Så här styrs Lomma kommun!
STYRSYSTEM FÖR ATT LEDA, UTVECKLA OCH FÖLJA UPP
VERKSAMHETEN GENOM MÅL
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OM STYRDOKUMENTET
BAKGRUND
Kommunstyrelsen gav den 17 januari 2018 kommundirektören i uppdrag att se över Lomma
kommuns styrsystem och vid behov återkomma
med förslag på revideringar (KS/KF 2018:18).
Föreliggande styrdokument utgör resultatet av
översynen och representerar en delvis förändrad
modell för mål- och resultatstyrning i kommunen.
Det ersätter därmed tidigare styrdokument på
området (se KS/KF 2016:365).
Styrdokumentet beskriver Lomma kommuns
styrsystem för att leda, utveckla och följa upp
verksamheten genom mål. Det innehåller riktlinjer
för hur kommunen ska tillämpa mål- och resultatstyrning. Samtliga nämnder och förvaltningar ska
arbeta enligt den modell och det arbetssätt som
styrsystemet innehåller.
Syftet med föreliggande styrdokument är att
tydliggöra spelreglerna för hur styrsystemet ska
fungera och användas av förtroendevalda, chefer
och medarbetare. Genom välkända spelregler och
ett kontinuerligt arbete för att utveckla styrningen
skapas förutsättningar för att organisationen ska
kunna agera sammanhållet i enlighet med den
riktning som de politiska besluten anger. Genom
att roller och ansvar klargörs blir ansvarsfördelningen mellan den politiska nivån och förvaltningsorganisationen tydlig.

Ett styrsystem är – och bör vara – i ständig utveckling. Det gäller både själva systemets utformning och metoder för hur det på bästa sätt kan
användas i den organisatoriska vardagen. Kommunstyrelsen har därför möjlighet att årligen se
över styrdokumentet och revidera det vid behov.
Samtliga nämnder och förvaltningar har ansvar för
att utveckla optimala arbetssätt för att tillämpa
styrsystemet i praktiken.

UPPLÄGG
I styrdokumentets inledande del ges en övergripande och generell introduktion till vad mål- och
resultatstyrning innebär. Ansvar och roller för
kommunens olika politiska organ samt förvaltningsorganisationens chefer och medarbetare definieras. Därefter återfinns en beskrivning av hur
Lomma kommuns styrsystem är utformat genom
en målkedja med mål på olika nivåer. Avsnittet ger
vägledning till vad som är viktigt att ha i åtanke
när det gäller att formulera och följa upp mål och
resultat.
Vidare beskrivs hur verksamhetsstyrning kan ske
i praktiken genom faserna planera, genomföra,
följa upp och förbättra. Den årligt återkommande
budgetprocessen – inom vilken målarbetet bedrivs
– presenteras på ett övergripande plan. Slutligen
ges en översikt över årets olika händelser inom
mål- och resultatstyrningsprocessen.
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LOMMA KOMMUNS STYRSYSTEM
Hur styrs en kommun? 1
Lomma kommuns huvudsakliga uppdrag är att
erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till de som bor och verkar i kommunen genom
livets alla skeden. Kommunen är en politiskt styrd
organisation som styrs, leds och utvecklas på olika
sätt. Det sker bland annat genom organisationens
struktur, kultur och ett särskilt styrsystem som är
gällande för hela organisationen.2

STRUKTUR

att formulera och följa upp mål för verksamheten
på ett enhetligt och strukturerat sätt.
Utgångspunkten i ett effektivt arbete för att styra,
leda och utveckla verksamheten är att olika nivåer
av organisationen har tydliga roller och ansvar.
Mycket förenklat beslutar de förtroendevalda
i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och
nämnder vad som ska uppnås. Hur detta sedan
ska genomföras i det dagliga arbetet är en fråga
för förvaltningsorganisationen.

Styrsystemets syfte
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Genom styrsystemet skapas förutsättningar för
att använda kommunens resurser på ett effektivt
sätt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet till
invånarna och brukarna. Styrsystemet syftar både
till att verksamheten ska kunna följas upp (genom
att blicka bakåt) och utvecklas (genom att blicka
framåt).

FIGUR 1: Styrning av en kommunal organisation.
Organisationens struktur motsvarar den indelning som görs av organisationen i olika nivåer
och delar vilken samtliga förtroendevalda, chefer
och medarbetare verkar inom. Det är till exempel
genom strukturen som chefer ges mandat att leda
verksamheten och sina medarbetare framåt.
Organisationens kultur är den uppsättning gemensamma värderingar, attityder och normer
som finns i organisationen och som påverkar hur
individer och grupper förhåller sig till varandra.
Kommunens värdegrund beskriver den kultur som
ska prägla organisationen.
Styrsystemet är ett sätt att säkerställa att den politiska viljeinriktningen – såsom den uttrycks genom
de mål som de förtroendevalda beslutar om i de
politiska organen – blir praktisk verklighet. Det
utgör en modell, ett verktyg och ett arbetssätt för

Genom att kontinuerligt analysera verksamhetens
resultat går det att säkerställa att organisationen
arbetar på ett målmedvetet och kostnadseffektivt
sätt. Då blir det möjligt för förtroendevalda, chefer
och medarbetare att tillsammans förbättra och
utveckla verksamhetens inriktning och arbetssätt
så att kvaliteten ökar. Utvärdering – det vill säga
en mer djupgående analys och värdering av om
insatserna fått de avsedda effekterna – är också
ett viktigt underlag för verksamhetsutveckling.
Uppföljning och utveckling utgör på så vis två
dimensioner av mål- och resultatstyrning som
kompletterar varandra.
Att arbeta i enlighet med styrsystemet skapar
systematik, tydlighet, genomskinlighet och ett
gemensamt förhållningssätt i styrningen av verksamheten. Arbetssättet ska präglas av samverkan,
dialog, öppenhet och tillit samt ett tydligt fokus på
dem som Lomma kommuns verksamhet är till för
– det vill säga medborgarna och brukarna. Insyn i
verksamheten är nödvändig för att medborgarna
ska kunna utkräva ansvar och ha förtroende för
kommunen som del av ett demokratiskt och representativt styrelseskick.

1
I bilaga 1 finns en ordlista med centrala begrepp i styrsystemet.
2

Se till exempel Mats Alvesson, Organisationskultur och ledning (2015).
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FIGUR 2: Styrsystemets syfte

Mål- och resultatstyrning
Lomma kommuns styrsystem bygger på en måloch resultatstyrning av verksamheten. Att styra
mot resultat handlar i grunden om att sätta upp
mål som beskriver vad kommunen vill åstadkomma och att få organisationen att sträva mot att
uppnå dessa mål. Begreppet resultat står för att
de tjänster som levereras utförs på ett sådant sätt
att det ur brukaren eller medborgarens synvinkel
har skapats ett mervärde och god kvalitet i mötet
med kommunens verksamhet.
I mål- och resultatstyrning är det väsentligt både
att formulera relevanta mål och att skapa förankring av målen, vilket är en förutsättning för att de
ska bli styrande och få effekt i verksamheten. För
att styra mot resultat läggs fokus på att löpande
följa upp och analysera hur väl kommunen lyckas
uppnå de fastställda målen. Om målen inte kan
mätas genom träffsäkra mått är det svårt att skilja
goda resultat från dåliga.
Arbetet med mål- och resultatstyrning är en del
av Lomma kommuns ordinarie budgetprocess.
Lomma kommuns budget är det övergripande och

överordnade styrdokumentet för kommunens
nämnder och anger inriktningen för verksamheten
genom mål och ekonomi. I enlighet med kommunallagen beslutar kommunfullmäktige varje år om
en budget för nästkommande år. Till budgeten hör
en plan för ekonomin vilken avser de kommande
tre åren (efter budget för år 1). 3
Budgeten skapar förutsättningar för att planera
och styra vad verksamheten ska uppnå och vilka
ekonomiska medel som finns tillgängliga för detsamma. Så långt det är möjligt ska kommunens
mål- och budgetprocess vara integrerad så att det
samtidigt kan arbetas med den verksamhetsmässiga och den ekonomiska styrningen av verksamheterna.
En integrerad mål- och budgetprocess innebär
till exempel att då nämnderna bjuds in till vårens
årliga budgetupptakt ska kommunfullmäktiges
ramar för såväl verksamhetens inriktning som
dess ekonomiska förutsättningar presenteras. På
så vis finns möjlighet att skapa en sammanhållen
process för målformulering respektive resurstilldelning då verksamhetens mål och medel bör vara
intimt sammanlänkade.

3

Lomma kommun använder begreppet ”kommunfullmäktigeverksamhet” då nettokostnaderna
fastställs per KF-verksamhet och anslag ges för driftsbudgeten.
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Målvärde och mått

Centrala begrepp
I styrsystemet görs en åtskillnad mellan de centrala begreppen mål, målvärden, mått och aktiviteter.

Mål

Mål har fokus på vad som ska uppnås och när,
det vill säga vilket resultat eller vilka effekter som
ska åstadkommas inom en viss tidsperiod. Målen
ska vara få till sitt antal och mätbara för att få en
styrande eﬀekt. De kan ha ett utvecklingsfokus på
så vis att de motsvarar områden där kommunen
behöver utvecklas eller förbättras. Att sätta upp
ett mål kan också återspegla ett behov att bibehålla en viss kvalitet i en verksamhet eller en särskild
position i jämförelse med andra kommuner.
Mål på en övergripande nivå utgör effektmål på
så vis att de anger vilka effekter som ska uppnås
i kommunens verksamhet, för invånaren eller
brukaren. Effektmål har fokus på de långsiktiga
effekter som kommunen strävar efter. De uppnås
inte inom en kort tidsperiod utan effekterna uppkommer först på längre sikt.
Några av de målnivåer som används i Lomma
kommuns styrsystem utgörs av resultatmål – riktade mål, nämndsmål och mål satta på verksamhetsnivå. De är tidsatta för att ett visst resultat ska
uppnås inom den angivna tidsperioden.
De resultatmål som formuleras i kommunen
ska vara så kallade SMARTA-mål, det vill säga
speciﬁka, mätbara, accepterade, realistiska,
tidsatta och ansvarsfördelade.

Målvärdet anger själva nivån på målen, det vill
säga ambitionsnivån för vart verksamheten vill nå
inom en viss tidsperiod. Vilket målvärde som är
rimligt för ett visst mål med utgångspunkt i ambitionerna och förutsättningarna för verksamheten
utvecklas med fördel i dialog mellan förtroendevalda och tjänstemän.
Ett mått är ett sätt att följa upp och mäta resultat i
förhållande till de uppsatta målen. Ett enskilt mått
mäter aldrig alla aspekter av ett mål, men ger signaler om hur väl kommunen uppnår eller är på väg
att uppnå önskade resultat. Det är viktigt att använda så relevanta och träffsäkra mått som möjligt för att kunna få en indikation på när ett mål är
uppfyllt. Det är även önskvärt att kunna följa hur
måluppfyllelsen utvecklas över tid och att värdera
resultatet i förhållande till andra kommuner.
Mått behöver kompletteras med en analys. Analysen inriktas på varför resultatet ser ut som det gör
och vad som orsakade resultatet, vilket möjliggör
att vid behov vidta åtgärder.

Aktivitet

En aktivitet är mer konkret än ett mål och utgör en
handling som bidrar till att uppfylla målen. Aktiviteter ska vara ansvarsfördelade och tidsatta. Det
resultat som uppstår när en aktivitet har genomförts ska medverka till att målet uppfylls. Vanligtvis krävs det många olika aktiviteter för att ett mål
ska kunna uppfyllas.

S.M.A.R.T.A.
mål

-6-

ROLLER OCH ANSVAR
Vem gör vad?
Att arbeta enligt ett särskilt styrsystem innebär att
olika nivåer av organisationen i Lomma kommun
ges tydliga roller och ansvar. Figur 3 illustrerar en
teoretisk modell över den grundläggande roll- och
ansvarsfördelningen i en kommun.

POLITISK NIVÅ
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Nämnder

De politiskt beslutande organen har det övergripande ansvaret för processen att styra, utveckla
och följa upp verksamheterna med hjälp av mål.
De förtroendevalda styr bland annat genom att
besluta om mål och budget för hela kommunens
verksamhet. Det handlar om vad som ska uppnås
och när i tiden det ska ske. Tjänstemännen ska
sedan svara upp mot och förverkliga de förtroendevaldas viljeinriktning såsom den uttrycks genom
mål och budget. Hur målen genomförs och av vem
är en fråga för förvaltningsorganisationen.
Figuren ska betraktas som teoretisk i den meningen att den kommunala organisationens vardagliga
praktik präglas av ett ömsesidigt samspel – snarare än en strikt uppdelning och skiljelinje – mellan politik och förvaltning. Det innebär att det
kommunala uppdraget i praktiken genomförs i ett
ständigt växelspel mellan den politiska nivån och
verksamhetsnivån, vilket i figuren illustreras med
hjälp av en vågrörelse mellan de båda nivåerna.
Detta växelspel medför att det är centralt att föra
en dialog kring roller, ansvar och var skiljelinjen
ska gå i olika frågor och uppdrag. Överhuvudtaget
är ömsesidig respekt och förståelse för att politiker och tjänstemän har olika uppdrag och roller i
en kommun en framgångsfaktor för en organisation som vill präglas av tillit och samarbete i ett
ständigt arbete för att uppnå goda resultat.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta och
enda direkt folkvalda politiska organ och bestämmer i principiella frågor och i ärenden av större
vikt för kommunen. Kommunfullmäktige beslutar
om budget, vision och mål på övergripande nivå.

VAD

NÄR

VERKSAMHETSNIVÅ
Förvaltningar
Avdelningar
Enheter

HUR

VEM

FIGUR 3: Roll- och ansvarsfördelning
i styrsystemet.

Genom att anta ett reglemente för varje nämnd
avgör kommunfullmäktige vilka ansvarsområden, uppdrag och uppgifter som nämnderna har.
Genom att fastställa vision och mål styr kommunfullmäktige inriktningen på nämndernas arbete.
Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska resurser
till nämnderna och sätter därmed ramarna för
omfattningen av deras verksamhet.

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens uppdrag är att leda och samordna kommunens verksamhet och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen ska stå för ett helhetsperspektiv på verksamheten och fungerar som ett beredningsorgan till kommunfullmäktige. Det innebär
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bland annat att kommunstyrelsen samordnar och
bereder utformningen av mål och de ekonomiska
ramarna för den kommunala verksamheten.
Därtill står kommunstyrelsen för uppföljningen av
hela kommunens resultat med avseende på mål
och ekonomi ur ett kommunövergripande perspektiv.

Nämnder
Varje nämnd ansvarar för den verksamhet som tillhör dess ansvarsområde såsom det beskrivs i det
reglemente kommunfullmäktige antagit. Nämnderna ska anpassa verksamheten till de lagar och
riktlinjer som gäller för verksamhetsområdet.
Nämnden sätter upp mål för sin verksamhet och
ska kunna ange hur dessa bidrar till att uppnå
kommunfullmäktiges mål. Nämnden ansvarar
också för att följa upp och analysera vad som
åstadkommits i förhållande till kommunfullmäktige respektive nämndens egna målsättningar samt
vidta åtgärder om så krävs.

ansvarar i det dagliga arbetet för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamheten.
Kommundirektören är kommunens ledande
tjänsteman. Tillsammans med övriga förvaltningschefer företräder och utvecklar kommundirektören verksamheten. Förvaltningscheferna deltar i
utvecklingen av kommunen i stort, ansvarar därtill
för arbetet inom sin förvaltning, beslutar om hur
nämndsmålen ska uppnås och vilken avdelning
som är ansvarig för genomförandet.
Övriga chefer och ledare på förvaltningarna
ansvarar för att leda, planera, följa upp och utveckla verksamheten inom sitt uppdrag. De ser
till att olika aktiviteter genomförs i syfte att svara
upp gentemot nämndens, styrelsens och förvaltningens mål för verksamheten.

Förvaltningar

Chefer och ledare bör i möjligaste mån involvera
medarbetarna i mål- och resultatstyrningen. Det
handlar om ett ledarskap som har tillit till och tar
tillvara på medarbetarnas professionella kompetens när verksamheten planeras, följs upp och
utvecklas.

Lomma kommun består av flera förvaltningar som
gemensamt utgör den förvaltningsorganisation
som ska förverkliga de politiska intentionerna
och genomföra kommunens verksamhet. En
förvaltning rapporterar till en eller flera nämnder
alternativt till kommunstyrelsen. Förvaltningen

Medarbetaren i Lomma kommun ansvarar för
att genomföra de större aktiviteter som anges i
avdelningsplanen. Medarbetaren bidrar aktivt till
planeringen, utvecklingen och uppföljningen av
verksamheten.
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MÅLKEDJA
Styrning genom mål på olika nivåer
Styrsystemet är uppbyggt av en målkedja som länkar samman mål på olika nivåer. Målkedjan synliggör hur målsättningar från de politiska organen
bryts ned och omsätts till aktiviteter i den enskilda
verksamheten. För varje nivå i kedjan förtydligas
vad som ska uppnås. Abstraktionsnivån rör sig
därmed från det övergripande och idémässiga till
det konkreta och handlingsorienterade.
Högst upp i målkedjan återfinns Lomma kommuns
vision som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd för kommunen. Som ett sätt att konkretisera

visionen och ange särskilt prioriterade områden
för mandatperioden fastställer kommunfullmäktige övergripande mål. Kommunfullmäktige beslutar
också om riktade mål vilka utgör en beställning till
berörd nämnd.
Utifrån kommunfullmäktiges inriktning formulerar sedan nämnderna mål som anger fokus för
arbetet inom nämndens ansvarsområde under
kommande fyra år. Nämndens riktade respektive
egna mål bryts därefter ned av förvaltningen som
utvecklar hur målen ska uppfyllas genom olika
konkreta aktiviteter under året.

KF

VISION

4 år. Revideras varje
mandatperiod.

för Lomma kommun

KF

ÖVERGRIPANDE MÅL

4 år. Revideras varje
mandatperiod.

RIKTADE MÅL inkl. MÅL ENLIGT
GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

KF
1-4 år.
Revideras årligen.

KF + NÄMND

NÄMNDSMÅL

4 år.
Revideras årligen.

VERKSAMHETSMÅL och AKTIVITETER

AVDELNINGSMÅL och AKTIVITETER

FÖRVALTNING
1 år.
Revideras årligen.

AVDELNING
1 år.
Revideras årligen.

FIGUR 4: Målkedjan i Lomma kommun. De gröna nivåerna i figuren beslutas av de olika politiska organen
medan de blå nivåerna beslutas av förvaltningarna. Figuren visar även hur länge målen gäller och vilket
organ som fastställer desamma. KF: Kommunfullmäktige.
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Målkedjans olika nivåer
Följande avsnitt innehåller en beskrivning av de olika nivåerna i styrsystemets målkedja. I vissa fall
illustreras de olika nivåerna med hjälp av exempel på mål, målvärden och hur målen kan mätas. Exemplen utgör inte reella mål utan ska betraktas som vägledande illustrationer av hur mål kan brytas ned i
enlighet med målkedjan.

Vision
Visionen anger det önskvärda framtida tillståndet för Lomma kommun som samhälle. Den visar
vilken färdriktning kommunens utveckling ska ta
utifrån ett långsiktigt perspektiv. Visionen utgör
en politisk viljeinriktning från kommunfullmäktige. I samband med en ny mandatperiod utvecklas en ny vision eller så sker en översyn av den
befintliga.

munen har en gemensam vision som ska fungera
motiverande och sammanhållande för organisationen. Dess visionära – och nästintill utopiska –
karaktär innebär att den inte är möjlig att uppnå.
Den utgör istället en ledstjärna, skapar framförhållning och är vägledande för formuleringen av
mål på lägre nivåer.

Lomma kommuns vision är styrande och gäller
för samtliga nämnder och förvaltningar. Kom-

•

Visionen beslutas av kommunfullmäktige.

Övergripande mål
Kommunfullmäktige formulerar övergripande
mål av särskild betydelse för kommunens verksamhet och utveckling. Dessa verkar i visionens
riktning och utgör viktiga områden av strategisk
karaktär för de kommande fyra åren. På kommunfullmäktigenivå läggs därmed fokus på vad
som är gemensamt och prioriterat för kommunen under de närmsta fyra åren. Samtliga
nämnder ska utifrån sitt ansvarsområde bidra till
och verka utifrån de övergripande målen.
De övergripande målen ska beskriva hur kommunen ska förflytta sig från ett nuläge till ett nyläge.
Målen ska vara få till sitt antal för att få en styrande effekt och beskriver vad som ska uppnås

och vilka effekterna blir. De utgör effektmål (se
vidare i avsnittet med centrala definitioner).
De övergripande målen formuleras utifrån kommunens vision, politiska ambitioner, nulägesbeskrivning, omvärldsanalys samt vilka trender och
tendenser som kan tänkas påverka kommunen
framöver. I samband med årsredovisningen görs
en samlad kvalitativ bedömning av nämndernas
arbete i riktning mot den viljeinriktning de övergripande målen anger. De övergripande målen ses
över inför en ny mandatperiod.

•

De övergripande målen beslutas av
kommunfullmäktige.

Exempel på övergripande mål:
Lomma kommun ska leverera välfärdstjänster och service av högsta kvalitet till den växande
befolkningen.
Lomma är en attraktiv och växande kommun som lockar många nya invånare. Samtidigt sätter
befolkningstillväxten stor press på kommunens verksamheter att fortsätta leverera tjänster och
service av hög kvalitet till invånarna. Kommunen måste därför under de kommande åren växa på
ett balanserat sätt och fokusera på att behålla eller höja kvaliteten inom sina verksamheter.
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Riktade mål
Utifrån de övergripande målen sätter kommunfullmäktige riktade mål till en eller flera nämnder. Ett riktat mål är precist till sin karaktär och
anger vad som ska åstadkommas på ett visst
område eller i en viss verksamhet. De utgör resultatmål (se vidare i avsnittet med definitioner).
Kommunfullmäktige anger när i tid nämnden ska
ha uppfyllt det riktade målet. Det kan variera i
tidsspann från ett till fyra år.
De riktade målen har en särskild betydelse då de
utgör en direkt beställning från kommunfullmäktige till ansvarig nämnd. Syftet är att åstadkomma en förflyttning på områden där kvaliteten
behöver öka och fokus ska vara på vilka resultat
som ska uppnås.
När en nämnd fått ett riktat mål tilldelat sig
anger nämnden hur den ska ta sig an målet och
bryter ned målvärde per år för den tidsperiod
som målet omfattar. Nämnden ska också specificera vilket/vilka mått som ska användas för att
följa upp det riktade målet.
De riktade målen ska vara få till antalet och ses
över årligen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har – i enlighet med sin ordinarie beredningsfunktion till fullmäktige – en beredande roll
i denna process.
Det ska vara tydligt för kommunfullmäktige
hur det går med de riktade mål som nämnden
fått tilldelade sig. Därför sker uppföljning av de
riktade målen genom nämndens rapportering till

kommunfullmäktige i samband med delårsrapport
och årsredovisning.
Mål enligt god ekonomisk hushållning avser både
finansiella och verksamhetsmål och har fokus på
kommunens effektivitet. Dessa mål ingår som
några av de riktade målen. Kommunen ska, enligt
kommunallagen, ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Begreppet ”god ekonomisk
hushållning” har både ett finansiellt perspektiv
och ett verksamhetsperspektiv.
God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv utgår ifrån att ekonomin är en restriktion
för verksamhetens omfattning och att varje generation själv måste bära kostnaderna för servicen
som den konsumerar. Det senare innebär att ingen
generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att
bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt
och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste
det finnas ett klart samband mellan resursåtgång,
prestationer, resultat och effekter. God ekonomisk
hushållning uppnås när såväl de finansiella målen
som verksamhetsmålen huvudsakligen är uppfyllda.

•

Kommunstyrelsen bereder förslag
på riktade mål. Kommunfullmäktige
beslutar om desamma.

Exempel på riktat mål från kommunfullmäktige till socialnämnden:
Kvaliteten i Lomma kommuns äldreomsorg och hemtjänst ska förbättras så att brukarnöjdheten
ligger över genomsnittet i riket år 2022
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Nämndsmål
De mål som finns för en nämnds verksamhet
utgörs både av ett eventuellt riktat mål från kommunfullmäktige och av nämndens egna mål.
Om en nämnd fått ett riktat mål från kommunfullmäktige tilldelat till sig ska det tydligt framgå
i nämndsplanen. Nämnden tar sig an det riktade
målet och anger genom mått hur det ska följas
upp samt anger målvärde per år.
De mål nämnden själv formulerar kallas för
nämndsmål. Nämndsmålen beskriver vilket resultat som nämnden ska åstadkomma för att bidraga
till att de övergripande målen uppfylls. De utgörs
även av övriga mål som nämnden vill prioritera
utifrån sitt ansvarsområde enligt reglemente och
lagstiftning etcetera.
Nämndsmålen ska i huvudsak vara tydliga och
mätbara mål för de verksamheter som nämnden
ansvarar för. De anger vad som ska uppnås och
ska vara riktade mot dem som nämndens verksamhet är till för. De utgör resultatmål (se vidare i
avsnittet med centrala definitioner).

Nämnderna initierar och formulerar sina egna
mål. Kommunfullmäktige fastställer slutligen
nämndsmålen i enlighet med sin grundläggande
roll och överordnade ställning i kommunen. Syftet
är att säkerställa att nämndsmålen ligger linje med
kommunfullmäktiges viljeinriktning såsom den
uttrycks bland annat genom visionen, de övergripande målen och de riktade målen. Vidare säkerställer kommunfullmäktige att nämnden tagit sig
an det eventuella riktade mål som nämnden fått
tilldelat sig. Därmed skapas förutsättningar för att
målkedjan hänger samman över de olika nivåerna
och att målen får genomslag i praktiken.
I denna process har kommunstyrelsen – i
enlighet med sin ordinarie beredningsfunktion
till fullmäktige – en beredande roll kring
nämndsmålen. Nämnden beslutar sedan
slutgiltigt om sin nämndsbudget och nämndsplan.

•

När nämnden sätter sina mål tas hänsyn till övriga
mål (nationella) och relevanta styrdokument
(kommunala). Detta beskrivs i nämndsplanen.
Nämndsplanen gäller under en mandatperiod (4
år). Den ses över årligen och revideras om behov
finns. Det gäller till exempel om nämnden har fått
ett ettårigt riktat mål från kommunfullmäktige.
Nämndsmålen ska vara få till sitt antal för att få
till stånd en tydlig styrning. Det ska framgå vad
som krävs för att målen ska vara uppfyllda och hur
uppföljning ska ske. Målen ska ha högst två till tre
mått kopplade till sig och dessa kan vara av både
kvalitativ och kvantitativ karaktär. Måtten ska ha
fokus på att mäta resultat för medborgaren eller
brukaren. Nämnden följer upp målen med hjälp
av måtten i samband med den rapportering som
sker till kommunfullmäktige vid delårsrapport och
årsredovisning.
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En nämnd kan både ha riktade mål från
kommunfullmäktige och egna nämndsmål. Nämndsmål formuleras av respektive nämnd och fastställs sedan av kommunfullmäktige. Nämnden beslutar om
sin nämndsbudget och sin nämndsplan.

Exempel på riktat mål från kommunfullmäktige till socialnämnden som nämnden bryter ned
och sätter målvärde för per år enligt följande:
Kvaliteten i Lomma kommuns äldreomsorg och hemtjänst ska förbättras så att kommunen ligger
över genomsnittet i riket år 2022.
Målet mäts via SKL:s brukarundersökningar, dels bedömning av särskilt boende och dels bedömning av hemtjänst. Nämnden sätter målvärde fram till år 2022 enligt tabellen nedan (revideras
årligen).
Målet mäts alltså genom att nämnden använder följande mått:
• Nationell brukarenkät av särskilt boende. 2017: Lomma kommun 74 %.
Medelvärde i landet 82 %. Bäst i landet 100 %.
• De äldres bedömning av hemtjänst. 2017: Lomma kommun 79 %.
Medelvärde i landet 92 %. Bäst i landet 100 %.
Mått samt senaste
resultat år 2017

Målvärde
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2021

Målvärde
2022

Äldreomsorg 74%

78 %

82 %

85 %

88 %

Hemtjänst 79%

84 %

87 %

91 %

93 %
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Verksamhetsplan
Verksamhetsplanen består av de aktiviteter som
förvaltningen ska genomföra under året för att
målen i nämndsplanen ska uppnås. Verksamhetsplanen beskriver på ett konkret sätt hur nämndsplanen ska förverkligas.
Det ska tydligt framgå i planen vad som ska göras
(aktiviteter), var uppdraget eller aktiviteten kommer ifrån (uppdragsgivare), vilken avdelning eller
enhet som är ansvarig för att genomföra aktiviteten (ansvar) och när den ska vara klar (tid).
Verksamhetsplanen ska också sättas i relation till
de resurser förvaltningen har till sitt förfogande
och övriga förutsättningar.

Varje förvaltningschef ansvarar för att ta fram
en verksamhetsplan och den går till berörd
nämnd/berörda nämnder för hörande. Det
finns en möjlighet för förvaltningschefen att
sätta förvaltningsspecifika verksamhetsmål.
Verksamhetsplanen ska dessutom beskriva andra
typer av mål som förvaltningen ska arbeta med,
till exempel nationella mål. Det ska även framgå
om verksamheten ska anpassas till förändrad
lagstiftning eller andra nya förutsättningar.

•

Verksamhetsplanen beslutas av
förvaltningschef efter hörande hos
berörd nämnd/berörda nämnder.

Avdelningsplan
En avdelningsplan beskriver verksamhetens
fokus för aktuellt år. Den anger hur avdelningen
bidrar till att genomföra förvaltningens verksamhetsplan. Den specificerar även övriga aktiviteter under året. Det finns även en möjlighet att
utveckla planer på enhetsnivå.
Om ett nämndsmål är direkt riktat mot en avdelning ska det finnas beskrivet i planerna. Det finns
möjlighet att sätta specifika mål för verksamheten. Det ska tydligt framgå i planen vad som ska
göras (aktiviteter), var uppdraget eller aktiviteten
kommer ifrån (uppdragsgivare), vem på avdelningen som är ansvarig för att genomföra aktiviteten (ansvar) och när den ska vara klar (tid).

Avdelningsplaner utvecklas av ansvarig chef och
förankras hos dennes närmaste chef. Planerna är
ett bra verktyg för chefer vad gäller att leda, styra
och planera sin verksamhet. En utvecklad plan
skapar tydlighet för medarbetarna kring vad som
ska uppnås under året och är ett verktyg för dialog
om detsamma.

•
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Avdelningsplanen beslutas av
avdelningschef efter hörande hos
dennes närmaste chef.

STYRHJUL
Arbetsprocess
Lomma kommuns arbetsprocess inom styrsystemet utgår ifrån ett styrhjul som är baserat på den
så kallade PDSA-cykeln,4 vilken utgör en grundmodell för ett ﬂertal styr- och ledningssystem
i offentlig verksamhet. I kommunens styrhjul
används begreppen planera, genomföra, följa upp

och förbättra. Genom att organisationen arbetar
systematiskt med styrhjulets fyra faser skapas
förutsättningar för goda resultat i verksamheten.
De olika faserna beskrivs i kommande avsnitt och
den årliga tidplanen presenteras (se vidare avsnittet ”Vad händer under året”).

FÖRBÄTTRA PLANERA
FÖLJA UPP GENOMFÖRA

FIGUR 5: Lomma kommuns styrhjul.

4

PDSA står för Plan, Do, Study, Act och har utarbetats av W Edward Deming.
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Planera

Genomföra

Planering sker utifrån
mål, medel och resultat. I planeringsfasen
sätter kommunfullmäktige och nämnderna
mål för verksamheten
LANERA
samt avsätter resurser till densamma.
Respektive nämnd utarbetar en nämndsplan och
ett budgetförslag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges övergripande och riktade mål samt
ekonomiska ramar för nämndernas verksamhet.

Under denna fas
ENOMFÖRA
bedrivs verksamheten
och olika aktiviteter
genomförs i enlighet
med nämndens mål
och förvaltningens
uppdrag. Respektive
chef ansvarar för att
den verksamhet som bedrivs ligger i linje med de
upprättade mål och den budget som formulerades
under planeringsfasen.

P

Under budgetberedningen bereder kommunstyrelsen kommunens budget och nämndsmål.
Kommunfullmäktige fastställer sedan kommunens
budget och mål, och därefter antar nämnden sin
budget och nämndsplan för kommande år. Förvaltningarna kan sedan ta vid och beskriva vad
verksamheten avser göra för att bidraga till uppfyllandet av de riktade målen och nämndsmålen.

RESULTAT
Nådde vi
beslutade
mål?
Ekonomiskt
och verksamhetsmässigt

JÄMFÖRELSE
Hur står vi oss
i jämförelse
med andra?
Över tid, med
andra och med
de bästa

G

Att genomföra en rad aktiviteter betyder inte per
automatik att ett mål blir uppfyllt. Det är därför
viktigt att löpande följa upp, analysera och kvalitetssäkra genomförandet och se om ytterligare
aktiviteter behövs. Att arbeta med att bryta ned
mål och planera aktiviteter som kan bidraga till
deras förverkligande ökar förutsättningarna för
ett genomförande som fungerar väl. Styrningen av
verksamheten blir helt enkelt lättare.

ORSAKER
Vad är
orsaken till
resultatet?
Externa och
interna orsaker

BEDÖMA
Gav insatsen
den väntade
effekten?

FÖRBÄTTRA
Vad ska
förbättras?

ÅTGÄRDA
Besluta om
vad som ska
göras

Ekonomiskt
och verksamhetsmässigt

Omprioritering?

Resurser, mål,
aktiviteter

FIGUR 6: Analysmodell för förbättringsfasen.

- 16 -

Följa upp

Förbättra

F

Under uppföljningsfasen
ÖLJA UPP
följs resultaten i verksamheten upp. Det är i
denna fas som eventuella avvikelser rapporteras i förhållande till de
ursprungliga planerna.
Uppföljningen syftar
till att samtliga nämnder, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige regelbundet ska få information om vad som händer i verksamheten och om
det är nödvändigt att vidtaga eventuella åtgärder.
Uppföljningen ligger även till grund för den fas
som syftar till förbättring av verksamheten.
Vid ett antal tillfällen per år redovisar nämnderna
sitt utfall med avseende på mål och budget till
kommunstyrelsen som för kommunfullmäktiges
räkning sammanställer rapporter för hela kommunens verksamhet. Rapportering av ekonomiskt
utfall sker till kommunstyrelsen efter mars, maj
och oktober samt till kommunfullmäktige vid delårsrapporten och årsredovisningen.
De övergripande målen följs upp i samband med
årsredovisningen, medan de riktade målen respektive nämndsmålen även följs upp i samband
med delårsrapporten. Utöver detta följer nämnderna löpande sin verksamhet och avgör själva
hur ofta verksamheten ska följas upp i den egna
nämnden.

Att åskådliggöra bakomliggande orsaker till verksamhetens resultat och
initiera förbättringar är
centralt för att utveckla
kommunens verksamhet.
ÖRBÄTTRA
Under förbättringsfasen
analyseras resultaten
genom bland annat bedömningar och jämförelser.
Olika förbättringsområden, behov och önskemål
identiﬁeras och en prioritering görs utifrån de
resurser som finns till förfogande.

F

Att arbeta med ständiga förbättringar förutsätter
en nära dialog mellan dels den politiska nivån och
förvaltningsorganisationen, dels mellan medarbetare och chefer. En metod är också medborgaroch brukardialog i syfte att fånga upp önskemål,
behov och synpunkter på kommunens utveckling
och dess verksamhet. Om sådan dialog initieras
är det av yttersta vikt att på förhand precisera ett
tydligt syfte och avgöra hur de synpunkter som
kommer in ska tas om hand samt hur återkoppling
till deltagarna ska ske.
Som stöd i förbättringsfasen kan en analysmodell
(se figur 6) användas som ger vägledning i bedömningen av verksamhetens resultat och för att göra
jämförelser med andra. Analysmodellen syftar till
att hitta verksamhetens utvecklingsområden och
vilka åtgärder som ska genomföras om måluppfyllelsen inte är tillfredsställande.

Ett ytterligare sätt att följa verksamheten är genom intern kontroll, vilken syftar till att hantera
risker som kan hindra kommunen från att nå sina
mål. Något förenklat handlar det om att säkerställa att verksamheten gör rätt sak, i rätt tid och
av rätt personer.
Interna kontrollmoment ska vara integrerade i
verksamhetens ordinarie processer för att styra
ekonomi och verksamhet mot uppsatta mål. Kommunstyrelsen och nämnderna tar årligen fram en
plan för intern kontroll som följs upp och analyseras i samband med bokslut och årsredovisning (se
reglemente och anvisningar för intern kontroll
KS/KF 2017:259).
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DETTA HÄNDER UNDER ÅRET
PLANERING

JANUARI
Förvaltningarnas verksamhetsplaner fastställs för
innevarande år, inklusive
avdelningsplaner.
Uppföljningsrapport och
analys av föregående års
interna kontroll. Årets plan
för intern kontroll påbörjas.

UPPFÖLJNING

FEBRUARI
Årets plan för intern kontroll sammanställs.
Uppföljning av förgående
års interna kontroll redovisas i respektive nämnd.
Rapport överlämnas till
kommunstyrelsen för
granskning.

Uppföljning och sammanställning av föregående års
arbete till årsredovisningen.

MARS
Kommunstyrelsen behandlar
ekonomiska ramar, befolkningsprognos och riktade
mål.
Kommunstyrelsen bjuder in
nämnderna till budgetupptakt. Nämnderna kan påbörja
sitt arbete med nämndsbudget och nämndsmål.
Plan för intern kontroll fastställs av respektive nämnd
för innevarande år.
Årsredovisningen behandlas
av kommunstyrelsen.

APRIL

MAJ

Kommunstyrelsen bjuder in
nämnderna till budgetdialog.

Nämnderna följer upp
sin ekonomi och lämnar
en ekonomisk rapportering till kommunstyrelsen.
Sker i månadsskiftet maj/
juni.

Investeringsplaneringsgruppen arbetar med
förslag på investeringsplan
för kommunen, utifrån
förvaltningarnas förslag.

JUNI

Årsredovisningen beslutas i
kommunfullmäktige.
Kvartalsrapport för januari–
mars behandlas av kommunstyrelsen.
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Nämnderna beslutar om
förslag till budget och
preliminära nämndsmål.

JULI

AUGUSTI
Anvisningar inför delårsrapport skickas ut.

SEPTEMBER
Kommunstyrelsen bereder och behandlar nämndernas budgetförslag och
preliminära nämndsmål.
Uppföljning av riktade
mål, nämndsmål och
ekonomi i delårsrapport
som behandlas av kommunstyrelsen.

OKTOBER
Kommunfullmäktige
beslutar om kommunens
budget för kommande
år, efterföljande plan för
ekonomin samt riktade
mål och nämndsmål.
Delårsrapport behandlas
i kommunfullmäktige.
Nämnderna följer upp sin
ekonomi och lämnar en
ekonomisk rapportering
till kommunstyrelsen.
Sker i månadsskiftet
oktober/november.

NOVEMBER

DECEMBER

Kommunstyrelsen bjuder
in nämnderna till
kommundialog kringaktuella ekonomi- och
verksamhetsfrågor.

Återrapportering till
kommunstyrelsen av
nämndernas budget och
nämndsplan.

Respektive nämnd
fastställer budget
och nämndsplan för
kommande år.

Nämndernas uppföljning
av mål och ekonomi till
årsredovisningen förbereds.

Förvaltningarna kan
börja planera kommande
års verksamhet utifrån
nämndsplan och budget.

Samtliga kontroller enligt
nämndernas plan för
intern kontroll ska vara
utförda.

Anvisningar inför årsredovisningen skickas ut.
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Dialogforum med fokus på
mål och ekonomi
Inom budgetprocessen anordnas ett antal
återkommande träffar varje år med fokus på
mål och ekonomi. Vårens budgetupptakt och
budgetdialog är i huvudsak framåtsyftande och
en del av planeringen av nämndernas verksamhet.
Höstens kommundialog syftar till att följa upp
verksamheten under innevarande år.

Budgetupptakt (mars)

Efter att kommunstyrelsen fastställt
befolkningsprognos, ekonomiska
förutsättningar, anvisningar och budgetramar
för kommande år presenteras de gemensamma
planeringsförutsättningarna och nämndernas
ramar på budgetupptakten. Under
budgetupptakten anordnas ett efterföljande
mål- och budgetseminarium, då bland annat
kommunstyrelsens förslag till riktade mål
gås igenom. De riktade målen utgör en av
utgångspunkterna för nämndernas vidare arbete
under våren (de slutgiltiga riktade målen beslutas
av kommunfullmäktige till hösten).
Budgetupptakten utgör således startskottet för
nämndernas arbete med nämndsbudget och
nämndsmål. Huvudsyftet är att se till så att alla
utgår ifrån samma planeringsförutsättningar i det
fortsatta mål- och budgetarbetet. Därtill skapas en
möjlighet till dialog kring den framtida inriktningen
för nämndernas verksamheter och synergieffekter
däremellan ur ett kommungemensamt perspektiv.
Under budgetupptakten deltar arbetsutskotten
från samtliga nämnder respektive kommunstyrelsen samt kommunfullmäktiges presidium.
Därutöver deltar tjänstemän från ledningsgruppen
och eventuellt övriga berörda.

Budgetdialog (april)

Under en heldag går nämndsordförandena
igenom viktiga förändringar och utmaningar som
respektive nämnd står inför kommande år
gällande mål- och budgetarbetet.

Verksamhetens behov, möjligheter till effektiviseringar, omfördelningar av resurser, förbättringsoch utvecklingsområden samt nya arbetssätt är
särskilt angelägna områden att belysa.
Deltagare vid budgetdialogen är kommunstyrelsen
tillsammans med nämndernas presidier. Därutöver
deltar tjänstemän från ledningsgruppen och eventuellt övriga berörda.

Kommundialog (november)

På kommundialogen redovisar respektive
nämndsordförande måluppfyllelsen innevarande
år och om det finns behov av att ändra
inriktningen på verksamheten med anledning
av utfallet. Genomgång sker av riktade mål och
nämndsmål samt arbetet med att förverkliga
målen.
Kommundialogen syftar till att ge en bild av hur
det går med måluppfyllelsen och resultatet för
den verksamhet som nämnden ansvarar för.
Vidare ges respektive nämndsordförande en
möjlighet att presentera hur verksamheten avser
utvecklas inför kommande budgetår och vilka
förändringar som planeras.
Under kommundialogen närvarar samma deltagare som vid budgetdialogen, det vill säga kommunstyrelsen tillsammans med nämndernas presidier.
Därutöver deltar tjänstemän från ledningsgruppen
och eventuellt övriga berörda.
Budget- respektive kommundialogen syftar till
att ge nämnderna tillfälle att framhålla viktiga
frågor i planeringen och uppföljningen av sin
verksamhet. De är dialogtillfällen som ska
säkerställa att nämndernas arbete ligger helt i linje
med styrsystemet samt beslutad budget. Träffarna
utgör även ett forum för att ge deltagarna
förståelse för övriga nämnders verksamhet och
ett tillfälle att ta del av kommunens utveckling i sin
helhet.
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Årshjul

BLÅTT: Planering framåt

GRÖNT: Uppföljning av förgående eller innevarande år

ÅRSREDOVISNING
UPPFÖLJNING PLAN
FÖR INTERN KONTROLL

KOMMUNDIALOG

JAN

DEC

NÄMNDSPLAN OCH
NÄMNDSBUDGET

NOV

EKONOMISK
RAPPORTERING

FEB

OKT

BUDGET KF

PLAN FÖR
INTERN KONTROLL
RIKTADE MÅL OCH
EKONOMISKA RAMAR
FÖR KOMMANDE ÅR

MARS

BUDGETUPPTAKT
KVARTALSRAPPORT

BUDGET KS
DELÅRSRAPPORT

BUDGETBEREDNING
OCH NÄMNDSMÅL

SEPT

APRIL
AUG

MAJ
JUNI

JULI

BUDGETDIALOG
EKONOMISK
RAPPORTERING

NÄMNDERNAS BUDGETFÖRSLAG
INKL. PREL. NÄMNDSPLAN

FIGUR 7: Årshjul för planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet.
KS: Kommunstyrelsen, KF: Kommunfullmäktige
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Bilaga 1

ORDLISTA
Det är viktigt att vara noga med vilka begrepp som
används i olika sammanhang när vi kommunicerar
kring styrning av verksamheten. Därför finns i denna
bilaga en ordlista med ett urval av några av de centrala begreppen.

Kommunfullmäktigeverksamhet: Begrepp som
används då anslag ges för driftbudgeten. En nämnd
kan ha en eller flera kommunfullmäktigeverksamheter. Kommunfullmäktige fastställer nettokostnaderna per KF-verksamhet.

Aktivitet: En handling som bidrar till att uppfylla
nämnden eller förvaltningens mål. Aktiviteter ska
vara konkreta, ansvarsfördelade och tidsatta.

Kvartalsrapport: Uppföljning av ekonomi och verksamhet och avser perioden januari-mars (innevarande år). I kvartals- och delårsrapport ska en analys
göras av periodens utfall per KF-verksamhet samt en
prognos för helåret.

Anvisningar: Av kommunstyrelsen fastställda generella regler för hur verksamheten ska bedrivas.
Avdelningsplaner: Beskriver respektive avdelnings
fokus för verksamheten under året och innehåller
en översikt över de aktiviteter som ska genomföras
för att bidraga till uppfyllandet av nämndens mål
och förvaltningens verksamhetsplan.
Budget: Kommunfullmäktige fastställer årligen
en budget för nästkommande år med tillhörande
plan för ekonomin för ytterligare tre år. Utgör det
övergripande och överordnade styrdokumentet för
kommunens nämnder och anger inriktningen för
verksamheten genom mål och ekonomi.
Budgetramar: Tilldelat budgetutrymme inför
nämndens arbete med att upprätta förslag på
budget för sin verksamhet.
Delårsrapport: Uppföljning av ekonomi och verksamhet och avser perioden januari-augusti (innevarande år). I kvartals- och delårsrapport ska en analys
göras av periodens utfall per KF-verksamhet samt en
prognos för helåret.
God ekonomisk hushållning: Enligt kommunallagen
ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning
i sin verksamhet (KL 8 kap 4-5 §§). Mål enligt god
ekonomisk hushållning avser både finansiella och
verksamhetsmål och utgör några av de riktade mål
som kommunfullmäktige antar.
Intern kontroll: Process för att säkerställa att
nämnden och förvaltningen driver en ändamålsenlig
verksamhet genom kontroller och granskning av
verksamheten.

Mål: Mål anger vad som ska uppnås – vilka resultat
eller effekter som ska åstadkommas – inom en viss
tidsperiod. Mål finns på olika nivåer i organisationen.
Målkedja: Beskriver hur mål bryts ned i en kedja
från kommunfullmäktiges övergripande mål till mål
på nämnds- och verksamhetsnivå.
Mål- och resultatstyrning: Ett sätt att styra offentlig
verksamhet som lägger fokus på resultat genom att
jämföra utfall med de fastställda målen.
Målvärde: Anger själva nivån på målen, det vill säga
ambitionsnivån för vart verksamheten vill nå inom
en viss tidsperiod.
Mått: Mått som används för att kunna mäta och
följa upp måluppfyllelse.
Nyckeltal: Ett nyckeltal skiljer sig från ett mått på
så vis att det utgör ett mått som inte har en direkt
koppling till ett mål för verksamheten men är av
vikt att följa oavsett. Det kan till exempel handla om
organisationens personalomsättning etc.
Nämndsmål: Anger vilket resultat som ska uppnås
inom den verksamhet som nämnden ansvarar för
enligt de övergripande mål och det reglemente som
kommunfullmäktige antar.
Nämndsplan: Nämndsplanen beskriver mål och inriktning på nämndens verksamhet under kommande
fyra år och fungerar som en beställning till förvaltningen. Revideras årligen.
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PDSA-cykeln: Står för plan, do, study, act och är en
grundmodell i systematiskt förbättringsarbete inom
styr- och ledningssystem för offentlig verksamhet.

Verksamhetsplan: Bekriver förvaltningens fokus
under året och aktiviteter som förvaltningen ska genomföra för att målen i nämndsplanen ska uppnås.

Reglemente: Ett grundläggande dokument för kommunstyrelsens eller nämndernas verksamhet som
bland annat anger ansvarsområde och beslutskompetens. Fastställs av kommunfullmäktige.

Vision: Visar det önskvärda framtida tillståndet för
Lomma kommun som samhälle och vilken färdriktning kommunen ska ta i ett långsiktigt perspektiv.

Riktat mål: Mål från kommunfullmäktige till en
ansvarig nämnd.
Riktlinjer: Regler som fastställs av kommunstyrelsen
eller nämnd.
Styrsystem: Utgör Lomma kommuns modell, verktyg och arbetsprocess för att samordna mål- och
resultatstyrningen inom kommunen.
Verksamhetsberättelse: Berättelse från respektive
nämnd kring hur året gått. Visar årets resultat i förhållande till uppsatta mål.

Värdegrund: Beskriver den kultur som ska känneteckna hur chefer och medarbetare i organisationens dagliga arbete ska förhålla sig till och bemöta
varandra, invånare, brukare och andra intressenter.
Årsredovisning: Utgör en uppföljning av hela kommunens räkenskaper och måluppfyllelse för föregående år.
Övergripande mål: Mål som verkar i visionens riktning och utgör viktiga områden av strategisk karaktär för de kommande fyra åren. Antas av kommunfullmäktige.

Verksamhetsmål: Det finns möjlighet för förvaltningschefen att sätta specifika mål för sin förvaltning att arbeta efter.
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