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Styrkortsmodellens tillämpning – uppföljande granskning

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en
uppföljande granskning av styrkortsmodellens införande i kommunkoncernen med
utgångspunkt i en granskning som genomförts 2010/2011. I granskningen har vi biträtts
av sakkunniga från PwC. Resultatet av granskningen finns redovisat i bifogad
revisionsrapport.

Vår sammanfattande bedömning är att styrmodellen inte fullt ut tillämpas på ett
ändamålsenligt sätt. Vår sammanfattade bedömning utgår huvudsakligen från
nedanstående iakttagelser:

 På ett teoretiskt plan finns en årscykel för styrkortsprocessen som hänger samman
med budgetprocessen. I år har dock denna tidsplan haltat vilket har medfört att
styrelse/nämnder har arbetat med styrkort och målsättningar utan att ha vetskap
om vilka medel som står till förfogande.

 Politiska målsättningar som inte hänger ihop med tillgängliga medel skapar en
situation där förvaltningen får arbeta med att anpassa och prioritera bland mål för
att få ekonomin att gå ihop.

 Styrkortsmodellen har nått verksamhetsnivån inom samtliga förvaltningar, men
det finns fortfarande skillnader i vilken utsträckning de till styrkorten kopplade
handlingsplanerna utgör aktiva styrinstrument.

 Åtgärder har vidtagits för att förbättra förutsättningarna att tydliggöra styrningen
utifrån de mål som är gemensamma för flera nämnder, främst genom den s k BAS-
gruppen som att ser till att samordna och följa upp arbetet med nämnds-
överskridande målsättningar. Samtidigt finns svårigheter med verkställigheten av
vissa kostnadsdrivande övergripande målsättningar beroende på konflikt mellan
beslutad målnivå och tilldelade medel.

 På styrelse- och nämndsnivå samt övergripande förvaltningsnivå finns en
systematisk uppföljning och kontroll över styrkorten och måluppfyllelsen. Det
skiljer sig dock åt i vilken utsträckning verksamheternas handlingsplaner följs upp,
och det finns inte några tydliga direktiv för hur uppföljningen ska gå till inom
respektive förvaltning.

 Det har inte genomförts någon särskild uppföljning/utvärdering av huruvida
styrelsen och nämnder, och deras verksamheter, arbetar med styrkort och
handlingsplaner på avsett sätt. Införandet av styrkortsprocessen har inte heller
utvärderats mot bakgrund av målet med införandet.

 Rollfördelningen mellan ”vad-” och ”hur-frågor” är aktuell att arbeta vidare med.
Det finns gråzoner där det inte är självklart om det är en verkställighetsfråga eller
en fråga som ska behandlas på politisk nivå. Därutöver förekommer att den
politiska nivån ibland är inne i vad tjänstemannanivån uppfattar som
verksamhetsfrågor.
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För det fortsatta arbetet med att implementera styrkortsmodellen i kommunen
rekommenderar vi följande åtgärder:

 Tillse att handlingsplaner processas och följs upp på ett sådant sätt att de utgör en
naturlig utgångspunkt för aktiv styrning av verksamheterna.

 Skapa en styrkorts- och budgetprocess som tydliggör resursbehov utifrån de
målsättningar som ska uppnås

 Utveckla ett arbetssätt som säkerställer att styrelsen/nämnden utifrån tillgängliga
resurser styr de prioriteringar som har avgörande betydelse för uppfyllelsen av de
mål de själva fastställt

 Tydliggör rollfördelningen mellan den politiska nivåns ”hur-frågor” och
tjänstemannanivåns ”vad-frågor”.

 Följ upp och utvärdera implementeringen av styrkortsmodellen och införandet av
densamma mot bakgrund av målsättningarna med införandet.

Vi emotser kommunstyrelsens och nämndernas svar på vår granskning till 2014-04-01.

Revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson Ann-Mari Falk Lena Nordgren

Lennart Hagstedt Sören Engelmark
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