
Österåkerskommunsstyrdokument

Mål- och resultatstyrningför Österåkerskommun

AntagenavKommunfullmäktige2017-05-15, § 4:8

Dnr: KS2017/0104

Kommentar:-



Mål- och resultatstyrning

Tremått medfokus
påresultat

Styr- och
uppföljningsprocess

påolikanivåer

Resultatanalys

Ständigutveckling
avkommunalt

finansieradservice
Årshjul

Kvalitetoch
effektivitet genom

förnyelse

Kommun-
medborgarna

i centrum



Sida3 av10

Innehållsförteckning

Mål- ochresultatstyrning.......................................................................................................................1

1 Mål- ochresultatstyrningi Österåker...........................................................................................4
1.1 Tremåttmedfokuspåresultat............................................................................4

1.2 Styr- ochuppföljningsprocesspåolikanivåer...................................................4

1.3 Årshjul......................................................................................................................5

1.4 Resultatanalys..........................................................................................................5

1.5 Ständigutvecklingavkommunaltfinansieradservice......................................6

1.6 Kvalitetocheffektivitetgenomförnyelse...........................................................6

2 Ordlista.............................................................................................................................................7

3 Bilagor..............................................................................................................................................8

3.1 Årshjul......................................................................................................................8

3.2 Analyshjulet.............................................................................................................9



Sida4 av10

1 Mål- och resultatstyrningi Österåker
Österåkerskommunharbibehållitengodekonomiskhushållningtackvareenaktiv
resursstyrningmedgod kontrollpåresursfördelningochprestationer.En godekonomiären
förutsättningför att förverkligadenpolitiskavisionenochKommunfullmäktiges
inriktningsmål.

Målarbetetsomgenomförtsharsedan2008omfattatett finans- ochverksamhetsperspektiv.

För att ytterligareförstärkaverksamhetsperspektivetskamål- ochresultatstyrningsmodelleni
högregradstuderaochanalyseraresultat.Då ärdetmöjligtatt ständigtförbättras.
Kommunensmål- ochresultatstyrningskadärförtydligtvisasambandetmellan resurser,
prestationerochresultatur ett medborgarperspektiv.

För att skapaöppenhetochdelaktigheti vilkaresultatsomskauppnåskrävsgemensamma
arbetssättochstandardiserademetoder. Implementeringenskakännetecknatsavdelaktighet,
dialogochöppenhetochstödjasavenkommunikationsplan.

1.1 Tre mått medfokuspåresultat
Österåkerskommunsverksamhetkanschematisktbeskrivasinhållatredelar– fördelningav
resurser somanvändsför attutföraprestationeri form avkommunalserviceoch
kommunalatjänster.Verksamhetenskagenomsinaprestationergenereraett resultat för
kommunmedborgarna.

Vid uppföljningavdessadelaranvändervi tre typeravmått:

� Resursmåttenbeskrivervilkaresurseri form avekonomi ochkompetensersom
kommunenhartill sitt förfogande

� Prestationsmåttensvararpåvadkommunengörmedsinaresurser
� Resultatmåttenbeskriverförändringensomskettur ett medborgarperspektiv

1.2 Styr- och uppföljningsprocesspåolikanivåer
Prioriteringaravplaneradearbetsinsatserochaktiviteterutgårfrånkommunfullmäktiges
inriktningsmål,miljömål,reglementenochuppdrag.

Allanämnderredovisarresultatutifrånsinarespektiveåtagandeni förhållandetill samtliga
inriktningsmål.Det innebäratt respektivenämndochstyrelseformulerarresultatmålsom
specificerarprioriteringsområdensomskabidratill att kommunennårdeövergripande
inriktningsmålen.

Respektivenämndochstyrelsebeslutaromegnaresultatmål,resultatindikatorerochstyrtal
somnämndenochstyrelsenavserfölja för att synliggöraresultatutvecklingeninom

Resurser Prestationer Resultat

Medborgarperspektiv
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ansvarsområdet.Det skafinnasenröd trådmellaninriktningsmåloch
nämndernasresultatmål,resultatindikatorer,styrtalochmätmetoder.

Enheternatar i sintur framresultatmålmedresultatindikatorerochstyrtalsomansesviktiga
för att styraverksamhetenmot ett fullgott resultat.

Bildovan:Pilentill vänsterbeskriveratt uppdragengårfrånKommunfullmäktigeut till nämndernaochvidaretill berördaverksamheter.Pilentill
högervisaratt uppföljning, analysochåterrapportskertill olikanivåeri organisationenberoendepåkravfrånovanliggandenivåer.

Mångaverksamheterstyrsdärutöveravnationellamål. Dessaintegrerasocksåi kommunens
totalamål- ochresultatarbete.I verksamhetsplanerocharbetsplanertydliggörchefer
tillsammansmedsinamedarbetarehurarbetetmot politiska,nationellaochegnamålpraktiskt
genomförs,liksomhurochnärmålenföljsupp,utvärderasochanalyseras.

1.3 Årshjul
Ett årshjulbeskrivernärplanering,uppföljningochanalysgenomförs.Förutom8
månadsuppföljningargörsdel- ochhelårsbokslutvarjeår.I bokslutenmätaochanalyseras
resultatenför attbli underlagför åtgärderför ständigutveckling.Resultatanalysenlyftsframi
budgetdialogernasompåkommunövergripandenivågenomförsundervårochhöst(Bilaga1,
kommunövergripandeårshjul).Årshjulupprättasocksåårligenpåförvaltnings- och
enhetsnivå.

1.4 Resultatanalys
Analysenärviktig i verksamhetsuppföljningochenförutsättningför förnyelseochutveckling.
För att seorsakernatill ett resultatkrävsett kvalificeratanalysarbetesombaserarsigpå
tillförlitligafakta.

Därför finnsengemensamanalysmodellsomverksamheternaanvändersigavför attgranska
faktaochjämföradenmedtidigaremätningar.Därutvärderasdeuppnåddaresultateni
förhållandetill uppsattamålvärden.Eventuellamönsterochorsakerkartläggs.Slutsatseroch
förslagsomgenererasavanalysenärenutgångspunktochförutsättningför att vidareutveckla
verksamhetenochgenereraännubättreresultat(Bilaga2,analyshjulet).



Sida6 av10

Att analyseraochvärderaaktiviteternaspåverkanpådetuppnådda resultatet
skavaraett förhållningssättsomskaåterfinnaspåallanivåerfrånKommunfullmäktigetill
samtaletmellanchefochmedarbetarepåindividnivå.

1.5 Ständigutvecklingavkommunaltfinansieradservice
I Österåkerskommundrivsdenkommunalaservicenavolikaanordnareochutförareför att
skapavalfrihetmedettbrettutbud.

Österåkerskommunharensåkalladbeställar- utförarorganisation.Där detär lämligt
formulerarkundvalsnämndernaleveranskravochkvalitetsnivåerpåverksamhetsomutförsav
internaochexternautförare.Utförarnagessammaekonomiskaförutsättningaroch
konkurrerarpåengemensammarknadmedkvalitetsomdetviktigastekonkurrensmedlet.

Denkommunalaproduktionenskaenligtkommunensmål- ochresultatstyrningupprättasina
måldokumentutifråninriktningsmål,nationellastyrdokumentochkundvalsnämndernas
resultatmålochresultatindikatorer.

1.6 Kvalitetoch effektivitetgenomförnyelse
I sambandmedanalysarbetetgörsenreflektionöveråtgärdersomkanutvecklaochförnya
arbetsformer,organisation,rutinerochprocesser.När rätt sakerskagöraspårätt sättochi rätt
tid erhållerkommunmedborgaremaximaltvärdeför sinaskattemedel.

Drivkraftenskavaraatt utförasitt arbeteutifrånett medborgarperspektivpåbästasätttill
lägstamöjligakostnad.För detkrävsgodkunskapom kommunmedborgarensbehovoch
förväntningaravkommunalservice.

Kommunensmål- ochresultstyrningsarbetekräverocksåendigitalutvecklingliksom
processkartläggningarochsamverkanför atteffektiviseraochförenklainternaprocesseroch
levererakvalitet.Däriblandkommere-tjänsteroche-förvaltningutvecklasför atteffektivisera
välfärdssystemet.
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2 Ordlista

Aktivitet

En handlingsombeskrivervadsomgenomförsochbidrartill att uppfylladepolitiskamålen.En
aktivitetskavarakonkret,ansvarsfördeladochtidsatt.

Arbetsplan
En operativplansomomfattaraktivitetersombeskrivervemsomskautföraåtgärderochhur deska
genomförasför att verksamhetenskanåmålen.Berördacheferansvararför attarbetsplanen
genomförs,följsuppochatt resultatetanalyseras.Beslutaspåtjänstemannanivå.

Effektivitet
Gradenavmåluppfyllelsei förhållandetill resursanvändningen.En effektivtjänst skapasdåman
producerarstörstamöjligakvalitetsnivåtill lägstamöjligakostnad.

God ekonomisk hushållning
God ekonomiskhushållninginnebäratt kommunensinvånare,utifrånett verksamhetsperspektiv,får ut
såmycketsommöjligtför sinaskattemedel.Det innebärävenattmorgondagensinvånare,utifrånett
finansielltperspektiv,kanförsäkrassammaservicenivåsomdagensinvånareutanattskattenivånhöjs.

Resultatindikator
Ett måttsomanvändsvid bedömningenavframgångi förhållandetill uppställdamålochför att spegla
förändringarkoppladetill eninsats.Braresultatindikatorerlyfter framviktigakvalitativaegenskaperav
dekommunalatjänsternautifrånettmedborgarperspektiv.

Kvalitet
Kvalitetpåenproduktellertjänstärdessförmågaatt tillfredsställa,ochhelstöverträffauppsatta
kriterierellerkundernasbehovochförväntningar.

Medborgarperspektiv
Vid planering,genomförandeochutvärderingavvåraåtgärderharkommunenfokuspådennyttasom
skapasför kommunmedborgarnai Österåker.

Mål- och resultatstyrning
En modelldärettsambandbeskrivsmellaninsattaresurserocherhålleneffekt.Modellenbeskrivsmed
tremått– resursmått,prestationsmåttochresultatmått.Styrmodellenläggerfokuspåuppföljningoch
analysaveventuellaavvikelsersamtförslagtill korrigerandeåtgärderför ständigutveckling.

Mål
Ett målärdetresultatmanvill åstadkommamedsinhandling.Ett målbör varaspecifikt,mätbart,
accepterat,realistisktochtidsatt.Manskautifrånenmålformuleringkunnasvarapåfråganommåletär
uppnåttellerinte.

Styrtal
Ett måttellervärdesomanvändsför att jämföraresultatetmeduppsattamål.Styrtaletanvändsför att
uttryckaenmålnivå.

Verksamhetsplan
Verksamhetsplaneninnehållerenbudgetför detkommandeverksamhetsåretochbeskriverdeuppdrag
somnämndenansvararför. Verksamhetsplaneninnehållerävenentreårigplandärdenkortsiktiga
verksamhetsstyrningenkopplasmendelångsiktigastrategierna.Beslutaspånämndnivå.

Årshjul
Ett årshjulbeskrivernärarbetetmedplanering,uppföljningochanalysgenomförsunderåret.
Årshjulenpåolikanivåeri organisationenkoordinerasmeddeorganisatorisktöverordnade.
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3 Bilagor
Bilaga1

3.1 Årshjul
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3.2 Analyshjulet
Analyshjuletärett verktygför mångatyperavanalyser.Dendelaruppanalyseni olikastegoch
svararpåfrågan”Varför blevdetsomdetblev?”.Resultatetavanalysentasmedi
verksamhetsplanerochuppföljningsrapporter.

Varjestegharettantalfrågeställningarsomstöd.

1.Granskaochjämförmedtidigaremätningar
� Vilkavärdenärhöga?
� Vilkavärdenär låga?
� Vilkavärdenliggerkvarpåsammanivå?
� I vilkenriktningharförändringskett?

2.Jämförmedegnauppsattamålvärden
� Hur förhållersigresultatet till uppsattamålvärden?
� Finnsdetresultatdärskillnadenmellanmålvärdeochfaktisktresultatärstor?
� Vilkaområdenärsärskiltstarkaellersvagai förhållandetill andra?
� Vilkaskillnaderkansesmellanolikagrupper(kvinnor– män,åldrar,bakgrundetc)?

3. Identifieramönster
� Vilkaresultatutvecklasi linjemedandraresultat?
� Vilkasambandkanses?
� Påvilkasättstämmer/stämmerintedessasambandmedvåraförväntningar?I vilkafall

saknassamband?

4. Reflekteraöverpåverkandefaktorer
� Vilkahändelserkanhapåverkatresultatet?

� Vilkaåtgärdersomgenomförtskanhapåverkatresultatet?
� Vilkagenomfördaåtgärderelleraktiviteterhargettförväntadeffekt?
� Vilkaandrafaktorerharmedförtatt resultatetblevsomdetblev?

5. Utökaunderlagetför analysen
� Vilkenytterligareinformationbehövsför att kunnaanalyseraresultatet?
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� Vilkapersoner/funktionerbehövervi tahjälpav?Varför?

6. Dra slutsats
� Vilkenslutsatskanvi dra?Varför?
� Vadvetvi om orsakernatill resultatet?
� Vadkanvi läraavsåvälpositivasomnegativaresultat?Vadinnebärresultatetför

privatpersonen/företagaren?
� Vadinnebärresultatetför bildenavÖsteråkerskommun?
� Hur ochvarförbidrarresultatettill uppfyllelsenavdestrategiskamålområdena?
� Vadskasärskiltbeaktasom utvecklingenfortsätterpåsammasätt?

7. Föreslååtgärder
� Vilkaåtgärderskavidtasutifrångranskningenochdeambitionervi harför kommande

period?
� Hur skaeneventuellhandlingsplanutformas?
� Hur skaåtgärderföljasuppochutvärderas?

8.Däreftervidtarplaneringochgenomförandeför förbättringar.
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