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1. Sammanfattning 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat 
kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna 
har säkerställt att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse. 
 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns utvecklingsområden gällande 
målstyrningsarbetet. Vår bedömning grundar sig på att delar av processen behöver tydliggöras 
och att samordningen och stödet till nämnderna behöver förbättras. Vi ser även behov av att 
involvera berörda i en dialog kring målstyrningens syfte och arbeta med att definiera termer 
och tydliggöra delprocesser. 
 
 
Vi har bland annat gjort följande iakttagelser: 
 

 Kommunfullmäktige har fattat beslut om dokumentet ”Mål- och resultatstyrning Ystads 

kommun” 2015-06-17 § 100. Det framkom att en tredjedel av de intervjuade har 

kännedom om dokumentet.  

 Arbetet som resulterade i målstyrningsprocessen samt de övergripande och 

strategiska målen leddes av dåvarande kommunchef och ekonomichef. Enligt de 

intervjuade var delaktigheten i den ursprungliga processen begränsad. 

 Det sker inte något formaliserat samarbete mellan nämnderna vid framtagandet av 

nämndernas åtaganden och aktiviteter. Inom kommunledningen har det dock påbörjats 

ett samarbete genom den strategiska samverkansgruppen som leds av 

kommunchefen. 

 Ekonomiavdelningen samordnar målstyrningsprocessen genom att initiera 

insamlingen av nämndernas åtaganden inför det nya verksamhetsåret samt 

insamlingen av uppföljningarna som ska rapporteras till kommunfullmäktige.  

 Kommunens målstyrningsprocess omfattas av sju övergripande mål, 38 strategiska 

mål och 161 åtaganden, vilket utgör totalt 206 mål på kommunfullmäktigenivå. 

 Det saknas kända inarbetade riktlinjer som styr målstyrningsarbetet i kommunen. Av 

intervjuerna framkom att det finns olika uppfattningar kring vad det är som ska mätas 

vid uppföljningarna under året.   

 
 
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 säkerställa att antagna styrdokument följs eller föreslå förändringar till 
kommunfullmäktige, samt 

 se över mål- och resultatstyrningen med fokus på att resultatuppföljningen blir tydligare 
och omfattar alla mål.  
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2. Inledning 

 

2.1. Bakgrund 

Ystads kommun införde 2015 en ny styrmodell. Modellen bygger på en vision och ett antal 
övergripande mål som bryts ner i strategiska mål. Målen presenteras i kommunens budget 
och följs upp i samband med den ekonomiska uppföljningen. Mot bakgrund av att 
målstyrningsmodellen är relativt ny har revisorerna i sin risk- och väsentlighetsbedömning 
funnit anledning att granska tillämpningen av modellen. 

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt 
att målstyrningen utformas på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse.  
 
I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Har nämnderna brutit ned de övergripande målen så att de fungerar som styrsignaler 

till verksamheten? 

 Sker det något samarbete mellan nämnderna i samband med framtagande av mål? 

 Är målen specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna?  
 Finns det riktlinjer för vilken tids- och ambitionsnivå som ska gälla vid fastställande av 

målsättningar? 
 Bedriver nämnderna en tillräcklig uppföljning och rapportering av verksamhetens 

måluppfyllelse samt fattar beslut om åtgärder vid avvikelser? 

 Utövar kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt över målstyrningen?  
 Har kommunstyrelsen säkerställt att arbetsformer och uppföljning av målarbetet sker 

enligt styrmodellen? 

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har skett 
med kommunchef, förvaltningschefer och medarbetare i organisationen som är involverade i 
målstyrningsarbetet. Eventuella exempel i granskningen används för att tydliggöra resultatet 
och är inte utvalda för att de specifikt behöver belysas. I kommunens målstyrningsprocess 
kallas målen på kommunstyrelse- och nämndnivå för åtaganden. När vi refererar till ”målen” 
kan det omfatta hela den politiskt antagna målkedjan. 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd 
april 2017 – juni 2017.  

2.4. Revisionskriterier 

Kommunallagen kap 8  

God ekonomisk hushållning innebär att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Av lagen 
framgår att fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen. 
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I 5 § anges att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under 
budgetåret. I samma paragraf fastslås att för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska anges de finansiella 
mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Prop. 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting 

Propositionen syftade till att föra in ett tydligare arbetssätt hos kommuner att i samband med 
budgeten och de finansiella målen även ta fram mål och riktlinjer för verksamheten. 
Propositionen reglerar inte omfattningen och innehållet i sådana mål och riktlinjer, inte heller 
vilka områden av den kommunala verksamheten som ska omfattas. Istället ska varje kommun 
med utgångspunkt från sina egna förhållanden, med hänsyn till de nationella målen, fastställa 
egna mål och riktlinjer. Det står dock angivet att målen och riktlinjerna ska uttrycka realism och 
handlingsberedskap samt kontinuerligt utvärderas och omprövas och att en utvärdering av om 
målen har uppnåtts ska lämnas i årsredovisningen. På sidan 11 i propositionen finns följande 
förklarande text:  
 

”Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens eller landstingets förmåga att 
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att 
skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett 
klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 
säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att 
åstadkomma detta krävs bl.a. en utvecklad planering med framförhållning och 
handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig 
redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare 
behövs resultatanalyser och kontroller som utvisar hur verksamhetens prestationer 
och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som 
säkerställer måluppfyllelsen.” 

EY:s erfarenhet av målstyrning 

För att nå ett önskat framtida läge finns det olika modeller att styra på. Målstyrning är ett av de 
vanligare sätten inom offentlig verksamhet. Att styra med hjälp av mål innebär att 
verksamheten styrs med uppsatta mål istället för att styra processer inom organisationen. 
Andra modeller för styrning är resultatstyrning och värderingstyrning. Resultatstyrning är en 
vidareutveckling av målstyrning som syftar till att förflytta perspektivet i målstyrning från 
resurser och aktiviteter till resultat som uppnås i verksamheterna. Värderingsstyrning har 
värderingar som utgångspunkt och samlar alla medarbetare i samma riktning för att därigenom 
gemensamt nå bättre resultat för helheten.  
 
Inom verksamheter kan flera modeller av styrning råda samtidigt. Detta är inget ovanligt inom 
offentlig verksamhet som många gånger styrs av såväl uppsätta kommunala mål och 
fastställda värderingar. Utöver den kommunala styrningen tillkommer även statliga mål, 
riktlinjer och föreskrifter som påverkar verksamheters utformning och innehåll. 

SMART-modellen 

SMART en vedertagen modell som används för att underlätta formulering av mål för bland 
annat projekt, försäljning eller personlig utveckling. Modellen är särskilt användbar när mål ska 
formuleras när flera ör inblandade då den ger ett gemensamt ramverk att hålla sig inom. 
 
 Specifika i meningen att de är enkla och begripliga. 
 Mätbara och indikerar en riktning av något slag. 
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 Accepterade och kända av de som berörs. 
 Realistiska och rimliga att kunna nå. 

 Tidsbestämda i den mån att det är enkelt att avgöra när de uppnåtts eller inte uppnåtts. 
 
 
Styrdokument, mål- och resultatstyrningsmodell 
 
Kommunfullmäktige i Ystads kommun antog 2015-06-17 § 100 ett styrdokument som fastslog 
hur kommunens mål- och resultatstyrning ska fungera. I styrdokumentets inledning står det: 
”Att styra mot resultat, resultatstyrning, handlar i grunden om att ställa upp mål som beskriver 
vad kommunen vill åstadkomma för medborgarna/brukarna och få organisationen att sträva 
mot att uppnå dessa mål. Stort fokus ska ligga på att löpande följa upp hur väl kommunen 
lyckas uppnå de fastställda målen. Utan väl formulerade resultatindikatorer, mått, går det inte 
att styra mot resultat. Bra resultatindikatorer lyfter fram viktiga kvalitativa egenskaper av de 
kommunala tjänsterna utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Jämförelse med andra 
kommuner är nödvändigt för att se och värdera resultatet för kommunen.” I dokumentet 
fastställs bland annat planeringsprocessen, dialog, uppföljning och analys och kommunikation 
av resultatet. Målkedjan presenteras stegvis och en övergripande tidsplan fastställs.  
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3. Granskningsresultat 

 

3.1. Målstyrningsprocessen 

3.1.1. Iakttagelser 

Kommunfullmäktiges styrdokument ”Mål- och resultatstyrning Ystads kommun” har legat som 
grund för den befintliga målstyrningsprocessen i kommunen. Dock framkom det vid 
intervjuerna att cirka två tredjedelar av de intervjuade inte har kännedom om styrdokumentets 
existens.  
 
Av intervjuerna framkom att delaktigheten i den ursprungliga processen som ledde fram till den 
nya målstyrningsprocessen samt i framtagandet av de övergripande och strategiska målen var 
begränsad. Arbetet leddes av dåvarande kommunchef och ekonomichef. Nämnderna 
representerades av sina ordförande och processen gick förhållandevis fort. Sedan inrättandet 
av målstyrningsprocessen 2015 har det också skett en del förändringar på de ledande 
positionerna i tjänstemannaorganisationen. Enligt de intervjuade inträffade förändringarna 
innan implementeringen av målstyrningsprocessen var genomförd.  
 
Målstyrningen är utformad genom att kommunfullmäktige fattar beslut om en vision som 
konkretiseras till övergripande mål. Varje övergripande mål tillhör ett eller flera kärnområden 
som avgör formuleringen av de strategiska målen. Samtliga nivåer som beskrivits ovan 
fastställs av kommunfullmäktige. Följande fem utpekade kärnområden finns i målkedjan: 
tillväxt, kultur, utbildning, vård och omsorg, miljö samt finansiella mål för ekonomi i balans. I 
årsbudgeten 2017 står att god ekonomisk hushållning uppnås då de övergripande och 
finansiella målen i huvudsak uppfylls. 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om sju kommunövergripande mål: 
 

1. 1 % befolkningsökning 
2. Demokrati och delaktighet för alla 
3. Ungdomsarbetslösheten ska minska 
4. Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska införas 
5. En god personalpolitik som främjar trivsel och arbetsprestationer samt ökar 

möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare 
6. Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån Miljöhandlingsprogrammet och 

Folkhälsoprogrammet 
7. Verksamheterna ska vara konstadseffektiva och ekonomin ska vara i balans 

 
Utifrån de fastställda övergripande målen, kärnområdena och strategiska målen konkretiserar 
nämnderna i sin tur åtaganden och aktiviteter.  
 
Nedanstående bild är tagen ur årsbudget 2017 och redogör för ett av kommunfullmäktiges 
övergripande mål, kärnområden och strategiska mål. 
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Nämnder och styrelser ska enligt styrdokumentet bryta ned de relevanta övergripande målen 
och de strategiska målen till årliga åtaganden, vilka utgör indikatorer. Nämndens/styrelsens 
åtaganden ska sedan brytas ned vidare till aktiviteter av respektive förvaltning/bolag. Vid 
intervjuerna framkom att det inte är helt tydligt för de som arbetar med målstyrningen vad 
skillnaden mellan ett åtagande och en aktivitet är. Vi kan exemplifiera detta med hjälp av det 
övergripande målet 1 % befolkningsökning och kommunstyrelsens samt 
samhällsbyggnadsnämndens val av åtaganden och aktiviteter. Nedanstående tabell är tagen 
ur kommunstyrelsens måluppföljningsdokument för verksamhetsåret 2017.  
 
 

 
 
Det första strategiska målet är att stimulera och utveckla turism och näringsliv. 
Kommunstyrelsens åtagande är att planera och genomföra företagsbesök 2017 och aktiviteten 
till åtagandet är att genomföra minst 50 företagsbesök. Under 2016 var platserna ombytta för 
åtagandet och aktiviteten. Alltså var åtagandet att genomföra minst 50 företagsbesök och 
aktiviteten var att planera och genomföra företagsbesök 2016. Med detta vill vi exemplifiera att 

Övergripande mål Strategiska mål Åtaganden Aktiviteter

Stimulera och utveckla turism och näringsliv Planera och genomföra företagsbesök 

2017.

Genomföra minst 50 företagsbesök.

Stimulera och utveckla turism och näringsliv Destinationsutveckling genom 

projektet destinationsprocessen.

Genomföra och följa upp 

destinationsprocessen enligt tidplan.

Ökat antal arbetstillfällen– halverad 

ungdomsarbetslöshet 2018

Följa utarbetad marknadsförings- och 

exploateringsplan för att möjligöra att 

avtal på Öja industriområde kan 

tecknas.

Teckna minst två avtal under 2017 på 

Öja industriområde.

Säker och effektiv infrastruktur, inklusive 

utbyggt fibernät, i hela Ystads kommun

Vid planering, ta hänsyn till framtida 

klimatförändringar

1.9 Uppdatera handlingsplan för 

förvaltning och skydd av kusten.

2.5 Belysa klimatanpassning vid 

granskning av samtliga planärenden 

och bygglov där det är tillämpligt.

1 % befolkningsökning
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det inte är enkelt att avgöra skillnaden mellan ett åtagande och en aktivitet när det 
övergripande målet och strategiska målet ska konkretiseras av kommunstyrelsen eller 
nämnderna. Vi har funnit flera exempel som visar på en osäkerhet kring definition och skillnad 
mellan aktivitet och åtagande. Resultatet av intervjuerna bekräftar detta. Dessutom är det inte 
genomgående så att åtagandena utgör indikatorer.  
 
Av intervjuerna framkom att det inte sker något formaliserat samarbete mellan nämnderna vid 
framtagandet av nämndernas åtaganden och aktiviteter. Det ska dock understrykas att det inte 
heller finns fastställt i styrdokumentet att någon sådan samverkan ska ske. Arbetet sker istället 
inom respektive nämnd med hjälp av tjänstemännen på förvaltningen, främst är 
förvaltningschefen och avdelningschefer/enhetschefer involverade i arbetet men även andra 
medarbetare kan vara engagerade. På kultur- och utbildningsförvaltningen har 
förvaltningschefen arrangerat en stabsfunktion (funktionen kallas för samordningen). 
Stabsfunktionens syfte är att på ett likvärdigt sätt kunna serva tre nämnder och underlätta 
implementering. I stabsfunktionen ingår funktionerna förvaltningskoordinator, folkhälsostrateg 
samt chef för administration och bemanning. Funktionerna bistår nämnderna med deras 
målstyrningsarbete. Inom kultur- och utbildningsförvaltningen finns även en utvecklingsledare 
som ansvarar för barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete utifrån 
skollagen. Det arbetet kopplas också till den lokala målstyrningen. 
 
Enligt de intervjuade har den strategiska ledningsgruppen, som leds av kommunchefen, det 
senaste året lyft målstyrningsarbetet på agendan. Syftet är att öka samsynen och att föra in 
ett kommunövergripande perspektiv i processen. Detta görs genom att åtagandena diskuteras 
i ledningsgruppen för att eventuellt hitta beröringspunkter men även för att nämndernas 
åtaganden inte ska motverka varandra.  
 
Uppfattningarna av om mål och åtaganden fungerar som styrsignaler i verksamheten ter sig 
variera. Av intervjuerna framkommer att det å ena sidan för en del av nämnderna finns en 
tydlig lagstiftning som sätter ramarna som nämnderna ska förhålla sig till och att målen till stora 
delar refererar till lagstiftningen. Därmed upplevs inte målstyrningen som ett tillägg i nämndens 
uppdrag. Å andra sidan framkommer en uppfattning om att nämndernas åtagande bör fungera 
styrande utöver den lagstiftning som redan reglerar verksamheten. Det framkom även att 
förankringen av nämndernas åtaganden inte är fullt ut förverkligad i verksamheten. 
Uppfattningen är att målstyrningen till stor del har fått genomslag på chefsnivå men inte hela 
vägen till den enskilda medarbetaren. De intervjuade berättade att den ursprungliga tanken 
med målstyrningen var att målens uppfyllnad skulle mätas på individnivå för att därefter 
aggregeras i organisationen ända upp till kommunfullmäktige. Detta redogörs även för i 
dokumentet ”Mål- och resultatstyrning Ystads kommun” i och med den nya målstyrningen.  

3.1.2. Bedömning 

Det framgår tydligt att dokumentet mål- och resultatstyrning som kommunfullmäktige har 
fastställt som styrande för målstyrningsprocessen inte är allmänt känt i organisationen. Det går 
inte att avgöra om det beror på att verksamheten inte har genomgått en implementeringsfas 
eller om dokumentet har tappat fotfästet efter processen. Det är vår bedömning att det som 
från början skulle vara en mål- och resultatstyrning har blivit en process med ett svagt 
resultatfokus. Vår bedömning grundar sig i att det saknas indikatorer för kommunfullmäktiges 
fastställda mål och åtaganden som skulle fungera som indikatorer blandas samman med 
aktiviteterna. Inte sällan mäts det istället om aktiviteten är genomförd och därmed har 
resultatuppföljningen landat långt ifrån kommunfullmäktigemålen.  
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Det är vår bedömning att det har saknats och fortfarande saknas en central samordning. Vi 
återkommer till detta i avsnitt 3.2. Exempelvis kan en samordning bidra till ett mer strukturerat 
samarbete mellan nämnderna, som i sin tur kan bidra till att ett tvärsektoriellt perspektiv förs 
in när nämndernas åtagande tas fram. Ytterligare ett exempel på vad samordning skulle kunna 
bidra till är att nämnderna i större utsträckning tar vara på varandras kompetenser i processen, 
till exempel för att analysera resultatet tillsammans och för att redogöra för effekterna i 
kommunen. 
 
Enligt vår erfarenhet av målstyrningsprocesser krävs oftast en bred förankring och delaktighet 
för att få en uppslutning som kan leda till att samtliga nämnder och verksamheter gemensamt 
arbetar för att nå de uppsatta målen. Det är vår bedömning att det finns ett stort engagemang 
och intresse för målstyrningsprocessen bland de intervjuade, vilket vi bedömer kan ge goda 
förutsättningar för en bra process. 
 
En väg att gå är att inkludera berörda medarbetare i en dialog kring vad syftet med kommunens 
målstyrning ska vara. Vi menar att det är av vikt att enas om hur målstyrningen kommer in i 
resten av den existerande styrningen (nationella mål, styrdokument, föreskrifter mm). Detta 
kan till exempel tydliggöras i ett kvalitetsledningssystem. De största verksamheterna som 
kommunerna ska bedriva regleras i nationella regelverk, till exempel verksamheter inom skola 
och socialtjänst. Verksamheter som bedrivs inom dessa områden står även under statliga 
myndigheters tillsyn som också kräver uppföljning och återrapportering. Inom verksamheterna 
sker uppföljningar som inte når vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, istället 
stannar uppföljningarna vid respektive nämnd. Exempel på detta är kvalitetsuppföljningarna 
som sker inom ramen för skola och socialtjänst. Dessa uppföljningar skulle kunna användas 
för att följa upp hur det går för verksamheterna. 

3.2. Riktlinjer och målformulering 

3.2.1. Iakttagelser 

Det framkommer av intervjuerna att det saknas riktlinjer som styr målstyrningsarbetet i 
kommunen. Som tidigare nämnts är det av kommunfullmäktige antagna dokumentet inte 
allmänt känt. Det framgår dessutom av intervjuerna att det saknas en central samordning som 
på ett strukturerat sätt vägleder nämnderna genom processen. Däremot framkom det att 
ekonomiavdelningen på ledning och utveckling samordnar processen genom att starta upp 
inlämningen av åtaganden samt genom att de har upprättat en instruktion. 
 
Instruktionen daterad 2016-06-01 är framtagen för hantering av åtaganden och aktiviteter i 
styrmodellen. Den redogör exempelvis för att åtaganden ska inrymmas inom tilldelad 
ekonomisk ram, att åtaganden är vad som ska uppnås och kan sträcka sig utöver innevarande 
år, att aktiviteterna ska beskriva hur åtaganden ska uppnås och ska vara mätbara. I 
instruktionen förklaras att mätbarhet inte behöver vara numeriskt definierad men det är av vikt 
att aktiviteterna inte möjliggör subjektiva bedömningar. När det gäller åtagandenas tidsrymd 
skiljer sig anvisningar åt mellan instruktionen och mål- och resultatstyrningsdokumentet. I 
kommunfullmäktiges styrdokument fastställs att åtaganden och aktiviteter ska vara årliga, 
medan det i instruktionen fastställs att de kan sträcka sig längre än så. Förvaltningsledningen 
menar att ett och samma åtagande kan återkomma under några år med olika aktiviteter på 
årsbasis. 
 
Vid intervjuerna framkom att det saknas instruktioner som beskriver hur nämnderna ska 
bestämma vilken färg som ska användas på plupparna för att indikera resultatet. Det finns tre 
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färger att tillgå vid uppföljningarna, grön, gul och röd. Av intervjuerna framkom att 
ärendehanteringen gällande plupparnas färg sker likartat mellan nämnderna; Förvaltningen 
föreslår en färg till nämnden vid uppföljningen, som därefter fattar beslut. Den framkommer att 
vissa bedömningar kan grundas på känsla då det är svårt att avgöra huruvida målet är uppfyllt 
eller inte på grund av åtagandets karaktär och avsaknaden av indikatorer.  
 
Av intervjuerna framkom att förutom att ekonomiavdelningen initierar målarbetet genom 
insamlandet av åtaganden och aktiviteter, är det även ekonomiavdelningen som administrerar 
och samordnar nämndernas uppföljningar som ska vidare till politisk behandling hos 
kommunstyrelsen och därefter till kommunfullmäktige. I instruktionen framgår att 
ekonomiavdelningen vill erhålla ett utkast på måldokumenten innan dessa behandlas i 
respektive nämnd/styrelse. Detta för att säkerställa att åtaganden och aktiviteter utgår från 
metodiken som beskrivs i instruktionen. 

3.2.1.1 Målformulering - SMART 

För att formulera mål enligt SMART-modellen krävs att målen är specifika1, mätbara, 
accepterade, realistiska och tidsbundna.  
 
Vid intervjuerna framkom att de övergripande målen upplevs som accepterade eftersom de är 
så pass generella att stora delar av kommunens verksamheter omfattas av dem. Det framkom 
dock att konkretiseringen av de övergripande målen till de strategiska målen uppfattas som för 
långtgående, med andra ord är konkretiseringen för snäv vilket medför att den utesluter delar 
av verksamheterna. 
 
Enligt såväl styrdokumentet som de intervjuade ska de övergripande målen och de strategiska 
målen uppnås under mandatperioden. Majoriteten av kommunfullmäktiges mål är inte 
mätbara, dels med anledning av målformuleringarna dels med anledning av att det saknas ett 
utgångsvärde för målen. Det framkom även av intervjuerna att de övergripande målen och de 
strategiska målen inte mäts. Istället är det måluppfyllelsen av nämndernas åtaganden och 
aktiviteter som avgör huruvida kommunfullmäktiges övergripande mål och strategiska mål 
bedöms uppfyllda.  
 
Tabell 1. Kommunfullmäktiges sju övergripande mål 

 Specifika Mätbara Realistiska Tidsbundna 

1 % befolkningsökning x x x x 

Demokrati och delaktighet för alla    x 

Ungdomsarbetslösheten ska minska2 x  x x 

Kvalitetsutveckling och kvalitetsbedömning ska 
införas 

   x 

En god personalpolitik som främjar trivsel och 
arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad 
att vara en attraktiv arbetsgivare 

   x 

Ystads kommuns verksamheter ska arbeta utifrån 
Miljöhandlingsprogrammet och Folkhälsoprogrammet 

    

Verksamheterna ska vara konstadseffektiva och 
ekonomin ska vara i balans 

x x x x 

                                                
1 Ett specifikt mål innebär att det ska vara tydligt vad som ska uppnås för de personer som ska uppnå 
målet. Målet ska vara exakt så att det inte går att misstolka. 
2 Kommunens ambitionsnivå framgår inte av målet, alltså från vilken nivå arbetslösheten ska minska 
och hur mycket arbetslösheten ska gå ned, vilket innebär att målet blir svårt att mäta. 
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Till de sju övergripande målen finns 38 strategiska mål. Några av de strategiska målen 
återkommer upprepade gånger under olika övergripande mål. Ett exempel är att det 
strategiska målet ”gymnasieskolan i Ystad ska vara det självklara valet – 70 % av kommunens 
elever väljer att studera i Ystad (2016-2018)”, förekommer både under det övergripande målet 
”1 % befolkningsökning” och det övergripande målet ”ungdomsarbetslösheten ska minska”. 
 
Ett ytterligare exempel är att det strategiska målet ”alla elever ska ha förutsättning att nå de 
nationella kunskapsmålen – inför tidig uppföljning som signalerar behov av stöd”, förekommer 
både under det övergripande målet ”ungdomsarbetslösheten ska minska” samt ”demokrati och 
delaktighet för alla”. Under det övergripande målet ”en god personalpolitik som främjar trivsel 
och arbetsprestationer samt ökar möjligheterna för Ystad att vara en attraktiv arbetsgivare” 
finns fyra likadana strategiska mål ”kompetensutvecklingen ska säkras” men de är kopplade 
till fyra olika kärnområden.  

 

Tabellen nedan redovisar antalet nämndmål som är antagna för verksamhetsåret 2017. Ur 
tabellen kan vi utläsa att utifrån kommunfullmäktiges sju övergripande målen har 
kommunstyrelsen och nämnderna formulerat totalt 161 mål.  

 
Tabell 2. Antal åtaganden för verksamhetsåret 2017 och utfall per tertial 1 

Nämnd Antal 
åtaganden(mål) 

Utfall T1 Prognos 2017 

Kommunstyrelsen 27 1   
15  
11  

5    
22  

Barn- och 
utbildningsnämnden 

30 1   
23  
6     

1  
6    
23  

Kulturnämnden 14 10  
4    

1    
13  

Gymnasienämnden 18 1 
9  
8  

1    
17  

Myndighetsnämnden 15 3 
4  
8  

3   
12  

Samhällsbyggnadsnämnden 35 1   
28  
6    

3 
6   
26  

Socialnämnden 14 2   
11 
1    

1   
1    
12  

Överförmyndarnämnden 8 1    
7    

8    

Totalt 161 9     
101  
51     

5     
23    
133  

 
Av intervjuerna framkom att det finns olika uppfattningar om hur väl accepterade åtagandena 
är i verksamheten. Det framgår att det finns verksamheter som upplever att det är en tydligare 
målstyrning nu och att det finns en större förståelse för målstyrningen. Detta utrycks genom 
att målen konkretiseras ända ner på enhetsnivå i respektive enhets verksamhetsplan. Det finns 
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också verksamheter som anser att de övergripande målen är svåra att bryta ner på 
verksamhetsnivå men att det inte ses som ett problem. En tredje beskrivning som framkom är 
att målen inte är särskilt accepterade, att ansvaret för verkställandet inte framgår i 
verksamheten och att målen är konstruerade enbart för att passa in på de övergripande målen. 
 
De intervjuade menar att eftersom åtagandena ska vara formulerade som vad verksamheten 
ska göra och innehålla indikatorer, är åtagandena som antas något som nämnden förväntar 
att de kan uppnå. Det leder till att de flesta av målen får gula/gröna pluppar vid redovisning. 
Tabellen ovan skulle kunna stödja de intervjuades uppfattning att nämndernas ambition är att 
kunna påvisa att de har åstadkommit det som de har fattat beslut om under det givna 
verksamhetsåret.  

3.2.2. Bedömning 

I mål- och resultatstyrningsprocessen är det av vikt att målen följs upp, utvärderas och att det 
i sin tur kan leda till aggregerade resultatanalyser och omprioriteringar om målen inte uppnås. 
Vi ser det som problematiskt att det varken finns några indikatorer knutna till de övergripande 
målen eller till de strategiska målen. I kommunens målstyrningsprocess finns det sju 
övergripande mål, 38 strategiska mål och 161 åtaganden. Vi ser att det i modellen och i hur 
den implementeras blir fokus på åtaganden. Om dessutom åtagandena generellt uppnås bör 
det utifrån modellens konstruktion leda till att alla övergripande mål och strategiska mål antas 
uppfyllda.  
 
I sammanhanget kan påminnas att utöver målen i målstyrningsprocessen tillkommer även 
övriga policys, styrdokument och program som ofta innehåller egna mål som också ska följas 
upp och utvärderas. Det är av vikt att även dessa följs upp och bidrar till den aggregerade 
resultatanalysen. Det finns inte någon processbeskrivning eller kvalitetsledningssystem som 
visar hur detta hänger samman.  
 
Vidare bedömer vi att en viss begreppsförvirring råder avseende vad ett åtagande innebär och 
vad en aktivitet innehåller. Det blir tydligt då åtagandena ofta är formulerade som aktiviteter 
istället för vad som ska uppnås. Enligt styrdokumentet ska ett åtagande formuleras på så sätt 
att det anger vad som ska uppnås. Aktiviteten ska därefter formuleras på så sätt att det 
förklarar hur åtagandet ska uppnås. Här vill vi lyfta fram att det är en utmaning i sammanhanget 
att ett åtagande både ska vara en indikator och ett mål för nämnden. Det är vår uppfattning att 
begreppet åtagande bidrar till en otydlighet och att få av åtagandena lever upp till 
styrdokumentets intentioner.  
 
Vi bedömer att tydligare riktlinjer och instruktioner hade kunnat bidra till att skapa stringens i 
målkedjan. En centralt placerad funktion tillsammans med ett IT-stöd kan stödja upprättandet 
av riktlinjer och instruktioner samt ge stöd i formuleringen av mål och aktiviteter för att undvika 
att begreppsförvirring uppstår. 

3.3. Uppföljning och rapportering 

3.3.1. Iakttagelser 

Uppföljningen och återrapporteringen av målen sker tre gånger per år, vid tertial 1 och 2 samt 
vid årsredovisningen. I samband med tertial 2 ska förvaltningen redovisa bakomliggande 
orsaker om nämndens åtaganden inte kommer att uppfyllas innan verksamhetsårets slut. Den 
ekonomiska uppföljningen sker oftare, nämligen per Q1, T1, T2, per oktober och årsbokslut. 
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Av intervjuerna framkom att nämnden inte brukar vidta åtgärder om förvaltningen redovisar 
avvikelser avseende måluppfyllelsen. Det framkom dock att nämnden ger återkoppling på 
uppföljningen under nämndssammanträdena genom diskussion om uppföljningen. I vissa fall 
deltar även avdelningschefer vilket bidrar till diskussionerna. 

3.3.2. Bedömning 

Vi gör bedömningen att utifrån styrdokumentets intentioner och fastställda riktlinjer är 
omfattningen av uppföljning och rapportering tillräcklig. Dock menar vi att uppföljningen skulle 
kunna utvecklas med aggregerade resultatanalyser som visar på om de övergripande målen 
och de strategiska målen kommer uppnås. Det är visserligen så att det behövs tydligare 
instruktioner som vägleder nämnderna i valet av färg på pluppar som ska redogöra för hur väl 
de uppnår åtagandena, men eftersom plupparna mäter åtaganden så hade vi utöver det önskat 
ett större fokus på mål- och resultatuppföljning av modellen i sin helhet.   
 
Även i detta sammanhang vill vi lyfta fram att det finns andra uppföljningar som vissa av 
nämnderna upprättar, exempelvis kvalitetsuppföljningar för skola och socialtjänst, som också 
redogör för hur det går för verksamheten och som kan vara av intresse för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige att ta del av.  

3.4. Kommunstyrelsens roll och uppsikt 

3.4.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen genomför sin uppsikt genom de planerade uppföljningarna under året. Av 
intervjuerna framkom att förvaltningscheferna och VD för Y-tornet blir kallade till 
kommunstyrelsen för att föredra verksamhetens (såväl verksamhetsspecifika som 
ekonomiska) resultat vid de båda tertialrapporterna och vid årsredovisningen. Att 
förvaltningschefer och VD deltar vid kommunstyrelsens sammanträde har enligt de intervjuade 
bidragit till mer diskussion vid återrapporteringarna jämfört med tidigare förfarande. Tidigare 
föredrog ekonomichefen nämndernas resultat för kommunstyrelsen.  
 
De intervjuade berättade att kommunstyrelsen även kallar förvaltningschefer och VD inför 
kommande verksamhetsårs åtaganden och aktiviteter för en redogörelse av nämndernas och 
styrelsens förslag.  
 
Av intervjuerna framkom dock att kommunstyrelsen inte har gjort några påpekanden vare sig 
vid presentationen inför kommande års åtaganden eller vid återrapporteringarna. Nämnderna 
har inte heller mottagit någon återkoppling från kommunfullmäktige vid rapporteringstillfällena.  
 
Av intervjuerna framkom att det finns ett behov av större tydlighet och stöd i 
målstyrningsprocessen. Även om behovet av stöd varierade mellan de intervjuade framstod 
det som att det finns en samsyn kring att det behövs en tydlighet kring roller och ansvar. Enligt 
de intervjuade finns ett behov av ett verksamhetsstöd i form av ett IT-system som skulle kunna 
underlätta målstyrningsprocessen.  

3.4.2. Bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt är tillräcklig i målstyrningsprocessen. Bland 
annat genom att samtliga nämnders förslag på åtaganden och aktiviteter samlas in inför det 
nya verksamhetsåret. Vi bedömer dock att kommunstyrelsen bör stärka sin roll som 
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samordnare i målstyrningsprocessen. Kommunstyrelsen ska i enlighet med kommunallagen 6 
kap 1 § leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. Vi bedömer att det 
har tydligt framgått att det finns ett behov av att stärka samordningen och stödet i kommunens 
målstyrningsprocess, vilket förefaller sig naturligt att kommunstyrelsen ska bistå med. 
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4. Sammanfattande bedömning 

 
 
Vår sammanfattande bedömning är att det finns utvecklingsområden gällande 
målstyrningsarbetet. Vår bedömning grundar sig på att delar av processen behöver tydliggöras 
och att samordningen och stödet till nämnderna behöver förbättras. Vi ser även behov av att 
involvera berörda i en dialog kring målstyrningens syfte och arbeta med att definiera termer 
och tydliggöra delprocesser.  
 

Revisionsfråga Svar 

Har nämnderna brutit ned de 
övergripande målen så att de fungerar 
som styrsignaler till verksamheten? 

Ja, nämnderna har brutit ned de övergripande och 
strategiska målen. I vissa fall är åtagandena i enlighet 
med instruktionerna, direkt kopplade till det 
övergripande målet. Nämndernas åtagande fungerar 
delvis som styrsignaler. I flera fall är nämndernas 
åtagande förbundna med gällande lagar och 
föreskrifter. 

Sker det något samarbete mellan 
nämnderna i samband med framtagande 
av mål? 

Nej, det finns inget formaliserat samarbete mellan 
nämnderna. Däremot har frågan det senaste året lyfts i 
den strategiska samverkansgruppen som leds av 
kommunchefen.  

Är målen/åtagandena specifika, mätbara, 
accepterade, realistiska och tidsbundna? 

Delvis. Målen/åtagandena förefaller till stor del vara 
SMARTA. Det råder dock en viss begreppsförvirring 
mellan åtaganden och aktiviteter, vilket försvårar 
förståelsen för modellen.  

Finns det riktlinjer för vilken tids- och 
ambitionsnivå som ska gälla vid 
fastställande av målsättningar? 

Delvis, det finns en upprättad instruktion som 
nämnderna förhåller sig till. Det framkom att 
styrdokumentet som kommunfullmäktige har fastställt 
inte är allmänt känt eller implementerat.  

Bedriver nämnderna en tillräcklig 
uppföljning och rapportering av 
verksamhetens måluppfyllelse samt 
fattar beslut om åtgärder vid avvikelser? 

Ja, uppföljning och återrapportering av målen sker tre 
gånger per år till nämnden, kommunstyrelsen och 
därefter kommunfullmäktige. 
 
Nej, nämnderna fattar inte beslut om åtgärder vid 
avvikelser. Det saknas dessutom en aggregerad 
resultatuppföljning som fokuserar på att följa upp 
huruvida de övergripande målen och de strategiska 
målen kommer uppnås under mandatperioden. 

Utövar kommunstyrelsen en tillräcklig 
uppsikt över målstyrningen? 

Ja, genom att samtliga nämnders förslag på åtaganden 
och aktiviteter samlas in inför det nya verksamhetsåret. 

Har kommunstyrelsen säkerställt att 
arbetsformer och uppföljning av 
målarbetet sker enligt styrmodellen? 

Nej, av intervjuerna framkom att det finns behov av mer 
stöd vid formulering av åtaganden. Det framkom även 
att ett formaliserat tvärsektoriellt samarbete hade 
kunnat vara gynnsamt samt att ett verksamhetssystem 
hade underlättat processen.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 säkerställa att antagna styrdokument följs eller föreslå förändringar till 
kommunfullmäktige, samt 

 se över mål- och resultatstyrningen med fokus på att resultatuppföljningen blir tydligare 
och omfattar alla mål.  
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Ystad den 13 september 2017 

 
Malin Lundberg  Negin Nazari   
EY   EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 
 Jonas Rosenkvist, kommunchef 
 Dan Kjellsson, förvaltningschef social omsorg 
 Christer Olofsson, förvaltningschef kultur och utbildning 
 Sofia Öreberg, förvaltningschef samhällsbyggnad 
 Petter Hansson, ekonomichef 
 Carola Nilsson, redovisningschef 
 Dennis Hjelmström, utbildningschef 
 Ingrid Tjärnehov, utbildningschef 
 Cecilia Wallén, utvecklingsledare  
 Katarina Anker-Kofoed, förvaltningskoordinator  
 Mattias Gunnarsson, avdelningschef 
 Erika Hult, avdelningschef 
 Roger Nordström, avdelningschef  
 Maria Posa, avdelningschef 
 Veronika Andersson, controller 
 Anette Lavesson, ekonom 
 Elisabeth Ejlertsson, ekonom 
 Anna Adler, ekonom 
 Leila Ekman, stadsarkitekt/avdelningschef 
 Lars Carlsson, exploateringschef 
 Marie Balksäter, enhetschef kost 
 Emilia Löfgren, teknisk chef 
 Håkan Persson, utvecklingschef Ystad Gymnasium 
 Daniel Hirvonen, ekonom 
 

Medverkat vid intervjuerna: 

 Michael Michaelsson, förtroendevald revisor 

 
Dokument: 

 Mål- och resultatstyrning Ystads kommun 
 Instruktion för hantering av åtaganden och aktiviteter i styrmodellen 
 Årsbudget 2016, flerårsplan 2017-2019 
 Årsredovisning 2016 
 Måluppföljning total 20161231 
 Årsbudget 2017, flerårsplan 2018-2020 
 Mål 2017 
 Uppföljning mål T1 
 


