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1 Sammanfattning och revisionell bedömning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev inom Öhrlings Pricewaterhou-
seCoopers granskat effekter av den strategiska planen. Granskning inriktas mot att bedö-
ma om styrningen och den interna kontrollen av den strategiska planen är ändamålsenlig 
och tillfredsställande.  
 
Vi bedömer att styrningen avseende den strategiska planen i huvudsak är ändamålsenlig 
och att den interna kontrollen i allt väsentligt är tillräcklig. Baserat på revisionsfrågorna 
visar granskningen följande: 

 Hur känd/levande är målen i planen bland politiker och tjänstemän? 
Granskningen visar att kommunens styrsystem årligen utgår från den kommunövergripan-
de strategiska planen. Det är den strategiska planen som nämnder/styrelser utgår från vid 
fastställande av sin egen årliga verksamhetsplan. 
 

 Vilka synliga effekter har planen fått i planeringsprocessen? 
Det framgår i befintlig dokumentation av styrprocesserna (framtagande av den egna stra-
tegiska planen/verksamhetsplanen) i respektive nämnd/styrelse att det är den strategiska 
planen som utgör nämndernas/styrelsernas utgångspunkt. En stor del av dem som besvarat 
enkäten uppger att de nyttjar den kommunövergripande strategiska planen i sin planerings-
process. 
 

 Vilka synliga kopplingar finns till resursstyrningen? 
I samband med fastställande av den strategiska planen fastställs även detaljbudget och in-
vesteringsbudget för nämnderna/styrelserna. Det framgår i de nämnder/styrelser som do-
kumenterat sitt resursfördelningssystem att den strategiska planen är en av grundpelarna 
vid resursfördelningen. 
 

 Vilka synliga effekter har målen fått i verkställigheten? 
Granskningen visar att nämnderna/styrelserna vidtar aktiva åtgärder för att nå uppsatta 
mål. 75 % av nämndernas/styrelsernas mål är helt eller delvis uppnådda. Enkätresultatet 
visar att närmare 60 % av de svarande anser att den strategiska planen fått genomslags-
kraft i verksamheten samt att aktiva åtgärder vidtas för att nå måluppfyllelse. 
 

 Vilken intern kontroll finns avseende måluppfyllelsen? 
I styrsystemet finns tre fastställda tillfällen där måluppfyllelse ska rapporteras, det är i 
samband med delårsrapporterna samt i den årliga verksamhetsberättelsen. Nämnderna le-
ver därmed upp till de uppföljningskrav som finns i styrmodellen. Dock noterar vi att nå-
gon fullständig överensstämmelse mellan uppföljda och fastlagda mål inte finns i merpar-
ten av nämnder/styrelser. 
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 På vilket sätt rapporteras resultatet i nämnder och styrelsen, samt till fullmäktige? 
Granskningen visar att det finns ett antal tillvägagångssätt för att redovisa resultat i nämn-
der, styrelser samt till fullmäktige. Exempelvis sker det genom delårsrapport, årsredovis-
ning, stående punkt vid nämndssammanträde och månadsrapport.  
 
För att ytterligare utveckla tillämpningen av styrmodellen och dess genomslagskraft före-
slår vi följande: 
 

 Tydliggör kopplingen mellan styrdokument och resursfördelning, samt diskussio-
nerna om detta, i nämnderna/styrelserna. 

 Tillse att de mål som följs upp i nämndernas delårsrapporter och verksamhetsberät-
telser överensstämmer med de mål som lagts fast i nämndernas årliga verksam-
hetsplaner. 

 Att nämndernas/förvaltningarnas mål inom befintliga perspektiv enligt styrmodel-
len bryts ned i delmål och aktiviteter inom respektive perspektiv även på enhets-/ 
avdelningsnivå. 

 Att kommunstyrelsen tar initiativ till fortsatt uppföljning av styrmodellens tillämp-
ning i hela organisationen. 
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2 Inledning  

2.1 Bakgrund 
Granskningen har initierats via revisorernas risk och väsentlighetsbedömning.  

Kommunen har under de senaste åren utvecklat den strategiska planeringen och målstyr-
ningen av verksamheterna såväl på övergripande som på nämnds/förvaltningsnivå. Detta 
har lett fram till en strategisk plan som ligger till grund för verksamhetsplaneringen, bud-
getprocessen och resursstyrningen. Den strategiska planen har på många sätt ersatt de 
många olika styrdokument som funnits inom de olika verksamheterna. Även kommunens 
system för intern kontroll är kopplat till den strategiska planen, och redovisas i såväl del-
årsrapport som årsredovisning.  
 
 

2.2 Revisionsfråga 
Granskningens syfte är att bedöma om styrningen och den interna kontrollen med ut-
gångspunkt från den strategiska planen är ändamålsenlig och tillfredsställande.  

Följande revisionsfrågor har beaktats i granskningen: 

 Hur kända/levande är målen i planen bland politiker och tjänstemän? 

 Vilka synliga effekter har planen fått i planeringsprocessen? 

 Vilka synliga kopplingar finns till resursstyrningen? 

 Vilka synliga effekter har målen fått i verkställigheten? 

 Vilken intern kontroll finns avseende måluppfyllelsen? 

 På vilket sätt rapporteras resultatet i nämnder och styrelsen, samt till fullmäktige? 
 
 

2.3 Metod och avgränsning 
Granskningen baseras metodmässigt på dokumentationsstudier, enkät till nämndsledamö-
ter och förvaltningschefer vid granskade nämnder, samt på stickprov i verkställigheten av 
kommunens styrmodell och av beslutade mål. 
 
Granskningen omfattar kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, näringslivssty-
relsen, miljö- och byggnämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden. 
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Enkäten sändes ut till 72 personer fördelat på förvaltningschefer och politiker. 35 svar in-
kom, vilket utgör 49 % svarsfrekvens, fördelat enligt nedan. Enligt praxis bör svarsfre-
kvensen ligga runt 70 % för att erhålla en helhetsbild. Inom ramen för denna granskning 
har det inte varit möjligt att analysera orsakerna till svarsbortfallet. 
 
 
Svarande Antal utskickade 

 
Antal svar 

Förvaltningschef 
 

8 7 

Kommunstyrelsen 
 

15 6 

Barn- och utbildningsnämnden 
 

11 5 

Socialnämnden 
 

11 4 

Miljö- och byggnadsnämnden 
 

9 5 

Kultur- och fritidsnämnden 
 

11 4 

Näringslivsstyrelsen 
 

7 4 

Totalt  
 

72 35 

 
 
Förvaltningscheferna har getts möjlighet att sakgranska granskningsrapporten i en utkast-
version. 
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3 Granskningsresultat  

3.1 Modellens uppbyggnad  
Kommunen har att utvecklat en modell för mål- och resultatstyrning. Modellen bygger på 
teorin om balanserad styrning, d v s att planering, genomförande och uppföljning av verk-
samheten sker ur flera perspektiv. Balanserad styrning innebär bl a att ge en strukturerad 
och mer strategisk inriktning åt verksamhetens styrning och att se verksamheten ur fler 
perspektiv än det ekonomiska. Bodens kommun har fyra perspektiv, dessa är; 

 Medborgare/kund 

 Medarbetare/arbetssätt 

 Ekonomi 

 Utveckling 

Balanserad styrning innebär vidare att hitta den rätta balansen mellan olika perspektiv för 
att nå visionen och uppsatta mål. Samt att knyta ihop politikernas målarbete med den ope-
rativa styrningen av verksamheten. 

Målsättningen med kommunens styrmodell är att alla, både politiker, ledare och medarbe-
tare, tar ansvar för helheten i den kommunala verksamheten samt känner delaktighet och 
engagemang i styrprocessen. 

Kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande strategier och mål i den strategiska 
planen. Även inriktning och särskilda uppdrag samt ekonomiska ramarna framgår av den 
strategiska planen. 
 
Nämnderna utarbetar en egen strategisk plan/verksamhetsplan utifrån den övergripande 
strategiska planen. I de nämndsspecifika strategiska planerna framgår respektive 
nämnds/styrelses verksamhetsidé och mål. 
 
Uppföljning sker via årsredovisning, delårsrapporter samt ett rapporteringssystem för stör-
re avvikelser avseende ekonomi och måluppfyllelse. 
 
Bodens kommuns styrprocess framgår i sin helhet av bilaga 1. 
 
Noteras kan också att Kf antagit ett ramverk för styrning i § 99/2006 som anger bl a hur 
styrdokument ska läggas upp och utformas. 
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3.2 Dokumentation 
För att belysa modellens genomslagskraft har vi sammanställt väsentliga delar av den do-
kumentation som nämnder/styrelser upprättat som stöd i tillämpningen av styrmodellen. 
Dessa återges i tabellen nedan. 
 
Dokument  KS 

 
BUN SN MoBN KoFN NS 

Styrmodell x x     
Resursfördelningsmodell1 x x     
Uppföljningssystem  x x     
Strategisk plan, inkl ”styrkort” x x x x x x 
Underliggande strategiska planer 
eller liknande 

x x2     

Intern budget x x x x x x 
Delårsrapport x x x x x x 
Verksamhetsberättelse  x x x x x x 
Ekonomirapporter/budgetuppföljning x x x  x x 
Måluppföljning x x3    x 
Förvaltningsrapport  x   x4  x5

 

3.3 Hur kända/levande är målen i strategiska planen? 
Varje år utgår kommunens nämnder/styrelser från den övergripande strategiska planen, 
vid planering av den egna verksamheten. Nämnderna och styrelserna bryter ner de över-
gripande målen till specifika nämnds-/styrelsemål som avser att bidra till att de över-
gripande målen nås under planeringsperioden.  
 
Enkätresultatet visar att 83 % uppger att de antagit en egen strategisk plan, varav merpar-
ten anger att de utgått från den kommunövergripande strategiska planen.11 % av de sva-
rande anger att de inte antagit någon egen strategisk plan för sin specifika nämnd.  
 

                                                 

1 För NS styrs resursfördelningen i stor utsträckning av vilka externa finansieringsmöjlig-
heter som finns tillgängliga för de projekt och liknande som för tillfället bedrivs. 
2 Interna planeringsförutsättningar, IPF 2006 
3 I kvalitetsredovisningen följs verksamhetens mål upp 
4 Personalinformation, verksamhetsinformation, ekonomiinformation 
5 I NS finns en chefsrapport som upprättas 7-8 gånger per år. 
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Genomförd enkät visar att merparten, 63 %, diskuterar den övergripande strategiska pla-
nen. 26 % uppger att de inte diskuterar nämnda plan, samtliga av dessa är politiker. 77 % 
av de svarande uppger att den egna nämndens/styrelsens strategiska plan harmonierar med 
den kommunövergripande strategiska planen. 14 % uppger att den inte harmonierar. 
 
Vidare visar enkäten att 76 % anser att de fått bra information om den egna strategiska 
planen. Ännu större andel, 93 %, uppger att de erhållit bra information om den kommunö-
vergripande strategiska planen. 
 

3.4 Vilka synliga effekter har planen fått i planeringsprocessen? 
Kommunens övergripande strategiska plan utgör grunden för arbetet med respektive 
nämnd/styrelses framtagande av den egna strategiska planen/verksamhetsplanen, vilket 
tidigare nämnts. Dokumentgranskningen visar även att i de verksamheter där ytterligare 
nivåer av verksamhetsplaner tas fram utgår enheterna från nämndens/styrelsens strategiska 
plan/verksamhetsplan och bryter ner den till verksamhetsplaner för respektive enhet.  
 
Genomförd enkät visar att 60 % av de svarande nyttjar den kommunövergripande strate-
giska planen i sin planeringsprocess. 29 %, vilka samtliga är politiker, uppger att de inte 
nyttjar nämnda dokument i sin planeringsprocess. Vidare anser 63 % att nämnderna arbe-
tar aktivt med den strategiska planen. 
 
Den årliga planeringsprocessen har utvärderats av ekonomikontoret och beslut att revidera 
densamma togs av kommunfullmäktige i januari 2006. I processen justerades tidpunkten 
för när kommunfullmäktige ska fastställa den strategiska planen. Detta i syfte att skapa 
mer tid för nämnder/styrelse till den egna planeringen.  
 
Vidare har ett arbete med att anpassa kommunens styrdokument till styrmodellen påbör-
jats, bl a finns en struktur för hur förvaltningarnas delegationsordningar ska se ut. 
 
Kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden har dokumenterat sina interna pla-
neringsprocesser, vilka kortfattat återges nedan. Socialnämnden har fastställt en tidplan 
som återkopplar till den övergripande strategiska planen. Övriga nämnder har inte doku-
menterat planeringsprocessen ytterligare utan hänvisar till det av kommunfullmäktige an-
tagna riktlinjerna. 
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3.4.1 Kommunstyrelsen 
I kommunledningsförvaltningens interna process rörande verksamhetsplanen framgår att 
den strategiska planen ska beaktas vid planeringsberedningen6.  
 
Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde har merparten av kontoren en likartad struk-
tur för verksamhetsplanen, där strategi och mål återges per perspektiv för resp kontor. Vis-
sa kontor har dock inte angett mål för samtliga perspektiv, bl a avviker ekonomikontoret 
så tillvida att de endast angett strategi och mål för perspektivet medborgare/kund. 
 
3.4.2 Barn- och utbildningsnämnden 
I nämndens interna styrmodell framgår att barn- och utbildningsnämnden ska fastställa en 
strategisk plan för närmaste treårsperiod och denna ska beskriva strategier och visioner 
samt formulera mätbara mål inom de fyra perspektiven. Vidare ska en övergripande bud-
get för kommande treårsperiod ingå. 
 
I nämnda dokument framgår även att förvaltningens interna planeringsförutsättningar är 
ett internt styrdokument som syftar till att styra verksamheten mot de mål och visioner 
som bl a formulerats i den strategiska planen. 
 
Per enhet eller skolområde tas lokala arbetsplaner fram där det framgår vilka åtgärder och 
aktiviteter som ska vidtas under kommande år för att bidra till att nå strategiska planens 
mål och visioner. Den lokala arbetsplanen innehåller inte budget, utan budgeten ges sepa-
rat till rektor, så själva lokala arbetsplanen innehåller alltså ej budgeten. 
 
I barn- och utbildningsnämndens interna planeringsförutsättningar hänvisas till den strate-
giska planen bl a vid ekonomisk framåtblick. Vidare har uppdrag givits varje rek-
tor/enhetschef/budgetansvarig utifrån de fyra perspektiven.  
 
3.4.3 Socialnämnden 
Socialnämnden har ingen dokumenterad beskrivning av planeringsprocessen, däremot 
finns en tidsplan som beskriver planeringsförutsättningarna avseende upprättande av stra-
tegisk plan samt internbudget. I tidsplanen framgår att strategier och mål nyttjas bl a som 
underlag vid nämndens temadag i augusti inför färdigställande av strategisk plan. 
 
 

                                                 

6 Se Ks - kommunledningsförvaltningens interna process avseende arbetet med verksam-
hetsplanen, 2004-01-22, rev 2007-03-02. 
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3.5 Vilka synliga kopplingar finns till resursstyrningen? 
Granskningen visar att i nämndens/styrelsens strategiska plan som fastställs av kommun-
fullmäktige ingår även nämndens/styrelsens drift- och investeringsbudget.  
 
Merparten av kommunens nämnder/styrelser har inte dokumenterat sin interna resursför-
delningsmodell. Enkätresultatet visar att andelen av de svarande som anser att den strate-
giska planen påverkat resursfördelningen, andelen som inte anser att planen påverkat samt 
andelen som inte vet är relativt lika. Det är framförallt politiker som anser att planen inte 
påverkat resursfördelningen. 
 
3.5.1 Kommunstyrelsen 
Resursfördelningsmodellen har utvecklats så att den styr mot uppsatta mål för god eko-
nomisk hushållning enligt kommunstyrelsens, kommunledningsförvaltningens verksam-
hetsberättelse 2006. Vidare framgår att det pågår arbete med att komplettera nuvarande 
resursfördelningsmodell med en delmodell, som tar hänsyn till demografiska förändringar. 
 
Vidare framgår det av kommunledningsförvaltningens interna process avseende arbete 
med verksamhetsplanen att den analys som bygger bl a på befintliga mål i gällande strate-
giska plan utgör underlag i budgetarbetet. 
 
3.5.2 Barn- och utbildningsnämnden 
I barn- och utbildningsnämndens interna styrmodell framgår att nämndens strategier och 
visioner är en av grundstenarna i den interna styrningen. Dessa uttrycks i skolplanen och 
den strategiska planen, vilka i sin tur utgör en viktig grund för bl a den interna resursför-
delningen. Vidare framgår i dokumentet att budgeten i den strategiska planen utgör under-
lag för interna budgetar per enhet och verksamhet.  
 
2006 infördes en ny intern resursfördelningsmodell som syftar till att öka tydligheten, för-
enkla och nå en effektivare resursfördelning. Det framgår bl a att det är viktigt att beakta 
elevutvecklingen och samtidigt balansera långsiktighetskrav i relation till styrdokument 
samt ha ett helhetsfokus (där mål och resursram samspelar).  
 
Förvaltningens interna resursfördelningsmodell består av tre delar, en basdel, en volymdel 
och en strategisk del. Den strategiska delen kan variera i omfattning och ska stödja de stra-
tegier och prioriterade åtgärder som beslutats av barn- och utbildningsnämnden i den stra-
tegiska planen. Viktiga underlag för fördelning av strategiska medel är kommunens kvali-
tetsredovisning och interna dialoger med rektorer. 
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I nämndens interna planeringsförutsättningar 2006 framgår att resurser inom rektorsområ-
den får omfördelas med hänsyn till gällande nationella och kommunala styrdokument. Vi-
dare hänvisas till den strategiska planen vid redovisning av sparbeting avseende lokaler. 
Granskningen visar att BUN i juni 2005 beslutat budgetera 2 mnkr från 2006 till olika ut-
vecklingsprojekt enligt intentionerna i barn- och utbildningsnämndens strategiska plan. 
 
3.5.3 Kultur- och fritidsnämnden 
I nämndens ekonomiska analyser som återfinns i delårsrapporterna hänvisas till befintlig 
och kommande strategisk plan. Det framgår bl a att budget rörande inköpta fastigheter ska 
ingå i kommande strategiska plan samt att personalkostnader vid Nord Poolen inte bedöms  
vara av engångskaraktär och nämnden försöker hitta en lösning inom ramen för arbetet 
med den strategiska planen. 
 
 

3.6 Vilka synliga effekter har målen fått i verkställigheten? 
I tabellen nedan återges det antal mål som finns angivna i respektive nämnds/styrelses 
verksamhetsberättelse 2006. Vi vill uppmärksamma att dessa inte överensstämmer med 
antal mål i strategiska planen i vissa nämnder. Granskningen visar att drygt 75 % helt eller 
delvis uppnått fastställda mål under 2006.  
 

Nämnd/styrelse Antal mål Varav helt 
uppfyllt 

Varav delvis 
uppfyllt 

Varav ej upp-
fyllt 

Kommunstyrelsen 157 7 4 3 
Kultur- och fritids-
nämnden 

9 4 3 2 

Barn- och utbild-
ningsnämnden 

15 5 108  

Socialnämnden 9 3 3 3 
Näringslivsstyrelsen 109 5 4 0 
Miljö- och byggnads-
nämnden 

8 1 2 5 

Totalt 
 

66 25 26 13 

                                                 

7 Ett mål ges ingen bedömning av uppfyllelse utan det hänvisas till att målet ska mätas vid 
utgången av 2008. 
8 Av dessa 15 mål har två mål bedömts målet kan ej bedömas/är delvis uppfyllt.  
9 Ett mål ges ingen bedömning av uppfyllelse utan det hänvisas till att målet ska mätas vid 
planperiodens slut. 
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Enkätresultatet visar att 57 % anser att den strategiska planen fått genomslagskraft i 
nämndens/styrelsens verksamhet. Vidare framgår att 57 % anser att nämnden/styrelsen 
fattar aktiva åtgärdsbeslut med anledning av rapportering av måluppfyllelse. 26 % anser 
att nämnden/styrelsen inte fattar aktiva åtgärdsbeslut med anledning av rapporteringen.  
 
Nedan återges ett urval av målsättningar samt de effekter i verkställigheten som påträffats 
vid dokumentgranskningen. 
 
3.6.1 Kommunstyrelsen 

 Våra medborgare har en positiv bild av Bodens kommun (målet mäts kontinuerligt 
via enkäter/kundintervjuer) 

 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet delvis uppfyllt. Verksamheten har via Kommunba-
rometern och Varumärkesbarometern erhållit signaler på medborgarnas åsikter om Bodens 
kommun. 
 

 Samtliga förvaltningar ska ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete (målet 
mäts genom inlämnade handlingsplaner och arbetsmiljöanalyser) 

 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet delvis uppfyllt. Det har genomförts arbetsmiljöda-
gar för ledare/arbetsmiljöombud. Skyddskommittéer finns på samtliga förvaltningar.  
 

 Innan utgången av 2006 har vi gjort en uppföljning av hur respektive förvaltning 
sköter upphandlingar respektive inköp enligt kommunens ramavtal. 

 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet uppfyllt, en uppföljning rörande avtalstrohet har 
skett under hösten 2006. En effekt av resultatet är att informationsinsatser kommer att ske 
för att få förvaltningarna att vita åtgärder för att förbättra köptroheten. Protokollgransk-
ning kan inte se att kommunstyrelsen tagit del av denna uppföljning. 
 

 Vid utgången av 2006 har kommunen serviceförklaringar som är kommunicerade 
med medborgarna. 

 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet uppfyllt. Kommunfullmäktige antog serviceför-
klaringarna under hösten 2005. Vidare framgår av dokumentet att serviceförklaringarna 
har setts över under 2006 samt att ett arbete påbörjats 2006 med att skapa möjligheter för 
medborgarna att lämna synpunkter på verksamheten. 
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Enligt protokollgranskning framgår att kommunfullmäktige gett förvaltningsorganisatio-
nen i uppdrag att komma med förslag på reviderade serviceförklaringar. Kommunled-
ningsförvaltningen har med anledning av detta beslut upprättat förslag till revidering som 
förvaltningarna har fått uttala sig om. (Ks 2007-02-19 § 38) Granskningen finner inte att 
serviceförklaringarna är kommunicerade med medborgarna i någon form.  
 
3.6.2 Barn- och utbildningsnämnden 

 De barn, ungdomar och föräldrar som nyttjar barn- och utbildningsnämndens tjäns-
ter är nöjda i de årliga mätningar som görs. 

 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet uppfyllt. Verksamheten har via enkät till för - och 
grundskolan samt kommunbarometern erhållit bedömning av barn, ungdomar samt föräld-
rar. 
 

 Medarbetarna känner trivsel, delaktighet, utvecklas och har ett verkligt inflytande i 
sitt arbete. 

 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet uppfyllt. Medarbetarnas upplevda trivsel, delaktig-
het mm har mätts i en psykosocial arbetsmiljökartläggning. Med resultat från denna kart-
läggning har handlingsplaner utarbetats och arbete har vidtagits för att genomföra de åt-
gärder som planerats. I ”Arbetsmiljöbokslut 2006” framgår att en uppföljning har skett 
rörande arbetet med handlingsplanen. Nämnda uppföljning visar att alla chefer inte har 
fullföljt detta uppdrag. 
 

 Ekonomin i balans genom effektivt resursnyttjande och tydliga ekonomiska konse-
kvenser inför varje beslut. 

 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet uppfyllt. Verksamheten har påbörjat arbetet med 
att realisera de sparkrav som gäller för förvaltningen fr o m 2007. Beslut till strukturella 
åtgärder är bl a: 

- Förändrad bemanning vid förskolekök (2006 -11- 23 § 81) 
- Anpassning med hänsyn till elevförändringar (2006-12-14 § 88) 

 
 Gymnasiesamverkan i 4-kantskommunerna utvecklas enligt intentionerna i sam-

verkansförslaget. 
 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet delvis uppfyllt. Ett samverkanskansli är upprättat 
och alla elever erbjuds plats genom s k frisök inom fyrkanten. Under granskningsperioden 
har nämnden bl a beslutat om: 
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- Ändrad tillämpning av samverkansavtalen (2006-09-21 § 61) 

 
3.6.3 Socialnämnden 

 75 % av kunderna är nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i de kundunder-
sökningar som varje arbetsplats genomför årligen. 

 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet inte uppfyllt eftersom kundundersökningar inte har 
förts ut på arbetsplatsnivå. En effekt som målet bidragit till i verksamheten är inrättandet 
av ”Ros och Ris”, ett klagomålshanteringssystem med syfte att fånga upp synpunkter på 
samtliga verksamheter. 
 

 Varje arbetsplats ska under 2006 redovisa åtgärder för bättre arbetsmiljö. 
 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet delvis uppfyllt. I anslutning till fastighets- respek-
tive verksamhetssyn vid enheterna har eventuella brister i arbetsmiljön kartlagts och åt-
gärder vidtagits. Särskild resursperson är utsedd som ska vara behjälplig vid behov samt 
instruktioner och blanketter är framtagna. 
 
Vid genomgång av erhållet material framgår även att ytterligare åtgärder är vidtagna som i 
någon form påverkar arbetsmiljön i positiv riktning för personal inom socialtjänsten. Ned-
an redovisar vi exempel på detta: 

- Ändrad organisation rörande arbetsledning i Harads 
- Avveckling av servicehusen 

 
 Ekonomi i balans 

 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet inte uppfyllt. Granskningen kan dock visa på att 
åtgärder vidtagits under granskningsperioden i syfte att nå ekonomi i balans bl a via kost-
nadseffektivare verksamhet. Nedan redovisar vi några exempel: 

- Erikslund  
- Nattbemanningen på Sörgårdarna 
- Genomlysning LSS 
- Avveckling av personalpoolen 
- Minskning av bemanning inom hälso- och sjukvårdsenheten 
- Avveckling av en gruppbostad. 

 
 75 % av medarbetarna ska ha erhållit utbildning i kvalitetsutveckling innan ut-

gången av 2008. 
 
Enligt verksamhetsberättelsen är målet uppfyllt. Insatser har utförts inom Kompetensste-
gen, nedan återges exempel på detta: 
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- Demensvård 
- Etik- och bemötande 
- Äldre och psykisk ohälsa 
- Metodutveckling i basal omsorg  
- Social dokumentation 
- Kognitiv beteendeterapi 
 

3.6.4 Miljö- och byggnämnden 
 80% av våra kunder ska vara nöjda med den service vi erbjuder 

 
Verksamhetsberättelsen visar att målet delvis är uppfyllt. En kundundersökning är genom-
fördes hösten 2005. Delårsrapport augusti 2006 visar att en bemötandeutbildning genom-
förs under hösten 2006 i syfte att höja nöjdhetsnivån. 
 

 Tydliga lönekriterier 
 
Verksamhetsberättelsen visar att målet inte är uppfyllt. Delårsrapport augusti 2006 visar 
att arbete pågår för att utarbeta lönekriterier. 
 

 Självfinansieringsgrad Bygg 75% från och med 2008 
 
Verksamhetsberättelsen visar att målet inte uppfylls. Grundbeloppet har höjts med 2 kr år 
2006 enligt delårsrapport augusti 2006.  
 
3.6.5 Kultur- och fritidsnämnden 

 De som bor, vistas och verkar i Boden ska vara nöjda med den kommunala kultur- 
och fritidsverksamheten. Kultur- och fritidsvaneundersökning ska göras i samband 
med varje ny mandatperiod. 

 
Verksamhetsberättelsen visar att målet delvis är uppfyllt. Kultur- och fritidsvaneunder-
sökning är genomförd. Vidare framgår att satsningar och investeringar kommer att ske 
med resultatet från genomförd undersökning som underlag för vilka satsningar som ska 
ske. 
 

 Medarbetare ska känna trivsel och delaktighet i arbetet 
 
Verksamhetsberättelsen visar att målet inte är uppfyllt. Det framgår av delårsrapport au-
gusti 2006 att en metod ska utvecklas för att kunna mäta och följa upp medarbetarnas triv-
sel och delaktighet. Vidare framgår i delårsrapporten att personalkontoret har i uppdrag att 
ta fram en modell/enkät för uppdraget. 
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3.7 Vilken intern kontroll finns avseende måluppfyllelsen? 
Granskningen visar att måluppfyllelse redovisas i samband med delårsrapport och årsre-
dovisning. Vidare framgår att det inte finns någon särskild internkontrollplan framtagen 
med koppling till styrdokumentens mål och aktiviteter. Inom vissa av förvaltningarna 
finns dock aktivitetsplaner som löpande stäms av och följs upp på tjänstemannanivå. 
 
Kommunens uppföljningssystem har utvärderats och endast mindre justeringar vidtogs 
inom ramen för regelverket. 
 
3.7.1 Delårsrapport 
Granskade nämnder/styrelser följer kommunens mall rörande uppställning av delårsrap-
porten. Rapportering av måluppfyllelse finns för merparten av de mål som fastställts i re-
spektive nämnds/styrelses strategiska plan 2006.  
 
Granskningen visar att det varierar mellan granskade nämnder/styrelser hur väl målen 
överensstämmer mellan nämndens/styrelsens strategiska plan och nämndens/styrelsens 
delårsrapport. De nämnder där målen inte synkroniserar är barn- och utbildningsnämnden, 
miljö- och byggnämnden, räddnings- och beredskapsnämnden samt näringslivsstyrelsen. 
Tekniska utskottet har i huvudsak samma mål i strategiska planen och delårsrapporten, 
viss redigering har skett. 
 
Avseende att målen för BUN inte synkroniserar ska noteras att kommunens övergripande 
tidplan för strategiska planen utgår från kalenderår medan BUN har en läsårsbunden verk-
samhet. 
 
Graden av måluppfyllelse bedöms för de mål som återges i delårsrapporten. Det varierar i 
bedömning om målen helt, delvis eller inte kommer att nås. 
 
3.7.2 Årsredovisning 
I respektive nämnds/styrelses årsredovisning återges måluppfyllelse för samtliga perspek-
tiv. Det varierar i bedömningen av måluppfyllelse från uppfyllt till ej uppfyllt. Delårsrap-
porter och årsredovisning överensstämmer avseende mål. Däremot avviker årsredovis-
ningarna avseende mål i relation till strategiska planen, i likhet med delårsrapporterna. 
 
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2006 överensstämmer inte med strate-
gisk plan och budget 2006-2008 avseende mål. Det är främst mål inom perspektiven eko-
nomi och utveckling som inte överensstämmer. 
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3.7.3 Nämndens/styrelsens egna uppföljningssystem 
I dokumentet ”Styrning i Bodens kommun” framgår att nämnderna ska utarbeta och beslu-
ta om egna uppföljningssystem där nämnden beslutar om omfattning och innehåll. Doku-
mentgranskningen visar att endast tre nämnder/styrelse har tagit sådana beslut.  
 
Enkätresultatet däremot visar att en eller flera från samtliga nämnder/styrelser uppger att 
nämnden/styrelsen fastställt ett eget uppföljningssystem där nämnden/styrelsen beslutat 
om omfattning och innehåll. Totalt har 66 % av de svarande uppgett att nämnden/styrelsen 
fastställt uppföljningssystem. Motsvarande andel, 66 %, uppger att de anser att rapporte-
ring sker enligt fastställt system. 
 
Enkätresultatet visar vidare att 51 % anser att redovisning av måluppfyllelse ger en rätt-
visande bild av den ekonomiska utvecklingen. 32 % anser att den inte ger en rättvisande 
bild. Det är huvudsakligen politiker som anser att redovisningen inte ger en rättvisande 
bild av den ekonomiska utvecklingen. 60 % av de svarande anser att redovisning av mål-
uppfyllelse ger en rättvisande bild av verksamhetsutvecklingen och 23 % uppger att de 
inte anser att redovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetsutvecklingen. Det är 
politiker som uppger att redovisningen inte ger en rättvisande bild. 
 
3.7.3.1 Kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för uppföljning inom styrelsen under hösten 2006. 
Riktlinjerna omfattar kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt rädd-
nings- och beredskapsförvaltningen, även finansförvaltningen. Riktlinjerna fastställer att 
uppföljning ska ske vid minst två tillfällen per år som komplement till delårsrapporterna. 
Det framgår även vad uppföljningen ska omfatta samt till vem rapportering ska ske.  
 
Granskningen visar att riktlinjerna efterlevs avseende innehåll och redovisning. Däremot 
sker endast en uppföljning 2006 utöver delårsrapporterna, eftersom riktlinjer för uppfölj-
ning antogs relativt sent under året. 
 
3.7.3.2 Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har fastställt i sin interna styrmodell att den interna verk-
samhetsberättelsen ska innehålla information om hur förvaltningen lyckats med sina verk-
samhetsuppdrag, d v s en redovisning av utfall av de mål och uppdrag som finns formule-
rade i den strategiska planen. Vidare framgår att ekonomiska uppföljningar i form av må-
nadsrapporter och delårsrapporter. Det framgår att delårsrapporterna ska redovisa samtliga 
perspektiv enligt den strategiska planen. 
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Barn- och utbildningsnämnden kvalitetsredovisar även sin verksamhet i den årliga kvali-
tetsredovisningen, vilket det finns krav på enligt lag. Kvalitetsarbetet syftar till att konti-
nuerligt identifiera vilka förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot de nationella 
målen, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta 
lämpliga åtgärder. Kvalitetsredovisningens struktur är anpassad efter Skolverkets allmän-
na råd.  
 
3.7.3.3 Socialnämnden 
Socialnämnden har beslutat om en tidplan rörande ekonomiska uppföljningar 2006. I tid-
planen framgår när saldorapport on-line ska vara klar och uppdaterad samt när den ska 
vara administrativa avdelningen, socialnämnden samt kommunstyrelsen tillhanda.  
 
Uppföljning av måluppfyllelse ingår som en del i delårsrapporten och berörs inte därut-
över i fastställd uppföljningsplan. 
 
3.7.3.4 Miljö- och byggnämnden 
Miljö- och byggnämnden har, enligt den dokumentation vi erhållit, inte beslutat om eget 
uppföljningssystem.  
 
Nämnden erhåller förvaltningsrapporter löpande under året, dessa redovisar ekonomiskt 
utfall samt prognos för året samt lämnar verksamhetsinformation utifrån befintliga lagrum. 
Ingen redovisning/bedömning av måluppfyllelse ske i dessa rapporter, utan det sker i del-
årsrapporten.   
 
3.7.3.5 Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur- och fritidsnämnden har inte, enligt den dokumentation vi erhållit, beslutat om eget 
uppföljningssystem.  
 
Nämnden erhåller enligt praxis uppföljning tio månader per år enligt uppgift från förvalt-
ningschefen. Uppföljningen omfattar huvudsakligen ekonomisk redovisning. 
 
3.7.3.6 Näringslivsstyrelsen 
Revisorerna granskade under början av 2006 näringslivsstyrelsens styrning och kontroll av 
verksamheten. I sitt slutdokument från granskningen bedömde revisorerna att ”närings-
livsstyrelsen har en tydlig, effektiv och väl fungerande politisk styrning av verksamheten. 
Lika effektiv och tydlig är ledningen av förvaltningens verksamhet.” 
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Vi finner i denna granskning att bilden avseende näringslivsstyrelsens styrning inte för-
ändrats sedan 2006 . Nämnden har fortsatt en tydlig och väl fungerande styrprocess som 
ansluter till kommunens övergripande styrmodell. Nämndens styrprocess inkluderar ruti-
ner för löpande uppföljning och rapportering avseende såväl ekonomins som verksamhe-
tens utveckling i förhållande till målen. 
 
 

3.8 På vilket sätt rapporteras resultatet i nämnder, styrelsen och till 
fullmäktige? 

Dokumentgranskningen visar att rapportering av verksamhetens resultat sker i förvalt-
ningarnas/nämndernas verksamhetsberättelser, delårsrapporter samt i form av redovisning 
till nämnd/styrelse vid sammanträden av särskilda uppdrag. 
 
Enligt enkäten sker även redovisning till nämnd på delvis varierande sätt i nämnderna. 
Nedan anges från enkätsvaren exempel på hur denna redovisning sker: 

 Stående punkt på dagordningen  

 Delårsrapport  

 Årsredovisning  

 Månadsrapport  

 Kontinuerlig uppföljning 

 Särskilt nämndsmöte för utvärdering av mål 
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Bilaga 1 

Årlig styrprocess i Bodens kommun 
 
Nedan visas en schematisk bild av styrmodellen och –processen som Bodens kommun till-
lämpar. 
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