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Kommunchefens förord  
I detta dokument beskrivs tillämpningen av visionsstyrningsmodellen som kommunfullmäktige 

beslutat om. Kommunchefens ansvar innebär direkt ledning och utveckling av verksamheten utifrån 

politiskt uppställda mål och innebär bland annat att tydliggöra principerna för styrning, ledning, 

uppföljning, utvärdering och kontroll. Dokumentet ska på ett samlat och enkelt sätt beskriva hur vi 

arbetar med mål, resultat och kvalitet i Åmåls kommun.   

Arbetssättet i visionsstyrningsmodellen ligger i linje med en tillitsbaserad organisationskultur och har 

ett tydligt brukar‐/medborgarfokus. Det är i mötet med den enskilde medborgaren, företagaren som 

kvaliteten i vår verksamhet uppstår. Vi ska eftersträva en god medborgardialog och transparens vad 

medborgarna får för tjänster och service för sina skattepengar. 
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Bakgrund 
Så styrs Åmåls kommun 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid ”kommunens 

riksdag”. I fullmäktige sitter 35 folkvalda ledamöter som tar beslut i alla stora frågor om Åmål. Vart 

fjärde år väljs vilka som ska sitta i kommunfullmäktige genom kommunvalet. Regeringsformen anger 

att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den 

offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning 

samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Kommunerna har 

till uppgift att sköta kommunens angelägenheter genom kommunalt självstyrelse.  

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag och ansvarsområden i 

reglementen. Kommunstyrelsen leder, samordnar och utövar uppsikt över kommunkoncernen. 

Kommunstyrelsen kan liknas vid ”kommunens regering”. Ledamöterna i kommunstyrelsen utses av 

kommunfullmäktige. Dessa ledamöter har sedan som uppgift att förbereda ärenden till 

kommunfullmäktige, lämna förslag till beslut och följa upp att organisationen genomför dem.  

Kommunfullmäktige utövar även ägarstyrning över kommunens helägda bolag och beslutar om 

bolagsordningar och ägardirektiv. Bolagsordningen anger kommunens syfte med verksamheten och 

bolagens förutsättningar. Ägardirektiv beskriver uppdrag, mål och inriktning för bolagsstyrelsen, som 

utformar en affärsplan för långsiktig planering.  

Kommunens styrelse, nämnder och bolag ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt 

grunduppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål (nationella och lokala), bolagsordningar, ägardirektiv, 

reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar.    
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Kommunal styrning 

Åmåls kommuns vision och värdeord 

Den 31 oktober 2012 antog kommunfullmäktige visionen för Åmåls kommun ‐ Sveriges mest 

gästvänliga stad. 1 Grundtankarna kring visionen är att den ska beskriva ett önskvärt framtida 

tillstånd, vara övergripande och inte för smal, vara lätt att förstå och komma ihåg samt ge en tydlig 

färdriktning och skapa mening och engagemang.  Visionen finns mer detaljerat beskriven på 

kommunens hemsida. 

Till visionen har kopplats varumärkeslöftet Mänskliga möten i en charmig miljö samt 

personlighetsord och samlade styrkor. Konkret utmynnar visionen i fyra värdeord som beskriver 

personligheten i varumärket Åmål: 

 Genuin 

 Omtänksam 

 Aktiv 

 Modig 
 

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra strategiska utvecklingsområden och fyra strategiska mål2, 

vilka har identifierats som viktiga för att nå visionen. De ska vara vägledande vid fastställande av 

inriktningsmål, förvaltningarnas planer för genomförande samt enheternas aktiviteter och nyckeltal 

och gäller för innevarande mandatperiod med start i samband med budgetprocessen för år 2017.   

De fyra strategiska utvecklingsområden är: 

 Lärande och utveckling 

 Livslång trygghet 

 Företagsamhet och kreativitet 

 Kultur och rekreation  
 

Utvecklingsområdena ska spegla både kommunens välfärds‐ och serviceuppdrag samt rollen som 

demokrati‐ och samhällsutvecklare.  

Följande perspektiv ska genomsyra alla strategiska utvecklingsområden. 

 Välfärd och folkhälsa 

 Klimat och miljö 

 Demokrati och delaktighet 
 

Respektive styrelse/nämnd tar fram inriktningsmål utifrån strategiska mål med relevans för 

förvaltningens grunduppdrag. 

Definitioner i den kommunala styrningen 

En del styrdokument är lagstadgade och en del är kommunens egna styrdokument inom olika 

områden. De styrdokument kommunfullmäktige har fastställt och som berör kommunen i sin helhet 

samt i vissa fall specifika nämndområden/förvaltningar ska alltid beaktas vid genomförande av 

verksamheten. Definition av ‐ och syftet med kommunens egna styrdokument samt övrig kommunal 

                                                            
1 KF § 175 2012‐10‐31, dnr KS 2011/213 
2 KF § 33 2016‐02‐24, dnr 2016/64 
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styrning finns definierade i bilaga.  I samband med revideringar av kommunens styrdokument 

justeras benämningarna av dokumentet i enlighet med definitionerna.  

Statlig och regional styrning 

Den statliga och regionala styrningen omfattar lagar, föreskrifter, riktlinjer samt direktiv för 

statsbidrag som beslutas av staten. 

Grunduppdrag 

Verksamheternas grunduppdrag definieras av både statlig ‐, regional ‐ och kommunal styrning; det 

vill säga föreskrifter riktlinjer och direktiv för statsbidrag som beslutas av staten samt politiska 

strategier, mål, inriktningar och styrdokument som beslutas av kommunen. Grunduppdraget 

beskriver alltså varför verksamheten finns till, vad den ska göra och för vem. 

Visionsstyrningsmodellen 
Struktur för styrning och arbetssätt för planering och uppföljning 

Syftet med kommunens Visionsstyrningsmodell 3är att säkerställa ett bra genomförande och en bra 

uppföljning av verksamheten. Modellen är en styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning i 

kommunfullmäktige, styrelse/nämnder och i dess verksamheter. Den utgår från de strategiska 

utvecklingsområdena för mandatperioden och siktar mot Åmåls vision och en hållbar utveckling. För 

att nå visionen tar styrmodellen hänsyn till trender och förändringar i omvärlden. Styrmodellen ger 

underlag för analys, planering, genomförande och uppföljning. 

Visionsstyrningsmodellen utgår från kommunens vision och värdeord och är till för att genomföra de 

politiska ambitionerna, genom att systematiskt styra och följa upp verksamheten och på så sätt 

säkerställa kvaliteten i tjänster och service till medborgare och företag.   

Visionsstyrningsmodellen beskriver dels en struktur för styrning och dels ett arbetssätt för planering 

och uppföljning av kommunen och dess verksamheter.  

Beskrivning av visionsstyrningsmodellens struktur: 

                            

                                                            
3 Exklusive helägda bolag 
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Beskrivning av visionsstyrningsmodellens begrepp i målarbetet: 
 

 Plan för genomförande beskriver hur mål, strategier och uppdrag ska uppnås och 
genomföras utifrån grunduppdraget. Planen antas av förvaltningschef i samband med 
ledningsgrupp och har sin utgångspunkt i inriktningsmålet. 

 

 Strategi är ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt för hur organisationen och 
medarbetarna ska tänka och agera för att uppnå målen. 

 

 Uppdrag kan dels vara specifika uppdrag som gäller utveckling och förbättring av 

verksamheterna inom ramen för deras grunduppdrag och dels kommunövergripande 

uppdrag som lämnas från kommunfullmäktige/ kommunstyrelse till kommunledning och 

vidare till verksamheterna. Uppdrag kan både handla om service och välfärd och om 

demokrati och samhällsutveckling. Ett uppdrag bör ha ett tydligt mål och syfte samt följas 

upp.  

 Aktiviteter är åtgärder under en begränsad tid som genomförs i verksamheten i syfte att nå 

ett förväntat resultat. Aktiviteterna har sin utgångspunkt i inriktningsmål och förvaltningens 

plan för genomförande. Insatserna ska ha en ansvarig. Respektive enhet beskriver de 

aktiviteter som ska genomföras för att uppnå mål, strategier och uppdrag.  

Beskrivning av visionsstyrningsmodellens arbetssätt för planering och uppföljning av målarbetet: 

 

Arbetssättet innebär kontinuerlig dialog mellan både politik och förvaltning och mellan ledning och 

medarbetare i verksamheten på respektive organisatorisk nivå. Genom systematiska och 

strukturerade samtal om vision, mål, strategier, förhållningssätt, planer, resultat och 

utvecklingsbehov samt kvalitetssäkring av grunduppdraget skapas gemensamma bilder, förståelse, 

goda relationer, tillit och kontroll.   

Respektive organisatorisk nivå har utifrån sin befogenhet och sitt ansvar att genomföra hela 

verksamhetsplanerings‐ och uppföljningsprocessen, baserat på det egna grunduppdraget. Modellen 

ska genomsyra hela verksamheten, prägla det dagliga arbetet och genomsyras av medskapande och 

ansvarstagande.  
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Arbetsprocessen innebär att:  

 Respektive styrelse/nämnd tar fram inriktningsmål utifrån strategiska mål med relevans för 

förvaltningens grunduppdrag.  

 Respektive förvaltning beskriver därefter i sin plan gör genomförande hur mål ska uppnås 

samt hur strategier och uppdrag ska genomföras utifrån grunduppdraget.  

 På verksamhetsnivå beskrivs vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå målen samt 

nyckeltal för att mäta måluppfyllelse. 

Ekonomi, mål och kvalitet 
Ekonomiska ramar  

Kommunens ekonomistyrning och resursfördelning ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning, 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt ett tydligt samband mellan resurser, 

prestationer, resultat och effekter och är en del av visionsstyrningsmodellen.  

Analysera förutsättningar 

 Budgetåret inleds i oktober med kommunövergripande måldialog mellan den politiska 

ledningen och kommunledningen.  

 I november påbörjar kommunens centrala ledningsgrupp arbetet med en omvärldsanalys. 

Syftet med analysen är att identifiera de trender samt utvecklingsbehov utifrån statliga och 

regionala krav som kan vara av stor vikt för Åmåls kommun. Omvärldsanalysen bygger delvis 

på respektive nämnds ekonomiska prognoser, verksamhetsberättelse för tertial 2 samt 

kvalitetsberättelser med analyser som respektive förvaltning gjort. Analysen ska vara 

budgetutskottet tillhanda i januari och ge en bild av de planeringsförutsättningar som finns. 

Budgetutskottet ger därefter de preliminära ramarna, det vill säga ekonomiska 

förutsättningar och direktiv till styrelsen/nämnderna.  

Utifrån de strategiska målen och fastställda planeringsförutsättningar beslutas årligen om politiska 

inriktningsmål ‐ vad som ska prioriteras i kommunen. Det innebär att: 

 Respektive styrelse/nämnd och förvaltning utformar verksamhetsplan med inriktningsmål 

samt budgetförslag under februari och mars månad. 

 I april månad genomförs MBL‐förhandling med berörda fackliga organisationer på 

förvaltningsnivå. Styrelsen/nämnderna fattar beslut om verksamhetsplan och budgetförslag. 

 I maj månad gör budgetutskottet en uppföljning av styrelsens/nämndernas budgetförslag 

baserad på de direktiv som lämnats tidigare. Därefter genomförs en övergripande 

förhandling enligt lagen om medbestämmande (MBL) avseende det totala budgetförslaget 

för kommunen. Förslaget går därefter till kommunstyrelsen för beslut. 

 I juni månad fastställer kommunfullmäktige budget för kommande år. Därefter lämnas den 

politiska beställningen till förvaltningarna.  

Planera genomförande av inriktningsmål, strategier och uppdrag  

Kommunfullmäktige fastställer budgeten för kommande år i juni. Förvaltningarna arbetar fram plan 

för genomförande med nyckeltal och aktiviteter. Denna planering ska beskriva hur verksamheten ska 
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arbeta för att genomföra den politiska beställningen utifrån krav på god ekonomisk hushållning, det 

vill säga att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. 

 Förvaltningarna och enheterna arbetar till och med september med att utforma plan för 

genomförande, beskriva aktiviteter och nyckeltal samt dokumentera i systemstödet Stratsys. 

Ansvarig chef har en dialog med medarbetarna i enlighet med lönepolitiskt program för Åmåls 

kommun 4, för att skapa förståelse för fastställda mål och plan för genomförande av aktiviteter i 

verksamheten.  

 Medarbetarsamtal genomförs under perioden oktober till december, där individuella mål tas 

fram som ska bidra till att de politiska målen uppfylls. 

Utifrån kommunfullmäktiges beslut om ramar fördelas budget per ansvarsenhet och verksamhet i 

detalj ‐ den så kallade "sifferbudgeten". 

 

Genomföra 

Verksamheterna genomför de aktiviteter som beskrivits i plan för genomförande. Arbetet sker i 

enlighet med fastställda rutiner och processer. Eventuella avvikelser hanteras löpande och ligger till 

grund för systematiskt kvalitets‐ och förbättringsarbete, se kapitel om kvalitetsäkring och 

internkontroll. 

 

Följa upp verksamheten 

Delårsrapport och årsredovisning 

Resultatet från uppföljning av verksamhetens mål redovisas i delårsrapporten per den 31 augusti 

samt i årsredovisningen. Syftet är att bedöma om verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt, 

kvalitetssäkert och kostnadseffektivt sätt utifrån de politiska målen.  

Målgrupper för dessa rapporter är förutom förtroendevalda politiker även medborgare samt övriga 

intressenter.  

Verksamhetsberättelse 

Respektive styrelses/nämnds verksamhetsplan följs upp och en verksamhetsberättelse upprättas. 

Detta sker i två steg. 

1. Uppföljning av målarbetet sker genom att enhetschefer redovisar och följer upp genomförda 

aktiviteter och valda nyckeltal.  

 

2. Förvaltningschef upprättar, tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp, en 

verksamhetsberättelse till styrelsen/nämnden. I denna redovisas måluppfyllelsen av 

inriktningsmål och valda nyckeltal genom att analysera uppföljningen av enheternas 

aktiviteter och nyckeltal. 

 

                                                            
4 Lönepolitiskt program för Åmåls kommun (diarienummer KS 2014/294). 
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För att mäta resultat används olika typer av mål och nyckeltal. Måluppfyllelse av inriktningsmålen 

beskrivs på följande sätt: 

 

Uppföljning av nyckeltal beskrivs dels i form av måluppfyllelse – hur utfallet förhåller sig till det 

angivna målvärdet om sådant finns och dels i diagramform (se nedanstående exempel) vilket 

beskriver hur utfallet för Åmåls kommun utvecklats över tid och i jämförelse med riket. 

 

 

Ekonomisk prognos 

Förvaltningschef med stöd från respektive controller prognostiserar löpande under året eventuell 

avvikelse mellan beräknat utfall och årsbudget. Rapporten Ekonomisk prognos presenteras för barn‐ 

och utbildningsnämnden, vård‐ och omsorgsnämnden samt överförmyndarnämnden. Ekonomisk 

prognos för kommunstyrelsens förvaltningar ingår i den rapport som omfattar hela Åmåls kommun 

och som ekonomichef tillsammans med central controller lämnar till kommunstyrelsen åtta gånger 

per år. Till kommunfullmäktige lämnas de rapporter som upprättas per den 30 april samt 31 augusti. 

Ekonomisk redovisning/bokslut 

Bokslutet är en sammanställning av bokföringen för perioden eller räkenskapsåret och ger en bild 

över kommunens resultat och ställning.  

Resultaträkningen visar intäkter och kostnader och ger som saldo årets resultat (vinst eller förlust). I 

balansräkningen redovisas kommunens tillgångar och skulder på bokslutsdagen. 

Intäkter och kostnader för respektive styrelse/nämnd presenteras i Driftredovisningen. Uppgifterna 

omfattar både bokslut och budget samt eventuell avvikelse mot budget. 

I investeringsredovisningen jämförs investeringsbudgeten med de redovisade investeringsutgifterna 

för perioden/räkenskapsåret.  
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Mål, mått och nyckeltal för uppföljning  

Uppsatta mål ska beskriva ett önskat resultat eller läge. Målen ska vara specifika, mätbara, 

accepterade, realistiska och tidssatta.  

I arbetet med att fastställa mål, mått och nyckeltal för uppföljning krävs kunskap om vad 

medborgarna och brukarna värderar som betydelsefulla egenskaper i verksamheten. Resultat kan 

beskrivas på olika sätt. För att mäta om kommunens medborgare och företag fått tjänster och service 

av hög kvalitet behöver resultatet mätas utifrån effekter för den enskilde. Exempel på olika typer av 

mått, se beskrivning nedan.  

 

 

 

Kvalitetssäkring av grunduppdrag och intern kontroll 

Systematiskt kvalitets‐ och förbättringsarbete  

Genom att ta tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang i mötet med medborgarna, ska 

verksamheterna bedrivas effektivt och säkert och skapa god kvalitet i våra tjänster. Med kvalitet 

menas att verksamheten arbetar med effektiva och ändamålsenliga processer, uppfyller sina mål och 

de krav som gäller för verksamheten. Detta innebär en kontinuerlig utveckling och förbättring av den 

service och de tjänster som verksamheten levererar.  

En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för mottagaren, 

intern eller extern. Den kan beskrivas i form av en rutin som innehåller vem som gör vad, hur och 

när.  

I det systematiska kvalitetsarbetet arbetar förvaltningarna kontinuerligt med att förbättra och 

kvalitetssäkra verksamheterna utifrån grunduppdraget. Detta omfattar att arbeta mot mål samt att 

följa lagar, förordningar och föreskrifter. Kvalitetsarbetet genomförs på ett systematiskt sätt genom 

att analysera och förbättra, planera, genomföra och följa upp verksamheten enligt förbättringshjulet, 

se modell nedan. Samverkan sker både internt och externt för att förbättra kvaliteten i tjänsterna 

och servicen.  
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Modell för kvalitetssäkring av grunduppdrag   

 

 

 
 

 

Kvalitetsarbetet i Åmåls kommun sker integrerat i visionsstyrningsmodellen. Uppföljningen av 

kvalitetsarbetet ingår i omvärldsanalysen.  Verksamheten genomförs och följs upp efter fastställda 

kriterier för måluppfyllelse. Genom utvärdering av måluppfyllelsen blir det tydligt vad som behöver 

åtgärdas. Dessa åtgärder förs sedan in i planeringsprocessen på nytt.  

Modell för integrerad kvalitetssäkring och visionsstyrning 
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Förvaltningarna har olika kvalitetssystem för sitt respektive systematiska kvalitetsarbete. För vård‐ 

och omsorgsnämndens verksamhet upprättas och godkänns årligen en kvalitetsplan och en 

patientsäkerhets‐ och kvalitetsberättelse enligt SOSFS (2011:9) och patientsäkerhetslagen 

(2010:659). För barn‐ och utbildningsnämndens verksamhet upprättas och godkänns en 

patientsäkerhetsberättelse enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) samt en rapport för systematiskt 

kvalitetsarbete enligt skollagen (2010:800).  

”I ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 beskrivs den struktur som behövs för 

att styra, utveckla och dokumentera kvaliteten i verksamheten. Kvalitetssystemet understödjer arbetet med 

att göra rätt sak, i rätt ordning på rätt sätt, genom att koppla kvalitetsplanens samtliga delar till den person 

som faktiskt är ansvarig.”  

”Syftet med systematiskt kvalitetsarbete, SKA, är att nationella mål för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är 

också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella drifter. Arbetet 

innebär att huvudmän, förskole‐ och skolenheter systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, 

analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla 

utbildningen.” 

Verksamheterna arbetar löpande med att kartlägga sina olika processer i grunduppdraget och tar 

fram rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Verksamheterna 

definierar eventuella förbättringsområden och prioriterar den eller de processer som är viktigast eller 

har störst kvalitets‐ eller effektivitetsproblem. Genom att synliggöra processer, fastställa rutiner och 

arbeta med avvikelser och brister kan medarbetarna vara delaktiga och bidra till en lärande 

organisation. Medarbetarnas erfarenheter ger värdefull information i arbetet med att kvalitetssäkra 

och vidareutveckla verksamhetens grunduppdrag. 

Exempel på kunskapsunderlag metoder och verktyg att använda i det systematiska kvalitetsarbetet: 

 Klagomål‐ och synpunktshantering  

 Brukarundersökningar  

 Medborgardialog 

 Fokusgrupper, djupintervjuer, enkäter  

 KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) 

 Omvärldsspaning och samverkan  

 Kompetensförsörjning och lönekartläggning  

 Riskanalys  

 Senior alert (nationellt kvalitetsregister, förebyggande vård och omsorg)  

 Palliativ registret 

 BPSD (nationellt kvalitetsregister, kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom)  

 
 
Exempel på verksamhetsnära metoder och verktyg i vårt systematiska kvalitetsarbete:  

 Processorienterat arbetssätt 

 Tjänstedesign 

 Processmodellerings‐ och kartläggningsverktyg 

 Kollegialt lärande (kompetensutveckling genom strukturerat samarbete för att utveckla 
undervisningen) 

 SWOT‐analys  
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Uppföljning av den interna kontrollen 

En god intern kontroll utgör en del av kvalitetssäkringen av grunduppdraget. Styrelsen/nämnderna 

har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Enligt 

kommunens dokument Reglemente intern kontroll 5 ska styrelsen/nämnden varje år anta en särskild 

plan för uppföljning av den interna kontrollen, internkontrollplan.  

Styrelsen/nämnden har en skyldighet att styra och löpande följa den interna kontrollen, men även 

möjlighet att utöva tillsyn och utvärdera det interna kontrollsystemet. Kommunstyrelsen har 

övergripande ansvar att se till att det finns en god intern kontroll.  

Beskrivning av uppföljning av den interna kontrollen: 

 

1. identifierade processer/rutiner, mål och policys utifrån beslutade internkontrollplaner 

2. genomförd riskanalys 

3. kartläggning av eventuella kontrollmoment 

4. granskning 

5. uppföljning och analys 

Därefter lämnas en rapport till respektive styrelse/nämnd ‐ Uppföljning internkontrollplan. 

Ansvarsfördelning och roller 
Ansvaret för arbetet med planering och uppföljning enligt visionsstyrningsmodellen ligger på 

respektive organisatorisk nivå. Det innebär att kommunfullmäktige har sitt ansvar, nämnderna har 

sitt och respektive chef har sitt ansvar. Det övergripande ansvaret för att äga, driva och utveckla 

styrmodellen ligger hos kommunchefen. Kommunchefen utser ansvariga personer för att stödja 

detta arbete. 

Chefsansvar 

Chefer i Åmåls kommun har fullt ledningsansvar. Ledningsansvaret innebär att chefen är ansvarig för 

verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö inom sitt ansvarsområde.  

Chefens verksamhetsansvar innefattar att driva en effektiv verksamhet inom sitt grunduppdrag och 

agera helhetsorienterat utifrån politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och 

styrdokument. Ansvaret innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa goda serviceupplevelser 

och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.  

                                                            
5 Reglemente för intern kontroll (diarienummer KS 2011/142). 
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Chefens ekonomiansvar innebär att driva verksamheten inom verksamhetens budget mot uppsatta 

mål. Ansvaret innebär att följa ekonomiska regelverk och anvisningar.  

Chefen är kommunens arbetsgivarrepresentant och arbetsgivarföreträdare. Personalansvar 

innefattar ett ansvar och arbete med att rekrytera, behålla, utveckla, avveckla samt genom planering 

och ledning skapa en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv, där medarbetare och chef 

gemensamt arbetar mot uppsatta mål. Ansvaret innebär att följa lagstiftning, avtal, regelverk samt 

aktuella styrdokument.  

Ledningsansvar 

Kommunchefen har sitt uppdrag från kommunstyrelsen. Uppdraget innebär att organisera 

kommunens verksamheter, utveckla tjänster och service till medborgarna samt kommunen som 

samhällsutvecklare. Kommunchefen har det yttersta ansvaret att lägga förslag till och verkställa 

kommunstyrelsens beslut samt följa upp hela den kommunala verksamheten.  

Samtliga förvaltningschefer är anställda av kommunstyrelsen och direkt underställda 

kommunchefen. 

Kommunchefen har inom förvaltningsorganisationen helhetsansvaret för förvaltningarnas 

verksamhet, personal och ekonomi. Ansvaret innebär direkt ledning och utveckling av verksamheten 

utifrån uppställda mål. Ledningsansvaret innebär bland annat: 

 Att driva de övergripande strategiska frågorna som är viktigast för utvecklingen av Åmåls 

kommun. 

 Att arbeta för en tydlig roll‐ och uppgiftsfördelning mellan den politiska organisationen och 

tjänstepersonsorganisationen.  

 Att tydliggöra principerna för styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll. 

 Att internt arbeta för att skapa ett gott samarbete och en god samverkan mellan 

kommunens verksamheter. 

 Att leda kommunens centrala ledningsgrupp.  

Kommunens centrala ledningsgrupp leds av kommunchefen och består av samtliga 

förvaltningschefer, personalchef, ekonomichef, IT‐chef, kanslichef och VD för kommunens bolag. 

Ledningsgruppens uppdrag är att utgöra ett stöd för kommunchefen i hens ansvar att leda 

organisationen och verkställa politiskt fattade beslut genom att vara ett professionellt och sakkunnigt 

stöd och en kanal ut i organisationen.  

Centrala ledningsgruppen ska stärka chefernas förmåga att ta ansvar, leda, styra och prioritera för 

medborgarnas bästa inom sin samlade verksamhet.  

Ledningsgruppen ska samordna, utveckla och arbeta med strategiska kommunövergripande frågor 

och gemensamma uppgifter som ger värde för kommunen som helhet. Ledningsgruppen stödjer 

kommunchefen och arbetar gemensamt för att nå framgång i sina uppdrag ‐ att leda verksamheterna 

i riktning mot kommunens mål och vision.  

Samtliga chefer har ansvar för att arbetet med mål och resultat‐, kvalitets‐ och utvecklingsarbete 

enligt visionsstyrningsmodellen fungerar inom sitt ansvarsområde genom dialog, samverkan och 

engagemang. 
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Förvaltningschef är nämndens ledande tjänsteperson och har ett helhetsansvar för verksamhet, 

personal och ekonomi. Ansvaret innebär direkt ledning och utveckling av verksamheten. 

Ledningsansvaret innebär bland annat: 

 Att ha en helhetssyn och fatta självständiga beslut inom verksamhetsområdet. 

 Att arbeta med målutveckling, budget, intern kontroll, verksamhetsplan och 
verksamhetsberättelse. 

 Att ansvara för systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt kvalitetsarbete, risk‐ och 
sårbarhetsarbete samt organisationsutveckling.  

 Att leda förvaltningens ledningsgrupp. 

 Att leda förvaltningens centrala samverkansgrupp (CESAM). 
 

Förvaltningschef ansvarar för att, i enlighet med årshjulet, sammanställa dokumentation för 

förvaltningens hela verksamhetsområde avseende budget, intern kontroll, verksamhetsplan och 

verksamhetsberättelse. Vidare att samordna dokumentation om systematiskt kvalitetsarbete, risk‐ 

och sårbarhetsarbete, och systematiskt arbetsmiljöarbete 

Förvaltningschef inom vård‐ och omsorgsnämnden och förvaltningschef inom barn‐ och 

utbildningsnämnden har ett samlat ledningsansvar för respektive verksamhets hälso‐ och sjukvård så 

att patientsäkerhet och god vård säkerställs enligt aktuell lagstiftning. Detta innebär till exempel att: 

 Fastställa  och  dokumentera  rutiner  för  hur  det  systematiska  kvalitetsarbetet  kontinuerligt 

ska bedrivas för att kunna styra, följa upp och utveckla verksamheten. 

 Verksamheten svarar upp mot kraven som medicinskt ansvarig  sjuksköterska ställer utifrån 

att den enskilde ska tillförsäkras en god och säker vård. 

 
Underställd chef ansvarar för mål och resultat‐, kvalitets‐ och utvecklingsarbete enligt 

visionsstyrningsmodellen inom sitt ansvarsområde. Med stöd av ledningssystemet ska chef planera, 

leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. 

 

Underställd chef ansvarar för att 

 Analysera och rapportera måluppfyllelse i samband med delårsrapportering och årsbokslut. 

 Tillsammans med medarbetaren koppla medarbetarens uppdrag och mål till verksamhetens 

mål och uppdrag i samband med medarbetarsamtalet.   

 Planera och genomföra aktiviteter för att uppnå måluppfyllelse. 

 Ansvara för att utifrån enhetens processer ha uppdaterade rutiner som är väl kända i 

enheten samt att övriga styrande dokument är väl kända på enheten. 

 

Alla medarbetare ska i mötet med medborgare och besökare kontinuerligt medverka till att omsätta 

visionen och värdeorden GOAM ‐ genuin, aktiv, omtänksam, modig‐ i sina respektive uppdrag och 

därigenom skapa tillit och god kvalitet i varje möte med brukare, närstående, medborgare och 

gentemot varandra. 

Medarbetarnas engagemang är en förutsättning för att uppnå goda resultat och medarbetarna ska 

vara involverade i planerings‐ och uppföljningsprocessen samt 
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 Arbeta för att uppfylla målen, genomföra beslutade aktiviteter och bidra med att ta fram nya 

aktiviteter för ökad måluppfyllelse. 

 Delta i framtagande, tillämpning och vidareutveckling av rutiner och arbetsmetoder som en 

del av områdets/enhetens mål och resultat‐, kvalitets‐ och utvecklingsarbete enligt 

Visionsstyrningsmodellen.  

 Hälso‐ och sjukvårdspersonal ska dessutom ge sakkunnig och omsorgsfull hälso‐ och sjukvård 

utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. De har ansvar för att kontinuerligt medverka i 

det systematiska kvalitetsarbetet, även för de arbetsuppgifter som har delegerats till annan 

när det är förenligt med god och säker vård. 

Controller ska stödja och samordna arbetet med budget, mål och resultat på kommunövergripande‐, 

förvaltnings‐ och enhetsnivå utifrån kommunens riktlinjer och anvisningar samt 

 Stödja förvaltningsledningen i arbetet med förvaltningsövergripande nulägesanalys, 

verksamhetsplan och verksamhetsuppföljning. 

 Stödja och förbättra arbetet med ekonomi, mål och kvalitet på förvaltningen. 

 Stödja och utbilda i systemstödet Stratsys. 

 

Digitalt stöd 
Stratsys är Åmåls kommuns digitala ledningssystem. Detta innebär ett digitalt stöd för planering och 

uppföljning av verksamheten.  

I Stratsys finns till exempel rapportmallar för verksamhetsplan och delårsrapport/årsredovisning (i 

vilken verksamhetsberättelser ingår) tillsammans med verksamheternas kvalitetsredovisning och 

uppföljning av intern kontroll. Anvisningar finns att följa i rapportmallarna. Det digitala systemstödet 

anpassas och utvecklas succesivt utifrån visionsstyrningsmodellens process. 
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Bilaga   
Definitioner kommunal styrning   

 



Definitioner kommual styrning 2018-06-08-13 Bilaga 1

Begrepp Definition Syfte Beslutsnivå Ska minst revideras

Ansvarig för revidering, imple-

mentering och uppföljning

Vision Beskriver ett önskvärt framtida 

tillstånd.

Möjliggöra långsiktig planering. Kommunfullmäktige En gång per mandatperiod Kommunchef. Visionen följs upp 

genom underliggande områden och 

mål i visionsstyrningsmodellen.

Strategiska utvecklingsområden Utvecklingsområde som identifierats 

som viktigt för att nå visionen.

Ska vara vägledande vid fastställande av 

strategiska mål, inriktningsmål och plan 

för genomförande

Kommunfullmäktige En gång per mandatperiod Kommunchef. Strategiska 

utvecklingsområden följs upp genom 

underliggande  mål i 

visionsstyrningsmodellen.

Strategiska mål Strategiskt mål som är kopplat till ett 

strategiskt utvecklingsområde.

Ska vara vägledande vid fastställande av 

inriktningsmål och plan för 

genomförande.

Kommunfullmäktige En gång per mandatperiod Kommunchef. Strategiska mål följs upp 

genom underliggande  mål i 

visionsstyrningsmodellen.

Inriktningsmål Ett inriktningsmål är ett övergripande 

och styrande mål. 

Inriktningsmålet har sin utgångspunkt i 

ett strategiskt utvecklingsområde och ett 

strategiskt mål. Målet är vägledande för 

plan för genomförande.

Styrelse/nämnd. En gång per år Förvaltningschef. Inriktningmål följs upp 

genom underliggande mål i 

visionsstyrningsmodellen.

Verksamhetsplan Beskriver respektive styrelse/nämnds 

verksamhetsinriktning, utveckling och 

inriktningsmål utifrån 

visionsstyrningmodellen och 

resursfördelning (budget).

Klargöra vilken verksamhet som ska 

bedrivas i den kommunala 

organisationen under året.

Styrelse/nämnd. Vid väsentliga 

förändringar ska återrapportering 

göras till kommunstyrelsen.

En gång per år Förvaltningschef

Policy Beskriver kommunens grundläggande 

värderingar i en viss sakfråga (vad-

fråga). Bör konkretiseras i form av 

handlingsplan.

Ge vägledning inom ett specifikt 

sakområde.

Kommunfullmäktige

En gång per mandatperiod Kommunchef ansvarar för revidering. 

Ingen implementering eller uppföjning 

görs. Istället implementeras och 

uppföljs den tillhörande 

handlingsplanen.

Handlingsplan (kopplad till policy) Beskriver planerade aktiviteter, 

tidsplan och uppföljning/utvärdering 

(hur-fråga)

Möjliggöra att uppnå och utvärdera 

resultatet av policyn.

Ansvarig verksamhet. 

Handlingsplanen kan, som 

information, medfölja en policy vid 

beslut.                                         

En gång per mandatperiod. Kommunchef för kommunövergripande 

handlingsplaner och förvaltningschef 

för den egna verksamheten.

Riktlinjer Beskriver förvaltningens arbetssätt i  

specifika frågor. 

Klargöra hur lagar ska följas och  

sakfrågor hanteras.

Kommunstyrelsen för 

kommunövergripande riktlinjer och 

styrelse/nämnd för den egna 

verksamheten.

Vid behov Kommunchef för kommunövergripande 

riktlinjer och förvaltningschef för den 

egna verksamheten.

Rutiner Beskriver konkret 

enhets/avdelnings/områdes arbetssätt 

i specifika frågor. Rutiner kan även 

vara kommunövergripande.

Klargöra hur lagar ska följas och  

sakfrågor hanteras.

Ansvarig kärn- eller stödverksamhet. Vid behov Förvaltningschef alternativt underställd 

chef för kärnverksamheten. Underställd 

chef inom 

kommunstyrelseförvaltningen för 

stödverksamheten vid 

kommunövergripande rutiner.

Reglemente Bestämmelser som beskriver 

ansvarsfördelning och arbetssätt för 

en viss nämnd, verksamhet, anställd 

eller rutin. 

Klargöra ansvarsfördelning och regler i 

sakfrågor.

Kommunfullmäktige eller 

styrelse/nämnd

En gång per mandatperiod. Förvaltningschefen
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