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§ 40 KFKS 2020/ I 093 

Revisionsrapport 4/2020 – Granskning av 
verksamhetsstyrning och målstyrning 
Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

Beslut 
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande över revisionsrapport 4/2020 enligt bilaga 3 till 
tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2021. 

Ärende 
De förtroendevalda revisorerna har under hösten 2020 låtit EY genomföra en granskning 
med syftet att bedöma om äldrenämnden, miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt natur- 
och trafiknämnden arbetar ändamålsenligt med målstyrningen. Av den sammanfattande 
bedömningen framgår att revisorerna bedömer att nämnderna i allt väsentligt arbetar i 
enlighet kommunfullmäktiges reglemente för mål- och resultatstyrning. Det finns flera 
förtjänster i det arbetssätt som tillämpas i kommunen men det finns också 
utvecklingsområden, både på kommunövergripande nivå och på nämndnivå. De nämnder 
som granskats har fått rekommendationer från revisorerna avseende riskanalys och översyn 
av riskindikatorer och måltal. De berörda nämnderna kommer själva svara på detta. Vad 
gäller kommunstyrelsen anser revisorerna att man bör överväga om det finns skäl att införa 
gemensamma övergripande riktlinjer kring hur utvärderingen av måluppfyllelse ska ske. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 februari 2021, §11 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret och controllerenheten, daterad den 3 februari 
2021 
Bilaga 1 Revisionsskrivelse A 2020-11-25 Granskning av verksamhetsstyrning och 
målstyrning 
Bilaga 2 Revisionsrapport 4 2020 Granskning av verksamhetsstyrning och målstyrning 
Bilaga 3 Förslag till yttrande 

Yrkanden 
Khashayar Farmanbar (S) yrkade bifall till eget förslag till yttrande, se bilaga. I yrkandet 
instämde Sidney Holm (MP), Tomas Ottosson (V) och Mikael Carlsson (NL).  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställde förslagen 
mot varandra och fann att kommunstyrelsen har beslutat i enlighet med arbetsutskottets 
förslag.  
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Reservationer 
Khashayar Farmanbar reserverade sig för Socialdemokraterna. 
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Yttrande över Revisionsrapport nr 4 2020 
Granskning av verksamhetsstyrning och 
målstyrning 
Kommunstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över revisionen och dess rekommendationer 
och anför därför följande. 

Införande av gemensamma övergripande riktlinjer kring hur 
utvärderingen av måluppfyllelse ska ske 
Av revisionsskrivelsen förslås att kommunen bör stärka riskanalysarbetet kopplat till 
måluppfyllelsen. Därför anser revisorerna att kommunstyrelsen bör överväga om det finns 
skäl att införa gemensamma övergripande riktlinjer kring hur utvärderingen av 
måluppfyllelse ska ske. 

Uppdatering av styrdokument 
Revisorsrapporten pekar på en viktig faktor som kan förbättras i kommunens hantering. Det är 
kommunstyrelsens mening att styrdokumenten behöver uppdateras för att förenkla för 
gemensamma och övergripande mätning av måluppfyllelsen. 
 
 




