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INLEDNING
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem visar
hur vi väljer a arbeta för a få en bra sammanhållen styrning och uppföljning av alla verksamheter i
organisa onen.
Kommunen har cirka 1 100 anställda i fyra förvaltningar. Styr- och kvalitetsystemet beskriver, på e
övergripande sä , för medarbetare, företroendevalda och allmänhet, hur den kommunala verksamheten ska styras, följas upp och utvärderas. Styroch kvalitetssystemet ska vara e stöd i styrningen
och bidra ll a säkra och förbä ra verksamheten
så a den håller hög och avsedd kvalitet samt når
uppsa a mål. Medborgarna sä s i centrum, då det
är kommuninvånare och brukare vi ska leverera
tjänster ll och det är för dem vi ska uppnå goda
verksamhetsresultat.
Lomma kommuns styr- och kvalitetssystem utgår
från en mål- och resultatstyrning av verksamheten
och en strävan e er decentralisering. Vi arbetar
med tydliga mål och en styrning som dels grundas
på de resultat som har åstadkommits, dels på vilka
resurser som har tagits i anspråk. Det ﬁnns en tydlig rollfördelning mellan poli ker och tjänstemän
där poli kerna fokuserar på frågorna vad och när
och tjänstemännen på hur och vem.

Styr- och kvalitetssystemet ska säkerställa a visionen, de övergripande målen och värdegrunden
är väl kända och a de bildar en utgångspunkt för
nämndernas mål och prioriteringar. Systemet ska
även säkerställa a det ﬁnns en god rapporteringsoch uppföljningsstruktur i organisa onen. Poli ker
och chefer i vår organisa on ansvarar för a sprida
kunskap om kommunens styr- och kvalitetssystem.

KOMMUNENS UPPDRAG
Grundläggande uppdrag för kommunen är a
llhandahålla service och välfärdstjänster av hög
kvalitet ll kommunens invånare samt a utveckla
kommunen som geograﬁsk plats för a understödja llväxt, ökad sysselsä ning och därmed en
stärkt välfärd. En stor del av kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag av staten och regleras i
lag (socialtjänstlagen, miljöbalken, skollagen m. ﬂ.)
men kommunen har också en hög grad av självstyre. Det senare innebär a medborgare i Lomma
kommun, genom kommunfullmäk ge och u från
lags ningens förutsä ningar, avgör vad som ska
prioriteras och uppnås.

Valnämnden

Revisionen
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kommunala
valberedningen

Överförmyndaren

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Barn- & utbildningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Förvaltningen för
utbildning, kost, kultur och fritid

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunledningskontoret

Räddningstjänst

Organisa onsschema Lomma kommun.
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Tekniska
nämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsförvaltningen

ANSVARSFÖRDELNING OCH ROLLER
POLITIKER- OCH TJÄNSTEMANNAROLL
En vik g faktor för a få styrning och uppföljning
a fungera op malt i kommunen är en tydlig rollfördelning mellan poli ker och tjänstemän. På den
poli ska nivån arbetar vi u från frågor om vad som
ska uppnås och när i den de a ska ske. Verksamheten svarar upp mot de a genom a beskriva hur
uppdraget ska u öras och av vem.
Den poli ska nivån ansvarar för a sä a ramarna
för ﬁnansiering, upprä a mål och fastställa nyckeltal för målen. Poli ken ansvarar även för a ge
olika typer av uppdrag ll verksamheten samt a
styra vart resurserna ska riktas och när.

POLITISK NIVÅ

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Nämnd

VAD

NÄR

VERKSAMHETSNIVÅ
Förvaltning
Avdelning
Enhet

Förvaltningschefen företräder verksamheten, beslutar och ansvarar för hur målen ska uppnås och
vem som ska u öra uppdragen.
På verksamhetsnivå ska medborgares och brukares
behov iden ﬁeras och övervägas, ll exempel om
det ﬁnns olika alterna v vid leverans av tjänster.
Det åligger såväl poli ker som medarbetare i organisa onen a ta ini a v ll utveckling av organisaonen och dess verksamhet.

Tydlig ledning underlä ar a nå i hamn.
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HUR

VEM

Ansvar på poli sk nivå
respek ve verksamhetsnivå.

MÅLKEDJAN
Visionen pekar ut riktningen
Visionen för Lomma kommun visar färdriktningen
för all verksamhet och beskriver e önskat framda llstånd. Som stöd i arbetet med visionen
fastställer kommunfullmäk ge övergripande mål.
Dessa konkre serar visionen och anger riktningen
för arbetet inom olika målområden. Kommunfullmäk ge fastställer varje år budget. Budgeten avser
nästkommande år och parallellt fastställs även
en plan för ekonomin för de kommande två åren.
Genom a fastställa övergripande mål och ekonomiska förutsä ningar, anger kommunfullmäk ge
på vilket sä kommunens medel ska ny jas för
a nå visionen. Respek ve nämnds- mål sy ar ll
a ange inriktningen på arbetet inom nämndens
ansvarsområde och tar även hänsyn ll rådande
lagar. Förvaltningarnas ak viteter svarar i sin tur
direkt mot nämndsmålen. De a innebär a allt
arbete som sker följer mål som fastställs på olika
nivåer. Organisa onens ledare ska se ll a den
verksamhet de ansvarar för bidrar ll a förverkliga den gemensamma visionen.

Värdegrund
Kommunens värdegrund beskriver den kultur som
ska prägla organisa onen. Värdegrunden utgör llsammans med styrande dokument och lags ning
basen för styr- och kvalitetssystemet och denna
bas ger poli ker och tjänstemän en långsik g vägledning. Värdegrunden ly er fram följande ledord:
Ansvar, Öppenhet, Respekt och Tydlighet.

Mål- och resultatstyrning
Styr- och kvalitetssystemet utgår från en mål- och
resultatstyrning av verksamheten och en strävan
e er decentralisering. Vi ska arbeta med tydliga
mål och en styrning som grundas på de resultat
som har åstadkommits och de resurser som har
tagits i bruk. Målen som tas i kommunen ska
vara Speciﬁka, Mätbara, Accepterade, Realis ska,
Tidsa a och Ansvarsfördelade (SMARTA). I en måloch resultatstyrning lägger vi fokus på resultaten
av målstyrningen genom a utvärdera och jämföra
u allet med de fastställda målen och sä a de a i
rela on ll de resurser vi har förbrukat.

VISION

för Lomma kommun

ANSVAR

ÖVERGRIPANDE MÅL
ÖPPENHET
MÅL i övriga planer,
t. ex. miljöplan och energiplan
RESPEKT

MÅL

enligt god ekonom
ekonomisk hushållning

NÄMNDSMÅL

Fastställs i nämndsplanen

TYDLIGHET

AKTIVITETER OCH VERKSAMHETSMÅL
Fastställs i verksamhetsplanen

AKTIVITETER OCH VERKSAMHETSMÅL
Fastställs i enhetsplanen (ej obligatorisk)

Målkedjan i Lomma
a kommun.
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Vår utgångspunkt för goda resultat är densamma
som Sveriges Kommuner och Lands ngs (SKL)
deﬁni on, vilken är: ”… de tjänster som kommunen/lands nget levererat ll sina medborgare har
u örts på e sådant llfredställande sä a det ur
brukarens/medborgarens synvinkel blivit e kvalitavt mervärde u från dennes behov.” (SKL, Mål och
resultat 2014)

Mål som sä s för en verksamhet ska i huvudsak
baseras på fakta och vara mätbara för a få en styrande eﬀekt och nyckeltalen som sä s i rela on ll
målen ska vara stabila och möjliga a följa upp under en längre dsperiod. Genom a sä a relevanta
nyckeltal för e mål vet verksamheten när e mål
är uppfyllt och sam digt kan kommunen jämföra
sig med andra kommuner inom samma område i
sy e a förbä ra verksamheten.

A veta målet gör det lä are a nå fram.
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• A de är förenliga med överordnande
dokument.
• A de medger en långtgående
decentralisering av beslutsfa andet.

STYRDOKUMENT
Vi ska sträva e er a få en bred förankring av de
styrdokument som är starkt kopplade ll styr- och
kvalitetsprocessen i sy e a säkerställa vikten av
a följa grundläggande regler. Dokumenten ska
präglas av:
• Enkel- och tydlighet.
• Tydlig uppdelning mellan poli sk nivå och
verksamhetsnivå.

Det är vik gt a vi är noga med vilka begrepp vi
använder i styrdokument och liknande. Ambi onen är a alla i organisa onen känner ll gällande
begrepp och deﬁni oner och vet vem som beslutar
om vad. De begrepp som används inom organisaonen ﬁnns i ordlistan, sid 18.

KOMMUNFULLMÄKTIGE fastställer
͍
͍
͍
͍
͍
͍
͍
͍
͍
͍
͍
͍

Vision
Reglemente för kommunstyrelsens och facknämndernas uppdrag.
Övergripande mål
Policies
Mål enligt god ekonomisk hushållning
Övriga målstyrande planer, t. ex. miljöplan och energiplan.
Strategier
Program
Budget samt plan för ekonomin
Lokala föreskri er och regler
Handlingsprogram
Taxor och avgi er

KOMMUNSTYRELSEN fastställer
͍
͍
͍
͍
͍

Nämndsplan
Anvisningar
Budgetramar
Regler och riktlinjer
Handlingsplaner

NÄMND fastställer
͍
͍
͍
͍
͍
͍

Nämndsplan
Nämndens budge örslag
Nämndens budget
Riktlinjer
Handlingsplaner
Tilllämpningsregler

FÖRVALTNING fastställer
͍
͍
͍
͍

Verksamhetsplan
Avdelnings- och enhetsplaner
Handbok
Ru ner
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SÅ HÄR STYR VI
Förtroendevalda i Lomma kommun styr verksamheten genom a fastställa bland annat övergripande mål och nämndsmål samt vägleda med den
gemensamma visionen. Förvaltningarna ska sedan
förverkliga de förtroendevaldas beslut och kommunicera llvägagångssä et i verksamhetsplaner.
Det ligger e ansvar på alla som arbetar i Lomma
kommun a utveckla kunskap, metoder och arbetssä som gör a vi kan leva upp ll kommunens
vision och målsä ning.

Uppföljning, analys och förslag på förbä ringar är
sedan vik gt för a utveckla verksamheten.

FRÅN PLANERING TILL FÖRBÄTTRING
I Lomma kommun styr vi e er den så kallade PDSAcykeln (Plan, Do, Study, Act av W Edwards Deming)
som är en grundmodell i e ﬂertal ledningssystem.
Vi väljer dock a använda begreppen: Planera,
Genomföra, Följa upp och Förbä ra. Hur vi arbetar
i respek ve fas beskrivs i kommande avsni .

Kommunstyrelsen, med si övergripande ansvar,
utarbetar gemensamma regler och riktlinjer i
förvaltningsövergripande frågor och nämnderna
ansvarar i sin tur för u ormning av llämpningsregler för de verksamheter som nämnden ansvarar
för. Informa on om vilka styrdokument som ﬁnns
i verksamheten och vilken instans som fastställer
respek ve dokument redovisas på sidan 16.

FÖRBÄTTRA PLANERA
FÖLJA UPP GENOMFÖRA

PDSA-cykeln.
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PLANERA

P

LANERA

Planeringen utgår från digare resultat och erfarenheter i verksamheten. Olika förbä ringsområden, önskemål och behov iden ﬁeras och en prioritering och fördelning görs av llgängliga resurser.
Vi planerar sammantaget u från mål, medel och
resultat. Mål sä s u från de medel som ﬁnns ll
förfogande och resultat som åstadkommits. Kommunstyrelsen och nämnderna planerar vad de ska
sträva e er a uppnå i linje med de övergripande
mål som kommunfullmäk ge fastställt. Förvaltningsorganisa onen planerar sedan för hur kommunstyrelsen respek ve nämnders målsä ningar
ska verkställas. De a beskrivs i verksamhets-,
avdelnings- och enhetsplaner.

Det ﬁnns tydliga kopplingar mellan planerings- och
uppföljningsprocessen. Planeringen underlä as av
uppföljning i kvartals- och delårsrapport. Genom
uppföljningen ges signaler som kan innebära förändringar i den kommande budgeten.

EKONOMISK PLANERING OCH
VERKSAMHETSPLANERING
Fullmäk ge antar varje år en treårsbudget i enlighet med Kommunallagen. Det första året benämns
som ”Budget” medan de två följande åren kallas
”Plan för ekonomin”. Budgeten är e verktyg för
planering, styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten.

A tänka på vid planering av verksamheten:
•

•

•

•

•
•

En tydlig bild av målkedjan från vision, övergripande mål ll nämndsmål och ak viteter
på verksamhetsnivå samt gemensam värdegrund ska kommuniceras.
Sambandet mellan budget, nämndernas mål
och verksamheternas ak viteter ska vara
tydligt.
Planering och uppföljning ska integreras så
a verksamheten anpassas mot bakgrund av
förändringar i omvärlden och medborgarnas
behov.
Vi e ersträvar e helhetsperspek v och en
öppen dialog där alla i organisa onen har en
insikt om helheten för a kunna fa a op mala beslut.
Alla styrdokument ska vara levande.
Tydlig informa on ska levereras om verksamheternas förutsä ningar och behov, vilket ska
leda ll goda förutsä ningar för omprövning
och ﬂexibilitet.

Budgeten består av ﬂera olika delar, såsom dri budget, investeringsbudget, exploateringsbudget,
resultatbudget, kassaﬂödesbudget och balansbudget, se sid 16.
Lomma kommun använder fullmäk geverksamhet (KF-verksamhet) som begrepp då anslag ges
för dri budgeten. Kommunfullmäk ge fastställer
ne okostnaderna per KF-verksamhet. Nämnderna
får omdisponera medel vad gäller dri budgeten
mellan respek ve KF-verksamhet under förutsä ning a nämndsmålen uppfylls. De a gäller inte
omdisponering mellan ska eﬁnansierad teknisk
verksamhet och avgi sﬁnansierad teknisk verksamhet, respek ve fas ghetsverksamhet.

Fullmäk geverksamheter:
•
•
•
•

Kommunledning
Överförmyndarverksamhet
Revision
Valverksamhet

•
•
•
•
•

För- och grundskoleverksamhet
Gymnasieskola och vuxenutbildning
Kostverksamhet
Fri dsverksamhet
Kulturverksamhet
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•
•
•

Individ- och familjeomsorg
LSS
Hälsa, vård och omsorg

•
•

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet
Bygglovsverksamhet

•
•
•

Ska eﬁnansierad teknisk verksamhet
Fas ghetsverksamhet
Avgi sﬁnansierad teknisk verksamhet

Planer för nämnd och förvaltning
Då verksamheten för kommande år ska planeras
och budge örslaget tas fram utarbetas i första
steget en nämndsplan. Denna utgår från e ramförslag som respek ve nämnd få lldelat sig. E er
a budgeten är fastställd av kommunfullmäk ge
i oktober fastställs nämndsplanerna i november.
Förvaltningsorganisa onen tar i det skedet vid
med a beskriva sin verksamhet i planer på förvaltnings-, avdelnings- respek ve enhetsnivå. Nedan
följer en kort beskrivning av innehållet i respek ve
plan. Kopplingen mellan nämndsplan, verksamhetsplan och budget är mycket stark och de växer fram
parallellt och i växelverkan under planeringsprocessen.

Nämndsplanen fastställs av respek ve nämnd e er
hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens
vik gaste roll i de a sammanhang är a se ll a
nämndsplanen innehåller vad som krävs för a
fullgöra uppdraget i övergripande mål samt reglemente, policies, budget och anvisningar och a den
inte står i strid med dessa överordnade styrdokument. Nämndsplanen fungerar som en beställning
ll verksamhetsorganisa onen.

Verksamhetsplanen

– består av de ak viteter som förvaltningen ska genomföra för a målen i nämndsplanen ska uppnås.
Nyckeltal kan även vara kopplade ll ak viteterna.
I planen kan förvaltningschefen även välja a ange
verksamhetsmål i sy e a nå uppsa a nämndsmål.
Verksamhetsplanen ska dessutom beskriva andra
typer av mål som förvaltningen ska arbeta med
t. ex. miljömål som fastställts i Miljöplanen. Det ska
även framgå om verksamheten ska anpassas e er
ny lags ning, nya föreskri er eller nya förutsä ningar. Verksamhetsplanen fastställs av respek ve
förvaltningschef e er hörande av nämnden.

Avdelnings- och enhetsplaner

– ska inom si ansvarsområde på samma sä
som i verksamhetsplanen beskriva de ak viteter

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäk ge årligen fastställa särskilda mål enligt god ekonomisk
hushållning. Det är dels ﬁnansiella mål för ekonomin, dels mål för verksamheten. Målen tas fram i
samband med budget och utvärderas i samband
med årsredovisningen.

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och
reda samt insyn i verksamhet och ekonomi. Det
främsta sy et med den interna kontrollen är säkerställa a målen för verksamheten och ekonomin
uppfylls, samt a oönskade händelser och eﬀekter
undviks och a llgångar skyddas. Det handlar
även om a agera proak vt mot händelser och
risker som kan påverka verksamheten.

– utgör grunden för nämndernas ansvarsområde
och ska i huvudsak ange tydliga och mätbara mål
för de verksamheter som nämnden ansvarar för.
Det ska tydligt framgå vad som krävs för a man
ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska
ske. De a anges i form av nyckeltal. Det är effekterna av insa a resurser och ak viteter som
är avgörande och som nämndsplanerna ska rikta
fokus mot.

•

Mål enligt god ekonomisk hushållning

Intern kontroll

• Nämndsplanen

•

och eventuella mål man ska arbeta med under
verksamhetsåret. Planerna är e bra verktyg för
avdelnings- respek ve enhetschefer vad gäller a
planera, leda och styra sin verksamhet. Planerna
fastställs av avdelnings- respek ve enhetschefer
e er hörande av förvaltningschef.

Intern kontroll är en process där den poli ska nivån
och verksamhetsnivån samverkar för a med en
rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa följande:
- ändamålsenlig och kostnadseﬀek v verksamhet.
llförlitlig ﬁnansiell rapportering och informa on om verksamheten.
- e erlevnad av llämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.
I en decentraliserad organisa on som Lomma kommun krävs en tydlig dialog mellan kommunledning
och nämnd/förvaltning samt en väl fungerande intern kontroll för a få ll stånd en eﬀek v styrning.
Samma sak gäller då verksamheten u örs av en
extern entreprenör. Det måste ﬁnnas en styrdialog
mellan kommunen och den externa u öraren och
den interna kontrollen ska ske enligt samma principer som för kommunens egna verksamheter.
Den interna kontrollen är inte en isolerad händelse
utan en integrerad del i vår organisa on. Inom alla
områden som ingår i kommunens styr- och kvalitetssystem återﬁnns också den interna kontrollen.
Kommunstyrelse och nämnder tar årligen fram
en plan för intern kontroll och dessa utvärderas i
samband med bokslut och framtagande av årsredovisningen.
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En god intern kontroll utgår från en väl fungerande
uppföljning och återrapportering (läs mer under
Följa upp nedan). Fullmäk ge ska få besked om a
verksamheten drivs i enlighet med fa ade beslut,
ll rä kostnad och på rä sä . De a gäller så väl
löpande under året som i samband med bokslut.

G

Den interna kontrollkedjan förutsä er en väl fungerande kommunika on både uppifrån och nedifrån
och utbytet av informa on sy ar ll styrning,
uppföljning och kontroll.

ENOMFÖRA

GENOMFÖRA
Under denna fas genomförs planerad verksamhet
och ak viteter. Verksamheten utvecklas också
u från de områden ll förbä ring som iden ﬁerats under planeringsfasen. Tydliga mål och planer
ökar förutsä ningarna för e genomförande som

fungerar väl. Styrningen av verksamheten blir helt
enkelt lä are.
Kommunstyrelsen har en kommundialog med
nämnderna två gånger per år:
• På våren inför beslut om ramar för kommande
års budget.
• På hösten kring aktuella ekonomi- och/eller
verksamhetsfrågor.
Kommundialogen sy ar ll a föra en dialog om
nämndernas förutsä ningar a bidra ll de övergripande målen på e llfredsställande sä samt
a öka samsynen inom kommunen.

F

ÖLJA UPP

FÖLJA UPP
Uppföljningen har ll sy e a samtliga nämnder
regelbundet får en uppföljning av verksamheten
och a kommunstyrelse och kommunfullmäk ge
löpande får informa on om vad som händer i
verksamheten. Uppföljning ligger även ll grund
för omprövning och prioritering i förbä ringsfasen. Nämnderna måste vara ak va och agera på
de signaler som verksamheten ger i uppföljningen
ll nämnden. Uppföljning och rapportering sker
löpande under året i form av månadsrapporter
på nämndsnivå, kvartalsrapport och delårsrapport samt årsredovisning. Kommunstyrelsen följer
upp helheten och nämnderna följer löpande sina
verksamheter. Nämnderna beslutar själva hur o a
verksamheten ska följas upp i den egna nämnden.

Kvartalsrapport upprä as per 31 mars och delårsrapport per 31 augus och behandlas av
kommunstyrelsen månaden e er. I kvartals- och
delårsrapport ska analys göras av periodens u all
per KF- verksamhet och en prognos per helår ska
ingå. I helårsprognosen är det vik gt, förutom a
beskriva eventuella avvikelser när det gäller de
ekonomiska resurserna, a även redogöra för om
nämnden klarar si uppdrag a llgodose utlovad
service ll kommuninvånarna.
Vid nega va budgetavvikelser ska det beskrivas
vilka åtgärder som vidtagits, respek ve planeras,
för a få u all i enlighet med budget. Åtgärdernas
ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekven-
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ser ska även anges. Om det uppstår en väsentlig
nega v budgetavvikelse inom nämnden mellan
ordinarie uppföljningar ska de a omedelbart meddelas kommunstyrelsen och förslag på åtgärder
lämnas för a begränsa den nega va avvikelsen.
Om balanskravet inte uppfylls på kommunövergripande nivå ska kommunfullmäk ge anta en särskild
åtgärdsplan för hur det ska ske.
Årsredovisningen sy ar ll a ge en lä llgänglig
och relevant redovisning av kommunens verksamhet under det gångna året. Redovisningen ska ly a
fram både posi va resultat och redovisa eventuella
brister som kan ﬁnnas i kommunen. Verksamheten ska beskrivas ur e medborgarperspek v och
ly a fram vik ga kvalita va egenskaper, både
kring a tyder och fak ska må . Årsredovisningen
innehåller resultatredovisning i form av måluppfyllelse och resursåtgång samt analys och förslag ll
förbä ringar. Den ska även fokusera på synpunkts-

FÖRBÄTTRA

och klagomålshantering, hur kommunen använt
ska epengarna och en miljöredovisning.
Vid delårsrapport respek ve årsredovisning följs
följande områden upp:
Personaluppföljning – bland annat sjuktal, frisknärvaro, rekrytering och personalomsä ning.
Finansiella mål – kommunen arbetar u från ﬁnansiella mål som är fastställda av kommunfullmäk ge
i budget samt plan för ekonomin.
Nämndsmål – verksamheten arbetar u från fastställda nämndsmål.
Investerings- och exploateringsredovisning –
u all, prognos och de ﬁnansiella konsekvenserna
redovisas.
Uppföljningsteman – strategiska frågor kring både
verksamhet och ekonomi ställs ll nämnderna
(även vid kvartalsrapport).

F

ÖRBÄTTRA

I kommunen ska vi arbeta för ständiga förbä ringar och förnyelse. Vi behöver kon nuerligt kunskap
om medborgares och brukares önskemål, behov
och synpunkter för a kunna utveckla verksamheten. Kommunstyrelsen och nämnderna ska arbeta
med en metodisk omvärldsanalys i planeringsfasen och i genomförandefasen för a bedriva e
systema skt kvalitetsarbete som utgångspunkt för
verksamhetsutvecklingen.
I kommunen omfa ar det systema ska kvalitetsarbetet bland annat följande:
• Synpunkts- och klagomålshantering, LUKAS.
• Medborgar- och brukarenkäter som mäter hur
nöjda de är med verksamheten.
• Kommunicera resultat ll medborgare och
medarbetare.
• Jämförelser (benchmarking) med riket och
jämförbara kommuner.
• Arbetsmiljö- och medarbetarenkäter.
• Insyn, dialog och samverkan med brukare och
medborgare.

•

Analys och förslag ll förbä ringar för ökad
måluppfyllelse och ökad medborgar- och brukarnöjdhet.

I sy e a säkerställa en god analys används en gemensam analysmodell för organisa onen. I denna
ingår a göra jämförelser, både med andra som har
samma förutsä ningar och med dem som lyckas
allra bäst i något avseende. Kommunens analysmodell ger prak sk vägledning i bedömningen av
det egna resultatet. Fokuserade nämnden på rä
områden? Genomförde nämnden rä åtgärder på
rä sä ? Gav resursfördelningen sökt eﬀekt? Vilka
lärdomar ska vi ta med oss?
Analysmodellen pekar på de utvecklingsområden
som verksamheten har och som bör prioriteras.
Om resultatet är nega vt ska man redovisa vilka
åtgärder som kommer a vidtas för a de fastställda målen ska nås.
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RESULTATET

JÄMFÖRELSE

ORSAKER

BEDÖM

FÖRBÄTTRA

ÅTGÄRD

Nådde vi
beslutade
mål?

Hur står vi oss
i jämförelse
med andra?

Vad är
orsaken till
resultatet?

Gav insatsen
den väntade
effekten?

Vad ska
förbättras?

Besluta om
vad som ska
göras

Ekonomiskt
och verksamhetsmässigt

Över d, med
andra och med
de bästa

Externa och
interna orsaker

Ekonomiskt
och verksamhetsmässigt

Resurser, mål,
ak viteter

Omprioritering?

Analysmodell för verksamheter i Lomma kommun.

ÅRSHJUL
BOKSLUT/
ÅRSREDOVISNING

KOMMUNDIALOG
NÄMNDSBUDGET
OCH PLAN
EKONOMISK
RAPPORTERING

DEC

JAN

NOV

FEB

BUDGET KF

OKT

BUDGET KS

MARS

BUDGETUPPTAKT
OCH RAMAR
KVARTALSRAPPORT

SEPT

APRIL

DELÅRSRAPPORT
BUDGETBEREDNING

PLAN FÖR
INTERN KONTROLL

AUG

MAJ
JULI

INVESTERINGSPLANERINGSGRUPP
KOMMUNDIALOG

JUNI
EKONOMISK RAPPORTERING
NÄMNDERNAS BUDGETFÖRSLAG
INKL. PREL. NÄMNDSPLAN

Årshjul för ekonomisk planering- och verksamhetsplanering.
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DETTA HÄNDER UNDER ÅRET

JANUARI
Uppföljning och sammanställning av förgående års
arbete i bokslut och årsredovisning.
Förvaltningarnas och
kommunledningskontorets
verksamhetsplaner fastställs för innevarande år,
inklusive avdelnings- och
enhetsplaner.

FEBRUARI
Arbete med årets plan för
intern kontroll bearbetas
och sammanställs.
Uppföljningsrapport avseende förgående års interna
kontroll redovisas i respek ve nämnd. Rapport
överlämnas ll kommunstyrelsen för granskning.

Uppföljningsrapport och
analys av förgående års
interna kontroll. Påbörja
årets plan för intern
kontroll.

JULI

MARS
Årsredovisningen fastställs
av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen fastställer
befolkningsprognos, ekonomiska förutsä ningar, anvisningar och budgetramar, för
kommande år.
Nämnderna kan påbörja
budgetarbetet och framtagande av nämndsplan.
Plan för intern kontroll fastställs av respek ve nämnd
och kommunstyrelse för
innevarande år.

AUGUSTI
Anvisningar inför delårsrapport skickas ut.

SEPTEMBER
Nämndernas budge örslag
behandlas av kommunstyrelsens arbetsutsko .
Uppföljning av nämndsmål
och ekonomi i delårsrapport.
Delårsrapporten fastställs
av kommunstyrelsen (september- oktober).
Nämndernas budge örslag
behandlas av kommunstyrelsen (månadski et september/
oktober).
Nämndernas preliminära
nämndsplaner för hörande ll
kommunstyrelsen.
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APRIL
Årsredovisningen beslutas i kommunfullmäk ge.
Kvartalsrapport för
januari- mars tas fram
och beslutas av kommunstyrelsen.

MAJ

JUNI

Nämnderna följer upp
ekonomin och lämnar en
ekonomisk rapportering
ll kommunstyrelsen. Sker
e er maj månads slut.

Nämnderna behandlar
budge örslag inklusive
preliminär nämndsplan
ll budgetberedningen.

Investeringsplaneringsgrupp gör en första
prioritering för a öka helhetssynen i kommunens
invetseringsplan.
Kommunstyrelsen bjuder
in nämnderna ll en
kommundialog.

OKTOBER
Delårsrapport behandlas
i kommunfullmäk ge.
Kommunfullmäk ge fattar beslut om budget och
plan för ekonomin.
Nämnderna följer upp
ekonomin och lämnar en
ekonomisk rapportering
ll kommunstyrelsen.
Sker e er oktober månads slut.

NOVEMBER
Respek ve nämnd och
kommunstyrelse fastställer budget och nämndsplan för kommande år.
Kommunstyrelsen bjuder
in nämnderna ll en kommundialog över aktuella
ekonomi- och/eller verksamhetsfrågor.
Anvisningar inför bokslut/
årsredovisning skickas ut.
Förvaltningarna ges möjlighet a börja planera
kommande års verksamhet u från nämndsplan
och budget.
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DECEMBER
Bokslutet förbereds.
Samtliga kontroller enligt
nämndernas plan för
intern kontroll ska vara
u örda.
Återapportering ll KS av
nämndernas budget och
nämndsplan.

STYRDOKUMENT
ORGAN

FASTSTÄLLER

BESKRIVNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vision

Målbild som kommunen strävar e er.
Visionen utgör grunden för de övergripande
målen.

Övergripande mål för verksamheten.
Kommunfullmäk ge utarbetar förslag ll
övergripande mål som bereds av kommunstyrelsen.

Anger inriktning på övergripande nivå.
Är e strategiskt grunddokument för
mandatperioden och anger förhållningssä
i vissa frågor. Kommunstyrelsen ansvarar
för uppföljning och tar ini a v ll förändringar under mandatperioden.
Revideras vid start av ny mandatperiod.

Policies utgör vik ga komplement ll
övergripande mål.

Ställningstaganden som inte vilar på samma
strategiska grund som övergripande mål
men speglar en poli sk ambi on. Är av stor
vikt och av övergripande karaktär. Riktar sig
i huvudsak inåt i verksamheten.

Kommunstyrelsens och facknämndernas
uppdrag i Reglementet.

Reglementet är, utöver speciallags ning,
grunddokumentet för nämndernas- eller
styrelsens verksamhet och anger bland annat organisa on, ansvarsområde, arbetsformer och beslutskompetens.

Övriga planer

Exempelvis miljöplan eller energiplan.

Budget samt plan för ekonomin;
Dri budget per fullmäk geverksamhet
(KF-verksamhet)

Budget och plan för ekonomin innehåller
intäkter och kostnader för den löpande
verksamheten (både externa och interna).
Fullmäk ge fastställer ne okostnad per KFverksamhet. Nämnderna får omdisponera
medel vad gäller dri budgeten mellan respek ve KF-verksamhet, under förutsä ning
a nämndsmål uppfylls. De a gäller inte
omdisponering mellan ska eﬁnansierad teknisk verksamhet och avgi sﬁnansierad teknisk
verksamhet respek ve fas ghetsverksamhet.

Investeringsbudget

Innehåller periodens investeringar innefattande totalutgi , dri start och planerade
utbetalningar per år.

Exploateringsbudget

Visar hur mark inom kommunen exploateras för bostäder, verksamheter eller infrastruktur.

Resultatbudget

Visar olika resultatnivåer. Fullmäk ge fastställer resultat och avskrivningar.

Kassaﬂödesbudget

Visar hur kommunen tänker ﬁnansiera verksamheten under budgetåret.

Balansbudget

Visar kommunens budgeterande llgångar
och skulder den 31 december budgetåret.
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ORGAN

FASTSTÄLLER

BESKRIVNING

KOMMUNSTYRELSEN

Anvisningar, kan fastställas utan särskilt
bemyndigande från kommunfullmäkge. Anvisningar upprä as om kommunstyrelsen bedömer a e enhetligt
förhållningssä inom kommunen bör
säkerställas och frågan inte enbart är av
verksamhetskaraktär.

Får inte stå i strid med vad kommunfullmäk ge beslutat och får inte avse en fråga
av större vikt eller ha principiell beskaﬀenhet. Om någon av dessa punkter ej uppfylls
hänskjuts frågan ll kommunfullmäk ge
och får då benämningen policy.

Budgetramar

Ramarna utgår från nämndernas dri budget från år 2 och 3 i förgående års
budget samt plan för ekonomin. Fastställs
på nämndsnivå med undantag för avgi sﬁnansierad teknisk verksamhet och fastighetsverksamhet som fastställs på sina
respek ve nivåer som fullmäk geverksamhet. Slutlig budget fastställs i enlighet med
de preliminära med eventuella justeringar
e er nya förutsä ningar.

Nämndsplan som årligen på e opera vt
sä ska ange vad som ska åstadkommas
och när i den det ska ske. Nämndsplanen
fungerar som e uppdrag/beställning ll
verksamhetsorganisa onen.

Utgör grunddokumentet för nämndernas
ansvarsområde och ska i huvudsak ange
tydliga och mätbara mål. Det ska framgå
vad som krävs för a man ska ha uppfyllt
målen och hur uppföljningen ska ske.
Nämndsplanen fastställs av respek ve
nämnd e er hörande av kommunstyrelsen.

Nämndens budge örslag

Upprä as per KF- verksamhet och ska rymmas inom slutlig ram.

Nämndsbudget fastställs av respek ve
nämnd

Fördelas på de verksamheter som ingår
under respek ve KF-verksamhet u från
fastställd budget.

Verksamhetsplan upprä as av förvaltningschefen och beskriver hur målen i
nämndsplanen ska uppnås och vem som
ska u öra det. Verksamhetsplanen fastställs av förvaltningschef e er hörande av
nämnden.

Består av ak viteter som ska genomföras
för a målen i nämndsplanen ska uppnås.
Planen kan även innehålla nyckeltal som
är kopplade ll de olika ak viteterna. Här
redovisas vidare behov av personal, utbildning, lokaler, IT-stöd och ekonomiska
medel.

Handbok

T. ex. ekonomihandbok, IT- handbok.

Övriga planer

Exempelvis verksamhetsplan.

NÄMND

FÖRVALTNING
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ORDLISTA
Det är vik gt a vi är noga med vilka begrepp vi
använder i olika sammanhang. Alla i organisa onen
ska känna ll begreppen och veta vem som beslutar om vad.
Anvisningar: Av kommunstyrelsen fastställda generella regler.
Ak vitet: En handling som bidrar ll a uppfylla
nämndens mål. Ak viteter ska vara konkreta, ansvarsfördelade och dssa a.
Avdelnings- och enhetsplaner: Innehåller respekve avdelnings eller enhets ak viteter som bidrar
ll och stödjer nämndens/styrelsens ak viteter och
verksamhetsmål.
Budget: Plan för ekonomin.
Budgetramar: Tilldelat budgetutrymme inför fortsa arbete med a upprä a budge örslag.

Nämndsplan: Nämndsplanen fungerar som en beställning ll verksamhetsorganisa onen och utgör
grunden för verksamheten. Den ska i huvudsak
ange tydliga och mätbara mål för de verksamheter
som nämnden ansvarar för. Det ska tydligt framgå
vad som krävs för a man ska ha uppfyllt målen
och hur uppföljningen ska ske.
Policies: Ställningstaganden som inte vilar på samma strategiska grund som övergripande mål, men
speglar en poli sk ambi on. Är av stor vikt och av
övergripande karaktär. Riktar sig i huvudsak inåt i
verksamheten. Fastställs av kommunfullmäk ge.
Reglemente: Grunddokumentet för kommunstyrelsens eller nämndernas verksamhet och anger bland
annat organisa on, ansvarsområde, arbetsformer
och beslutskompetens. Fastställs av kommunfullmäk ge.
Riktlinjer: Av kommunstyrelse eller nämnd fastställda regler.

God ekonomisk hushållning: För verksamheten ska
anges mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska det anges
ﬁnansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. (KL 8 kap 4-5 §§)

Ru n: Internt riktad regel.
Strategi: En långsik g plan för a nå e mål, lösa
e problem eller uppnå e önskat fram dsläge.

Intern kontroll: En process där den poli ska nivån
och verksamhetsnivån samverkar för a med en
rimlig grad av säkerhet kunna säkerställa en
ändamålsenlig verksamhet, llförlitlig ﬁnansiell rapportering och informa on om verksamheten samt
e erlevnad av llämpliga lagar, föreskri er, riktlinjer m.m. Används för a säkerställa a verksamheten når sina mål och driver verksamheten eﬀek vt.

Styr- och kvalitetssystem: System beskrivet i de a
dokument för a samordna styrningen inom kommunen.

Mål- och resultatstyrning: Styrning som lägger fokus på resultaten genom a utvärdera och jämföra
u allet med det fastställda målen och sä a de a i
rela on ll de resurser som verksamheten förbrukat.

Verksamhetsberä else: Bokslutsanalys från en
nämnd. Visar årets resultat i förhållande ll uppsa a mål.

Nyckeltal: Må som används för a kunna mäta
måluppfyllelse.
Nämndsmål: Är en nedbrytning av de övergripande
målen, anpassade ll respek ve nämnd. Målen ska
vara Speciﬁka, Mätbara, Accepterade, Realis ska,
Tidsa a och Ansvarsfördelade (SMARTA).

Systema skt kvalitetsarbete: Arbetsmetod där
verksamheten systema sk och kon nuerligt planerar, genomför och följer upp verksamheten samt
analyserar resultaten i förhållande ll uppsa a mål.

Verksamhetsplan: Består av ak viteter som förvaltningen ska genomföra för a målen i nämndsplanen ska uppnås. Nyckeltal kan även vara kopplade ll ak viteterna. I planen kan förvaltningschefen
även välja a ange verksamhetsmål i sy e a nå
uppsa a nämndsmål.
Verksamhetsmål: Mål sa a av tjänstemän på
förvaltningsnivå som förvaltningarna arbetar e er.
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Verksamhetsmål är en nerbrytning av nämndsmålen och anpassade ll respek ve verksamhet.
Målen ska vara Speciﬁka, Mätbara, Accepterade,
Realis ska, Tidsa a och Ansvarsfördelade (SMARTA).
Värdegrund: Organisa onens ledord som beskriver
den kultur som ska känneteckna medarbetare i
mötet med invånare, brukare och mot varandra. I
Lomma kommun ska vi stå för Öppenhet, Ansvar,
Tydlighet och Respekt.
Årsredovisning: En sammanställning av en organisa ons räkenskaper och förvaltning för e räkenskapsår.
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