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Revisionsrapport nr 912O16 Granskning av m6lstyrningsprocessen
PA uppdrag av oss revisorer har EY genomfort en granskning av kommunens mAlstyrningsprocess

Var sammantagna bed0mning ar att mAlstyrningsprocessen till stora delar ar andamelsenlig, samt
att det finns ett etablerat system fOr uppfdljning av melupptyllelse. Vissa utvecklingsomreden har
dock identifierats.
Kommunen har en val utarbetad mAl- och budgetprocess med overlag god delaktighet fran
namnder och kontor. Fullmaktige har faststallt 6vergripande mal och strategier for samtliga
nemnder samt namndspecifika uppdrag, vilka tillsammans ger styrforutsattningarna.
Verksamhetsplanering och uppfoljning av mAl pA olika nivaer stods av ett koncerngemensamt
ledningssystem, vilket ger en sammanhallen process. Att politiker- och tlanstemannadialoger er
formaliserade bed0ms positivt. Natverk fdr verksamhetscontrollers utg0r ett centralt forum f0r
utveckling av ledningssystemet och kvalitetsarbetet i verksamheterna.
Nemndmal, nyckeltal och handlingsplaner ar manga till antalet, vilket utgor en risk for att styrningen
blir spretig och svar att overblicka. Ett antal mAl har dven hoga melnivaer och bedoms i vissa fall
inte vara nabara i praktiken. Risken ar att dessa mAl inte blir tillrAckligt styrande. Bedomningen av
m6luppfyllelse bedoms till stor del tydlig. Det ar en brist att ett av fullmaktiges uppdrag fallit bort i
kommunstyrelsens verksamhetsplan. Aven ett namndmal samt en handlingsplan saknas i
uppfoljningen. Her bor kommunledningskontorets interna rutiner starkas.
Ledningssystemet har fatt genomslag p6 nemnds- och kontorsniva, men det aterstar ett arbete pa
enhetsniva for att ledningssystemet ska utgora ett stod fdr samtliga verksamheter. Detta ar centralt
for att mal och handlingsplaner ska ha avsedd etfekt.
Vi ger foljande rekommendationer i det fortsatta arbetet:
Kommunstyrelsen och utbildningsnemnden:
Overvdg en prioritering av mal, nyckeltal och handlingsplaner for en tydligare styrning
Tydliggdr riskkontrollen iplanering och uppfoljning avseende planerade atgarder.
Sekerstall en enhetlig implementering av ledningssystemet pe enhetsnivA.
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Kommunstyrelsen:
Sterk rutinerna for hantering och uppfoljning av uppdrag, mel och handlingsplaner.
Overveg en sammanstalld uppfoljning av riskkontroll i ersredovisningen.
Ta fram tydligare riktlinjer hur den sammanvagda bedomningen av meluppfyllelse ska ske
(gront, gult eller rott).
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Revisionen onskar namndens etgerdsplan och kommentarer till rapporten senast till den 15 maj
2017

(-

rerna i U pplands Vasby kommun

n

a-Lena

Vice ordforande
Bi

a Revisronsrapport nr 9/20'16

-

Granskning av mAlstyrningsprocessen

nson

