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1. Sammanfattning, revisionell
bedömning och förslag

På uppdrag av revisorerna i Gällivare kommun har PwC genomfört en uppföljande

granskning av styrkortsmodellens införande i kommunkoncernen med

utgångspunkt i en granskning som genomförts 2010/2011. Granskningens syfte är

att besvara huruvida den nya styrmodellen tillämpas på ett ändamålsenligt sätt

inom kommunkoncernen.

Vår sammanfattande bedömning är att styrmodellen inte fullt ut tillämpas på

ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen baseras på följande iakttagelser utifrån de för

granskningen styrande kontrollmålen.

 Vilka åtgärder har styrelsen, nämnderna och i förekommande fall de

kommunala bolagen vidtagit sedan förra granskningen för att säkerställa

införandet och tillämpningen av styrkortsmodellen?

Styrkortsmodellen har nått verksamhetsnivån inom samtliga förvaltningar, men det

finns fortfarande skillnader i vilken utsträckning de till styrkorten kopplade

handlingsplanerna utgör aktiva styrinstrument. Vad gäller bolagen finns styrkort

framtagna men fyller mer en roll av en rapporteringsstruktur till ägaren än en

utgångspunkt för verksamhetsstyrning. Av intervjuerna framgår att kravet på

bolagen att arbeta utifrån styrkortsmodellen troligen kommer att tas bort.

Den främsta åtgärden, och mest betydelsefulla enligt de intervjuer vi har genomfört,

är att en grupp av kvalitetsutvecklare (BAS-gruppen) från respektive förvaltning

driver styrkortsprocessen framåt genom att agera stöd till styrelser/nämnder,

förvaltningar och verksamheter i framtagande av styrkort, handlingsplaner och

uppföljningar.

Genom denna grupp har även åtgärd vidtagits för att förbättra förutsättningarna att

tydliggöra styrningen utifrån de mål som är gemensamma för flera nämnder, en

ansvarsfördelning som upplevdes som otydlig vid granskningen 2010/2011. Idag

bidrar BAS-gruppen till att samordna och följa upp arbetet med nämnds-

överskridande målsättningar. Samtidigt finns svårigheter med verkställigheten av

vissa kostnadsdrivande övergripande målsättningar beroende på konflikt mellan

beslutad målnivå och tilldelade medel.

Vidare visar granskningen att rollfördelningen mellan ”vad-” och ”hur-frågor”

fortfarande är aktuell att arbeta vidare med. Det finns gråzoner där det inte är

självklart om det är en verkställighetsfråga eller en fråga som ska behandlas på

politisk nivå. Därutöver förekommer att den politiska nivån ibland är inne i vad

tjänstemannanivån uppfattar som verksamhetsfrågor.
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I likhet med vad som framförts vid intervjuerna anser vi att det är viktigt att det

finns ett öppet förhållningssätt och tolerant diskussionsklimat i styrelser och

nämnder när detta händer för att tillsammans kunna dra en gräns mellan vilka

frågor som ligger på respektive nivå. Risk finns annars för att ett önskvärt effektivt

arbete på styrelse-/nämndsnivå såväl som tjänstemannanivå drabbas negativt.

 På vilket sätt och i vilken utsträckning kopplas styrkorten samman med

budgetprocessen?

På ett teoretiskt plan finns en årscykel för styrkortsprocessen som hänger samman

med budgetprocessen. I år har dock denna tidsplan haltat då fullmäktiges

budgetramar, som skulle fastställts under våren, inte beslutats förrän under hösten.

Detta har medfört att styrelse/nämnder har arbetat med styrkort och målsättningar

utan att ha vetskap om vilka medel som står till förfogande.

Vidare visar intervjuerna att politiska målsättningar som inte hänger ihop med

tillgängliga medel skapar en situation där förvaltningen får arbeta med att anpassa

och prioritera bland mål för att få ekonomin att gå ihop. Vår bedömning är att detta

skapar en risk för förväntansgap mellan förvaltning och nämnd, samt att nämnden

riskerar att tappa en del av verksamhetsstyrningen. Vi ser därför ett behov av att

utveckla ett arbetssätt som säkerställer att styrelsen/nämnden utifrån tillgängliga

resurser styr de prioriteringar som har avgörande betydelse för uppfyllelsen av de

mål de själva fastställt.

 Är uppföljning och kontroll av tillämpningen tillräcklig?

På styrelse- och nämndsnivå samt övergripande förvaltningsnivå finns en

systematisk uppföljning och kontroll över styrkorten och måluppfyllelsen. Den

systematiska uppföljningen är knuten till delårsrapportering och årsredovisningen.

Det skiljer sig dock åt i vilken utsträckning verksamheternas handlingsplaner följs

upp, och det finns inte några tydliga direktiv för hur uppföljningen ska gå till inom

respektive förvaltning.

Vidare har det inte genomförts någon särskild uppföljning/utvärdering av huruvida

styrelsen och nämnder, och deras verksamheter, arbetar med styrkort och

handlingsplaner på avsett sätt. Införandet av styrkortsprocessen har inte heller

utvärderats mot bakgrund av målet med införandet – om den har lett till t ex stärkt

kvalitetsarbete och tydligare/effektivare målstyrning. Genom BAS-guppens arbete

gentemot styrelser/nämnder, förvaltningar och verksamheter sker det emellertid en

viss löpande kontroll av tillämpningen. Sammantaget bedömer vi dock att

uppföljningen och kontrollen av tillämpningen inom styrelser och nämnder inte är

fullt tillräcklig.
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Rekommendationer

För det fortsatta arbetet med att implementera styrkortsmodellen i kommunen

rekommenderar vi följande åtgärder:

 Tillse att handlingsplaner processas och följs upp på ett sådant sätt att de

utgör en naturlig utgångspunkt för aktiv styrning av verksamheterna.

 Skapa en styrkorts- och budgetprocess som tydliggör resursbehov utifrån de

målsättningar som ska uppnås

 Utveckla ett arbetssätt som säkerställer att styrelsen/nämnden utifrån

tillgängliga resurser styr de prioriteringar som har avgörande betydelse för

uppfyllelsen av de mål de själva fastställt

 Tydliggör rollfördelningen mellan den politiska nivåns ”hur-frågor” och

tjänstemannanivåns ”vad-frågor”.

 Följ upp och utvärdera implementeringen av styrkortsmodellen och

införandet av densamma mot bakgrund mot målsättningarna med

införandet.
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2. Inledning

Gällivare kommun har sedan 2008 successivt infört balanserad styrning och

styrkort i syfte att höja kvalitet i service och tjänster till kommunmedborgarna.

Behovet av granskningen har tillkommit som en del av revisorernas bedömning av

väsentlighet och risk. Risker med införandet av en ny styrmodell bedöms vara:

 Verksamheternas förmåga att bryta ner fullmäktiges nyckelfaktorer och mål

till mått, aktiviteter/handlingsplaner och omsätta dessa i den ekonomiska

planeringen/budgeten

 Tillskapandet av system och rutiner för styrning, uppföljning och

rapportering enligt modellen med korrespondens till den ekonomiska

budgeten

Revisorerna granskade 2010/2011 styrkortsmodellens införande. Granskningen

visade att styrkortsmodellen inte till fullo tillämpades på ett ändamålsenligt sätt i

nämnder/förvaltningar och kommunala företag. Detta beaktat att införandet av en

ny styrmodell för en organisation av kommunens storlek tar tid och kräver

uthållighet inom organisationen att driva implementeringen. Sedan granskningen

har de årliga ansvarsutövandegranskningarna av styrelsen och nämnderna fortsatt

indikerat att målarbetet enligt styrkortsmodellen inte i avsedd utsträckning har fått

genomslag i nämndernas planeringsarbete.

Efter granskningen 2010/2011 lämnades bl a följande rekommendationer:

 analysera förutsättningarna för att styrkortsmodellen ska kunna verka som

ett underlag i budgetprocessen

 utöka bolagens involvering i planeringsprocessen och styrkortsmodellen för

att öka deras delaktighet och påverkan utifrån deras uppdrag och

förutsättningar

 arbeta vidare med att tydliggöra rollfördelningen mellan ”vad-” och ”hur-

frågor”

 tydliggöra det organisatoriska ansvaret för gemensamma mål och mått i

kommunkoncernen utifrån ett helhetsperspektiv

 utveckla rutiner för uppföljning och kontroll inom förvaltningarnas

verksamheter
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2.1. Revisionsfråga och -kriterier
Tillämpas den nya styrmodellen på ett ändamålsenligt sätt inom

kommunkoncernen? Följande kontrollmål är styrande för granskningen:

 Vilka åtgärder har styrelsen, nämnderna och i förekommande fall de

kommunala bolagen vidtagit sedan förra granskningen för att säkerställa

införandet och tillämpningen av styrkortsmodellen?

 På vilket sätt och i vilken utsträckning kopplas styrkorten samman med

budgetprocessen?

 Är uppföljning och kontroll av tillämpningen tillräcklig?

Följande revisionskriterier gäller för granskningen:

 Fullmäktiges beslut och anvisningar avseende införandet och tillämpningen

av balanserad styrning

 Fullmäktiges övergripande styrkort

2.2. Metod, material och avgränsning
Granskningen avser hela kommunkoncernen; kommunstyrelsen, samtliga nämnder

och de helägda företagen. Avseende kommunens företag är granskningen dock mer

översiktlig.

Granskningen har genomförts genom granskning av kommunplan 2013-2015,

styrkort, handlingsplaner och årsredovisning 2012 samt intervjuer med ansvariga

tjänstemän inom respektive förvaltning. Vidare har intervjuer genomförts med VD i

respektive företag.
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3. Resultat

Den balanserade styrningen i Gällivare kommun fokuserar på fem olika perspektiv:

 Medborgare

 Tillväxt och utveckling

 Intern effektivitet

 Medarbetare

 Ekonomi

Kommunfullmäktige antar årligen en kommunplan på tre års sikt som innehåller ett

strategiskt styrkort med övergripande målsättningar för kommunen inom de fem

perspektiven. För varje mål finns utsatta mått som ska möjliggöra mätning av

måluppfyllelsen.

Fullmäktiges övergripande strategiska styrkort är sedan styrande för

kommunstyrelsens, nämndernas och de kommunala bolagens styrkort. Styrelser

och nämnder ska med utgångspunkt i kommunplanen ta fram en verksamhetsplan

med ett s k taktiskt styrkort. Verksamheterna har utifrån sin styrelse/nämnds

styrkort att ta fram en handlingsplan som beskriver vad som ska göras för att

uppfylla målen.

3.1. Åtgärder sedan förra granskningen
3.1.1. Implementering i kommunkoncernen
Inom den kommunala förvaltningen har implementeringen av styrmodellen nått

samtliga verksamheter men det finns fortfarande skillnader i hur levande en

handlingsplan är på verksamhetsnivå. Inom BUoK nämns att handlingsplanerna

främst används i samband med uppföljning och inte som ett kontinuerligt under

året styrande dokument, medan det inom vissa verksamheter inom Soc tas fram en

handlingsplan på arbetsplatsnivå som sedan kan kopplas till medarbetarnivå vid

medarbetarsamtalen. Av intervjuerna framgår att BUoK under hösten 2012 för

första gången har arbetat fram handlingsplaner på verksamhetsnivå, vilket förklarar

varför de inte kommit längre i sin implementering.

En stor bidragande orsak till utvecklingen av implementeringen tillskrivs den s k

BAS-gruppen vilken består av kvalitetsutvecklare från samtliga förvaltningar. De

bevakar och stödjer nämnder, förvaltningar och verksamheter i arbetet med

styrkort och handlingsplaner. Intervjuerna visar att kvalitetsutvecklarna är ett

betydelsefullt stöd i detta arbete.

Vidare bidrar BAS-gruppen till att samordna och följa upp arbetet utifrån mål som

är gemensamma för flera nämnder. Genom detta skapas enligt de intervjuade bättre

förutsättningar för styrning på målområden där det annars varit otydligt vilken

nämnd/organisatorisk del som ska ansvara för detta.
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Samtidigt förekommer uppfattningar om att ansvaret vad gäller att styra mot vissa

övergripande fullmäktigemål, där s k styrtal anges såsom ökat antal e-tjänster, inte

är helt tydligt. Vad som avses är i vilken utsträckning detta gäller för samtliga

nämnder och verksamheter, eller om det är vissa särskilda nämnder/verksamheter

som ska styra mot ett sådant mål. Detta eftersom vissa mål kan vara

kostnadsdrivande samtidigt som det finns verksamheter som inte har det

ekonomiska utrymmet för att genomföra åtgärder i riktning mot sådana mål.

Även de kommunala bolagen har tagit fram styrkort utifrån kommunfullmäktiges

perspektiv. Dessa har dock inte utgjort någon utgångspunkt för styrningen av

bolagen. I Matlaget har det varit omsättning av ledamöter och ordföranden vilket

försvårat förutsättningarna att implementera styrkortsmodellen med styrelsen som

aktiv part. I TOP bostäder deltar inte styrelsen i något arbete med framtagande av

styrkort, men VD har kopplat ihop bolagets målsättningar med styrkorts-

perspektiven. Energibolagets användning av styrkort är liknande TOP:s, d v s att

bolagets målsättningar har kopplats ihop med fullmäktiges perspektiv.

Styrkorten handlar i dessa fall mer om att skapa ett underlag, eller fylla i en

struktur, för att rapportera vidare till Ks och fullmäktige, inte en faktisk styrning

utifrån fullmäktiges perspektiv. Den faktiska styrningen utgår istället ifrån bolagens

konkreta uppgift kring exempelvis sådant som underhållsplanering inom TOP eller

driftoptimering inom energibolaget. Av intervjuerna framgår att kommunen arbetar

med att utveckla ägarstyrning och uppsikt och i detta ligger att kravet på bolagen att

anpassa sig till styrkortsmodellen tas bort.

3.1.2. ”Vad” och ”hur”
Rollfördelningen mellan politisk nivå (att sätta upp mål och vad som ska utföras)

och tjänstemannanivå (att ansvara för hur det ska genomföras) är en fråga som

ständigt är aktuell. Intervjuerna visar att det finns gråzoner kring rollfördelningen i

vissa frågor och att den politiska nivån ibland är inne i verkställighetsfrågor.

Det uttrycks dock förståelse hos förvaltningarna att man som politiker möter

medborgare och åsikter om hur verksamheterna sköts, och att de därmed kan

känna en press på sig att ta upp frågor som normalt ligger på verksamheten att

hantera. Viktigt är således att det finns en så tydlig linje som möjligt för samtliga att

följa för att skapa ett effektivt arbete på både nämnds- och tjänstemannanivå.

Vidare nämns att det, i de fall där politiken kliver över på tjänstemannanivåns

ansvar eller vice versa, är det betydelsefullt att det finns ett öppet diskussionsklimat

och en dialog kring detta. På så sätt sker en utveckling mot en tydligare

rollfördelning och förståelse för varandras uppdrag.
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3.2. Styrkorts- och budgetprocessen
Styrkorts- och budgetprocessen ska hänga samman på följande sätt enligt

fullmäktiges kommunplan 2013-2015:

 Under vårvintern sker presentation av planeringsförutsättningar. Utifrån

dessa antar fullmäktige de övergripande målen i den s k kommunplanen

under våren. Parallellt med detta antar fullmäktige budgeten för samma

planperiod.

 Det andra halvåret arbetar styrelsen/nämnderna med att bryta ner

fullmäktiges mål utifrån de givna budgetramarna och antar

verksamhetsplan och internbudget under hösten inför kommande år.

 När verksamhetsplan och internbudget antagits på nämndsnivå arbetar

förvaltningen och verksamheterna vidare med att ta fram handlingsplaner

som ska vara styrande för det kommande året.

I år har dock denna tidplan haltat. Budget och kommunplan har inte antagits förrän

under hösten vilket inneburit att nämnderna påbörjat och i vissa fall fastställt

mål/verksamhetsplan utan att rambudgeten har varit fastställt. Därmed har inte

budgetprocessen och styrkortsarbetet hängt ihop i år.

Vidare visar intervjuerna att den tilldelade budgetramen inte alltid i praktiken

innebär att styrelse/nämnd använder detta underlag för att prioritera bland

målsättningarna med sin verksamhet. Mål kan därmed antas för en verksamhet

som inte har medel för att uppnå det. Detta skapar då en situation där förvaltningen

får arbeta med att utifrån tillgängliga medel försöka anpassa och prioritera inom

ramen för de politiska målsättningarna. Något som egentligen borde ligga på den

politiska nivån.

3.3. Uppföljning och kontroll av tillämpning
Kommunstyrelsen och nämnderna följer upp styrkorten i samband med

delårsrapport och årsredovisning. Respektive förvaltning arbetar med denna

uppföljning inför styrelsens/nämndens behandling av densamma. Som nämnts

tidigare har styrkortsmodellen inte implementerats i bolagen i samma utsträckning

som inom den kommunala förvaltningen. Uppföljningen har här främst bestått i att

ledningen jobbat med sammanställning till Ks och Kf i samband med delårsrapport

och årsredovisning.

Enligt intervjuerna finns inga särskilda direktiv hur uppföljningen ska gå till inom

respektive förvaltning. Hur respektive förvaltning arbetar är därför individuellt, t ex

i vilken utsträckning verksamheternas handlingsplaner följs upp. Exempelvis kan

nämnas att inom kommunledningsförvaltningen följs målen upp tillsammans med

avdelningscheferna inför delårsrapport och årsredovisning, medan SoT-

förvaltningen har en ordning som innebär en uppföljning av mål och

handlingsplaner med avdelningscheferna fyra gånger per år. Inom BUoK är det

första året som denna uppföljning sker eftersom de inte har haft handlingsplaner på

verksamhetsnivå förrän hösten 2012.
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På övergripande nivå har kommunstyrelsen ansvar för att hålla uppsikt över

kommunkoncernens styrelser och nämnder. Utifrån detta följer Ks upp målen

utifrån styrkorten två gånger per år; i samband med delårsrapport samt

årsredovisning. Det har dock inte skett någon särskild uppföljning/utvärdering av

huruvida styrelsen och nämnder, och deras verksamheter, arbetar med styrkort och

handlingsplaner på avsett sätt. Införandet av styrkortsprocessen har inte heller

utvärderats mot bakgrund av målet med införandet. Genom BAS-guppens arbete

gentemot styrelser/nämnder, förvaltningar och verksamheter kan det dock sägas att

det i viss utsträckning sker en löpande kontroll av tillämpningen inom den

kommunala organisationen.


