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1 Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av Eskilstuna kommuns revisorer översiktligt granskat kommu-
nens styrmodell, samt integreringen av Agenda 2030 i styrmodellen och kommunens 
verksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Syftet har varit att bedöma effektiviteten i tillämpningen av kommunens styrmodell i 
kommunens nämnder, förvaltningar och bolag i allmänhet, samt om kommunen i linje 
med styrsystemet och sin lokala Agenda 2030 har en ändamålsenlig styrning som 
grund för ett effektivt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 i kommunkoncernens 
kärnverksamhet. Vår bedömning är att tillämpningen av kommunens styrmodell delvis 
är effektiv, men att styrningen som grund för ett effektivt hållbarhetsarbete utifrån 
Agenda 2030 inte är ändamålsenlig. 

Eskilstuna kommun har ett genomtänkt styrsystem som omfattar styrningen både inom 
kommunens funktionsorganisation och av kommunens processer över kommunkoncer-
nens organisationsgränser. Styrsystemet utgår från den komplexa styrningen av den 
kommunala verksamheten och vår bedömning är att tillämpningen delvis är effektiv och 
ändamålsenlig. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla styrsystemet och 
kommunstyrelsen bör tillsammans med övriga nämnder och bolag skyndsamt åtgärda 
de brister som granskningen synliggjort. Idag varierar tillämpningen av styrsystemet 
och kommunstyrelsen behöver säkerställa att fullmäktiges mål och uppdrag översätts 
och följs upp av alla nämnder och bolag på ett ändamålsenligt sätt. Vidare behöver bå-
de mängden styrande dokument och eventuella motstridiga styrsignaler ses över, lik-
som hur de styrande dokumentens roll i styrningen kan förtydligas samt hur kommuni-
kationen och annat stöd till genomförande och uppföljning kan förbättras. 

Granskningen visar att kommunen ännu inte inlett ett systematiskt arbete för att inte-
grera Agenda 2030 i styrningen, utvecklingen och uppföljningen av nämndernas verk-
samheter. De har därmed inte ett ändamålsenligt och effektivt arbete för att integrera 
de globala målen i sina verksamheter. De granskade bolagen har kommit längre i sitt 
arbete, men också där finns utrymme för utveckling av arbetet. Samtidigt bidrar kom-
munens styrsystem med sin grund i hållbar utveckling i sig till att skapa medvetenhet 
kring de tre hållbarhetsdimensionerna och till att det pågår hållbarhetsarbete som en 
del av den löpande verksamheten i olika delar av kommunkoncernen. I kommunen 
finns också en rad uppmärksammade hållbarhetssatsningar och initiativ vilket innebär 
att det finns en god grund och viktiga erfarenheter att bygga vidare på. Vår bild är dock 
att arbetet i kommunkoncernen skulle vinna i ändamålsenlighet och effektivitet på ett 
systematiskt angreppssätt i enlighet med god praxis för hållbarhetsstyrning. 

Mot denna bakgrund rekommenderar vi att: 

• Kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna, utifrån goda exempel, ser över 
möjligheten att skapa en tydligare, gemensam struktur för nämndernas verk-
samhetsplaner respektive delårsrapporter. 

• Kommunstyrelsen tar fram ett stöd för kommunens verksamheter i syfte att 
säkerställa en god och jämn kvalitet i medarbetaröverenskommelserna som 
instrument i styr- och uppföljningskedjan. 
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• Kommunstyrelsen säkerställer att jämställdhetsperspektivet synliggörs i alla 
relevanta mål, budgeten och andra styrdokument, samt att individbaserad 
statistik redovisas och analyseras efter kön som ett led i att integrera jämställd-
het i ordinarie kvalitets- och verksamhetsutveckling 

• Samtliga nämnder med stöd av kommunstyrelsen säkerställer tillräcklig kun-
skap och förståelse för styrsystemet hos såväl förtroendevalda som medarbe-
tare utifrån deras varierande roller och uppdrag. 

• Kommunstyrelsen tar fram ett förslag på upplägg för att integrera de globala 
målen samt de tre hållbarhetsdimensionerna i kommunkoncernens kärn-
verksamhet och befintliga system som styrsystem och strategisk inriktning. 
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2 Inledning/bakgrund 
KPMG har av Eskilstuna kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kom-
munens styrmodell, samt integreringen av Agenda 2030 i styrmodellen och kommu-
nens verksamhet. I granskningen ska även de kommunala bolagen ingå. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2019. 

Eskilstuna kommun uttrycker i beskrivningen av sitt styrsystem att dess uppgift är att 
hålla samman styrningen av kommunkoncernens olika verksamheter så att de arbetar i 
önskad riktning mot kommunens gemensamma mål. Utgångspunkten är kommunens 
grundläggande uppdrag att erbjuda service och välfärdstjänster samt att utveckla plat-
sen Eskilstuna. Styrsystemet ska hjälpa kommunkoncernens olika verksamheter att dri-
va, säkra och förbättra sitt löpande arbete så att de håller avsedd kvalitet och når resul-
tatmålen, liksom de 4-åriga mål som kommunfullmäktige satt upp för områden där det 
vill se strategiska förbättringar under mandatperioden. Dessa strategiska mål och pro-
cessmål bryts ner i åtaganden för nämnderna och bolagen, lokala åtaganden för enhe-
terna och medarbetaröverenskommelser som tydliggör de enskilda medarbetarnas bid-
rag till enheternas resultat. Som vägledning finns olika styrande och stödjande doku-
ment. 

För styrningen och utvecklingen på längre sikt finns kommunens vision och målbild 
som utgångspunkt. Där beskrivs hur det ska vara att bo och leva i Eskilstuna år 2030. 
2030 är även utgångspunkten för Eskilstunas lokala Agenda 2030 — ett av kommunens 
styrande dokument. 

Kommunfullmäktige i Eskilstuna antog i november 2018 som en av de första kommu-
nerna i landet en lokal agenda 2030 (KSKF/2018:400). Eskilstunas Agenda 2030 fast-
ställer att kommunkoncernen bidrar till de globala målen genom att integrera dem samt 
de tre dimensionerna av hållbarhet i kärnverksamheten och i befintliga system som 
styrsystem och strategisk inriktning. Syftet är att underlätta för politiker och anställda i 
kommunkoncernen att utveckla sitt hållbarhetsarbete att överensstämma med och bi-
dra till FN:s globala mål. 

Eskilstuna kommun har sammanfattningsvis ett styrsystem som syftar till att uppnå en 
effektiv styrning som grund för förbättringar och goda resultat, bl.a. när det gäller håll-
barhet i enlighet med Agenda 2030. Mot denna bakgrund bedömer revisorerna i Eskils-
tuna kommun att en granskning bör göras dels av effektiviteten i tillämpningen av kom-
munens styrsystem generellt, dels av integreringen av Agenda 2030 i styrsystemet och 
kommunkoncernens verksamheter. 

2.1 Syfte och revisionsfrågor 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om effektiviteten i tillämpningen av kom-
munens styrmodell i kommunens nämnder, förvaltningar och bolag i allmänhet, samt 
om kommunen i linje med styrsystemet och sin lokala Agenda 2030 har en ändamåls-
enlig styrning som grund för ett effektivt hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030 i kom-
munkoncernens kärnverksamhet. Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 
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Tillämpning av kommunens styrsystem 

En av de övergripande granskningsfrågorna har varit om kommunens styrmodell 
tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i nämnderna, bolagen och deras 
verksamheter. 

• Översätts fullmäktiges mål och uppdrag av nämnder, bolag och deras 
verksamheter på ett ändamålsenligt sätt? 

• Fungerar styrkedjan, inklusive uppföljning, ändamålsenligt från kommun-
fullmäktige till individuella medarbetaröverenskommelser i enlighet med 
kommunens styrmodell? 

• Går det på ett effektivt sätt att följa och analysera utveckling och resultat i 
nämnderna, bolagen och deras verksamheter? 

• Fungerar styrande och stödjande dokument ändamålsenligt på ett sådant sätt 
att kommunfullmäktiges styrsignaler är tydliga? 

• Upplever chefer och medarbetare att styrningen hänger ihop? 

• Upplever chefer och medarbetare att styrmodellen bidrar till samverkan över 
organisationsgränser? 

• Upplever chefer och medarbetare att uppföljningen ger underlag och är ett stöd 
för utveckling och förbättring av verksamheten? 

• Omsätts styrningen i ledning för att utveckla och förbättra verksamhetens 
resultat och kvalitet för flickor och pojkar, kvinnor och män som invånare och 
brukare? 

Integrering av Agenda 2030 i styrning och verksamhetsutveckling i enlighet med 
kommunens styrmodell 

Den andra övergripande granskningsfrågan har varit om kommunens nämnder och 
bolag i enlighet med kommunens styrsystem och Eskilstunas Agenda 2030 har 
integrerat de globala målen och de tre dimensionerna av hållbarhet i sin styrning, 
utveckling och uppföljning av verksamheten. 

• Har nämnder och bolag, samt huvud- och stödprocesser genomfört 
väsentlighetsanalyser utifrån målen och delmålen i Agenda 2030? 

• Har nämnderna och bolagen, samt huvud- och stödprocesser identifierat vilka 
mål och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna verksamheten? 

• Har nämnderna och bolagen, samt huvud- och stödprocesser formulerat egna 
mål och mått för uppföljning utifrån Agenda 2030-målen? 

• Har nämnderna och bolagen ett ändamålsenligt och effektivt arbete för att inte-
grera de globala målen samt de tre dimensionerna av hållbarhet i sina verksam-
heter? 

2.2 Avgränsning 
Granskningen har varit avgränsad till tillämpningen av kommunens styrmodell och inte-
greringen av Agenda 2030 i styrning och verksamhet utifrån ett kommunövergripande 
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perspektiv, samt en fördjupning inom två nämnder, två huvudprocesser samt en 
stödprocess. 

2.3 Revisionskriterier 
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisio-
nens analyser, slutsatser och bedömningar av om kommunens arbete sker ändamåls-
enligt och effektivt. Revisionskriterierna för denna granskning har varit: 

— Kommunallagen, 6 kap § 6 

Nämnder och styrelser ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål 
och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verk-
samheten. Nämnder och styrelser ska också se till att den interna kontrollen är till-
räcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

— Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

— Arsplan 2019 för Eskilstuna kommunkoncern 

— Dokumentet "Styrsystemet i Eskilstuna kommunkoncern" (version 10) 

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.4 Ansvarig nämnd/styrelse 
Granskningen har avsett Kommunstyrelsen, Grundskolenämnden, Socialnämnden, 
Vård- och omsorgsnämnden, Miljö- och räddningsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, 
Servicenämnden samt de kommunala bolagen Eskilstuna Energi och miljö AB samt 
Eskilstuna Kommunfastigheter AB. 

2.5 Projektorganisation 
Granskningen har utförts av Anna Giotas Sandquist, verksamhetsrevisor. Rapporten 
har kvalitetsgranskats av Mikael Lind, certifierad kommunal yrkesrevisor och ansvarig 
för KPMG:s verksamhetsrevision i Eskilstuna kommun. 

2.6 Metod 
En beskrivning av granskningens upplägg och metod återfinns i bilaga 1. 
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3 Resultat av granskningen 
Nedan redovisas de viktigaste iakttagelserna från de genomförda dokumentstudierna, 
enkätundersökningarna och intervjuerna. Avsnittet inleds med en beskrivning av styr-
systemet i Eskilstuna kommun, följt av en redovisning av resultatet av granskningen 
med fokus på tillämpningen av styrsystemet i kommunkoncernen. Slutligen redovisas 
resultatet av granskningen med fokus på integrering av Agenda 2030 i nämndernas 
och bolagens styrning och verksamhetsutveckling. 

3.1 Styrmodellen i Eskilstuna kommun 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver syftet med ett styr- och ledningssy-
stem som "att utifrån ett helhetsperspektiv stödja och följa upp verksamheterna, både i 
egen regi och hos externa ut förare, så att dessa kan kvalitetssäkra och förbättra tjän-
sterna för brukarna (elever, klienter, patienter) och medborgarna." För att styra kommu-
nen behöver flera olika delar i styrprocessen samverka. Ett välfungerande styr- och 
ledningssystem ger också nödvändigt stöd till verksamheten.1  

Av Eskilstuna kommuns riktlinjer för god ekonomisk hushållning framgår att det måste 
"finnas ett klart samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter"för att 
kunna säkerställa att kommunen bedriver sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Som bilden nedan visar har kommunen också ambitionen att genom sitt styrsystem2  
skapa en röd tråd i planering, genomförande, uppföljning och analys från vision och 
målbild till goda hållbara möten med invånare, brukare och kunder. Det ska åstadkom-
mas genom: 
- 4-åriga strategiska mål och 4-åriga processmål som visar vad som ska uppnås under 
mandatperioden 
- Årliga åtaganden för nämnderna och bolagsstyrelserna som tillsammans med 
enheternas lokala åtaganden och aktiviteter visar vad som ska uppnås under året. 
- Medarbetaröverenskommelser som tydliggör medarbetarens bidrag till enhetens 
resultat 

https://ski.se/demokratiledningstyrning/stodforattstyraochleda/attstvraforresultat.24376.html  
2 Styrsystemet i Eskilstuna kommunkoncern (Eskilstuna kommun) 
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Sammanfattningsvis beslutar fullmäktige om en 4-årig strategisk inriktning för Eskilstu-
na som ort respektive för kommunkoncernen som organisation. Det konkretiseras ge-
nom 4-åriga strategiska mål som speglar de områden där fullmäktige vill uppnå strate-
giska förbättringar under mandatperioden. Dessa följs upp genom indikatorer där de 
individbaserade ska redovisas könsuppdelat. 

De strategiska målen har fokus på hållbar utveckling respektive effektiv organisation. 
Hållbar utveckling är utåtriktat och visar vad kommunkoncernen ska uppnå för invåna-
re, brukare och kunder. Det består av tre perspektiv: social, ekologisk och samhälls-
ekonomisk hållbarhet. Effektiv organisation är inåtriktat och har fokus på förutsättningar 
för att skapa värde för invånare, brukare och kunder. Det omfattar också tre perspektiv: 
processkvalitet, medarbetare och ekonomi. 

En annan byggsten i styrsystemet är kommunkoncernens sju processområden, vilka 
har fokus på dess kärnverksamheter: 
- Värna demokrati 
- Tillgodose behovet av utbildning 
- Tillgodose behovet av vård och sociala tjänster 
- Tillgodose behovet av berikande kultur och fritid 
- Tillgodose miljö- och stadsbyggnadsbehov 
- Bedriva samhällsskydd och beredskap 
- Främja näringsliv och arbete 

Alla processområden är indelade i huvudprocesser. För huvudprocesserna fastställs 4-
åriga processmål av de nämnder och bolagsstyrelser som arbetar inom respektive pro-
cess. Processmålen ska dels säkra utveckling och drift i respektive område, dels bidra 
till att de strategiska målen uppnås. 

Utifrån de 4-åriga strategiska målen och de 4-åriga processmålen formulerar fullmäkti-
ge 1-åriga åtaganden som är riktade direkt till kommunens nämnder och bolag. Dessa 
bryts tillsammans med nämndernas och bolagens egna 1-åriga åtaganden ned till akti-
viteter och åtgärder i årliga verksamhets- respektive affärsplaner. Enligt beskrivningen 
av styrsystemet ska åtagandena vara "trovärdiga och relevanta och vara så tydlig for-
mulerade att det klart går att bedöma om de är uppnådda eller utförda". Utifrån varje 
enhets lokala verksamhetsplan ska individuella medarbetaröverenskommelser tydlig-
göra vad som förväntas av var och en för att driva och utveckla verksamheten samt 
omsätta enhetens verksamhetsplan och åtaganden i konkret handling. 

Nedan illustreras styrmodellen med utgångspunkt från den enskilda nämndens roll. 

@ 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 



4-åriga 
strategiska 

mål 

I 

1-ånga 
åtaganden Styrdokument 

4-åriga 
processmål 

Ort-och 
organisations- 

indikatorer 

ar 
1-åriga 

åtaganden 

KPMG AB 
Granskning av kommunens styrmodell samt integrering av Agenda 2030 i styrmodellen och 

2019-11-20  

Kommunfullmäktige 

Enhet 

Lagar 

  

At  

  

\ 

 

1-åriga 
åtaganden 

 

 

I  

   

Aktiviteter 

   

Medarbetaröverenskommelse 

3.2 Tillämpning av kommunens styrsystem 
I detta avsnitt följer våra iakttagelser och bedömningar utifrån de revisionsfrågor som 
handlar om kommunens styrmodell tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i 
nämnderna, bolagen och deras verksamheter. 

3.2.1 Översätts fullmäktiges mål och uppdrag av nämnder, bolag och deras 
verksamheter på ett ändamålsenligt sätt? 

Som tidigare berörts ska det enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
finnas ett tydligt samband mellan resurser, prestationer, resultat och effekter. Kommu-
nens styrsystem bygger också på att styra mot resultat, där syftet är att förflytta pers-
pektivet i målstyrningen från resurser och aktiviteter till vilka resultat som uppnås i verk-
samhetens service till brukaren. Fokus ska ligga på vad invånarna får för kvalitet och 
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service. Nämnderna ska svara upp emot fullmäktiges strategiska mål och de 1-åriga 
åtaganden som riktas till dem genom åtaganden. De ska också ta fram egna 4-åriga 
processmål för de huvudprocesser som de arbetar med. 

Vi har gått igenom 2019 års verksamhetsplaner och affärsplaner för de nämnder och 
bolag som omfattas av granskningen samt närmare granskat verksamhetsplanerna för 
kommunstyrelsen/kommunledningskontoret, grundskole-, service- och stadsbygg-
nadsnämnderna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att fullmäktiges mål och uppdrag översätts på ett 
varierande sätt av nämnder och bolag. Kombinationen av processmål med fokus på 
konkreta resultat i form av måluppfyllelse och 1-åriga åtaganden inriktade på särskilda 
utvecklingsområden för nämnder och bolag ger en god grund för att styra verksamhe-
ten på ett ändamålsenligt sätt, men i vilken utsträckning och hur det görs skiljer sig 
mellan nämnderna och bolagen. Det innebär att nämnderna och bolagen i olika grad 
lever upp till riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och intentionerna i styrsystemet. 
Av intervjuerna framgår dock att det inför kommande år pågår arbete både centralt och 
inom enskilda förvaltningar bland annat för att säkerställa dels att fullmäktiges strate-
giska mål, indikatorer och åtaganden omsätts av berörda nämnder, dels av nämnder-
nas förslag till nya 4-åriga processmål. Det innebär att flera av de utvecklingsområden 
som tas upp i våra iakttagelser ska adresseras inför kommande år. 

3.2.1.1 Översättning av fullmäktiges mål till nämndens/bolagets verksamhet 

Kommunfullmäktiges fem strategiska mål för hållbarhet: Attraktiv stad och landsbygd, 
Höjd utbildningsnivå, Flerjobb, Social uthållighet samt Ekologisk uthållighet konkreti-
seras dels genom långsiktiga ortsindikatorer, dels genom 1-åriga åtagande. Vidare 
framgår särskilt prioriterade utvecklingsområden för året under rubriken Fokus 2019. 
Motsvarande gäller också för fullmäktiges strategiska mål för Effektiv organisation. 

De granskade nämnderna och bolagen har på olika sätt och i varierande grad utgått 
från detta i sina verksamhets- och affärsplaner. Allra tydligast visar stadsbyggnads-
nämnden hur den svarar upp emot de strategiska målen. Nämnden relaterar till fokus-
områdena för 2019 och kopplar på ett tydligt sätt samman de strategiska målen med 
både fyraåriga processmål och kommunfullmäktiges åtaganden. 

Av de granskade nämnderna och bolagen har alla mätbara processmål för 2019, med 
undantag för den nybildade servicenämnden och Eskilstuna Energi och Miljö AB. 

Beträffande fullmäktiges indikatorer tyder vår genomgång på att inte alla fullmäktiges 
indikatorer har fångats upp av någon nämnd, vilket gör det oklart i vilken mån berörd/-a 
nämnd/-er arbetar för att bidra till de aktuella målen. Exempel är Andel ungdomar i års-
kurs 3 på gymnasiet som haft ett sommarjobb någon gång vilket vi bedömer att samtli-
ga nämnder och bolag borde svara upp mot. Ett annat exempel som inte alla granska-
de nämnder antagit är Invånare som är nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina 
verksamheter. Vår genomgång visar vidare att nämndernas nedbrytning av indikatorer-
nas "målvärden" till den egna verksamheten brister. Ett exempel är "tillgänglighet och 
bemötande" inom "processkvalitet", där vår bild är att merparten av nämnderna inte har 
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brutit ner indikatorn till ett "smart mål"3  som utgår från utgångsläget och förutsättningar-
na i den egna verksamheten. Motsvarande nedbrytning bör göras på avdelnings- och 
enhetsnivå, vilket vi inte sett något exempel på i granskningen: "Ofta läggs åtaganden i 
årsplanen ned på enhet utan förädling. "Slutligen saknas i stor utsträckning könsuppde-
lade indikatorer i nämndernas verksamhetsplaner. 

3.2.1.2 Översättning av fullmäktiges åtaganden till nämndens/bolagets verksamhet 

Som diagrammet nedan visar har en stor majoritet av de åtaganden som kommun-
fullmäktiga lämnat i årsplanen antagits av de berörda nämnderna och bolagen i deras 
verksamhets-/affärsplaner, men det finns också några som inte antagits. Av delårs-
rapport 2 framgår dock att ytterligare åtaganden antagits senare, vilket inte minst gäller 
Eskilstuna Energi och Miljö AB. 

Åtaganden 
18 

16 

14 

12 

10 

6 

4 

2 

0 

11  
•  
KS SEN SN SBN VON MRN GSN EEM KFAST 

Antagit åtagandet med KF:s fomulering 

• Ej antagit riktat åtagande 

• Antagit åtagandet och anpassat till nämnden 

Diagrammet visa antalet åtaganden med respektive åtgärd. 

Av diagrammet framgår att många åtaganden har antagits "rakt av" med kommunfull-
mäktiges formulering utan att anpassa åtagandet till den egna verksamheten. Ett exe-
mpel är åtagandet driva den digitala transformationen framåt. Frågan är vad det i prak-
tiken innebär för respektive nämnd? I några fall framgår det närmare i delårsrapporten, 
men enligt vår bedömning innebär det att nämndernas åtaganden ofta inte lever upp till 
styrsystemets intention att vara "så tydligt formulerade att det klart går att bedöma om 
de är uppnådda eller utförda". 

Av intervjuerna framgår att kommunledningskontoret har en omfattande dialog med 
nämnderna om vilka som berörs av kommunfullmäktiges olika åtaganden som grund 

3 Med "smart" mål avses mål i enlighet med det så kallade SMART-konceptet, vilket står för Specifikt, 
Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. 

11 

@ 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 



KPMG AB 
Granskning av kommunens styrmodell samt integrering av Agenda 2030 i styrmodellen och 

2019-11-20  

för att "dela ut" dem till nämnderna. Enligt kommunledningskontoret är ett förbättrings-
område att därefter också ha en närmare dialog om hur respektive nämnd tagit sig an 
sina åtaganden. På nämndnivå pågår samtidigt diskussion om hur kommunfullmäktiges 
åtaganden bäst fångas upp: "Vi har pratat mycket om hur vi ska formulera åtaganden: 
som "slutmål eller smart-mål", men det skulle i många fall vara svårt att börja med 
"smarta åtaganden". Vi har därför oftast valt att kopiera kf:s åtagande och sedan i text 
beskriva vad det innebär för vår nämnd. På så sätt gör vi det mer konkret, utan att få 
100 mätbara åtaganden." 

En annan fråga som togs upp i intervjuerna handlar om det totala antalet åtaganden 
och att för många centrala åtaganden" kan göra att nämnderna 'sätts ur spel' och 
"även leda till att förvaltningschefer hamnar i lojalitetskonflikter mellan sin nämnd och 
centrala direktörer." 

3.2.1.3 Exempel från några nämnder och verksamheter 

Vi har gjort en fördjupning omfattande två nämnder, två huvudprocesser samt en stöd-
process. En del har bestått i att närmare granska verksamhetsplanerna för kommun-
ledningskontoret och servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och några av dess 
verksamheter (huvudprocessen Bygga bostäder, lokaler och stadsmiljö), grundskole-
nämnden (huvudprocessen Grundskola) samt stödprocessen Upphandling. Nedan föl-
jer några iakttagelser för respektive nämnd, vilka tillsammans också ger exempel på 
variationen mellan nämnderna. 

Kommunstyrelsen har ingen verksamhetsplan, men det finns en för kommunlednings-
kontoret. Den har en tydlig struktur med utgångspunkt från kommunens styrkort, där 
det klart framgår vilka 4-åriga processmål och åtaganden från kommunfullmäktige, res-
pektive kommunstyrelsen som förvaltningen ska arbeta med under året. I delårsrapport 
2 preciseras närmare hur kommunledningskontoret arbetar med många, men inte alla, 
av dem. Vidare är det genomgående otydligt om de "målsatta" indikatorerna för pro-
cessmålen har fokus på hela kommunen eller kommunledningskontorets verksamhet, 
men bl.a. inom processområdet kvalitet förefaller flera av indikatorerna ha brutits ner till 
kommunledningskontorets egen verksamhet. Exempel är de indikatorer som rör idéer 
och förbättringsförslag. 

Servicenämnden bildades vid årsskiftet och började då lägga grunden för den nya 
nämndens styrning och uppföljning. Nämndens verksamhet är helt intäktsfinansierad 
och dess affärsplan ska visa den långsiktiga riktningen och målen för verksamheten. 
Nämndens affärsplan för 2019 är mycket övergripande, men dess mål har förtydligats i 
delårsrapport 2 i enlighet med kommunens gemensamma struktur. Fortfarande saknas 
dock bland annat vissa målvärden för nämndens 4-åriga processmål. Utifrån nämnd-
ens affärsplan har förvaltningens enheter tagit fram lokala affärsplaner. Vi har tagit del 
av affärsplanen för Upphandlingsenheten, vilken på ett konsekvent och tydligt sätt visar 
enhetens åtaganden och aktiviteter utifrån de strategiska målen i enlighet med den 
komnnungemensamma strukturen. 

Grundskolenämnden är också nybildad från årsskiftet och dess verksamhetsplan för 
2019 ingår därför som en del av den tidigare barn- och utbildningsnämndens verksam-
hetsplan. Grundskolans del av verksamhetsplanen följer i stort den kommungemen-
samma strukturen. Det är tydligt vilka 4-åriga processmål verksamheten ska bidra till, 
men det sätt som verksamhetsplanen är skriven gör det i flera fall svårt att urskilja vad 
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som de facto utgör nämndens 1-åriga åtaganden. Vissa av åtagandena har också mer 
karaktär av processmål, exempelvis Studieron skall öka och andelen elever som upple-
ver att de har arbetsro på lektionerna ska öka som följs upp genom fyra delvis mätbara 
kriterier. När det gäller åtagandena från fullmäktige, har flera lagts in i verksamhetspla-
nen utan att anpassas till grundskolenämndens verksamhet och för flera av dem fram-
går inte heller av delårsrapporten hur nämnden arbetar med och bidrar till genomföran-
det. Nämnden saknar i verksamhetsplanen och delårsrapport 2 också egna målvärden 
för kommunfullmäktiges organisationsindikatorer. 

Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan följer på ett tydligt sätt den kommunge-
mensamma strukturen och knyter också an till 2019 års fokusområden i fullmäktiges 
årsplan. I verksamhetsplanen beskriver nämnden vad fullmäktiges 1-åriga åtaganden 
innebär för den och hur nämnden kommer att bidra till dem, samtidigt som dess egna 
åtaganden beskrivs på ett tydligt sätt. Vidare definieras flera indikatorer närmare. Det 
görs dock inte konsekvent för alla. Nämnden har heller inte brutit ner fullmäktiges 
organisationsindikatorer till målvärden för den egna verksamheten. 

Stadsbyggnadsnämndens verksamhetsplan utgör på flera sätt ett gott exempel och vi 
har även granskat några av dess avdelningars och enheters verksamhetsplaner för att 
se hur fullmäktiges mål och åtaganden översätts i några verksamheter. Vi har tittat 
närmare på 2019 års verksamhetsplaner för Ekonomienheten, Projekt- och GIS-
avdelningen, Trafikavdelningen och Gatuavdelningen. Sammanfattningsvis skiljer de 
sig mycket åt när det gäller struktur och koppling till både kommunfullmäktiges och 
nämndens mål och åtaganden. Två av dem följer kommunens gemensamma struktur 
och en av dem gör det delvis. Det ger en viss röd tråd från fullmäktige till den egna 
verksamheten, men ingen av dem har brutit ner åtaganden till den egna verksamheten 
på motsvarande sätt som stadsbyggnadsnämnden gjort. Ett undantag är Projekt- och 
GIS-avdelningen som har flera lokala åtaganden. De övriga verksamhetsplanerna inne-
håller en rad aktiviteter, men de saknar tydlig koppling till målen och åtagandena från 
fullmäktige och nämnden. För merparten är det inte heller tydligt vilka resultat som akti-
viteterna ska leda till. Av intervjuerna framgår att det finns en stor medvetenhet om 
ovanstående i förvaltningsledningen och att arbete inletts för att med stöd av kommu-
nens nya handledning för lokal verksamhetsplanering förtydliga enheternas verksam-
hetsplaner. 

Mot denna bakgrund kan konstateras att tillämpningen av kommunens styrmodell del-
vis skiljer sig åt mellan nämnderna. I intervjuerna finns både exempel på de som vill 
styra upp verksamhetsplanerna tydligare och de som tycker att kommunen hittat en bra 
balans mellan tydlig styrning och eget utrymme för nämnderna att utforma sina verk-
samhetsplaner, vilket dessa båda kommentarer visar: "Styrsystemet är väldigt rörigt 
där vi blandar begrepp som åtagande och aktivitet som egentligen är samma sak. Det 
finns ingen ledning i hur man ska formulera mål." Samtidigt uttryckte en intervjuperson 
att: "Klart att man kan styra upp det ytterligare med mallar och liknande, men det är vik-
tigt att fundera på vad man vinner respektive förlorar på det. Det kan slå tillbaka och vi 
får akta oss för att inte ta bort lusten och engagemanget. Nämndernas verksamheter 
skiljer ju sig åt, med "kulturella skillnader och språk" mellan sektorerna." 

3.2.1.4 Kommentar 

Både kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning och styrsystemet bygger på 
att styra mot resultat. Det handlar om att synliggöra samband mellan mål, medel och 
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resultat men också att flytta perspektivet från de aktiviteter som genomförs till den kva-
litet och de effekter som uppnås för brukare och invånare. Vår bedömning är dock att 
tillämpningen varierar mellan nämnderna och bolagen, vilket innebär att nämnderna 
och bolagen i olika grad lever upp till dessa intentioner. 

Mot denna bakgrund ser vi positivt på det arbete som pågår centralt och i förvaltningar-
na inför 2020, bland annat för att säkerställa att fullmäktiges strategiska mål, indikato-
rer och åtaganden fullt ut översätts till nämndernas och bolagens verksamhet. Vi vill 
särskilt understryka vikten av att nämndernas åtaganden formuleras så tydligt att det 
klart går att bedöma om de är uppnådda eller utförda och att fullmäktiges indikatorer 
bryts ner till "SMARTa målvärden" utifrån nämndens och dess verksamheters utgångs-
lägen. Det bör så långt möjligt göras ur ett jämställdhetsperspektiv för att tydliggöra 
behov av förbättrad kvalitet och resultat för olika grupper av flickor och pojkar, kvinnor 
och män. På så sätt uppnås det tydliga fokus på resultat i form av kvalitet och service 
för brukare och invånare som kommunen eftersträvar. 

Vidare bör kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna, utifrån goda exempel från 
de olika nämnderna skapa en tydligare, gemensam struktur för verksamhetsplaner. 
Syftet bör vara att underlätta nämndernas "översättning" av fullmäktiges mål, indika-
torer och uppdrag, men också för både förtroendevalda och medarbetare att se den 
röda tråden i verksamhetsplanerna. 

3.2.2 Går det på ett effektivt sätt att följa och analysera utveckling och resultat i 
nämnderna, bolagen och deras verksamheter? 

I enlighet med kommunens styrmodell används styrkort som instrument för att följa upp 
verksamheten på alla nivåer i kommunkoncernen. Uppföljningen bygger på en kedja 
från uppföljning av genomförd insats utifrån de enskilda medarbetaröverenskommel-
serna, till verksamhetsberättelse/delårsrapport på enhets- och sedan nämnd-/styrelse-
nivå och slutligen årsredovisning för kommunkoncernen. För att bedöma om det på ett 
effektivt sätt går att följa och analysera utveckling och resultat, har vi granskat delårs-
rapporter för kommunkoncernen, kommunstyrelsen och de nämnder som vi särskilt 
fördjupat oss i samt de två bolagen. Vi har också belyst frågan i webbenkäten till stöd-
funktionerna samt i intervjuerna. 

Med utgångspunkt från granskningen av delårsrapport 2 2019 för kommunen som hel-
het, kommunstyrelsen, servicenämnden, grundskolenämnden, stadsbyggnadsnämn-
den samt de två bolagen kan konstateras att det överlag går att följa och analysera 
utveckling och resultat. Delårsrapporterna skiljer sig dock en del från varandra och det 
finns både gemensamma och mer specifika utvecklingsområden för att uppnå en effek-
tiv uppföljning och analys av verksamheternas utveckling och resultat. De båda 
bolagen har kortfattade, översiktliga redovisningar omfattande status och kommentarer 
till genomförandet. 

Kommunens delårsrapport 2 ger övergripande bild av utvecklingen och resultaten i 
Eskilstuna kommun. Den samlade bedömningen redovisas i ett styrkort och det saknas 
en närmare förklaring av grunden till de redovisade bedömningarna och prognoserna 
av måluppfyllelse och genomförande. Vidare varierar beskrivningen av resultatupp-
fyllelsen mellan processerna. Samhällsskydd och beredskap är ett gott exempel med 
tydligt resultatfokus i redovisningen kopplat till processmålen, medan tyngdpunkten i 
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redovisningen av övriga processer i större utsträckning ligger på status i genomföran-
det av aktiviteter. 

Kommunstyrelsens delårsrapport 2 har en tydlig sammanfattning och uppföljning av 
både processmål och åtaganden, där uppföljningen av processmålen genomgående 
kommenteras. Motsvarande saknas dock för åtagandena. 

Servicenämnden bildades vid årsskiftet och började då lägga grunden för den nya 
nämndens styrning och uppföljning. I delårsrapport 2 för 2019 skriver nämnden att ut-
veckling av verksamhetsuppföljningen pågår och nämnden saknar fortfarande vissa 
målvärden för sina 4-åriga processmål. Vidare är inte redovisningen av arbetet med 
nämndens 1-åriga åtaganden konsekvent, då kommentarer saknas för flera av dem. 

Grundskolenämnden ger i delårsrapport 2 en sammanfattning och analys av verksam-
hetens resultat som spänner över ett helt läsår, vilket ger en mycket omfattande rap-
port. Den följer i stort den kommungennensannma strukturen men innehåller också sam-
manfattningar av resultat, analyser och slutsatser. När det gäller uppföljningen av full-
mäktiges 1-åriga åtaganden, så har inte nämnden kommenterat genomförandet av alla. 
Det påverkar tillsammans med den omfattande och bitvis mycket detaljerade redovis-
ningen möjligheten att bedöma hur arbetet går. 

Stadsbyggnadsnämndens delårsrapport 2 innehåller också en tydlig uppföljning av 
både processmål och åtaganden. I motsats till kommunstyrelsen kommenterar stads-
byggnadsnämnden genomgående genomförandet av sina åtaganden men bara i några 
fall uppföljningen av processmålen. 

Som framgår av exemplen ovan, har nämnderna delvis olika utvecklingsbehov kopplat 
till att effektivt följa och redovisa verksamhetens utveckling och resultat. Gemensamt 
för samtliga är dock att ingen nämnd har en konsekvent könsuppdelad uppföljning och 
att kommentarer och analyser av resultat endast i begränsad omfattning görs uppdelat 
på flickor och pojkar, kvinnor och män. 

Utöver dokumentgranskningen, frågade vi i webbenkäten stödfunktionerna om de tyc-
ker att det på ett effektivt sätt går att följa och analysera utveckling och resultat för den 
egna nämnden och dess verksamheter. En majoritet instämde i påståendet, samtidigt 
som kommentarerna tyder på ett antal utvecklingsområden. Exempel var behov av mer 
automatiserade uppföljningar som frigör tid från sammanställande till analys, förbätt-
ringsåtgärder och uppföljning av om de ger förväntat utfall: Vi behöver följa hela spira-
len (PUFF); planera, göra, följa upp och förbättra. Vi lägger idag mycket tid på att på att 
planera och göra, har blivit bättre på att följa upp, men sen orkar vi inte fullt ut att för-
bättra och följa upp hur det gick med förbättringar. Blev det bättre, sämre: att ledningen 
uppmuntrar och sprider lärdomar. 

Detta kommer också till uttryck i intervjuerna, där flera beskriver styrsystemet som rap-
porteringstungt och att analys som grund för insatser och förbättringsarbete blir lidan-
de. Samtidigt tar flera intervjuade upp betydelsen av kommunens beslutsstödsystem 
som både synliggör den "röda tråden" i styrning och uppföljning och som gör det enkelt 
att sammanställa rapporter. Flera menar att beslutsstödsystemet skulle kunna ge ännu 
tydligare "dokumentmallar" som visar att "så här ska det se ut i Eskilstuna kommun". 
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3.2.2.1 Kommentar 

Också när det gäller uppföljning varierar tillämpningen av styrsystemet mellan nämn-
derna och bolagen. Det innebär att de i olika grad lever upp till intentionerna bakom 
styrsystemet och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. Vår bedömning är att det 
delvis går att följa de granskade nämndernas och bolagens utveckling och resultat på 
ett effektivt sätt, men att det finns utvecklingsområden både vad gäller redovisning och 
analys. 

Mot denna bakgrund bör kommunstyrelsen stödja nämnderna att dels se över sina 
indikatorer med syfte att fastställa en ändamålsenlig uppsättning sett till antal och inne-
håll, dels att metodiskt göra resultatanalyser i linje med "PUFF-spiralen". Som en del av 
detta arbete bör kommunstyrelsen tillse att nämnderna genomgående redovisar och 
analyserar sina indikatorer könsuppdelat för relevanta grupper av kvinnor och män. 

Vidare bör kommunstyrelsen även när det gäller delårsrapporterna tillsammans med 
nämnderna utifrån goda exempel skapa en tydligare, gemensam struktur för att under-
lätta för såväl medborgare som förtroendevalda och medarbetare att följa och bedöma 
utveckling och resultat i nämndernas verksamheter. 

3.2.3 Fungerar styrkedjan, inklusive uppföljning, ändamålsenligt från kommun- 
fullmäktige till individuella medarbetaröverenskommelser i enlighet med 
kommunens styrmodell? 

Som beskrivits ovan, fungerar den del av styrkedjan där kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag översätts och följs upp av nämnder och styrelser delvis på ett ändamålsenligt 
och effektivt sätt. Enligt kommunens styrmodell ska det också finnas en röd tråd från 
fullmäktiges mål och åtaganden till den enskilda medarbetaren. Det förtydligas i 
Eskilstuna kommuns riktlinje för medarbetarskap som slår fast att årliga medarbetar-
samtal som resulterar i en medarbetaröverenskommelse är en viktig del av verksamhe-
tens styrning. Enligt riktlinjen ska medarbetaröverenskommelsen innehålla mål och 
aktiviteter som hänger samman med verksamhetsplan, årsplan, strategisk inriktning 
och vision. 

En stor majoritet både av cheferna, rektorerna och de svarande medarbetarna anser 
att det är tydligt för medarbetarna att överenskommelserna ska tydliggöra deras bidrag 
till verksamhetens resultat. Samtidigt tyder kommentarerna på att det finns utvecklings-
behov: 'Vi har en bra bit kvar i detta arbete — en ledarskapsfråga." En annan kommen-
terar att det "beror på hur duktiga enhetscheferna är på att bryta ner målen i överens-
kommelser. Generellt saknar många enhetschefer förståelse för hur den nedbrytningen 
ska göras." 

Utifrån de "stickprov" vi gjort i form av en mindre dokumentgranskning ser vi också be-
hov av att utveckla medarbetaröverenskommelserna som styr- och uppföljningsinstru-
ment. Vi har tagit del av en komnnungemensam mall och fem anonymiserade medarbe-
taröverenskommelser från socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, stads-
byggnadsförvaltningen och serviceförvaltningen. Sammanfattningsvis är målen i dessa 
medarbetaröverenskommelser med något undantag vaga och har mer fokus på aktivi-
teter som ska genomföras än konkreta resultat som ska uppnås av medarbetaren 
under året. Få av målen och aktiviteterna knyter an till förvaltningens verksamhetsplan 
och/eller den röda tråden till årsplan, strategisk inriktning och vision. Vidare är även 
tidsangivelserna för målen och aktiviteterna överlag vaga. I de  fiesta  fall anges endast 
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att det ska vara genomfört under året. Av intervjuerna framgår dock att dessa punkter 
ofta konkretiseras i medarbetarsamtalet men inte självklart i dokumentet. 

Av intervjuerna framgår också att den röda tråden till medarbetaröverenskommelserna 
setts mer som en HR-fråga än en styrningsfråga, men att förvaltningarna inför 2020 har 
efterfrågat stöd vilket bland annat resulterat i en handledning för lokal verksamhets-
planering. Motsvarande handledning för medarbetaröverenskommelser saknas dock. 

3.2.3.1 Kommentar 

Sammanfattningsvis ser vi ett behov av att säkerställa en god och jämn kvalitet i med-
arbetaröverenskommelserna som instrument i styr- och uppföljningskedjan från kom-
munfullmäktiges mål och åtagande till varje medarbetares bidrag till verksamheten och 
kommunens måluppfyllelse. Fokus bör ligga på den röda tråden från de strategiska 
målen och de processmål som är relevanta för respektive medarbetare. Också här är 
det viktigt med mål som tydliggör vilka resultat som ska uppnås i form av värden för 
brukare, invånare, externa och interna kunder — utöver aktiviteter som ska bidra till 
måluppfyllelsen. 

3.2.4 Fungerar styrande och stödjande dokument ändamålsenligt på ett sådant 
sätt att kommunfullmäktiges styrsignaler är tydliga? 

I Eskilstuna ska kommunens styrande dokument tillsammans med lagstiftning och or-
ganisationens värden utgöra basen för styrsystemet och ge politisk vägledning. De sty-
rande dokumenten består av program, planer, policyer och riktlinjer. Därutöver finns 
stödjande dokument i form av rutiner som ger detaljerade beskrivningar av arbetssätt. 

I enkäterna ställdes tre frågor för att fånga om de styrande dokumenten fungerar ända-
målsenligt och bidrar till tydliga styrsignaler från kommunfullmäktige. I diagrammet 
nedan sammanfattas svaren från gruppen chefer. 

Fråga: Om de kommunala styrande dokumenten (program, planer och policys): 
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Det är enkelt att ha en överblick över Det är tydligt vilka av de styrande Det är tydligt hur dessa styrande 
kommunens styrande dokument dokumenteten som ska dokument ska implementerar i den 

implementeras i den verksamhet som verksamhet som jag ansvarar för 
jag ansvarar för 

1= Håller inte med alls. 6= Håller helt med 

Den första frågan var om det är enkelt att ha överblick över kommunens styrande do-
kument. Här svarade en tydlig majoritet bland både chefer, rektorer, stödfunktioner och 
medarbetare att det inte är det. Det kom också tydligt till uttryck i kommentarerna: Svårt 
för både den enskilde medarbetaren och mig som chef att navigera mellan alla policys. 
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(...) Det saknas systematik i att förmedla policys och annat efter att KS tagit det. En 
annan kommentar var: Förenkling och minskad omfattning skulle underlätta, många oli-
ka styrande dokument att förhålla sig till/ tolka. Vidare tyckte bara knappt hälften av 
cheferna och rektorerna att det är tydligt vilka av de styrande dokumenten som ska im-
plementeras i den egna verksamheten och endast en tredjedel att det är tydligt hur det 
ska göras. 

Bland stödfunktionerna uppgav bara två respektive tre av de totalt 17 svarande att det 
är enkelt att ha en överblick över de styrande dokumenten, att det är tydligt vilka av 
dem och hur de ska implementeras i den verksamhet som de stödjer. "Det är svårt att 
ha överblick över alla styrande dokument som tas fram. Det brister i informationen 
kring nya planer samt i uppföljningen av åtgärderna enligt alla dokument." 

Svaren från medarbetarna visar på samma mönster, vilket denna kommentar illustre-
rar: Det är oklart för mig som medarbetare vilka styrdokument som finns och vilka 
dokument som råder över vilka. 

De intervjuade delar med något undantag den bild som framkommit i enkätundersök-
ningen. Det blev också tydligt i intervjuerna att det finns olika bilder av hur implemen-
teringen av styrdokumenten ska gå till, vilket sannolikt bidrar till osäkerheten i enkät-
svaren. Från politisk nivå togs bland annat vikten upp av att så långt möjligt lyfta in vik-
tiga prioriteringar från styrdokumenten i kommunens årsplan och nämndernas verk-
samhetsplaner. Vidare tog flera intervjupersoner upp behov av att se över eventuella 
målkonflikter, liksom processen för såväl framtagande som uppföljning och politisk 
återkoppling av genomförandet av kommunens olika styrdokument. Här lyftes även 
möjligheten att använda kommunens beslutsstödsystem. "Vi behöver kvalitetssäkra 
processen och göra en värdering i tidigt skede: Behövs det verkligen ett särskilt styr-
dokument i frågan? Vi behöver också se över terminologin i styrdokumenten och undvi-
ka mål och mått i dem, liksom utpekade aktiviteter för olika nämnder, för att inte blanda 
ihop med års- och verksamhetsplaner." 

3.2.4.1 Kommentar 

Syftet med de styrande och stödjande dokumenten är att ge politisk vägledning åt verk-
samheterna i kommunkoncernen. Granskningen visar dock att det råder stor osäkerhet 
kring vilka styrande dokument som finns och hur de ska genomföras i verksamheten, 
vilket innebär att fullmäktiges styrsignaler uppfattas som otydliga. För att de styrande 
dokumenten ska ge den eftersträvade politiska vägledningen, bedömer vi därför att det 
finns behov av att se över både mängden styrdokument och eventuella motstridiga 
styrsignaler, hur de styrande dokumentens roll i styrningen kan förtydligas, samt hur 
kommunikationen och annat stöd till genomförande och uppföljning kan förbättras. 

3.2.5 Upplever chefer och medarbetare att styrningen hänger ihop? 

För att fånga chefers och medarbetares upplevelse av kommunens styrning har vi ställt 
ett antal frågor både i webbenkäterna och intervjuerna. De har handlat om förståelsen 
för styrsystemet i kommunorganisationen, om det finns en röd tråd i kommunens styr-
ning och om verksamhets-/affärsplanerna tydligt visar vilka mål som ska uppnås. 

Av beskrivningen av Eskilstuna kommuns styrsystem framgår att syftet är att hålla 
samman styrningen av kommunkoncernens olika verksamheter i önskad riktning mot 
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våra gemensamma mål. I intervjuerna finns en stor samstämmighet om att det över tid 
skett en positiv utveckling av styrsystemet i enlighet med detta syfte. 

En förutsättning är att det finns en tillräcklig förståelse för styrsystemet och hur det är 
tänkt att fungera hos förtroendevalda, chefer och medarbetare. Sammanfattningsvis 
bedömer en stor majoritet av de chefer och stödfunktioner som besvarat enkäten att 
det finns en sådan förståelse hos chefer och förtroendevalda, men att det brister hos 
medarbetarna. Kommentarerna ger dock en bild av att förståelsen varierar också bland 
politiker och chefer: "Spannet mellan olika individers förståelse av styrsystemet är 
enorm inom alla tre kategorierna."Flera intervjuade tog också upp vikten av att göra i 
första hand kommunens vision och de strategiska målen kända hos medarbetarna för 
att de ska kunna relatera till dem i allt vi gör, men att i övrigt fundera över hur långt ner i 
organisationen man behöver vara insatt i styrmodellen. En intervjuad uttryckte att det 
är viktigt att den röda tråden är tydlig hos strategiska nyckelfunktioner, men att det är 
svårt att uppnå hos varje medarbetare. Alla behöver dock en tillräcklig förståelse för 
kommunen som helhet, till exempel inför prioriteringar då den egna verksamheten kan 
behöva stå tillbaka. Då krävs en bra grund för 'kollegial" samsyn och förståelse över 
organisationsgränserna. 

När det gäller upplevelsen av styrningen visar enkätsvaren att en stor majoritet av che-
ferna, rektorerna och stödfunktionerna tycker att verksamhets-/affärsplanen för den eg-
na nämnden/styrelsen tydligt visar vilka mål som ska uppnås. De tycker också att det 
finns en röd tråd från kommunfullmäktiges årsplan, genom verksamhets-/affärs- och 
enhetsplanen, till insatserna som medarbetare/chef. Samtidigt finns utrymme för för-
bättring vilket denna kommentar speglar: "Röda tråden finns, men tråden är både grov 
och tvinnad och gör det svårt att överblicka." 

3.2.5.1 Kommentar 

Enligt enkätundersökningarna upplever både chefer och stödfunktioner att styrningen 
hänger ihop, men att förståelsen för styrsystemet brister framför allt hos medarbetarna. 
Mot denna bakgrund och de kommentarer som lyfts i enkäterna, bedömer vi att det 
finns behov att med hänsyn till varierande roller och uppdrag säkerställa tillräcklig kun-
skap och förståelse för styrsystemet hos olika grupper av medarbetare och förtroende-
valda. 

3.2.6 Upplever chefer och medarbetare att styrmodellen bidrar till samverkan 
över organisationsgränser? 

Styrmodellen i Eskilstuna utgår från att kommunkoncernens uppdrag utförs i processer. 
Processerna ska skapa värde för en brukare eller kund och skär ofta över organisa-
tionsgränser både inom och utom kommunkoncernen. Det innebär att samverkan över 
organisationsgränser har stor betydelse för genomförandet och dess resultat. 

I enkätundersökningarna ställdes en fråga om chefer, rektorer, medarbetare och stöd-
funktioner upplever att styrmodellen bidrar till samverkan över organisationsgränserna. 
En majoritet av rektorerna och två tredjedelar av cheferna gav "medelbetygen" tre eller 
fyra på den 6-gradiga skalan, medan stödfunktionerna och de medarbetare som besva-
rat enkäten i större utsträckning upplever att styrmodellen bidrar till sådan samverkan. 
Samtidigt uttrycker svarande från bolag tvivel om syftet och nyttan av samverkan för 
deras verksamhet. 
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De intervjuade gav överlag uttryck för samma syn på styrmodellens betydelse för sam-
verkan, liksom dess styrkor och svagheter. 

3.2.6.1 Kommentar 

Såväl enkätresultaten som intervjuerna tyder på att styrmodellen bidrar till samverkan 
över organisationsgränserna, men att det finns en fortsatt utvecklingspotential. Vi re-
kommenderar att det adresseras i den kontinuerliga utvecklingen av styrmodellen och 
kommunen som processorienterad organisation. 

3.2.7 Upplever chefer och medarbetare att uppföljningen ger underlag och är ett 
stöd för utveckling och förbättring av verksamheten? 

Kommunens styrsystem ska hjälpa chefer och medarbetare att säkra och förbättra 
kommunkoncernens löpande verksamhet så att den håller avsedd kvalitet och når 
resultatmålen. Inte minst spelar uppföljningen och då särskilt analysen av den egna 
verksamhetens resultat en viktig roll inför beslut om förbättringar, omprioriteringar och 
åtgärder. Detta lyftes i intervjuerna som ett förbättringsområde, där flera tog upp risken 
för tids- och arbetskrävande insamling av underlag, som sedan inte omsätts i analys 
och förbättringsarbete. Politiskt underströks också vikten av att i detta arbete utgå från 
kön och att det fortfarande brister i kommunkoncernen. 

I enkätundersökningen ställdes en fråga till både chefer, rektorer, stödfunktioner och 
medarbetare om de upplever att uppföljningen ger underlag för och är ett stöd för ut-
veckling och förbättring av verksamheten. Majoriteten upplever att så är fallet, vilket 
denna kommentar speglar: Vi har i grunden en god kultur och angreppssätt för stän-
diga förbättringar och måluppföljning, men kan bli bättre på att verifiera utfall och effekt 
av initiativ. Av kommentarerna framgår samtidigt att resultatfokus kan förbättras: Vi 
mäter i stort sett bara vad vi har gjort, inte om det har gett något mervärde för våra 
intressenter. Saknar effektmål. 

Enligt beskrivningen av Eskilstuna kommuns styrsystem, spelar resultatdialoger en vik-
tig roll i uppföljningen. Uppföljningen av kommunkoncernens resultat sker bland annat 
genom en kedja av dialogsamtal om verksamhetens utveckling, från enhets- till kon-
cernnivå. På koncernnivå träffar kommundirektören och berörda på kommunlednings-
kontoret förvaltnings- och bolagsledningar inför delårs- och årsbokslut. På motsvaran-
de sätt har förvaltningar och bolag löpande dialogsamtal mellan ledning och verksam-
hetschefer. På enhetsnivå ska resultat och verksamhetsutveckling löpande diskuteras 
på arbetsplatsträffarna. 

En enkätfråga var om chefer, rektorer och stödfunktioner upplever att dialogsamtalen 
mellan kommundirektören, kommunledningskontoret och den egna förvaltnings-/bo-
lagsledningen fungerar väl. En majoritet av rektorerna uppfattade att de inte gör det, 
vilket speglas i denna kommentar: Har inte insyn i de samtalen men uppfattar att det 
kan finnas en oförståelse för det statliga uppdraget ibland. Däremot angav en klar ma-
joritet av cheferna och stödfunktionerna att dialogsamtalen fungerar väl. Av kommenta-
rerna framgår dock att ett utvecklingsområde är att i högre grad diskutera strategier för 
hur målen ska nås. En annan återkommande kommentar var att dialogsamtalen kan 
bidra till otydlighet: Det finns ett antal parallella flöden där vi upplever att beslut fattas 
utanför den gällande beslutsgången, vilket leder till otydlighet om vad som gäller. 
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När det gäller dialogsamtalen mellan den egna förvaltningens/bolagets ledning och 
verksamhetscheferna angav en stor majoritet av både cheferna och rektorerna att de 
fungerar väl och fyller sitt syfte. 

Vi ställde också en fråga till chefer och medarbetare om den egna verksamheten i en-
lighet med styrmodellen diskuterar sina resultat och utveckling av den på sina arbets-
platsträffar. En stor majoritet av cheferna och rektorerna uppger att så är fallet. Av de 
medarbetarna på de två enheter som ingått i enkätundersökningen tycker en något 
mindre majoritet att de diskuterar dessa frågor. 

3.2.7.1 Kommentar 

Granskningen visar att såväl chefer som medarbetare överlag tycker att uppföljningen 
ger underlag och är ett bra stöd för att utveckla och förbättra verksamheten. Samtidigt 
beskrivs uppföljningen som arbets- och tidskrävande, vilket påverkar utrymmet för 
faktiskt förbättringsarbete. 

3.2.8 Omsätts styrningen i ledning för att utveckla och förbättra verksamhetens 
resultat och kvalitet för flickor och pojkar, kvinnor och män som invånare 
och brukare? 

Det finns en tydlig styrning när det gäller att utveckla i Eskilstuna kommuns verksamhet 
ur ett jämställdhetsperspektiv och uppnå goda resultat och god kvalitet för både flickor 
och pojkar, kvinnor och män. Enligt styrsystemet ska indikatorer för uppföljning redovi-
sas könsuppdelat och kommunfullmäktige anger i ett åtagande som gäller kommunsty-
relsen, alla nämnder och bolag att pmställdhetsperspektivet ska vara synligt i alla mål, 
i budgeten och i andra styrdokument. lndividbaserad statistik ska redovisas och analy-
seras efter kön". Vidare sägs i kommunens Plan för jämställdhet 2018-2024 att jäm-
ställdhetsperspektivet ska finnas med i kommunens och verksamheternas ordinarie 
kvalitets- och förbättringsarbete enligt kommunkoncernens metod för kvalitetsutveck-
ling PUFF, som omfattar stegen Planera, Utför, Följ upp/analysera samt Förbättra. 

För att belysa i vilken utsträckning denna styrning omsätts i ledning och utveckling av 
verksamheten, ställdes tre frågor i webbenkäterna till chefer, stödfunktioner och medar-
betare: om de utgår från resultat och analys uppdelat på flickor och pojkar, kvinnor och 
män när de utvecklar sin verksamhet, samt om de uppfattar att nämnden respektive 
kommunledningskontoret efterfrågar könsuppdelad uppföljning av resultat och kvalitet. 

Sammanfattningsvis var stödfunktionerna och rektorerna mer positiva i sina svar än de 
övriga chefer och medarbetare som svarat på enkäterna. Två tredjedelar av stödfunk-
tionerna och en stor majoritet av rektorerna svarade att utvecklingen av verksamheten 
baseras på resultat och analyser uppdelat på flickor och pojkar eller, kvinnor och män. 
Lika stor andel angav att både nämnden och kommunledningskontoret efterfrågar en 
sådan uppföljning. 

Av cheferna angav drygt hälften att de inte utgår från resultat och analys uppdelat på 
flickor och pojkar, kvinnor och män. Av kommentarerna framgår att några inte anser 
det vara relevant, medan andra "vet att vi ska och vill, men brister då och då". 

Samtidigt uppger en majoritet att nämnden efterfrågar en sådan uppföljning och analys 
av verksamhetens resultat. Ett något mindre antal, knappt hälften av dem, uppger att 
kommunledningskontoret efterfrågar uppföljning och analys uppdelat på kön. 
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Bland medarbetarna angav en stor majoritet att de inte utgår från resultat och analys 
uppdelade i flickor och pojkar, kvinnor och män. En person kommenterade att de 
"försöker att bli bättre på det, men det behöver efterfrågas av chefer och politiker". 

I intervjuerna framkom samtidigt en upplevelse av motstånd på förvaltningsnivå: "Det 
finns en viss attityd, inte minst hos ledningen, t ex kring att vi ska jobba med jämställd-
hetsfrågan. Det finns lite saker som svävar omkring som man inte plockar ner och in i 
verksamheten. Det är inte självklart vilket det borde vara och det blir särskilt tydligt i 
prioriteringstider." 

3.2.8.1 Kommentar 

Granskningen visar på brister i hur fullmäktiges styrning omsätts i ledning för att ut-
veckla och förbättra verksamhetens resultat och kvalitet för flickor och pojkar, kvinnor 
och män som invånare och brukare. Vi bedömer därför att kommunstyrelsen bör säker-
ställa att fullmäktiges åtagande efterlevs av alla nämnder och bolag, samt att det in-
ledda arbetet med att integrera jämställdhet i ordinarie kvalitets- och verksamhetsut-
veckling fortsätter. Kommunkoncernen behöver mötas av en tydlig efterfrågan på bekö-
nad styrning, uppföljning och analys av kvalitet och resultat samt förslag till förbättring-
ar ur ett jämställdhetsperspektiv från både nämnder, styrelser, kommunledningskonto-
ret, samt respektive förvaltnings-/bolagsledning. 

3.3 Integrering av Agenda 2030 i styrning och verksamhets-
utveckling i enlighet med kommunens styrmodell 
Nedan följer våra iakttagelser och bedömningar utifrån de revisionsfrågor som rör inte-
greringen av de globala målen i Agenda 2030 och de tre dimensionerna av hållbarhet i 
styrning, utveckling och uppföljning av verksamheten i kommunens nämnder och bo-
lag. 

Eskilstuna kommuns lokala Agenda 2030 fastställer att kommunkoncernen ska bidra till 
de globala målen genom att integrera dem samt de tre dimensionerna av hållbarhet i 
kärnverksamheten och i befintliga system som styrsystem och strategisk inriktning. Syf-
tet är att underlätta för politiker och anställda i kommunkoncernen att utveckla sitt håll-
barhetsarbete att överensstämma med och bidra till FN:s globala mål. I kommunens 
årsplan 2019 sägs att: Utifrån FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, 
arbetar Eskilstuna kommun för ett långsiktigt hållbart samhälle med goda jämlika lev-
nadsvillkor. Vidare sägs kopplat till processområdet "Värna demokratin" att FN:s 17 
globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, utgör grunden för ett långsiktigt håll-
bart samhälle och därmed även för demokratiarbetet. Motsvarande skrivningar finns 
också i kommunens årsplan inför 2020. 

För att besvara revisionsfrågorna har denna del av granskningen omfattat dokument-
studier, frågor i webbenkäten till chefer och stödfunktioner, samt intervjuer. Samman-
fattningsvis kan konstateras att kommunen ännu inte inlett ett systematiskt arbete för 
att integrera Agenda 2030 i sina system och verksamheter, vilket speglas i detta citat 
från en av de förtroendevalda som intervjuats: "Vi har ännu inte haft en gedigen debatt 
och borrat i vad de globala målen betyder för oss. Vi har ett jobb framför oss där varje 
nämnd och bolag behöver fundera över vad Agenda 2030 betyder för dem." 
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Detta speglas i svaren på revisionsfrågorna, som visar att endast de båda granskade 
bolagen förhåller sig till Agenda 2030. 

3.3.1 Har nämnder och bolag, samt huvud- och stödprocesser genomfört 
väsentlighetsanalyser utifrån målen och delmålen i Agenda 2030? 

En väsentlighetsanalys genomförs för att definiera de viktigaste hållbarhetsfrågorna för 
verksamheten som grund för ett strukturerat och fokuserat arbete. En allt viktigare ut-
gångspunkt för sådana analyser är målen och delmålen i Agenda 2030. 

Både Eskilstuna energi- och miljö AB och Eskilstuna kommunfastigheter AB har gjort 
väsentlighetsanalyser som grund för sitt strategiska hållbarhetsarbete. Vår bild är att de 
globala målen delvis har adresserats i dessa analyser. 

En enkätfråga till chefer och stödfunktioner var om den egna nämnden/ styrelsen har 
gjort en analys av hur dess verksamheter kan bidra till Agenda 2030. En stor majoritet 
av cheferna och stödfunktionerna angav svarsalternativ som tyder på att det inte gjorts. 
Av kommentarerna framgår dock att en nämnd varit involverad inför 2020 och att en 
nämnd försöker väva in detta men har inte gjort det fullt ut än. En annan uttryckte att: 
Till viss del kommer perspektivet in i arbetet med visionen, planeringen och styrningen i 
stort. Vi har dock inte gjort någon enskild analys utifrån Agenda 2030. 

Det kommer också till uttryck i intervjuerna. En intervjuad menar att Agenda 2030 är 
omedvetet och outtalat integrerad, då kommunen sedan länge har tydliga ambitioner 
och arbete med hållbarhet, men att nämnden nu behöver ta nästa steg. Inför 2021 
kommer nämnden att jobba med att integrera Agenda 2030 genom att fördjupa sig i, 
översätta och prioritera utifrån agendan. 

3.3.2 Har nämnderna och bolagen, samt huvud- och stödprocesser identifierat 
vilka mål och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna verk-
samheten? 

Eskilstuna kommun har enligt sin lokala Agenda 2030 som ambition att integrera de 
globala målen och de tre dimensionerna av hållbarhet i kommunkoncernens kärnverk-
samhet och befintliga system. 

En genomgång av de granskade nämndernas verksamhetsplaner visar att inte någon 
av dem tar upp Agenda 2030 eller knyter an till de globala målen i sina verksamhets-
planer. Däremot har de två granskade bolagen identifierat åtta av FN:s 17 globala håll-
barhetsmål som särskilt relevanta för deras verksamheter, men inte några av delmålen. 

Utöver dokumentgranskningen frågade vi i webbenkäterna chefer och stödfunktioner 
om deras nämnder/bolag har identifierat vilka mål och delmål i Agenda 2030 som är 
relevanta för deras verksamhet. Av stödfunktionerna angav en stor majoritet att deras 
nämnder inte har gjort det, medan nästan hälften av cheferna svarat att deras nämnd/ 
styrelse har gjort det. Detta resultat är förvånande, då merparten angett att nämnden/ 
styrelsen inte gjort någon väsentlighetsanalys. 

23 

@ 2019 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 



KPMG AB 
Granskning av kommunens styrmodell samt integrering av Agenda 2030 i styrmodellen och 

2019-11-20 

3.3.3 Har nämnderna och bolagen, samt huvud- och stödprocesser formulerat 
egna mål och mått för uppföljning utifrån Agenda 2030-målen? 

Ingen av de granskade nämnderna och processerna har formulerat egna mål och mått 
för uppföljning utifrån Agenda 2030-målen i sina verksamhetsplaner. Eskilstuna kom-
munfastigheter nämner de globala målen i sin affärsplan 2019, men ingen av de båda 
bolagen har i sina affärsplaner angett egna mål och mått för uppföljning utifrån Agenda 
2030-målen. 

Utöver dokumentgranskningen frågade vi chefer och stödfunktioner i webbenkäten om 
deras nämnd/styrelse har formulerat egna mål och mått för uppföljning utifrån Agenda 
2030. En stor majoritet bland stödfunktionerna och en mindre majoritet av cheferna 
svarade att nämnden/styrelsen inte har gjort det. Kanske förklaras dessa svar av 
denna kommentar: "Vill poängtera att våra mål väl överensstämmer med Agenda 2030 
men jag upplever inte att det är den som i grunden väglett oss." 

3.3.4 Tar nämnder och bolag i sina årsredovisningar/verksamhetsberättelser 
upp den egna verksamhetens påverkan, positiv såväl som negativ, i 
relation till de globala målen? 

Ett kriterium för god praxis när det gäller företags hållbarhetsstyrning är att årsredovis-
ningen ta upp den egna verksamhetens påverkan i relation till FN:s globala mål. Som 
tidigare konstaterats har inte de granskade nämnderna gjort någon analys av den egna 
verksamheten i relation till Agenda 2030 och nämndernas verksamhetsplaner för 2019 
kopplar inte an dess mål. Enligt intervjupersonerna gäller det också förslagen till verk-
samhetsplaner inför 2020. Det innebär att det tidigast 2021 kan bli aktuellt att ta upp 
den egna verksamhetens påverkan i relation till de globala målen. Några intervjuperso-
ner påpekar också att kommunens strategiska mål "inte är skrivna utifrån Agenda 
2030" vilket gör det svårt att knyta an till den. "För vår del, vi vet att det i grunden byg-
ger på Agenda 2030 och vi gör mycket i relation till flera av dess mål, men vi har ingen 
struktur att koppla an till agendan." 

Här utgör de två granskade bolagen dock goda exempel. Både Eskilstuna Energi- och 
miljö AB och Eskilstuna kommunföretag AB har i sina hållbarhets/-årsredovisningar för 
2018 tagit upp sin påverkan utifrån de globala mål som de bedömt vara särskilt väsent-
liga för den egna verksamheten. 

3.3.5 Har nämnderna och bolagen ett ändamålsenligt och effektivt arbete för att 
integrera de globala målen samt de tre dimensionerna av hållbarhet i sina 
verksamheter? 

Hållbar utveckling med de tre dimensionerna social, ekologisk och samhällsekonomisk 
hållbarhet utgör en grund för Eskilstuna kommuns styrsystem. Därigenom bildar de tre 
hållbarhetsdimensionerna en bas för styrningen av nämnder och bolag, vilket i varie-
rande grad återspeglas i nämndernas och bolagens skrivningar, processmål och åta-
ganden. Ett gott exempel är Eskilstuna Kommunfastigheter AB där de tre dimensio-
nerna ligger till grund för affärsplanen och dess mål. 

Utöver vår bedömning av nämndernas och bolagens arbete för att integrera de globala 
målen samt de tre hållbarhetsdimensionerna i sina verksamheter utifrån de tidigare 
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revisionsfrågorna, har vi ställt två särskilda frågor i webbenkäten till chefer och stöd-
funktioner. Knappt hälften av stödfunktionerna och en mindre majoritet av cheferna 
uppgav där att deras nämnd/styrelse har integrerat hållbarhetsdimensionerna i sina 
verksamheters planering och uppföljning. Motsvarande gäller också den/de huvud- och 
stödprocesser som de arbetar med, vilket denna kommentar belyser: "Ja, men ännu 
inte uttalat och beslutat — tänket finns definitivt." 

Detta återkommer också i intervjuerna och flera intervjuade menade "att det är natur-
ligt. Vi pratar ju hållbar utveckling och effektiv organisation men inte specifikt om de tre 
dimensionerna. Det är på den nivån som verksamheterna kan förhålla sig och kan för-
väntas förhålla sig. Den röda tråden blir på det sättet tydlig, men mer detaljerat är nog 
inte rimligt att förvänta sig." 

När det gäller integrering av de globala målen, framkommer att de intervjuade tjänste-
personerna inte vet det ska göras men att de inte tror att det är tänkt att nämnderna 
och verksamheterna ska förhålla sig till de globala målen direkt. 

3.3.6 Kommentar 

Granskningen visar att kommunen ännu inte har ett systematiskt arbete för att integre-
ra Agenda 2030 i styrningen, utvecklingen och uppföljningen av nämndernas verk-
samheter. Ingen av nämnderna har gjort en väsentlighetsanalys utifrån Agenda 2030, 
identifierat vilka av dess mål och delmål som är relevanta för den egna verksamheten, 
eller formulerat egna mål och mått för uppföljning utifrån agendan. Därmed tar de inte 
heller upp sin påverkan på de globala målen i sina årsredovisningar. De två granskade 
bolagen har däremot både gjort väsentlighetsanalyser och tar i sina hållbarhets/-årsre-
dovisningar för 2018 upp sin påverkan utifrån de Agenda 2030-mål som är särskilt 
väsentliga för deras verksamheter. 

Vi bedömer därmed inte att nämnderna har ett ändamålsenligt och effektivt arbete för 
att integrera de globala målen i sina verksamheter. De granskade bolagen har kommit 
längre i sitt arbete, men också där finns utrymme för utveckling av arbetet. Samtidigt 
bidrar kommunens styrsystem med sin grund i hållbar utveckling i sig till att skapa med-
vetenhet kring de tre dimensionerna av hållbarhet och till att det pågår hållbarhetsarbe-
te som en del av den löpande verksamheten i olika delar av kommunkoncernen. I kom-
munen finns också en rad uppmärksammade hållbarhetssatsningar och initiativ vilka 
ofta lyfts fram som goda exempel för andra kommuner och organisationer. Det innebär 
att det finns en mycket god grund och viktiga erfarenheter att bygga vidare på. Vår be-
dömning är dock att arbetet i kommunkoncernen som helhet skulle vinna i ändamåls-
enlighet och effektivitet på ett mer systematiskt angreppssätt i enlighet med god praxis 
för hållbarhetsstyrning. Kommunstyrelsen bör därför ta fram ett förslag på upplägg för 
att integrera de globala målen samt de tre dimensionerna av hållbarhet i kommunkon-
cernens kärnverksamhet och i befintliga system som styrsystem och strategisk inrikt-
ning. 
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4 Svar på revisionsfrågorna 
Nedan redovisas svaren på revisionsfrågorna utifrån granskningens två delar. 

4.1 Tillämpning av kommunens styrsystem 
Den övergripande frågan för denna del av granskningen har varit om kommunens styr-
modell tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt i nämnderna, bolagen och de-
ras verksamheter. 

Eskilstuna kommun har ett genomtänkt styrsystem som omfattar styrningen både inom 
kommunens funktionsorganisation med nämnder, styrelser, förvaltningar och verksam-
heter och av kommunens processer som ofta sträcker sig över kommunkoncernens 
organisationsgränser. Styrsystemet utgår från den komplexa styrningen av den kom-
munala verksamheten och vår bedömning är att tillämpningen delvis är effektiv och 
ändamålsenlig. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att utveckla styrsystemet och 
kommunstyrelsen bör tillsammans med övriga nämnder och bolag skyndsamt åtgärda 
de brister som granskningen synliggjort. 

4.1.1 Översätts fullmäktiges mål och uppdrag av nämnder, bolag och deras 
verksamheter på ett ändamålsenligt sätt? 

Delvis. Vi bedömer att fullmäktiges mål och uppdrag delvis översätts på ett ändamåls-
enligt sätt av nämnder, bolag och deras verksamheter. 

Kommunens styrsystem bygger på att styra mot resultat genom att flytta perspektivet 
från resurser och aktiviteter till den kvalitet och det resultat som uppnås för brukare och 
invånare. Processmål med fokus på konkreta resultat i form av måluppfyllelse ger till-
sammans med åtaganden inriktade på särskilda utvecklingsområden en god grund för 
att styra verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning är dock att tillämp-
ningen varierar mellan nämnderna och bolagen. Vi rekommenderar därför att kommun-
styrelsen tillsammans med nämnderna, utifrån goda exempel, ser över möjligheten att 
skapa en tydligare, gemensam struktur för de årliga verksamhetsplanerna. Syftet bör 
vara att underlätta nämndernas "översättning" av fullmäktiges mål, indikatorer och 
uppdrag, men också att kommunikativt underlätta för både förtroendevalda och medar-
betare att se den röda tråden i verksamhetsplanerna. 

4.1.2 Fungerar styrkedjan, inklusive uppföljning, ändamålsenligt från kommun-
fullmäktige till individuella medarbetaröverenskommelser i enlighet med 
kommunens styrmodell? 

Delvis. Vi ser dock behov av att säkerställa en god och jämn kvalitet i medarbetaröve-
renskommelserna som instrument i styr- och uppföljningskedjan från fullmäktiges mål 
och åtagande till den enskilda medarbetarens bidrag till verksamheten och kommunens 
måluppfyllelse. Fokus bör ligga på den röda tråden från de strategiska målen och de 
processmål som är relevanta för respektive medarbetare. Det är också viktigt att så 
långt möjligt identifiera medarbetarmål som tydliggör vilka resultat som ska uppnås i 
form av värden för den som verksamheten "är till för". 

26 

02019 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 



KPMG AB 
Granskning av kommunens styrmodell samt integrering av Agenda 2030 i styrmodellen och 

2019-11-20 

4.1.3 Går det på ett effektivt sätt att följa och analysera utveckling och resultat i 
nämnderna, bolagen och deras verksamheter? 

Delvis. Det går delvis att följa de granskade nämndernas och bolagens utveckling och 
resultat på ett effektivt sätt, men det finns utvecklingsbehov särskilt när det gäller 
analys. Kommunstyrelsen bör stödja nämnderna att dels se över sina indikatorer med 
syfte att fastställa en ändamålsenlig uppsättning sett till antal och innehåll, dels att 
metodiskt göra resultatanalyser bland annat uppdelat på relevanta grupper av flickor 
och pojkar, kvinnor och män. 

Vidare bör kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna utifrån goda exempel se 
över möjligheten att skapa en tydligare, gemensam struktur för delårsrapporter i syfte 
att underlätta för såväl medborgare, förtroendevalda som medarbetare att följa och be-
döma utveckling och resultat i nämndernas verksamheter. 

4.1.4 Fungerar styrande och stödjande dokument ändamålsenligt på ett sådant 
sätt att kommunfullmäktiges styrsignaler är tydliga? 

Nej. Granskningen visar att det råder stor osäkerhet kring vilka styrande dokument som 
finns och hur de ska genomföras i verksamheten. Vår bedömning är därmed att full-
mäktiges styrsignaler uppfattas som otydliga. Det finns därför behov av att se över bå-
de mängden styrdokument och eventuella motstridiga styrsignaler, hur de styrande do-
kumentens roll i styrningen kan förtydligas, samt hur kommunikationen och annat stöd 
till genomförande och uppföljning kan förbättras för att de styrande dokumenten ska ge 
den eftersträvade politiska vägledningen. 

4.1.5 Upplever chefer och medarbetare att styrningen hänger ihop? 

Delvis. Granskningen visar att både chefer och stödfunktioner upplever att styrningen 
hänger ihop, men att förståelsen för styrsystemet sannolikt brister hos medarbetarna. 
Vi bedömer att det finns behov av att med hänsyn till varierande roller och uppdrag 
säkerställa tillräcklig kunskap och förståelse för styrsystemet hos förtroendevalda och 
olika grupper av medarbetare. 

4.1.6 Upplever chefer och medarbetare att styrmodellen bidrar till samverkan 
över organisationsgränser? 

Ja. Granskningen visar att styrmodellen bidrar till samverkan över organisationsgrän-
serna, men att det finns en fortsatt utvecklingspotential. Vi rekommenderar att det adre-
sseras i den kontinuerliga utvecklingen av styrmodellen och kommunen som process-
orienterad organisation. 

4.1.7 Upplever chefer och medarbetare att uppföljningen ger underlag och är ett 
stöd för utveckling och förbättring av verksamheten? 

Ja. Granskningen visar att såväl chefer som medarbetare överlag tycker att uppföljnin-
gen ger underlag och är ett stöd för att utveckla och förbättra verksamheten. Samtidigt 
beskrivs uppföljningen som arbets- och tidskrävande, vilket påverkar utrymmet för fak-
tiskt förbättringsarbete. Vi rekommenderar att detta adresseras i den kontinuerliga ut-
vecklingen av kommunens styrmodell. 
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4.1.8 Omsätts styrningen i ledning för att utveckla och förbättra verksamhetens 
resultat och kvalitet för flickor och pojkar, kvinnor och män som invånare 
och brukare? 

Delvis. Granskningen visar dock på brister i hur fullmäktiges styrning omsätts i ledning 
för att utveckla och förbättra verksamhetens resultat och kvalitet för flickor och pojkar, 
kvinnor och män som invånare och brukare. Kommunstyrelsen bör säkerställa att full-
mäktiges åtagande efterlevs av alla nämnder och bolag, samt att det inledda arbetet 
med att integrera jämställdhet i ordinarie kvalitets- och verksamhetsutveckling fortsät-
ter. Sammanfattningsvis krävs en tydlig efterfrågan på bekönad styrning, uppföljning 
och analys av kvalitet och resultat samt förslag till förbättringar ur ett jämställdhetsper-
spektiv från både nämnder, styrelser, kommunledningskontoret, förvaltnings- och 
bolagsledningar. 

4.2 Integrering av Agenda 2030 i styrning och verksamhets-
utveckling i enlighet med kommunens styrmodell 
Den övergripande frågan för denna del av granskningen har varit om nämnder och 
bolag i enlighet med kommunens styrsystem och Eskilstunas Agenda 2030 har 
integrerat de globala målen och de tre dimensionerna av hållbarhet i sin styrning, 
utveckling och uppföljning av verksamheten. Vår bedömning är att bolagen, men inte 
nämnderna delvis har integrerat de globala målen samt att både nämnder och bolag 
delvis har integrerat de tre hållbarhetsdimensionerna. 

4.2.1 Har nämnder och bolag, samt huvud- och stödprocesser genomfört 
väsentlighetsanalyser utifrån målen och delmålen i Agenda 2030? 

Delvis. Granskningen visar att kommunens nämnder, huvud- och stödprocesser inte 
har gjort väsentlighetsanalyser utifrån Agenda 2030. Både Eskilstuna Energi- och miljö 
AB och Eskilstuna kommunfastigheter AB har däremot gjort väsentlighetsanalyser som 
grund för deras strategiska hållbarhetsarbete där vår bild är att de globala målen delvis 
har adresserats. 

4.2.2 Har nämnderna och bolagen, samt huvud- och stödprocesser identifierat 
vilka mål och delmål i Agenda 2030 som är relevanta för den egna 
verksamheten? 

Delvis. Granskningen visar att ingen av nämnderna har identifierat vilka mål och delmål 
som är relevanta för den egna verksamheten. Däremot har de två granskade bolagen 
identifierat åtta av FN:s 17 globala hållbarhetsmål som särskilt relevanta för deras 
verksamheter, men inte några av delmålen. 

4.2.3 Har nämnderna och bolagen, samt huvud- och stödprocesser formulerat 
egna mål och mått för uppföljning utifrån Agenda 2030-målen? 

Nej. Granskningen visar att ingen av de granskade nämnderna och processerna har 
formulerat egna mål och mått för uppföljning utifrån Agenda 2030-målen. Inte heller de 
båda bolagen har i sina affärsplaner angett egna mål och mått för uppföljning utifrån 
Agenda 2030-målen. 
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4.2.4 Tar nämnder och bolag i sina årsredovisningar/verksamhetsberättelser 
upp den egna verksamhetens påverkan, positiv såväl som negativ, i 
relation till de globala målen? 

Nej. Ingen av nämnderna tar i sina årsredovisningar upp den egna verksamhetens 
påverkan i relation till Agenda 2030-målen, men det gör de båda bolagen. Eskilstuna 
Energi- och miljö AB och Eskilstuna kommunföretag AB tar i sina hållbarhets/-års-
redovisningar för 2018 upp sin påverkan på de globala hållbarhetsmål som de bedömt 
vara särskilt väsentliga för den egna verksamheten. 

4.2.5 Har nämnderna och bolagen ett ändamålsenligt och effektivt arbete för att 
integrera de globala målen samt de tre dimensionerna av hållbarhet i sina 
verksamheter? 

Delvis. Vår bedömning är att ingen av nämnderna har ett ändamålsenligt och effektivt 
arbete för att integrera de globala målen i sina verksamheter. De granskade bolagen 
har kommit längre i sitt arbete, men också där finns utrymme för utveckling av arbetet. 

Samtidigt bidrar kommunens styrsystem med sin grund i hållbar utveckling i sig till att 
skapa medvetenhet kring de tre dimensionerna av hållbarhet och till att det pågår håll-
barhetsarbete som en del av den löpande verksamheten i olika delar av kommunkon-
cernen. I kommunen finns också en rad uppmärksammade hållbarhetssatsningar och 
initiativ vilka ofta lyfts fram som goda exempel för andra kommuner och organisationer. 
Det är en god grund och viktiga erfarenheter att bygga vidare på. 

Vi bedömer dock att arbetet i kommunkoncernen som helhet skulle vinna i ändamåls-
enlighet och effektivitet på ett mer systematiskt angreppssätt i enlighet med god praxis 
för hållbarhetsstyrning. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram ett förslag på upplägg för att integrera de globala målen samt de tre hållbar-
hetsdimensionerna i kommunkoncernens kärnverksamhet och i befintliga system som 
styrsystem och strategisk inriktning. 
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5 Rekommendationer 
Mot bakgrund av ovanstående slutsatser och bedömningar, rekommenderar vi att: 

• Kommunstyrelsen tillsammans med nämnderna, utifrån goda exempel, ser över 
möjligheten att skapa en tydligare, gemensam struktur för nämndernas verk-
samhetsplaner respektive delårsrapporter. 

• Kommunstyrelsen tar fram ett stöd för kommunens verksamheter i syfte att 
säkerställa en god och jämn kvalitet i medarbetaröverenskommelserna som 
instrument i styr- och uppföljningskedjan. 

• Kommunstyrelsen säkerställer att jämställdhetsperspektivet synliggörs i alla 
relevanta mål, budgeten och andra styrdokument, samt att individbaserad 
statistik redovisas och analyseras efter kön som ett led i att integrera jämställd-
het i ordinarie kvalitets- och verksamhetsutveckling 

• Samtliga nämnder med stöd av kommunstyrelsen säkerställer tillräcklig kun-
skap och förståelse för styrsystemet hos såväl förtroendevalda som medarbe-
tare utifrån deras varierande roller och uppdrag. 

• Kommunstyrelsen tar fram ett förslag på upplägg för att integrera de globala 
målen samt de tre hållbarhetsdimensionerna i kommunkoncernens kärn-
verksamhet och befintliga system som styrsystem och strategisk inriktning. 

Datum som ovan 

KPMG AB 

Anna Giotas Sandquist 
Verksamhetsrevisor Certifierad kommunal yrkesrevisor 

61-6— 
Mikael Lind 
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Bilaga 1 Metod och utgångspunkter 

Metod 

Granskningen har genomförts genom: 

• Dokumentgranskning 

• Enkätundersökningar 

• Intervjuer 

Dokumentgranskning 

Dokumentgranskningen har bl.a. omfattat följande dokument: 

• Verksamhets-/affärsplan 2019: 
- Eskilstuna energi och miljö AB 
- Eskilstuna kommunfastigheter 
- Barn- och utbildningsnämnden 
- Kommunledningskontoret 
- Miljö och räddningsförvaltningen 
- Servicenämnden 
- Socialnämnden 
- Stadsbyggnadsnämnden 
- Vård- och omsorgsnämnden 

• Delårsrapport 2 2019: 
- Grundskolenämnden 
- Kommunstyrelsen 
- Servicenämnden 
- Socialnämnden 
- Stadsbyggnadsnämnden 

• 5 anonym iserade medarbetaröverenskommelser från: 
- Stadsbyggnadsförvaltningen 
- Serviceförvaltningen 
- Socialförvaltningen 
- Vård- och omsorgsförvaltningen 

Webbenkät 

Fyra enkätundersökningar har genomförts omfattande: 

• Chefer 
Totalt skickades enkäten till 65 chefer inom följande förvaltningar: 

rI 
0 Serviceförvaltningen 

O Socialförvaltningen 

o Stadsbyggnadsförvaltningen 

O Vård- och omsorgsförvaltningen 
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O Miljö- och räddningsförvaltningen 

O Barn- och utbildningsförvaltningen 

o Eskilstuna energi och miljö AB 

O Eskilstuna kommunfastigheter AB 

Svarsfrekvensen var högst inom Miljö- och räddningsförvaltningen där 100 % 
svarade och lägst inom Vård- och omsorgsförvaltningen där 25 % svarade. 11 
av de totalt 26 svarande kom från socialförvaltningen. Majoriteten av de svaran-
de var områdeschefer/motsvarande (14 personer), följt av enhetschefer (12 
personer), samt förvaltningschefer och avdelningschefer (vardera 4 personer). 

• Rektorer och biträdande rektorer: 
Totalt skickades enkäten till 27 rektorer och 16 biträdande rektorer inom 
grundskolan, varav 14 rektorer och 7 biträdande rektorer svarade. 

• Stödfunktioner inom ekonomi och kvalitet 
Totalt skickades enkäten ut till 18 chefer, controllers och strateger inom 
ekonomi och kvalitet inom följande förvaltningar: 

o Kommunstyrelsen 

O Serviceförvaltningen 

o Socialförvaltningen 

o Stadsbyggnadsförvaltningen 

o Vård- och omsorgsförvaltningen 

O Miljö-och räddningsförvaltningen 

O Barn- och utbildningsförvaltningen 

Totalt svarade 17 av 18 tillfrågade personer. 

• Medarbetare på följande enheter: 
- Upphandlingsenheten 
- Trafikavdelningen 

Totalt svarade 31 av 48 tillfrågade personer. 

Avsikten var att även skicka denna enkät till medarbetarna på en grundskola, 
men då vi inte fått tillgång till kontaktuppgifter kunde denna del av undersök-
ningen inte genomföras. 

Intervjuer 

Intervjuer har gjorts med: 

• Kommunstyrelsen 

o Ordförande 

• Kommunledningskontoret 

O Ekonomidirektören 
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O Kvalitetsstrateg ekonomi 

• Stadsbyggnadsnämnden 

O Ordförande 

O Förste vice ordförande 

• Stadsbyggnadsförvaltningen 

O Förvaltningschef 

O Ekonomichef 

• Grundskolenämnden 

O Ordförande 

• Barn- och utbildningsförvaltningen 

O Förvaltningschef 

O Kvalitetschef 
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