
Tjänsteskrivelse

Datum Diarienummer
2018-01-03 2017/187

Handläggare:

Sofia Öreberg Samhällsbyggnadsnämnden
Telefonnummer:

0411-57 74 50
E-postadress:

sofia.oreberg@ystad.se

Yttrande över revisionens granskning av kommunens mål- och 
resultatstyrning

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att yttra sig enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
yttrande.

Beslutsunderlag
Granskningsrapport om kommunens mål- och resultatstyrning, Hid SAM2017.3809
Granskning av kommunens mål- och resultatstyrning, Hid SAM 2017.3808
Tjänsteskrivelse av förvaltningschef Sofia Öreberg den 3 januari 2018

Sammanfattning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat kommunstyrelsen och 
nämnderna i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt att målstyrningen 
utformas på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås yttra sig enligt nedan gällande vad som framkommit i revisionens 
granskning och de rekommendationer som lämnats.

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande:

Höstens arbete med att förbereda 2018 års förslag till åtaganden och aktiviteter, inför nämndens beslut i 
januari, har pågått parallellt som revisionen har granskat kommunens arbete genom intervjuer och 
seminarier. Samhällsbyggnadsförvaltningen upplever att arbetet inför att verksamhetssystemet Stratsys 
ska börja tillämpas i målstyrningsarbetet och uppföljningen av densamma, har gjort att syftet och 
formerna för målstyrningen har förtydligats och förbättrats, såväl inom förvaltningen som inom 
kommunen i stort.

Dialogen mellan förvaltningarna har också ökat genom att träffarna mellan kommunens fyra förvaltnings-
chefer, inom den strategiska samverkansgruppen, regelbundet haft ett fokus på målstyrning. Det bör 
gagna nämndernas möjlighet att nå kommunens övergripande och strategiska mål.
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I det fortsatta arbetet med målstyrning tar förvaltningen särskilt med sig att åtaganden ska uttrycka vad 
nämnden vill uppnå medan aktiviteterna ska uttrycka hur förvaltningen tar sig an åtagandena. 
Förvaltningen eftersträvar att föreslå nämnden åtaganden som förmedlar vad nämnden, inom sitt 
ansvarsområde, kan och avser bidra med under året för att för att nå kommunens övergripande och 
strategiska mål.

Förvaltningen kommer också eftersträva att föreslå mätetal och indikatorer som kan mäta hur åtaganden 
uppfylls, kvalitativa till medborgarna, inte att aktivisterna genomförs.

Ärendebeskrivning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ystads kommun granskat kommunstyrelsen och 
nämnderna i syfte att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt att målstyrningen 
utformas på ett sätt som bidrar till måluppfyllelse. EYs sammanfattade bedömning är att det finns 
utvecklingsområden gällande målstyrningsarbetet. Bedömningen grundar sig i att delar av processen 
behöver tydliggöras och att samordningen och stödet till nämnderna behöver förbättras. EY ser även ett 
behov av att involvera berörda i en dialog om målstyrningens syfte och arbeta med att definiera termer 
och tydliggöra delprocesser.

EY har inte specifikt gjort någon iakttagelse eller rekommendation avseende samhällsbyggnadsnämndens 
målstyrningsarbete.

Finansiering
Detta beslut leder i sig inte till några kostnader.

Checklista
Kryssar tjänstemannen i Ja, ska underlaget finnas med under rubriken ”Beslutsunderlag”.

Att ta hänsyn till Ja Nej Ej aktuellt Om ja – följande beslutsunderlag

Är ärendet samverkat enligt FAS? ☐ ☒ ☐ Förhandling

Berör ärendet äldre? ☐ ☒ ☐ Yttrande från Pensionärsrådet

Berör ärendet personer med
funktionsnedsättning? ☐ ☒ ☐ Yttrande från Tillgänglighetsrådet 

Berör ärendet barn och unga? ☐ ☒  Om Nej, motivera Barnchecklistan

Ärendet handlar om det kommuninterna målstyrningsarbetet och berör på så vis endast indirekt de 
invånaregrupper som kommunens verksamhet riktar sig mot.
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