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1.

Sammanfattning
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur statistiska underlag bidrar till analys
och styrning av verksamheten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.
Syftet med granskningen är att bedöma om nuvarande arbete med analys och åtgärd utifrån
tillgänglig statistik är effektivt ur ett styrningsperspektiv samt identifiera viktiga mått för mätning
av verksamhetens ändamålsenlighet och resurseffektivitet.
Under de senaste tio åren har möjligheten att på ett rättvisande sätt jämföra kvalitet och ekonomi
mellan kommuner ökat. Det råder större enighet nu än tidigare om vikten av att utveckla
verksamheten genom jämförelser med andra kommuner eller mellan enheter inom kommunen.
Successivt utvecklas både gemensamma mått och gemensamma metoder för mätning. Dessutom
utvecklas effektiva verktyg för att underlätta jämförelsen och utveckla analysen, framför allt inom
ramen för Kolada.
Kunskapen ökar både inom forskningen och i Sveriges kommuner om vad som är viktigt att veta,
beroende på i vilket sammanhang uppgifterna ska användas. Den strategiska styrningen förväntas
ske i fullmäktige, styrelse och nämnder, samt av kontorsledning och ledningsgrupper. Den
strategiska styrningen sker utifrån längre tidsperspektiv med större helhetsperspektiv. Den
operativa styrningen förväntas ske av första linjens chef, med kortare tidsperspektiv och
perspektivet mer koncentrerat till den egna verksamheten.
Mått kan användas på olika nivåer i organisationen och har då olika syften:
•

Mått används ibland som underlag i en analys inför strategiska beslut om fortsatt inriktning
eller prioritering.

•

Mått kan också användas för att styra mot fastställda mål till exempel som indikator för att
mäta om mål har nåtts eller kommer att nås.

•

Mått används också för den verksamhetsnära, operativa styrningen. Det har stor betydelse
för resultatet om både första linjens chef och medarbetare vet att verksamheten är på rätt
väg eller om det behövs korrigerande åtgärder. Kommunens verksamheter är
mångfacetterad och vilka mått som har betydelse för den operativa styrningen av respektive
verksamhet behöver identifieras.

•

Mått behövs både för den ekonomiska styrningen och för styrningen av tjänstens kvalitet
och ändamålsenlighet.

Om styrningen i organisationen ska stärkas krävs bland annat ett enkelt och transparent
ledningssystem med ett tydligt och anpassat stöd för den styrning som ska ske på respektive
organisationsnivå.
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Vi konstaterar att inom många verksamhetsområden saknas det fastställda mått, rutiner och verktyg
som stöd för den operativa styrning som förväntas ske av första linjens chef. Det kan också behövas
personellt stöd och kompetensutveckling för att den operativa styrningen ska bli fullt utvecklad.
Vi konstaterar också att sättet att bryta ner budgetens ekonomiska mått till verksamhetsmått kan
underlätta den operativa styrningen. I intervjuerna nämns inte detta som ett stöd i den operativa
styrningen varvid vi gör antagandet att de möjligheter som finns inte används fullt ut.
Vår samlade bedömning är att det råder oklarheter inom organisationen vad varje organisationsnivå
har ansvar för och med vilka tidsperspektiv varje nivå planerar sin styrning.
Våra rekommendationer
Vi rekommenderar fullmäktige att använda uppgifterna i rapporten Kommunens kvalitet i korthet,
Kkik i dialog med kommuninnevånare om kvalitet och resultat på den service som kommunen
tillhandahåller, se avsnitt 9.3.
Vi rekommenderar att styrelsen och nämnderna förtydligar syftet med varje mått och utvecklar
effektiva rutiner, verktyg och stöd för dels strategisk styrning, dels operativ styrning, se avsnitt 10
och 12.2.2.
Vi rekommenderar kommunen inför utvecklingen av månadsrapporteringen att utvärdera
nuvarande arbetsrutiner och rapporters innehåll och identifiera behovet av information på olika
organisationsnivåer, se avsnitt 10.
Vi rekommenderar också att styrelsen och nämnderna förbättrar analysarbetet så att ett rättvisande
underlag kan ligga till grund för slutsatser och beslut, se avsnitt 10.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen gör en samlad bedömning av hur verksamhetsutveckling
med hjälp av mått och analyser ska ske i kommunen, definierar uppdrag och tydliggör roller i
organisationen så att bästa styrbarheten åstadkoms, se avsnitt 11.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen som beredande organ för fullmäktige att identifiera och
föreslå mått som verifierar en långsiktig ekonomisk stabilitet, se avsnitt 12.1.1.
Vi rekommenderar att kontorschefernas ekonomiska styrning utvecklas genom att mått av
betydelse för bland annat effektivitet fastställs, se avsnitt 12.1.1.
Vi rekommenderar nämnderna att utveckla former för framtagande av kvalitetsmått utifrån god
kännedom om vad brukare, elever och medborgare upplever vara kvalitet i tjänsten. Vår uppfattning
är att det är viktigt att de utvalda måtten och mätetalen har en hög kvalitet och upplevs rättvisande
av både brukare, förtroendevalda, ledning och medarbetare, se avsnitt 12.1.2.
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Vi rekommenderar kommunen att göra en övergripande processöversyn för att identifiera risker att
tjänster inte levereras eller ineffektivitet i organisationen. I samband med processöversynen bör
mått fastställas för att löpande följa processens förmåga att leverera tjänster på ett effektivt sätt, se
avsnitt 12.2.1.

2.

Bakgrund
Vi har av Åre kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur statistiska underlag bidrar till analys
och styrning av verksamheten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2015.
Under de senaste tio åren har möjligheten att på ett rättvisande sätt jämföra kvalitet och ekonomi
mellan kommuner ökat. Det råder större enighet nu än tidigare om vikten av att utveckla
verksamheten genom jämförelser med andra kommuner eller mellan enheter inom kommunen.
Successivt utvecklas både gemensamma mått och gemensamma metoder för mätning. Dessutom
utvecklas effektiva verktyg och metoder för att underlätta jämförelsen och utveckla analysen,
framför allt inom ramen för Kolada.
Kunskapen ökar både inom forskningen och i Sveriges kommuner om vad som är viktigt att veta,
beroende på i vilket sammanhang uppgifterna ska användas. Den strategiska styrningen förväntas
ske i fullmäktige, styrelse och nämnder, samt av kontorsledning och ledningsgrupper. Den
strategiska styrningen sker utifrån längre tidsperspektiv med större helhetsperspektiv. Den
operativa styrningen förväntas ske av första linjens chef, med kortare tidsperspektiv och
perspektivet mer koncentrerat till den egna verksamheten.
Nationella resurser har samordnats inom ramen för statens och SKL:s gemensamma databas Kolada
och fortlöpande utveckling sker i nära samverkan med kommunerna. Sedan mitten av 2000-talet
publicerar SKL rapporterna Öppna jämförelser inom de flesta av de stora kommunala
verksamhetsområdena, vilket möjliggör jämförelser mellan kommuner. Rapporterna Öppna
jämförelser publiceras i samverkan mellan Socialstyrelsen och SKL och kan ses som ett särtryck
av Kolada. De innehåller samma uppgifter men sammanställt per verksamhetsområde och med
utrymme för tolkning och analys av resultatet.
Åre kommun deltar tillsammans med 219 andra kommuner i SKL:s jämförelseprojekt Kommunens
kvalitet i korthet, Kkik, för att fördjupa och förbättra den mellan kommuner jämförande statistiken.
De 40 mått som används i Kkik är ursprungligen valda för att användas vid dialog mellan
fullmäktige och kommuninnevånare om kvalitet och resultat på den service som kommunen
tillhandahåller. Det innebär till exempel att mått på organisationens effektivitet inte finns med.
Det pågår en löpande utveckling av styrning med inslag av statistiska uppgifter och mått, inte bara
på en strategisk nivå utan även som en del i den operativa styrningen på enhetsnivå. Jämförelser
kan göras med andra men även med egna verksamheten och då genom att följa verksamheten över
tiden. Att löpande följa verksamheten genom mått som visar både kvalitet mot brukare och elev,
ekonomiska situationen och rådande arbetsmiljö kan vara till nytta för enhetschefer i deras styrning.
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Men för att öka överskådligheten och möjliggöra en snabb analys av situationen krävs det verktyg.
Åre kommun beslutade under 2014 att införa it-verktyget Stratsys för att underlätta uppföljning av
verksamheten. Första uppföljningen då it-verktyget användes var tertialrapport nr 1, 2015.
Åre kommuns revisorer bedömer att det är av stor väsentlighet att varje beslutande organ får för
sina ställningstagande ett bra underlag där verksamheternas ändamålsenlighet och resurseffektivitet
redovisas. Det gäller både kommunens resultatutveckling över tid och i jämförelse med andra
kommuner.

3.

Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om nuvarande arbete med analys och åtgärd utifrån
tillgänglig statistik är effektivt ur ett styrningsperspektiv samt identifiera viktiga mått för mätning
av verksamhetens ändamålsenlighet och resurseffektivitet.
Vi har därför granskat

4.

•

vilka operativa mått finns för att mäta kvalitet och effektivitet

•

om måtten används i styrning av verksamheten

•

om resultaten som redovisas i databasen Kolada eller presenteras inom ramen för projektet
Kkik används

•

om måtten är ändamålsenliga eller om det finns mer effektiva mått

Avgränsning
Granskningen har omfattat de stora verksamhetsområdena förskola, grundskola, gymnasieskola,
äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning.

5.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om verksamheten uppfyller

6.

•

fastställda rutiner och riktlinjer

•

om måtten är ändamålsenliga.

Ansvarig nämnd
Granskningen har avsett barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.
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Rapporten är saklighetsgranskad av ordförande i socialnämnden Martine Eng, ordförande i barnoch utbildningsnämnden Anna-Karin Vernberg, socialchef Lena Modigh-Larsson, barn- och
utbildningschef Lottie Corrias-Näslund, utredare Ing-Marie Berglund, strateg Anki Svensson och
utredare/rektor Helene Ottersgård.

7.

Metod
Granskningen har genomförts genom:
•

8.

Dokumentstudie av relevanta dokument så som
•

Årsredovisning 2014

•

Politiska direktiv 2015-18

•

Tertialrapport 1, 2015, för Åre kommun, barn- och utbildningsnämnden och för
socialnämnden

•

Rutiner för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete i Åre kommuns barn- och
utbildningsverksamhet, 2015-04-01

•

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete enligt HSL och SoL, 2014-03-01

•

Patient- och kvalitetsberättelse för socialnämnden 2014, 2015-02-19

•

Rapport Verksamhetsgenomgång av samtliga boenden inom hemvården i Åre kommun,
Capire consulting, 2015

•

Skolinspektionens granskningsrapporter 2014 för fritidshem, förskola, grundskola och
vuxenutbildning

•

Intervjuer med berörda tjänstemän och politiker

•

Jämförelser med andra kommuner genom Kolada.se och Resultatrapport Kommunens kvalitet
i korthet, SKL, 2014

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Helene Ersson, kommunal revisor under ledning av Lena Medin,
certifierad kommunal revisor.
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9.

Åre kommun i jämförelse med andra – nationell statistik
Nationella resurser har samordnats inom ramen för statens och SKL:s gemensamma databas Kolada
och fortlöpande utveckling sker i nära samverkan med kommunerna. Sedan mitten av 2000-talet
publicerar SKL rapporterna Öppna jämförelser inom de flesta av de stora kommunala
verksamhetsområdena, vilket möjliggör jämförelser mellan kommuner.
Åre kommun deltar tillsammans med 219 andra kommuner i SKL:s jämförelseprojekt Kommunens
kvalitet i korthet, Kkik, för att fördjupa och förbättra statistikuppgifter.

9.1

Kommunens kvalitet i korthet, Kkik
Sveriges kommuner och landsting, SKL, erbjuder kommuner att delta i ett nationellt arbete för att
kontinuerligt utveckla mått som är viktiga för kommunens analys och styrning. Uppgifterna i Kkik
är i huvudsak utformade för att användas vid dialog mellan fullmäktige och kommuninnevånare
om kvalitet och resultat på den service som kommunen tillhandahåller. För närvarande deltar 220
av landets 290 kommuner i Kkik. Åre kommun är en av dessa.
Varje år sammanställs måtten och resultaten i en resultatrapport. Eftersom det sker en löpande
utveckling av måtten, förändras också resultatrapporten. För varje år ökar kunskapen om vilka mått
som är viktiga och vilken mätmetod som är mest rättvisande.
Måtten är koncentrerade till fyra områden: kommunens tillgänglighet, trygghet i kommunen,
delaktighet och information, kommunens effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare. Åre
kommun har tidigare valt att inte genomföra SCB:s 1 medborgarundersökning utan gjort egna
medborgarundersökningar. Därmed saknas uppgifter i Kkik om medborgarnas upplevda trygghet i
kommunen, samt i vilken mån medborgarna upplever sig ha insyn och inflytande i den kommunala
verksamheten. År 2015 övergår Åre kommun till att genomföra SCB:s medborgarundersökning.
Sammanfattning av Åre kommuns resultat
Åre kommun utmärker sig i förhållande till den genomsnittliga kommunen genom att
•

•
•

i sämre omfattning erbjuda förskoleplats på önskat placeringsdatum. Däremot är den
genomsnittliga väntetiden låg, 11 dagar, för de som inte fått förskoleplatsen vid önskad
tidpunkt.
det är betydligt kortare väntetid i Åre kommun för att få plats på ett äldreboende från
ansökan till erbjudande om plats, 26 dagar mot genomsnittets 52 dagar.
ha något högre personalkontinuitet i hemtjänsten under en 14-dagarsperiod2.

1

Statistiska centralbyrån

2

Vår uppfattning är att mätperioden bör vara en månad för att säkerställa den faktiska personalkontinuiteten.
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•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

9.2

kostnaden per förskolebarn är högre 3. Den totala spridningen mellan kommunerna är inte
större än 1 barn per anställd.
eleverna i årskurs 3 presterar bättre resultat i de nationella proven, men sämre i årskurs 6
och andelen behöriga elever till nationellt program på gymnasiet är sämre, så även
elevernas syn på skolan och undervisningen i årskurs 8.4
andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen i kommunen är i stort sett lika som
genomsnittskommunen. Så även kostnaden per betygspoäng.
kostnaden per elev för de som inte fullföljer ett gymnasieprogram är högre, 34 000 kr/elev.
Den totala spridningen mellan kommunerna är från 10 000 kr/elev till 60 000 kr/elev.
kostnaden för en plats i särskilt boende är högre i Åre kommun. Andelen brukare som är
nöjda med sitt särskilda boende är också högre, trots att erbjudandet av aktiviteter,
utevistelse eller valmöjligheten av mat är mindre.
kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten är betydligt lägre.5 Dessutom är brukarna i
större omfattning nöjda med sin hemtjänst.
andelen förvärvsarbetare i kommunen är högre. Följaktligen är det en lägre andel av
befolkningen som får försörjningsstöd.
Åre tillhör den absoluta toppen vad det gäller antalet nya företag som startats per 1000
invånare i kommunen.
sjukpenningstalet är lägre bland kommunens invånare än i genomsnittskommunen.
Kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall är mindre effektiv och
användningen av miljöbilar lägre. Däremot är andelen inköpta ekologiska livsmedel högre.

Kolada
Uppgifterna i databasen Kolada 6 som rör ekonomi, är historiska data det vill säga de kostnader per
verksamhetsområde som respektive kommun varje år i samband med bokslut redovisat till
Statistiska centralbyrån, SCB.
I Kolada redovisas också en strukturjusterad standardkostnad. Den framräknade strukturjusterade
standardkostnaden är en teoretisk framräkning av Sveriges kommuners samlade kostnad för till
exempel äldreomsorg fördelad per kommun utifrån den kommunens strukturella förutsättningar. I
teorin har alla kommuner samma ambitionsnivå och samma effektivitet. Standardkostnaden baseras
alltså inte på den egna kommunens verkliga kostnader.

3

Det kan förklaras med att det är något färre barn per personal i kommunens förskolor, både utifrån planerat barnantal
och faktiskt barnantal.

4

Skolverkets statistik visar att andelen elever som nådde kunskapskraven i årskurs 9 är i nivå med riket.

5

Det kan bero på tillgången på äldreboendeplatser, hög effektivitet eller stor möjlighet för sökande att bli beviljade
insatsen.

6

www.kolada.se
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I tabellen nedan visas Åre kommuns avvikelse mot den strukturjusterade standardkostnaden,
framräknad för Åre kommun. Den gröna (grå 7) färgen visar att kommunen tillhör de 72 kommuner
(25 procent) som har störst positiva avvikelse mot standardkostnaderna, den röda (svarta) färgen
visar att kommunen tillhör de 72 kommuner (25 procent) som har störst negativa avvikelse mot
standardkostaderna och den gula (vita) färgen visar att kommunen tillhör de 146 kommuner (50
procent) som har små avvikelser mot standardkostnaden.
Eftersom den egna kommunens resultat är relaterat till övriga kommuners resultat kan samma
resultat ibland innebära att det är gult (vitt), ibland att det är rött (svart) eller grönt (grått). För Åres
del syns det i resultatet för äldreomsorgen som år 2012 är 8 procents avvikelser och markerat med
gult (vitt). Det betyder att Åres resultat är i mitten, det vill säga att det finns 72 kommuner som har
större avvikelser än 8 procent. För år 2013 är Åres resultat fortfarande en avvikelse på 8 procent
men en eller flera kommuner har minskat sin avvikelse, vilket innebär att Åre då tillhör de 72
kommuner som har störst avvikelser. Detta förbättras betydligt år 2014 då Åre kommun har en
avvikelse på endast 1,6 procent.

Tabellen visar att

7

•

För förskola och skolbarnsomsorg har den negativa avvikelsen mot standardkostnaden har
minskat under åren 2012-2014.

•

Den positiva avvikelsen mot standardkostnaden har minskat för grundskolan.

•

För gymnasieskolan har den negativa avvikelsen mot standardkostnad ökat ytterligare
under åren 2012-2104.

•

För IFO har avvikelsen mot standardkostnad förändrats från positiv till negativ för IFO.
Underliggande uppgifter visar att den stora förändringen har skett inom missbruksvården.

•

För äldreomsorgen bedöms avvikelsen mot standardkostnaden vara liten eller medelstor.

Angivelsen inom parentes anger färgen i svart-vit utskrift.
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Diagrammet nedan visar att avvikelsen mot standardkostnad för gymnasieskolan 2014. Den blå
pilen visar Åre kommun där den negativa avvikelsen är en av de större bland landets kommuner.

Diagrammet nedan visar hur avvikelsen mot standardkostnaden för gymnasieskolan har utvecklats
sedan 1998 för Åre kommun och för landets samliga kommuner.

Genom att jämföra med liknande kommuner blir det lättare att avgöra i vilken mån kommunens
avvikelse vad gäller kostnader är rättvisande. Jämförelsekommunerna väljs med automatik i Kolada
och vad det gäller gymnasieskolans kostnader jämförs Åre kommun med Örkelljunga, Grums,
Filipstads, Svenljunga, Nordanstigs, Krokoms och Tranemo kommuner.
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9.3

Hur använder kommunen nationell statistik?
Åre kommun deltar tillsammans med 219 andra kommuner i SKL:s jämförelseprojekt Kommunens
kvalitet i korthet, Kkik, för att fördjupa och förbättra statistikuppgifter.
Utöver det nationella nätverket ingår också Åre kommun i en länssamverkan inom Kkik.
Kommunen deltar också i länsnätverk för Öppna jämförelser inom socialtjänsten (hemvården, LSS
och IFO). Arbetet leds av FOU Jämt som har tagit fram en modell för analys av skillnader i länet,
men också gemensamma problem. Resultatet används dels för utveckling i den egna kommunen
men också för länsgemensamma lösningar så som gemensamma rutiner för vårdplanering
tillsammans med Region Jämtland.
Resultatet av Kkik sammanställs varje år i en rapport. Resultatrapporten för 2014 presenterades för
socialnämnden som en information vid sammanträdet. Ingen annan analys av måtten gjordes.
Resultatet av Kkik har också använts som underlag inför kommunstyrelsens budgetberedning för
att göra jämförelser med andra kommuner i länet och med de bästa kommunerna i landet. Många
av måtten redovisas i årsredovisningen.
I intervjuerna framkom att uppgifterna i Kkik är ett bra underlag för analys genom jämförelse med
andra men att mäta en gång om året måste kompletteras med andra undersökningar som sker med
tätare intervaller, dessutom krävs uppgifter på en mer detaljerade nivå för jämförelser mellan
enheter inom kommunen.
Uppgifterna i Kkik är i huvudsak utformade för att användas vid dialog mellan fullmäktige och
kommuninnevånare om kvalitet och resultat på den service som kommunen tillhandahåller. I
intervjuerna framkom inte att uppgifterna i någon större omfattning används för det ändamålet.
Kommentarer
Vi bedömer att Åre kommuns deltagande i både nationell arbetsgrupp och regionalt samarbete ger
goda förutsättningar för att utveckla både mått och analysera resultatet för Åre kommun.
Vi bedömer ändå att uppgifterna i Kkik och annan nationell statistik kan användas som underlag
för dialog och analys i större utstäckning än vad som sker i dagsläget.
Vi rekommenderar fullmäktige att använda uppgifterna i Kkik i dialog med kommuninnevånare
om kvalitet och resultat på den service som kommunen tillhandahåller.

10.

Rutiner för verksamhetsstyrning
Kunskapen ökar både inom forskningen och i Sveriges kommuner om vad som är viktigt att veta,
beroende på i vilket sammanhang uppgifterna ska användas. Den strategiska styrningen förväntas
ske i fullmäktige, styrelse och nämnder, samt av kontorsledning och ledningsgrupper. Den
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strategiska styrningen sker utifrån längre tidsperspektiv med större helhetsperspektiv. Den
operativa styrningen förväntas ske av första linjens chef, med kortare tidsperspektiv och
perspektivet mer koncentrerat till den egna verksamheten.
Politiska direktiv skrivs varje år och fullmäktige fastställer mål för varje år. Det finns förslag på att
övergå till att fastställa mål för hela mandatperioden. Kommunfullmäktige fastställer också
kommungemensamma inriktnings- och effektmål, samt nämndspecifika inriktningsmål.
Nämnderna fastställer sina egna effektmål.
I budgetåret ingår uppföljningar och redovisning av mål och mått, bland annat genom
tertialrapporter (T1, T2) och årsredovisning. Utvecklingsplan och årsredovisning innehåller ett stort
antal mått som i intervjuerna framkom inte varit en tongivande del av verksamhetsstyrningen utan
isolerats till presentationer i form av rapporter till nämnder och styrelsen.
Under hösten 2014 köptes it-verktyget Stratsys för att underlätta registering av data,
sammanställning av rapporter och återkoppling av resultat i organisationen. Systemet har
installerats och tertialrapporten per 30 april 2015 var första rapporten som producerades enligt de
nya rutinerna och i det nya systemet. Måtten som redovisas i tertialrapporten bedömdes i
intervjuerna inte vara heltäckande för alla verksamheterna och kommer successivt att kompletteras.
Flera av måtten bedöms inte heller hålla den kvalitet som krävs för att slutsatser ska kunna dras.
Inför den senaste tertialrapporten genomförde barn- och utbildningnämnden och kontoret en
gemensam analys utifrån de mått och resultat som kontoret tagit fram. I intervjuerna framkom att
analysen visade på tydliga skillnader mellan enheterna och att huvudmannen upplevde sig ha stora
möjligheter att besluta om specifika åtgärder. Ett exempel som nämns är projektet Läslyftet som
pågått under flera år. Utifrån analysen som visade på stora skillnader mellan enheterna vad det
gäller elevers läsförmåga, beslutade nämnden att resurserna ska koncentreras till de enheter som
bedömdes ha störst behov.
Socialnämnden har fastställt en riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet som utgår från
Socialstyrelsen föreskrift SOSFS 2011:9. Riktlinjerna tydliggör bland annat ansvar för egenkontroll
i verksamheten som innebär att verksamheten löpande analyserar resultatet i verksamheten utifrån
tillgänglig statistik, avvikelser och egna undersökningar. Produktion av tertialrapport har varit
prioriterat och nästa steg är att utveckla rutiner så att även månadsrapporteringen sker via Stratsys.
Månadsrapporten som historiskt har ett starkt ekonomifokus ska samtidigt kompletteras med
verksamhetsmått.
För tillfället är det stort fokus på ekonomin då det förra året redovisades ett underskott och det är
svårt att få årets ekonomi i balans. I intervjuerna beskrevs det som en risk vid ekonomisk obalans
att alla organisationsnivåer utför den operativa styrningen. Alla i organisationen vill åtgärda
problemet genom snabba beslut om nya aktiviteter i full skala när flera upplevde att tid och
engagemang borde läggas på kartläggning och fördjupad analys för att få förståelse för vad som är
verkningsfullt.
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Samtidigt framkom en bild av ett ökat intresse för analys och samband mellan orsak och verkan.
Vid fullmäktiges två senaste möten har frågan om varför målen inte uppfylls tagits upp, vilket kan
ses som en förskjutning från ett starkt fokus på ekonomi som rått tidigare. Även inom
kommunstyrelsen upplevs det finnas en ökad efterfrågan av underlag och tid för analys av
orsakssamband.
Kommentarer
Vi noterar att det pågår ett intensivt arbete för att effektivisera tertial- och månadsrapporteringen
till framför allt nämnd, styrelse och fullmäktige, vilket vi ser positivt på.
Vi konstaterar att det inte finns någon större skillnad i uppföljning på olika organisationsnivåer.
Både månadsrapportering och tertialrapporter sker på samtliga nivåer, även om en viss aggregering
sker.
Vi rekommenderar styrelsen och nämnderna att förtydligar syftet med varje mått och utvecklar
effektiva verktyg, rutiner och stöd för dels strategisk styrning, dels operativ styrning.
Vi rekommenderar kommunen inför utvecklingen av månadsrapporteringen att utvärdera
nuvarande arbetsrutiner och rapporters innehåll och identifiera behovet av information på olika
organisationsnivåer.
Vi rekommenderar också att styrelsen och nämnderna förbättrar analysarbetet så att ett rättvisande
underlag kan ligga till grund för slutsatser och beslut.

11.

Organisation för verksamhetsstyrning
Var och en i kommunchefens ledningsgrupp är ansvarig för ett kommunövergripande effektmål. I
uppdraget ingår att analysera målet, genomföra aktiviteter samt uppdra till enheterna att genomföra
aktiviteter som ska leda mot att målet nås.
Från att ansvaret för framtagande av utvecklingsplan inkl budget, med tillhörande tertialrapporter
och årsredovisning tidigare varit delat mellan utvecklingsstrateg och ekonomichef har detta nu
samlats under ekonomichefens ansvar. Ansvaret för uppföljning av mål och mått för verksamheten
kommer även fortsättningsvis att vila på utvecklingsstrategen, medan ekonomischefen ansvarar för
uppföljning av ekonomi. Ambitionen är att stärka sambandet mellan ekonomi och
verksamhetsutveckling, det vill säga en tydligare koppling mellan rimliga ambitioner och
tillgängliga resurser.
Det har under flera år pågått ett kommungemensamt kvalitetsutvecklingsarbete som bestått av
kvalitets- och verksamhetsutvecklare från kommunledningskontoret, socialkontoret och barn- och
utbildningskontoret. Gruppen
har utvecklat kommungemensamma system så som
synpunktshanteringssystem, verksamhetsuppföljningsmetoder, brukarundersökningar och
servicedeklarationer.
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I intervjuerna framkom att insamling av data, analys och presentation har skett centralt utan lokal
delaktighet. Sammanställning av data har däremot presenterats per kontor med ambitionen att föras
ut i hela organisationen. Stödet har till stora delar varit inriktat mot nämnd och kontorsledning och
det har inte funnits uttalat att stödet ska riktas till den operativa styrningen. För närvarande förs
diskussioner om hur kvalitetsarbetet ska vara organiserat i kommunen och vilket uppdrag och
mandat varje roll ska ha.
Oavsett hur arbetet organiseras framkom det i intervjuerna att fastställda mått, rutiner och
definitioner behöver bli mer kända i organsationen och under hösten kommer kommunchefens
ledningsgrupp att utveckla former och val av kanaler för spridning av informationen.
Enhetscheferna har samtidigt fått tillgång till samtliga uppgifter i it-verktyget Stratsys men har inte
fått något strukturerat stöd för att utveckla den operativa styrningen. Planer finns att utveckla stödet
för enhetscheferna i arbetet med att ta fram mål, mått och aktivieteter som är relevanta i den
operativa styrningen.
Det finns en medvetenhet om att analysarbetet behöver utvecklas både i nämnder och
ledningsgrupper. Som exempel kan nämnas att det pågår diskussioner i socialkontorets
ledningsgrupp om hur analysarbetet ska gå till och i barn- och utbildningskontorets ledningsgrupp
samt i rektorsgruppen (förskolechefer och rektorer) pågår både dialog, bokcirkel och deltagande i
Mittuniversitets seminarie på temat analys.
Kommentarer
Vi noterar att ekonomichefens samlade ansvar för framtagande av utvecklingsplan inkl budget,
med tillhörande tertialrapporter och årsredovisning ligger i linje med förändringen i 2005 års
kommunallag om god ekonomisk hushållning och bedömer att det leder till en bättre samordning
mellan ekonomi och verksamhetsutveckling.
Vi bedömer att det finns fördelar och nackdelar med både centraliserat och decentraliserat
organiserat utvecklingsstöd. Kommungemensamma system underlättar för medborgare i kontakten
med kommunen, samtidigt som sårbarheten minskar och kompetensuppbyggnaden säkras genom
att flera medarbetare använder samma system och metoder. Även uppbyggnaden och införandet av
system och metoder bedöms vara effektivare om ett system gäller för hela kommunen, istället för
att varje verksamhet eller kontor utvecklar sitt eget. Men med en centraliserad
specialistorganisation för kvalitet- och verksamhetsutveckling finns risken att chefer i
linjeorganisationen missar tillgänglig information om verksamheten och det blir otydligt vad av
verksamhetutvecklingen som ingår i chefsuppdraget. Paralleller kan dras till
personaladministration där det över tiden utvecklats en ansvarsfördelning mellan specialister och
linjechefer.
Vi rekommenderar att kommunstyrelsen gör en samlad bedömning av hur verksamhetsutveckling
med hjälp av jämförande tal och analyser ska ske i kommunen, definierar uppdrag och tydliggör
roller i organisationen så att bästa styrbarheten åstadkomms.
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12.

Vilka mått används i styrningen?
Kunskapen ökar både inom forskningen och i Sveriges kommuner om vad som är viktigt att veta,
beroende på i vilket sammanhang uppgifterna ska användas. Den strategiska styrningen förväntas
ske i fullmäktige, styrelse och nämnder, samt av kontorsledning och ledningsgrupper. Den
strategiska styrningen sker utifrån längre tidsperspektiv med större helhetsperspektiv. Den
operativa styrningen förväntas ske av första linjens chef, med kortare tidsperspektiv och
perspektivet mer koncentrerat till den egna verksamheten.
Mått används ibland som underlag i en analys inför strategiska beslut om fortsatt inriktning eller
prioritering. De kan också användas som styrande mått till exempel som indikator med målvärde
för att mäta om fastställda mål kommer att nås.
Vilka mått som har betydelse för den strategiska styrningen respektive den operativa styrningen
behöver identifieras. Likaså vilka mått som är avgörande för den ekonomiska styrningen och för
styrningen av tjänstens kvalitet och ändamålsenlighet.
I intervjuerna framkommer att det primära arbetet just nu för nämnder och kontor är att identifiera
vilka mått som är mest intressanta för analys och för att styra verksamheten framåt.

12.1

Mått för analys och styrning på en strategisk nivå
Den strategiska styrningen förväntas ske i fullmäktige, styrelse och nämnder, samt av
kontorsledning och ledningsgrupper. Den strategiska styrningen sker utifrån längre tidsperspektiv
med större helhetsperspektiv.
Kommunfullmäktige har fastställt fem verksamhetsmål och två finansiella mål som tillika är mål
för god ekonomisk hushållning. Fem fokusområden är fastställda i ledningssystemet; medborgare,
ekonomi, miljö, process och human. De nämndsspecifika målen återfinns inom fokusområdet
medborgare. Begreppen inriktningsmål, effektmål, mått och aktiviteter har också fastställts.
Under hösten 2014 köptes it-verktyget Stratsys för att underlätta både inmatning, ajourhållning och
presentation av både ekonomiska mått och verksamhetsmått med tillhörande analyser som är av
väsentlighet för styrningen. Stratsys används som stöd i framtagandet av utvecklingsplan,
tertialrapporter och årsredovisning. Systemet kommer även att användas för månadsuppföljningar
med planerad start i september 2015.

12.1.1

Strategisk styrning av ekonomi och effektivitet
På en kommunövergripande nivå används några ekonomiska mått för redovisning av kommunens
finansiella resultat. I årsredovisningar och tertialrapporter nämns kassa- och balanslikviditet,
soliditet, samt vinst.
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I samband med den årliga budgetberedningen presenteras uppgifter om Åre kommun, ställt i
relation till andra kommuner. Uppgifterna hämtas från Kkik och samtidigt görs en jämförelse mot
standardkostnad. Det är oklart vilken betydelse uppgifterna har för de prioriteringar som senare
görs i budgetprocessen.
För kontorschefernas ekonomiska styrning på kontorsnivå finns inget annat mått än avvikelse mot
budget.
Inom Barn- och utbildningnämnden har resursfördelningen ändrats till ett så kallat pengsystem
införts inom grundskolan vilket påverkar den ekonomiska styrningen och uppföljningen. Systemet
bedöms ha potential att införas i fler verksamheter men kräver ett kommunövergripande
förhållningssätt i de delar som får ekonomiska konsekvenser för enheterna, till exempel effekter av
lönerevision och fördelning av centrala kostnader. Underlaget för en mer rättvis resursfördelningen
bedöms samtidigt kunna utvecklas, bland annat nämns befolkningsprognosen.
Kommentarer
Den ekonomiska styrningen på strategisk nivå omfattar också uppsikt över att medel reserveras för
förebyggande arbete vilket bedöms minska kostnader eller kostnadsökning på sikt. Det kan gälla
planerat underhåll på fastigheter, men även tidiga insatser för barn med särskilda behov. Dessa mått
ska inte blandas ihop med mål för god ekonomisk hushållning utan mer uppmärksamma att
omprioritering av vissa budgetposter kan få effekter på sikt. Vi kan inte se i till exempel
årsredovisningen om mått fastställts för långsiktig ekonomisk stabilitet.
Vi rekommenderar kommunstyrelsen som beredande organ för fullmäktige att identifiera och
föreslå mått som verifierar en långsiktig ekonomisk stabilitet.
Vi rekommenderar att kontorschefernas ekonomiska styrning utvecklas genom att mått av
betydelse för bland annat effektivitet fastställs.

12.1.2

Strategisk styrning av kvalitet och ändamålsenlighet
De politiska direktiven innehåller både aktiviteter och mål. Under varje rubrik görs en kort
beskrivning av det långsiktiga målet eller problemet som ska lösas. Vi gör bedömningen att det
finns en bakomliggande kartläggning och faktabaserad analys. Den nya majoritetens direktiv
innehåller dock inte samma rubriker som ledningssystemet vilket kan skapa oklarheter i
översättningen till ledningssystemet med risk för minskad styreffektivitet.
Befolkningsprognoser beställs varje år för hela kommunen men bedöms kunna användas i större
utsträckning till analys och som beslutsunderlag än vad som sker i dagsläget. Som exempel nämns
nyttan av befolkningsprognoser som underlag till beslut om framtida skolstruktur, men det borde
även vara ett bra underlag för planering av framtidens äldreboende. Det har framförts synpunkter
att i nästa version av kommunens översiktsplan är beslutad skolstruktur en av flera utgångspunkter
för planering av framtida bostadsbyggande.
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Kvalitet på tjänsten mäts dels genom resultat i form av betygssnitt och medicinska mått i vården,
dels genom upplevd kvalitet via medborgar- och brukarenkäter.
Kommentarer
Vi bedömer att det finns en medvetenhet om att analysunderlaget behöver utvecklas inför framtida
strategiskt viktiga beslut.
I intervjuerna framkommer inget exempel på kvalitetsmått som formulerats i dialog med eller efter
intervju med brukare, elever eller medborgare, vilket däremot skedde i samband med framtagande
av servicedeklarationer. Vi anser att verksamheten kan skapa större brukarnytta till lägre kostnad
om det finns kännedom om vad brukare, elever och medborgare upplever vara kvalitet i tjänsten.
Vi rekommenderar nämnderna att utveckla former för framtagande av kvalitetsmått utifrån god
kännedom om vad brukare, elever och medborgare upplever vara kvalitet i tjänsten. Vår uppfattning
är att det är viktigt att de utvalda måtten har en hög kvalitet och upplevs rättvisande av både brukare,
förtroendevalda, ledning och medarbetare.

12.1.3

Strategisk styrning av personalförsörjning och organisationsutveckling
I kommunens årsredovisning redovisas antal anställda, genomsnittlig sysselsättningsgrad,
åldersammansättning bland de tillsvidareanställda, antalet pensionsavgångar och sjukfrånvaro.
Kommunen har uppmärksammat att det inom vissa yrkesgrupper är en oacceptabel hög
sjukfrånvaro och analys av orsaker pågår. Som exempel nämns förskolan. Mått för en god
arbetsmiljö ska identifieras och registreras i it-verktyget Stratsys för att bildar underlag inför
kommande politiska prioriteringar och beslut.
Jämförande mått används till viss del i översyn av verksamhetens struktur och organisation. Den
administrativa organisationen inom barn- och utbildningskontoret står inför en förändring och i
intervjuerna framkommer att de framtagna måtten kommer att ha en styrande effekt då de visar på
en tidigare snedfördelning av stödresurserna.
Däremot framkommer det inte i intervjuerna att det har gjorts någon analys av chefsstrukturen
utifrån antalet anställda per chef.
Kommentarer
Vi bedömer att det finns god tillgång till statistiska uppgifter som rör personal och noterar att det
pågår analyser utifrån tidigare kartläggningar.

12.2

Mått för operativ styrning av ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö
Den operativa styrningen förväntas ske av första linjens chef, med kortare tidsperspektiv än den
strategiska styrningen och perspektivet mer koncentrerat till den egna verksamheten.
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12.2.1

Operativ styrning av ekonomi och effektivitet
Den ekonomiska styrningen och uppföljningen sker genom att jämföra utfall och prognos mot
budget. Inom flera områden upplevs det som ett problem då verksamheten ständigt förändras så att
mäta avvikelse mot budgeten inte räcker som stöd för den operativa styrningen.
I budget och årsredovisning redovisas en omräkning från ekonomiska mått till verksamhetsmått,
vilket egentligen är en redovisning av det kalkylunderlag som ligger till grund för budgeten. Som
exempel kan nämnas det kalkylerade antalet barn i förskolan, antalet timmar i hemtjänsten eller
antalet antal köpta vårddygn på institution.
Att använda det kalkylunderlag som ligger till grund för budgeten betyder att uppföljning på
operativ nivå inte behöver ske efter en ekonomisk sammanställning utan kan ske löpande utifrån
verksamhetsmåtten genom att redovisa antalet barn, timmar eller vårddygn. Kommunen är en
tjänsteproducerande verksamhet vilket innebär att personalkostnaden är den enskilt största
kostnaden. Vi bedömer att genom att mäta tillgänglig arbetstid går det att förenkla den operativa
styrningen.
Företrädare för nämnder och kontor upplever det svårt att identifiera vilka mått som ska följas på
en operativ nivå för att styra verksamheten i rätt riktning och hur det ska göras. Som exempel nämns
svårigheten att mäta utförd tid i hemtjänsten. Risker finns att administrationen och kringkostnader
överstiger nyttan och att resultatet inte upplevs tillförlitligt eller intressant för verksamhetens
utveckling.
I intervjuerna nämns några verksamhetsområden där mått bör utvecklas:
•

Inom måltidsverksamheten bör måtten utvecklas ytterligare. Det är en av få processer för
varuproduktion inom en kommun, till skillnad från övriga processer som rör
tjänsteproduktion. I dagsläget mäts exempelvis totalkostnad per portion och
råvarukostnaden per portion. Måtten har fått betydelse och som exempel nämns att genom
rationalisering inom köksorganisationen med färre tillagningskök har råvarukostnaden per
portion kunnat ökas, på bekostnad av andra kostnadsslag.

•

Arbetsmarknadsenheten är numera en del av socialkontoret och mått är på väg att utvecklas
för verksamheten. Som exempel nämns inskrivningstid, antal som kommer i arbete och
mått på ökad anställningsbarhet.

•

I flera verksamheten bedöms tillgänglig arbetstid vara en viktig del för att veta hur stor del
av arbetstiden som är förlagd till kontakt med elever, brukare eller medborgare. Som
exempel nämns andelen arbetsplatsförlagd arbetstid inom barn- och utbildningskontoret
eller brukartid inom hemvården. Någon mätning av brukartid görs inte i dagsläget men
ingår i Kkik år 2015. Socialkontoret har ännu inte tagit ställning till om de kommer att
påbörja någon mätning under 2015.
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Det bör kommenteras att det har gjorts andra försök att effektivisera verksamheten, då genom att
förenkla processerna. Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, IFO har en
processkartläggning gjorts och det kontaterades att det är möjligt att frigöra hälften av
handläggningstiden för annat klientstöd till exempel ge stöd i att få annan försörjning.
Kommentarer
Vi konstaterar att sättet att bryta ner budgetens ekonomiska mått till verksamhetsmått kan
underlätta den operativa styrningen. I intervjuerna nämns dock inte detta som ett stöd i den
operativa styrningen varvid vi gör antagandet att de möjligheter som finns inte används fullt ut.
Vi rekommenderar att det arbete som påbörjats på kontoren med att tydliggöra tillgänglig arbetstid
fortsätter men att risken för ökad administration uppmärksammas vid val av metoder för mätning.
Vi anser också att processanalyser är ett bra verktyg för att effektivisera verksamheten. För att
vidmakthålla och löpande utveckla processerna ytterligare krävs många gånger att mått som är
väsentliga för processens ändamålsenlighet och effektivitet, identifieras och följs. Med en
processorienterad verksamhet förutsätts också att den horisontella styrningen utvecklas, på
bekostnad av den vertikala.
Vi rekommenderar kommunen att göra en övergripande processöversyn för att identifiera risker att
tjänster inte levereras eller ineffektivitet i organisationen. I samband med processöversynen bör
mått fastställas för att löpande följa processens förmåga att leverera tjänster på ett effektivt sätt.

12.2.2

Operativ styrning av kvalitet och ändamålsenlighet
Skolinspektionen granskar verksamheten utifrån elevers rätt till en god utbildning, vilket vi
betraktar som ett strategiskt fokus. Skolinspektionens granskning år 2014 pekade på att
huvudmannen inte använde tillgängliga uppgifter för analys och konsekvenser i styrningen. Även
granskningen 2007 pekade på samma brister, varvid Skolinspektionen i sin senaste granskning
ansåg det anmärkningsvärt att Åre kommun ännu inte har skapat fungerande rutiner för detta arbete.
Mycket av Skolinspektionens kritik riktar sig mot brister i verktyg och rutiner för den operativa
styrningen.
Granskningsresultatet har lett till ett intensivt arbete under år 2015 inom barn- och
utbildningskontoret. En av aktiviteterna har varit att införa det kommungemensamma it-verktyget
Stratsys för att underlätta registrering av uppgifter (både siffror och text) inför till exempel
tertialrapporter, samt underlätta uttag av egna rapporter för uppföljning på enhetsnivå.
Barn- och utbildningskontoret har valt att ansluta sig till plattformen Unikum.net, en webbtjänst för
samarbete kring mål, planer och kvalitet i skolan. I Unikum samlas uppgifter varje vecka som har
utgångspunkt i varje elevs resultat, vilka insatser som görs, vilket resultat det ger och vilka insatser
som görs utifrån det nya resultatet. Uppgifterna är tillgängliga för både elev, lärare, rektor och
föräldrar.
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I intervjuerna framkom det att det tidigare funnits många lokala system för uppföljning, ofta
personbundna vilket försvårat jämförelse och gemensam analys. Det har även ställts krav på lärare
och rektorer att registrera uppgifter så som elevers resultat i gemensamma system men
arbetsuppgiften har varit eftersatt. En orsak kan vara att det inte skett någon återkoppling av
resultatet och intresset har därmed minskat. Det bristande underlaget har lett till en osäker analys
som inte bedömts räcka som underlag för åtgärder. Under det senaste halvåret har det blivit synligt
att uppgifter saknas och kravet på utförd registrering har ökat.
Det upplevs fortfarande av flera som intervjuats att det är svårt att få genomslag för faktabaserade
beslut bland både chefer och medarbetare. Vår uppfattning är att kommunen, jämfört med andra
organisationer är väldigt operativ i sin karaktär och att det inte tidigare funnits definierade mått på
kvalitet och uppgifter som upplevts rättvisande för det resultat var och en definierat som
eftersträvansvärt.
Kommentarer
Vi konstaterar att inom många verksamhetsområden saknas det fastställda mått, rutiner och verktyg
som stöd för den operativa styrning som förväntas ske av första linjens chef. Det kan också behövas
personellt stöd och kompetensutveckling för att den operativa styrningen ska bli fullt utvecklad.
Vi rekommenderar nämnderna att utveckla formerna för operativ styrning med mått, verktyg,
kompetenshöjning och personellt stöd.
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