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Granskning av effekter av den strategiska planen 
 
Kommunen har under de senaste åren utvecklat den strategiska planeringen och mål-
styrningen av verksamheterna såväl på övergripande som på nämnds/förvaltningsnivå. 
Detta har lett fram till den strategiska plan som fullmäktige årligen beslutar om. Vi har i 
egenskap av förtroendevalda revisorer i Bodens kommun granskat vilket genomslag den 
strategiska planeringen fått i styrelsen och nämnderna dels genom en 
dokumentationsgranskning kompletterad med stickprov i verkställigheten och dels genom 
en enkät riktad till politiker och förvaltningschefer. I granskningen har vi biträtts av 
sakkunniga från Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Granskningen 
redovisas i bifogade rapport. 
 
Syftet med granskningen är att bedöma om styrningen och den interna kontrollen med 
utgångspunkt från den strategiska planen är ändamålsenlig och tillfredsställande. Utifrån 
vad som framkommit av dokumentationen, protokoll och stickprov i verkställigheten av 
kommunens mål bedömer vi sammantaget att styrelsens och nämndernas agerande och 
styrning, i huvudsak är ändamålsenlig utifrån den styrmodell kommunen tillämpar. 
Vidare att den interna kontrollen avseende strategiska planen och nämndernas egna 
verksamhetsplaner i allt väsentligt är tillräcklig.  
 
Däremot kan vi inte uttala oss om politikernas engagemang i styr- och kontrollprocessen 
pga av den dåliga svarsfrekvensen. Endast 44 % av politikerna har besvarat vår enkät. Att 
svarsfrekvensen blivit så låg har omöjliggjort våra möjligheter att dra slutsatser av 
enkätresultaten och utifrån det göra revisionella bedömningar. I sammanhanget bör 
särskilt noteras den skyldighet såväl politiker som tjänstemän i kommunen har ”att lämna 
revisorerna de upplysningar som behövs för revisionsarbetet”, enligt kommunallagen 
9:12. 
 
För att ytterligare utveckla tillämpningen av styrmodellen och dess genomslagskraft anser 
vi att styrelsen och de övriga nämnderna ska säkerställa:  
 

 Att kopplingen mellan styrdokument och resursfördelning tydliggörs i respektive 
nämnd/styrelse. 

Postadress 
961 86  Boden 

Telefon 
0921-620 00 vx. 
med direktval 

Telefax 
 

E-post 
 
kommunen@boden.se 

Postgiro 
6 00 52-8 

Bankgiro 
600-7181 
753-4050 

 



 Att samtliga mål som lagts fast i de årliga verksamhetsplanerna i sin helhet följs 
upp i delårsrapporter och verksamhetsberättelser. 

 Att de mål som lagts fast inom styrmodellens fyra perspektiv bryts ned i delmål 
och aktiviteter inom respektive perspektiv även på enhets-/avdelningsnivå. 
Därigenom bör förutsättningar skapas för en större genomslagskraft för 
styrmodellen och dess struktur i kommunorganisationen. 

 Att kommunstyrelsen tar initiativ till fortsatt uppföljning av styrmodellens 
tillämpning i hela organisationen. 

 
Avslutningsvis vill vi göra kommunstyrelsen och nämnderna uppmärksam på att vi i vårt 
löpande revisionsarbete under 2007 aktivt kommer att följa styrningen och den interna 
kontrollen utifrån den strategiska planen.  
 
För revisorerna i Bodens kommun 
 
 
 
 
Stellan Lundberg   Erik G Holmgren   
vice ordf    revisor     
 
 
Per-Olof Planting har inte deltagit i granskningen vad avser socialnämnden, och Michael 
Sundberg har inte deltagit i granskningen vad avser räddningstjänstens verksamhet.  
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