säkerställa tillräcklig uppsikt över målen 

för god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. 

Bedömningen grundar sig på att det inte finns några skriftliga rutiner för kommunstyrelsen att inom 

ramen för sin uppsiktsplikt följa de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning 

utöver vid delårsrapport och årsredovisning. Vi ser att kommunstyrelsen löpande följer upp nämn-

dernas ekonomi, men att uppföljning av de verksamhetsmässiga målen inte är föremål för uppfölj-

ning mer än vid delårsrapport och årsredovisning.  
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2.5. Uppföljning och utvärdering 

Kontrollmål 5: Har tillräckliga rutiner upprättats för uppföljning och utvärdering av målen för god 

ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv? 

2.5.1. Iakttagelser 

Av riktlinjerna för målstyrning framgår att nämnderna under året ska upprätta månadsrapporter, 

delårsrapport per sista augusti och vid årets slut en årsrapport. Kommunstyrelsen ska enligt riktlin-

jerna sammanställa rapporterna från nämnderna samt, vid årets slut, göra en årsredovisning för 

den samlade uppföljningen för hela Alvesta kommun.  Måluppfyllelsen följs upp mer fördjupat i 

delårsrapport per augusti och i årsredovisningen per den 31 december. Varje nämnd och styrelse 

ska enligt riktlinjerna ha sin egen uppföljningsprocess som ansluter till det kommunövergripande. 

Nämndernas uppföljningsprocesser är inte dokumenterade men av intervjuerna framgår att dessa i 

huvudsak följer riktlinjerna, alltså att rapportering görs i samband med delårsrapport och årsredo-

visning. Det finns inga övriga dokumenterade rutiner för uppföljning och utvärdering.  

Utbildningsnämnden framhåller att uppföljning av målen också görs i samband med att nämnden 

får ta del av verksamhetens arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Efter genomgång av 

utbildningsnämndens protokoll ser vi att nämnden löpande får information (utöver vid delårsrap-

port, årsredovisning och systematiskt kvalitetsarbete) som knyter an till målen, såsom elevsam-

manställning och betyg.  För övriga nämnder är uppföljning och utvärdering främst tydlig i samband 

med att delårsrapport och årsredovisning beslutas. 

Nämndernas månadsrapporter innehåller enbart ekonomisk redovisning och innehåller inte någon 

sammanställning av de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning. De verksam-

hetsmässiga målen följs upp i samband med delårsrapport och årsredovisning, vilket gäller både i 

kommunstyrelsen men också i nämnderna.  

Vid delårsrapporten per augusti månad görs en bedömning och avstämning av kommunens resul-

tat och måluppfyllelse inom respektive fokusområde och därtill kopplade resultatmål. De av full-

mäktige beslutade måtten uppges vara viktiga indikatorer eller tecken på resultat. Prognosen för år 

2019 av bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut är att verksamhetsmålen bedöms delvis upp-

fyllas. Fokusområdet Människors vardag prognostiseras att nås, områdena Trygg välfärd och Håll-

bar tillväxt prognostiseras att delvis nås och fokusområdet Barn och ungas behov prognostiseras 

att inte nås. I delårsrapporten görs en bedömning och prognos för de respektive resultatmåt-

ten/indikatorer som fullmäktige beslutat om och som går att antingen mäta eller göra en prognos 

på. För ett antal av målen görs ingen bedömning då det inte finns några mätvärden. Respektive 

nämnd beskriver också prognosen för måluppfyllelsen i sina delårsrapporter och inte heller där 

görs prognos för samtliga mål.  

2.5.2. Bedömning 

Vi bedömer att tillräckliga rutiner för uppföljning och utvärdering av målen för god ekonomisk hus-

hållning ur ett verksamhetsperspektiv delvis har upprättats.  

Bedömningen grundar vi på att det inte finns några skriftliga rutiner för hur den löpande uppfölj-

ningen ska ske. Uppföljning sker för kommunen som helhet och för nämnderna främst vid delårs-

rapport och vid årsredovisning (med undantag för utbildningsnämnden som har rapportering av 

verksamhet i större utsträckning). I övrigt sker enligt vår mening en bristfällig utvärdering och upp-

följning av de verksamhetsmässiga målen. Vi ser det även som en brist att indikatorer inte alltid 

kan mätas på årsbasis vilket gör att uppföljning uteblir för vissa indikatorer. Detta bidrar till att det 

blir svårt för nämnderna att löpande följa utvecklingen och vid behov vidta åtgärder för att nå må-

len.   
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 Revisionell bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet 

och som ligger i linje med målen för verksamheten enligt god ekonomisk hushållning. Vi grundar 

vår bedömning på att det finns styrdokument i form av riktlinjerna för god ekonomisk hushållning 

och målstyrning som är tydliga. Det finns i kommunfullmäktiges budget mål och indikatorer som 

återkommer i nämndernas verksamhetsplaner som också följer de riktlinjer som finns. Vidare 

grundas också bedömningen på att de intervjuade upplever att målen har en styreffekt på verk-

samheterna. Vi ser positivt på att det påbörjats ett utvecklingsarbete gällande att tydliggöra mål-

styrningen och vilka nämnder som berörs av vilka fokusområden. I förhållande till det utvecklings-

arbete som skett i budgetarbetet inför år 2020 bedömer vi att det finns förutsättningar att styreffek-

ten på verksamhetens planering förbättras och förtydligas. 

Vi grundar också bedömningen på att det saknas instruktioner för hur riktlinjerna ska tillämpas, 

vilket också resulterar i att nämndernas verksamhetsplaner har olika strukturer gällande hur fokus-

områdena tillämpas. Det är även enligt vår mening en brist att nämnderna inte är direkt involverade 

i framtagandet av målen och att det inte finns någon tydlig ansvarsfördelning för beredning av 

dessa. Enligt vår mening bör verksamhetsplanerna som tillhör nämnderna vara en politisk produkt 

där nämnderna får sätta den politiska viljeinriktningen för nämndens verksamhet för året. Liksom 

de intervjuade anser vi att det med nuvarande hantering kan vara svårt att följa målkedjan från 

kommunfullmäktige ner till nämndsnivå, vilket också påverkar målens styreffekt i verksamheterna. 

Vi bedömer också att kommunstyrelsen löpande följer upp nämndernas ekonomi, men att uppfölj-

ning av de verksamhetsmässiga målen inte är föremål för uppföljning mer än vid delårsrapport och 

årsredovisning. Det finns inte några skriftliga rutiner för hur den löpande uppföljningen ska ske. Vi 

ser det även som en brist att indikatorer inte alltid kan mätas på årsbasis vilket gör att uppföljning 

uteblir för vissa indikatorer.  

Bedömningen grundas på utfallet av nedan kontrollmål: 

Kontrollmål Kommentar  

Finns det ändamålsenliga 
styrdokument och instrukt-
ioner för att målen för god 
ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv ska 
tillämpas? 

Delvis uppfyllt 

Det finns styrdokument i form av riktlinjerna för 
god ekonomisk hushållning och målstyrning. Det 
finns i kommunfullmäktiges budget mål och indi-
katorer som återkommer i nämndernas verk-
samhetsplaner som också följer de riktlinjer som 
finns. Däremot saknas det instruktioner för hur 
dokumenten ska tillämpas vilket också resulterar 
i att nämndernas verksamhetsplaner har olika 
strukturer gällande hur fokusområdena tilläm-
pas. Det är positivt att det påbörjats ett utveckl-
ingsarbete gällande att tydliggöra målstyrningen 
och vilka nämnder som berörs av vilka fokusom-
råden. 

 

Finns tydliga roller och an-
svar för beredning av målen 
på kommunstyrelse-
/nämndsnivå? 

Delvis uppfyllt 

Det finns inte något styrdokument som reglerar 
hur roll- och ansvarsfördelningen ska se ut, vil-
ket också gör att kommunstyrelsen såväl som 
nämnderna har sina egna sätt att bereda målen. 
Det är enbart kommunstyrelsen och nämnden 
för arbete och lärande som de förtroendevalda 
har direkt inverkan på målen. I flera av nämn-
derna sker det dialog kring verksamhetsmålen 
för god ekonomisk hushållning, men det är inte 
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tydligt vilken direkt inverkan nämnderna har på 
de slutliga målen. Enligt vår mening bör verk-
samhetsplanerna som tillhör nämnderna vara en 
politisk produkt där nämnderna får sätta den 
politiska viljeinriktningen för nämndens verk-
samhet för året.  

Har målen den önskvärda 
styreffekten på verksamhet-
ens planering? 

Delvis uppfyllt 

De intervjuade upplevs som att målen har en 
styreffekt på verksamheterna, men det finns ett 
behov av vidareutveckling. Liksom de intervju-
ade anser vi att det med nuvarande hantering 
kan vara svårt att följa målkedjan från kommun-
fullmäktige ner till nämndsnivå. Vi ser det som 
positivt att det pågår ett arbete med att införa ett 
beslutsstödsystem. Enligt vår mening hade ett 
beslutsstödsystem förenklat styrkedjan och 
därmed hade också styreffekten på verksam-
hetens planering kunna bli ännu mer påtaglig. I 
förhållande till det utvecklingsarbete som skett i 
budgetarbetet inför år 2020 bedömer vi att det 
finns förutsättningar att styreffekten på verk-
samhetens planering förbättras och förtydligas. 

 

Har kommunstyrelsen rutiner 
för att säkerställa tillräcklig 
uppsikt över målen för god 
ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv?  

Delvis uppfyllt 

Det finns inte några skriftliga rutiner för kom-
munstyrelsen att inom ramen för sin uppsikts-
plikt följa de verksamhetsmässiga målen för god 
ekonomisk hushållning utöver vid delårsrapport 
och årsredovisning. Vi ser att kommunstyrelsen 
löpande följer upp nämndernas ekonomi, men 
att uppföljning av de verksamhetsmässiga må-
len inte är föremål för uppföljning mer än vid 
delårsrapport och årsredovisning. 

 

Har tillräckliga rutiner upprät-
tats för uppföljning och ut-
värdering av målen för god 
ekonomisk hushållning ur ett 
verksamhetsperspektiv? 

Delvis uppfyllt 

Det finns inte några skriftliga rutiner för hur den 
löpande uppföljningen ska ske. Uppföljning sker 
för kommunen som helhet och för nämnderna 
främst vid delårsrapport och vid årsredovisning 
(med undantag för utbildningsnämnden som har 
rapportering av verksamhet i större utsträck-
ning). I övrigt sker enligt vår mening en bristfällig 
utvärdering och uppföljning av de verksamhets-
mässiga målen. Vi ser det även som en brist att 
indikatorer inte alltid kan mätas på årsbasis vil-
ket gör att uppföljning uteblir för vissa indikato-
rer. Detta bidrar till att det blir svårt för nämnder-
na att löpande följa utvecklingen och vid behov 
vidta åtgärder för att nå målen.   
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3.1. Rekommendationer 

Mot bakgrund av granskningens iakttagelser lämnar vi följande rekommendationer: 

• Framtagna riktlinjer ger kommunstyrelsen och nämnderna utrymme att under året revidera 

de verksamhetsmässiga målen om dessa av olika anledningar inte kan nås, bland annat 

utifrån ekonomiska förutsättningar. Vi har i granskningen inte kunnat se några revideringar 

av målen trots att flera inte nås. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen och nämn-

derna tillser att målen revideras i förhållande till hur verksamheten och de ekonomiska för-

utsättningarna förändras under året. Detta är av vikt för att kunna koppla samman verk-

samheternas mål med de ekonomiska förutsättningar som finns.  

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen och nämnderna tydliggör och dokumenterar an-

svarsfördelningen när det kommer till att bereda de verksamhetsmässiga målen för god 

ekonomisk hushållning så att även politiken är involverade i framtagandet av målen. 

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen såväl som nämnderna löpande genomför uppfölj-

ningar av de verksamhetsmässiga målen för god ekonomisk hushållning.  

• Vi rekommenderar att kommunstyrelsen och nämnderna tar ett samlat grepp över hur indi-

katorer sätts så att dessa blir möjliga att följa mer löpande under året. Detta är av vikt för 

att kommunstyrelsen och nämnderna vid behov ska kunna vidta åtgärder för att nå målen 

och också revidera dessa om det behövs.  
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 Bilagor 
4.1. Bilaga 1 – Struktur i verksamhetsplanerna 

Fokusområde: XX Beskrivning av fullmäktiges fokusområde 

KF resultatmål nr x Resultatmålet utifrån budget beskrivs 

Nämnd/styrelses mål nr x Mål som nämnderna/styrelsen själva satt upp 
utifrån resultatmålet. Vid flera mål följer flera 
rader som är numrerade. 

Resultatindikator x:x Här beskrivs den resultatindikator som tillhör 
resultatmålet och också nämnd/styrelsens mål. 
Om exempelvis nämnd/styrelsens mål är nr 1 
och resultatindikatorn är nr 1 så blir resultatin-
dikatorn numrerad till 1:1. 

Uppföljning görs vid delår och/eller årsrap-
port 

Beskrivning av när uppföljning görs 

Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2017 Riket Målvärde 2019 Mätdatum 2019 

xx xx xx xx xx 

Kommentarer till valet av mål och resultat-
indikator 

En beskrivning görs över hur indikatorn är vald 
och hur målsättningen är gjord. 

 

För rutorna om utfall anges inte vilken indikator som mäts utan enbart siffor på utfall och målvärde. 

Resultatindikatorn beskriver vilket värde som ska utläsas i tabellen om utfall och mål. Det kan i 

vissa fall finnas flera indikatorer som radas upp i tabellen för utfall och mål tillhörande flera resultat-

indikatorer.  
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Pär Sturesson 

 

Uppdragsledare och projektledare  

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Alvesta kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 

av projektplan från den 2019-06-17. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 

som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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