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Granskning av kommunens målstyrning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat kommunens
målstyrning, med syfte att ge revisorerna underlag att bedöma om styrelse och nämnder arbetar
ändamålsenligt med målstyrningen för uppnåendet av fullmäktiges mål.
Vi har som en del i granskningen försökt att sätta oss in i hur kommunmål, fullmäktiges mål, nämndmål och
mått förhåller sig till varandra, men bedömer att tillgängliga beskrivningar är spretiga och opedagogiska då
begreppen blandas och i vissa fall inte beskriver det som avses beskrivas. Det försvårar möjligheten för
läsaren att följa styrkedjan och utgör även en utmaning i att göra styrningen begriplig internt i
organisationen.
Vår sammantagna bedömning är att styrelse och nämnder till stor del säkerställer att verksamhetens
prioriteringar ligger i linje med fullmäktiges vision och de sex övergripande kommunmålen. För dessa finns
det en röd tråd i styrkedjan. Motsvarande styrkedja är dock inte lika tydlig i relation till fullmäktiges mål (vilka
i rapporten benämns som indikatorer). Vi ser positivt på att respektive nämnd har utrymme för att forma
målstyrningen efter verksamheten. Denna frihet medför emellertid ett behov av att klargöra om de valda
målen ska ses som strävandemål eller realistiska mål.
Samtliga granskade nämnder följer upp såväl fullmäktige som nämndernas indikatorer vid delårsbokslutet.
Dessa presenteras separat från varandra i analyserna. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen inte har
tydliggjort hur fullmäktiges indikatorer ska användas i målstyrningen. Gemensamt för granskade nämnder är
att det är svårt att följa vad som utgör grund för målbedömning. Där underlag inte finns tillgängliga vid
delårsbokslutet noterar vi att det saknas beskrivningar och värderingar av det arbete som pågår inom ramen
för målet. Det är därför en brist att flera av målen får en mycket begränsad styrkraft då det är först när året
är slut som insikter i måluppfyllelsen kan nås.
Slutligen bedömer vi att riskanalysarbetet kan utvecklas i relation till målarbetet. För att få avsedd effekt bör
riskanalysarbetet integreras i verksamhetsplaneringen och tydligt omfatta/beskriva väsentliga
verksamhetsrisker, omvärldsanalys och de påverkansfaktorer som är av vikt för att förstå styrelse och
nämnders möjligheter att nå målen. Om kommunen väljer att benämna det som riskanalyser eller inte är av
mindre vikt. Det väsentliga är att interna och externa läsare kan få en bild av vilken bedömning som görs av
möjligheterna att nå målen. Vi noterar att utbildningsnämnden påbörjat en riskanalys med inverkan på
nämndens verksamhet och därigenom möjlighet att nå målen för 2020.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:
•
•

skapa en tydlighet och enhetlighet i de styrande principer och mallar som används för arbetet.
Det avser begreppsanvändning och hur måluppfyllelsen ska användas och bedömas.
se över fullmäktiges mål (indikatorer) för att möjliggöra en tätare uppföljning. Särskild hänsyn kan
tas för att balansera uppföljningsbehovet med den administrativa kostnaden för arbetet. Mål och
indikatorer kan med fördel vara färre men istället följas upp oftare.

Samtliga granskade nämnder rekommenderas att:
•

•

komplettera uppsatta mål med en analys för att synliggöra påverkansfaktorer för uppfyllnad av
målen. En tydlig analys möjliggör en tidig omprioritering av resurser inom nämnden och
kommunen.
aktivt delta i budgetprocessen och vid behov föreslå kommunfullmäktige att revidera eller
fastställa nya mål (fullmäktiges indikatorer) för kommunmålen. Processen kring målformulering
och kommunikation till verksamheten är avgörande för hur målen förankras i verksamheten.
Målen behöver vara relevanta, implementerade och accepterade av medarbetare och chefer på
olika nivåer.

Rapporten överlämnas härmed till granskade nämnder. Revisorerna önskar svar från granskade nämnder
till den 4 mars 2021.
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