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TJÄNSTEYTTRANDE
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Ekonomiavdelningen
Anki Svensson
utvecklingsstrateg

Kommunstyrelsen

Yttrande över revisionsrapport om jämförande tal som en del i
styrningen
Bakgrund
Revisionen har genom KPMG granskat hur statistiska underlag bidrar till analys och
styrning av verksamheten. Granskningen ingår i revisionsplanen 2015. KPMG önskar
få yttrande med anledning av de slutsatser som finns redovisade. Av svaret bör det
framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.
Granskningen har avgränsats till socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens
verksamheter. Socialnämnden (SOC.2015.76/007) och barn- och utbildningsnämnden (BUN 2015.133/007) har lämnat separata yttranden. Se bilaga 2 och 3.
Utgångspunkten för kommunstyrelsens yttrande är både den övergripande styrningen
och styrelsens uppsiktsplikt över de granskade nämnderna.
Övervägande
Inom Åre kommun pågår flera processer för att utveckla planering, uppföljning,
genomförande och förbättringar av verksamheterna. På en övergripande nivå pågår
arbetet med en kommungemensam värdegrund, vilket blir den plattform som det
nyligen uppstartade LEAN arbetet kommer utgå från. Implementeringen av
värdegrundsarbetet och LEAN kommer sannolikt leda till en översyn av vårt
ledningssystem, både när det gäller processen och strukturen.
Under 2015 genomfördes flera åtgärder för att få målen mer styrande. Bland annat
prioriterades och minskades antal mål till antal. I samband med tertialuppföljning 1
(T1) 2015 togs verksamhetssystem Stratsys i drift, med målet att förtydliga och
effektivisera arbetet med planering och uppföljning av ekonomi och kvalitet.
Införandet av systemet visar tydligt att vi behöver fortsätta utveckla våra strukturer,
arbetsprocesser och ansvarsområden både för mål- och ekonomistyrning.
Målen bryts ner och följs upp med mått (målmått). Det strukturerade arbetssättet i
Stratsys kräver en tydlighet i arbetet med måtten. Det har bidragit till en ökad
diskussion om nyttan med att använda mått i styrningen och behovet av att
förtydliga syfte, ansvar, metod för uppföljning, målvärde etc för respektive mått.
Det finns behov av att följa utvecklingen med hjälp av mått. Verksamheterna har
tagit fram och redovisar en stor mängd mått som bland annat visar volymer och
effekt på budget. I samband med T2 och T3 uppföljningarna uppmanades kontor
och nämnder att särskilja vilka mått som är intressanta ur ett styr- och ledningsperspektiv och vilka mått som är intressanta för verksamheternas operativa arbetet,
samt att begränsa redovisningen av mått till nämnd/KS/KF.
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Dessutom uppmanas verksamheterna att utveckla de viktigaste styr- och
ledningsmåtten så att de kan följas upp mer löpande under året. I syfte att förbättra
styrningen infördes i början av 2016 en modell för månadsvis uppföljning av
ekonomi, utvalda mål och mått. Detta gäller kontorschefernas rapportering till
kommunchefen. Den uppföljningen redovisas i systemet Stratsys. Till
månadsuppföljningen har nämnder och kontor fått i uppdrag att prioritera styroch ledningsmått som bland annat visar effektivitet och produktivitet och som kan
redovisas på månadsbasis.
För att underlätta och kvalitetssäkra redovisning av mått och ekonomi är en
integration mellan verksamhets- och ekonomisystem upphandlad och integrationen
planerad att genomföras under 2016. Det finns även ambitioner att på längre sikt
även integrera personalsystemet med de andra två systemen.
Revisorerna rekommenderar fullmäktige att använda Kommunens Kvalitet i
Korthet (KKiK)i dialogen med medborgarna. De mest intressanta resultatet av
KKiK presenterades på fullmäktige i april. Därefter lades en sammanfattande
resultatrapport för Åre kommun ut på hemsidan, både under aktuella händelser
och som en egen rubrik under vår kommun. Att tillgängliggöra informationen är
ett första steg till en dialog med medborgarna.
Inom ramen för arbetet med KKiK deltar några tjänstemän inom Åre kommun i
Sveriges Kommuner och Landstings projekt; Analys - sök orsaker och dra
slutsatser. I granskningen rekommenderar revisorerna att kommunen utvecklar
analysarbetet. Deltagande i projektet ger större förutsättningar att utveckla det
arbetet i och med en ökad kunskap och kompetens inom kommunen.
Revisorerna pekar i sin granskning på vikten av att skilja på mått styrning av det
övergripande, strategiska arbetet och mått för den operativa styrningen. I
granskningen konstaterar revisorerna att det saknas fastställda mått, rutiner och
verktyg som stöd för den operativa styrningen, och att det kan behövas personellt
stöd och kompetensutveckling för att utveckla den. I revisionsrapporten
kommenteras fördelar och nackdelar med en centraliserad respektive decentraliserad organisation för verksamhetsstyrning. Barn- och utbildningsnämnden
tar upp det i sitt yttrande och bekräftar denna kommentar.
Kommunledningskontoret kan konstatera att organisationen för stöd i
verksamhetsutveckling och styrning ser olika ut inom de olika kontoren.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att göra ett övergripande
förtydligande av hur verksamhetsutvecklingen ska ske i kommunen. I början av
2016 har ett omfattande LEAN arbete startats upp, vilket kommer att bidra till en
utveckling inom detta område. Det kommer att på sikt att bidra till ett tydligare
uppdrag, kompetensutveckling och en bättre verksamhetsstyrning.
I barn- och utbildningsnämndens respektive socialnämndens yttrande över
rapporten framgår vilka åtgärder som respektive nämnd och kontor har genomfört
och kommer att genomföra för att utveckla måtten som en del i styrningen.
Kommunstyrelsen och kommunledningskontoret tar till sig rekommendationerna
och kommer att beakta dem i det fortsatta utvecklingsarbetet.
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Kommunledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Jämförande tal som
en del i styrningen antas.
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Yttrande över revisionsrapport om jämförande tal som en del i
styrningen
Revisionen har genom KPMG granskat hur statistiska underlag bidrar till analys och
styrning av verksamheten. Granskningen ingår i revisionsplanen 2015. KPMG
önskar få yttrande med anledning av de slutsatser som finns redovisade. Av svaret
bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara
genomförda.
Granskningen har avgränsats till socialnämnden och barn- och
utbildningsnämndens verksamheter. Socialnämnden (SOC.2015.76/007) och
barn- och utbildnings-nämnden (BUN 2015.133/007) har lämnat separata
yttranden. Se bilaga 2 och 3. Utgångspunkten för kommunstyrelsens yttrande är
både den övergripande styrningen och styrelsens uppsiktsplikt över de granskade
nämnderna.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoretstjänsteyttrande 2016-04-28.
Yrkande
Martine Eng (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunledningskontorets yttrande över revisionsrapporten Jämförande tal som
en del i styrningen antas.
________
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Åre kommuns revisorer
Lena Medin KPMG
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