STYRMODELL
FÖR YSTADS KOMMUN
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2019-08-22

Mål- och resultatstyrning i Ystads kommun
Dokumentet gäller för: Ystads kommuns samtliga nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller fr o m - t o m: 2019-09-05 – tillsvidare
Fastställd av: Kommunfullmäktige 2019-08-22, §2019/141-KF.
Ersätter: 2015-06-17, §2015/100-KF
För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige
Ärendenummer: KS 2018/256
Ansvarig för uppdatering: Kommunfullmäktige

VISION, MÅL OCH STYRNING
VÅR VISION
Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer och företagen verkar
såväl lokalt som globalt. Vi har en mångfald av fritid, kultur och nyskapande aktiviteter. Här erbjuder vi
attraktiva och havsnära boenden i allt från medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden. Ystad är den
lilla staden med de stora möjligheterna.

SÅ STYRS YSTADS KOMMUN
I Ystad finns en tydlig arbetsfördelning mellan politiker och tjänstepersoner. Det är politikerna i kommunfullmäktige och nämnder/styrelser som beslutar vad som ska göras och formulerar visionen samt mål för
arbetet. Förvaltningarna/bolagen bestämmer sedan hur arbetet ska göras vilket beskrivs i verksamhetsplaner
och aktiviteter samt vilka indikatorer som ska användas för uppföljning. Medarbetare och ekonomi är de
tillgångar kommunen har för att nå uppsatta mål och skapa bra resultat för kommuninvånarna. Genomgående
är uppföljning, analys och dialog viktigt för att se om resultaten nås och för att återföra erfarenheter och
kunskap in i planeringen framåt.

FULLMÄKTIGES KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL 2019-2022
Det kommunövergripande målet utgår från Vision 2030 och synliggör vad kommunen vill uppnå under
mandatperioden. Målarbetet handlar om de politiska prioriteringarna av den långsiktiga utvecklingen. Inför
mandatperioden 2019-2022 har modellen för mål- och resultatstyrning reviderats.
Med vision, värdegrund och omvärldsanalys som grund har sju övergripande mål tagits fram som var
och ett adresseras till en eller flera nämnder/styrelser. Samtliga nämnder/styrelser som har fått adresserade
mål förväntas bidra genom olika gemensamma eller enskilda insatser. Målen är formulerade som ett framtida
önskvärt tillstånd som kommunen vill uppnå. För att kunna följa upp om arbetet leder till resultat, finns
också indikatorer.
Nämndmål och styrelsemål beslutas av respektive nämnd eller bolagsstyrelse och tydliggör innebörden
av de kommunövergripande målen för en nämnd eller styrelse. Måluppfyllelse av ett nämnd- styrelsemål
mäts med förvaltningens eller bolagets egna indikatorer.

NÄMNDMÅL OCH STYRELSEMÅL
•
•
•
•
•
•
•

Har till syfte att tydliggöra politiska prioriteringar
Ska ha invånarna i fokus
Utgår från utmaningar och områden som behöver utvecklas
Ska vara tydliga och verksamhetsnära
Kan vara både på kort och lång sikt
Ska vara mätbara genom relevanta indikatorer så långt det är möjligt
Ska vara möjliga att uppnå

INDIKATORER
Samtliga indikatorer i målstyrningen är underlag för utvärderingen av om de uppsatta målen nås eller inte.
Indikatorerna tas fram av förvaltningarna och stäms av med kommunstyrelse och nämnder/styrelser men
beslutas inte politiskt. Indikatorn ger signaler (indikationer) på om de aktiviteter som genomförs leder mot
målen.
För varje indikator anges ett årligt acceptabelt värde samt ett visionsvärde. När indikatorn når det
acceptabla värdet anses mätningen vara positivt bidragande för måluppfyllelsen.
När ett acceptabelt värde tas fram är det viktigt att den är relevant för uppföljningen. Vi ställer oss frågan:
Om vi idag har ett utfall för en indikator, vad ska det utfallet vara i framtiden för att mätningen (indikatorn)
ska anses vara positivt bidragande till måluppfyllelsen?

VISION 2030

Ystad är porten till framtiden och omvärlden. Här finns en god miljö för kreativa idéer och företagen verkar såväl lokalt
som globalt. Vi har en mångfald av fritid, kultur och nyskapande aktiviteter. Här erbjuder vi attraktiva och havsnära
boenden i allt från medeltida stadskärnan till den öppna landsbygden.
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna.

KOMMUNÖVERGRIPANDE MÅL

EKONOMI I BALANS

BÄTTRE
TILLSAMMANS

VÄLFÄRDSTJÄNSTER
AV HÖG KVALITET

GOD LIVSKVALITET
I EN HÅLLBAR MILJÖ

Ystadsborna har
goda möjligheter till
inflytande. Boende,
besökare och
verksamma upplever
god service och gott
bemötande vid kontakt
med kommunen

Varje elevs bästa skola
– en skola för alla och
för var och en

Kommunen växer
genom attraktiva
boendemiljöer, goda
kommunikationsmöjligheter och ett
framgångsrikt
näringsliv

SAMTLIGA NÄMNDER
OCH STYRELSER

ATTRAKTIV ARBETSPLATS

FÖRUTSÄTTNINGAR

Ystad ska vara en stark regional kärna i Skåne med en tydlig koppling till sitt omland.
Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans
hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne.

BUN • GN • SAM

Stöd, vård och
omsorg ges utifrån
den enskildes behov
och förutsättningar

KS • MYN • SAM
SAMTLIGA STYRELSER

SAM • SN

Hållbara, attraktiva
livsmiljöer och förutsättningar för en god
jämlik hälsa och
livskvalitet i hela
kommunen

Genom samverkan
med andra kommuner
och aktörer bidrar
Ystads kommun till
en stark regional
utveckling

SAMTLIGA NÄMNDER
OCH STYRELSER

SAMTLIGA NÄMNDER
OCH STYRELSER

Fler Ystadsbor har
egen försörjning
KS • GN • SN

STYRANDE DOKUMENT
NÄMND- OCH STYRELSEMÅL

AKTIVITETER

MÅLKEDJAN STEG FÖR STEG
KOMMUNÖVERGRIPANDE OCH ÖVERGRIPANDE MÅL
Det kommunövergripande målet konkretiserar vägen till visionen och synliggör vad fullmäktige vill uppnå
under mandatperioden. I modellen har det kommunövergripande målet brutits ned i tre områden och sju
övergripande mål som sträcker sig över mandatperioden. En distinktion mellan det kommunövergripande
målet och de övergripande målen är att de övergripande målen kan revideras i samband med nya budgetbeslut i kommunfullmäktige samt att de sistnämnda målen är direkt riktade till en eller flera nämnder och
styrelser.

INDIKATORER
Till varje övergripande mål kopplas ett antal indikatorer som följs upp årligen och ligger till grund för fortsatt
utvecklingsarbete. Till respektive nämndmål och styrelsemål kopplas förvaltnings-, bolagsspecifika indikatorer.

NÄMNDMÅL, STYRELSEMÅL OCH AKTIVITETER
Nämnder och styrelser bryter ner de övergripande mål som adresserats till dem till nämndmål respektive
styrelsemål med stöd av relevanta styrdokument, omvärldsanalyser och analys av tidigare års resultatNämnd- och styrelsemålen ska sedan konkretiseras till aktiviteter av respektive förvaltning/bolag i dialog
med nämnd/styrelse och med stöd av relevanta styrdokument. Det är också möjligt att koppla aktiviteter
direkt till de övergripande målen.
Ett nämnd- och styrelsemål kan med fördel sträcka sig över flera år (max mandatperiodens slut) medan
de relaterade aktiviteterna ska visa vad som ska genomföras under året.
Det är möjligt att ha nämndgemensamma mål i syfte att samla och effektivisera resursanvändningen mot
ett gemensamt mål.

STYRDOKUMENT
Styrdokument är samlingsnamnet på långsiktiga och övergripande beslut inom ett samhällsområde eller
ämnesområde t ex planer, policy, program och riktlinjer. Styrdokumenten är ett stöd till styrelser, bolag,
nämnder och förvaltningar i framtagandet av nämnd- och styrelsemål och aktiviteter. Dokumenten används
för att säkra att inriktningen på nämnd- och styrelsemål och aktiviteter går i linje med fullmäktiges avsikt.
Styrdokument ska i största mån följas upp digitalt i Stratsys kopplat till styrmodellen och endast när så
inte är möjligt följas upp vid sidan av.

FÖRUTSÄTTNINGAR
I denna modell finns Attraktiv arbetsplats och Ekonomi i balans som förutsättningar och inte egna mål. Detta
då medarbetare och ekonomi är de tillgångar kommunen har för att nå uppsatta mål och skapa bra resultat
för kommuninvånarna. Dessa följs liksom de övergripande målen upp genom indikatorer. På samma sätt som
för de övergripande målen kan nämnder och styrelser koppla mål och/eller aktiviteter till förutsättningarna.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS
Nämnder och styrelser ska rapportera sina resultat från måluppföljningen två gånger per år (vid delårsrapport tertial 2 och i årsredovisningen) till kommunfullmäktige.
Uppföljningen sker digitalt i Stratsys. Övergripande mål och nämndmål/styrelsemål följs upp genom
att bland annat indikatorutfall analyseras och vägs in i bedömningen av målets uppfyllnad. Den slutliga
bedömningen av övergripande måls uppfyllnad görs på kommunledningsnivå. Den slutliga bedömningen
av nämndmål/styrelsemåls uppfyllnad görs på förvaltningsledningsnivå eller motsvarande.
Gemensam dialog sker årligen med samtliga presidier kring årets måluppfyllnadsgrad. Utifrån resultatet
görs även en gemensam analys som underlag för planering, något som kan innebära förändringar och
nya prioriteringar i den kommande budgeten. Det finns alltså en tydlig koppling mellan uppföljnings- och
prioriteringsprocessen.

ÅRLIG PLANERING
Antas i kommunstyrelsen i samband med budgetanvisningar.

www.ystad.se

