Styrning

Bakgrund
Juni 2018 - Beslut Kommunfullmäktige
Omvärldsbevaka andra kommuners styr- och budgetprocesser i syfte att
vidareutveckla vår egen. (Uppdrag i planeringsförutsättningar för 2019)
Nov 2018 - Beslut Kommunstyrelsen
KS ger Stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra analys av kommunens
styrsystem och ta fram förslag till omvärldsbevakning inom de områden där
förbättringsbehov påtalats (Uppdragsplan KS 2019)
Jan-feb 2019 – Analys och förslag till fortsatt arbete

Definition styrning:

Alla de åtgärder som ledningen i en organisation
vidtar för att påverka dess processer och resultat.
(NE)

Vem ska styras?
I kommunen omsätts politisk ambition i praktik genom direkt styrning av tre
huvudsakliga aktörer:

Bolag

Verksamhet

Samordning?

Externa
utförare

Hur styr vi?
Tre huvudsakliga former av styrning:
ORGANISERANDE styrning
- Anger ansvar, mandat och
grunduppdrag

AKTIVERANDE styrning
- Anger mål, uppdrag, strategi
och resurser

NORMERANDE styrning
- Anger förhållningsätt och
vägledning för genomförande

Reglemente
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Affärsplan
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Hur styr vi?
Tre huvudsakliga former av styrning:
ORGANISERANDE styrning
- Anger ansvar, mandat och
grunduppdrag

AKTIVERANDE styrning
- Anger mål, uppdrag, strategi
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NORMERANDE styrning
- Anger förhållningsätt och
vägledning för genomförande

Reglemente

Översiktsplan

Policy

Delegationsordning

Strategisk plan

Riktlinjer

Bolagsordning

Planeringsförutsättningar
& Budget

Regler

Övr planer/program

Rutiner & vägledningar

Uppdragsplaner
Ägardirektiv
Affärsplan

45 st

34 st
302 mål
429 uppdrag/
aktiviteter*

53 st
* Uppdragsplaner, ägardirektiv och affärsplaner
ej medtagna i inventering av mål/uppdrag

Hur fungerar vår styrning?
Sammanfattning av analys
Övertro på AKTIVERANDE styrning?
302 mål och 429 uppdrag/aktiviteter + de mål/resultatmått och uppdrag/aktiviteter
som beslutas av respektive nämnd/bolagsstyrelse…

Konflikt mellan nämndens/bolagets
grunduppdrag och
kommunfullmäktiges mål?

Uppföljningen är ensidig
Vi följer i stort sett endast upp den aktiverande styrningen…

Hur fungerar den organiserande styrningen?
Sammanfattning av analys

ORGANISERANDE styrning
- Anger ansvar och mandat
Reglemente
Delegationsordning
Bolagsordning

Den ORGANISERANDE styrningen är behäftad med
vissa brister:
- Detaljnivå varierar (i reglementet)
- Beredningsprocessen är otydlig
- Avsaknad av process för att identifiera och
bedöma behov av förändringar/ förtydliganden i
reglementet
- Oklart hur styrning av organiserande karaktär
ska fungera i UK (Vi saknar skriftliga principer/riktlinje för hur
uppdrags- och ansvarsfördelning ska fungera och hur förändringar ska
hanteras…)

Hur fungerar den aktiverande styrningen?
Sammanfattning av analys
AKTIVERANDE styrning
- Anger mål, uppdrag, strategi
och resurser
Översiktsplan

Den AKTIVERANDE styrningen är behäftad med vissa
brister:
- Koppling mellan strategisk plan och nästa plannivå
otydlig

Strategisk plan

-

Planeringsförutsättningar
& Budget

Avsaknad av fastställd struktur för
målstyrning/måluppföljning

-

Avsaknad av gemensam struktur för hantering och
uppföljning av kommungemensamma/ ’horisontella’
frågor…

-

Oklart hur styrning av aktiverande karaktär ska
fungera i UK (Vi saknar skriftliga principer/riktlinjer som beskriver

Uppdragsplaner
Övr planer/program
Ägardirektiv
Affärsplan

hur olika planer ska relatera till varandra, hur verksamhetsplanering
ska ske, hur horisontella frågor ska hanteras, hur
målstyrning/måluppföljning ska fungera, hur budgetprocessen ska
utformas och hur vi ska följa och återrapportera hur det går för våra
nämnder och bolag).

Hur fungerar den Normerande styrningen?
Sammanfattning av analys
NORMERANDE styrning
- Anger förhållningsätt och
vägledning för genomförande
Policy

Den NORMERANDE styrningen är behäftad
med vissa brister:
• Förflackning benämningar

Riktlinjer

•

Åldersrelaterade krämpor/Historiskt arv

Regler

•

Beslutsnivåer otydliga (allt till KF?)

Rutiner & vägledningar

•

Oklart hur styrning av normerande
karaktär ska fungera i UK (Vi saknar skriftliga
principer/riktlinjer som beskriver hur normerande
styrning och regelstyrning ska ske och hur
regelefterlevnad ska följas upp).

Slutsatser
•

Styrningen baseras på goda intentioner och initiativ

•

Styrningen ’byggs’ på över tid

•

Styrningen har historiskt sett varit oreglerad

•

Styrningen blir oöverblickbar och oreglerad

•

Leder till:

en viss frustration
risk för att styrningens legitimitet minskar
risk för att styrningen ej ger önskade effekter

Förslag till fortsatt arbete
Våren 2019 presenterades arbetsgruppens förslag till fortsatt arbete.
Om vi ska förbättra styrningen i Umeå kommun är:
• Arbetsformen kritisk
Bred uppslutning/delaktighet - inga enmansutredningar…
• Uthållighet kritisk
Vi håller fast vid arbetsformen men utvärderar och justerar våra
styrformer kontinuerligt

16 april beslutade kommunstyrelsen:
att tillsätta en beredning för styrfrågor som får i uppdrag att ta fram förslag till
riktlinjer/regler för prioriterade styrprocesser/styrformer, dvs riktlinjer för:
Budget & investeringsprocess

Uppdrags- och ansvarsfördelning

Målstyrning/måluppföljning

Ägarstyrning

Övriga planer & program

Ekonomistyrning

Hantering av styrande dokument (författningssamling)

*Inkl struktur för uppföljning

16 april beslutade kommunstyrelsen:
Med syfte att över tid utveckla och förbättra styrning av Umeå kommun beslutar
kommunstyrelsen tillskapa en beredning för styrfrågor.
att beredningen består av:
• ledamöter i KSNAU (eller ersättare)
• av KSNAU adjungerade personer,
• presidierna i kommunstyrelsens planeringsutskott och hållbarhetsutskott
• nämndspresidier
• stadsdirektör
• av stadsdirektör adjungerade personer.
Beredningens arbetsform bör vid behov inkludera remissförfarande till samtliga nämnder
och erbjudanden om föredragning i partigrupperna.
Till beredningen knyts en redaktionskommitté som bistår beredningen (förbereder
beredningens möten, tar fram underlag, konkretiserar beredningens intentioner i
skriftliga förslag etc). Redaktionskommittén utses av Stadsdirektör.

Uppstart styrberedningen
Arbetsform ht 2019/vt 2020
• Presentera analyser och förslag till nya riktlinjer för kommunfullmäktige/
styrberedning
• Fördjupningsseminarier där utvalda kommuner presenterar sina
styrmodeller/processer
• Beslut om förslag till reviderade riktlinjer inom respektive område sker i
ordinarie beslutsforum (KS-nau/KS/KF)
Arbetsordning
1. Budget & investeringsprocess (inkl ekonomistyrning)
2. Målstyrning
3. Horisontell styrning
4. Uppdrags- och ansvarsfördelning
5. Ägarstyrning

Vt 2020

Ht 2019

Budget och investeringsprocess

Utvärdering av Umeås nuvarande budgetprocess

Synpunkter från förtroendevalda och tjänstepersoner:
•

Börja tidigare

•

Fördjupad analys

•

Tidigt ge verksamhet/nämnd kännedom om ekonomiska förutsättningar skapa rätt förväntningar i verksamheterna/nämnderna

•

Investeringsunderlagen måste bli bättre och hänga ihop

•

För lång tid mellan in/omvärld och budgetberedning

•

Flerårsfokus

•

Utvecklingsmöjligheter i nämnderna och vad de kan medföra i ekonomisk
besparing i förlängningen

•

Ökat koncernperspektiv

•

Transparens och samverkan

•

Fakta om kundnöjdhet - kostnader

Budget och investeringsprocess

Omvärldsbevakning Helsingborg

Helsingborgs budgetprocess:
• Baserad på principer om tillitsbaserad styrning
• Kraftigt minskat antal mål/uppdrag från kommunfullmäktige
• Ger nämnder och bolag tidig info (feb) om preliminära
förutsättningar för nästkommande verksamhetsår
• Samordnad planering för nämnder OCH bolag

Budget och investeringsprocess

Omvärldsbevakning Uppsala

Uppsalas budgetprocess:
• Startar tidigt (6 mån före Umeå)
• Hög grad av delaktighet från tjänstepersoner
• Samordnad planering för nämnder och bolag
• I och med att delaktighet och insyn är stor kan nämnd/bolag
påbörja sitt planeringsarbete före beslut i KF
• Välutvecklad investeringsprocess
Jun

Start

Jan

Analys

Strategiska
seminarier

Vår/sommar
Gemensam
beredning
(tjänstepersoner)

Höst
Gemensam
beredning
(förtroendevalda)

Dec
Nämnds/
bolagsplanering

Slut

Vad händer nu?
Sept/okt

Fördjupningsseminarier med Uppsala och Helsingborg

Okt

Arbete med förslag till riktlinjer för Umeå kommuns
budget- och investeringsprocess

26 okt

Presentation av förslag för kommunfullmäktige?

25 nov

Beslut om riktlinjer för budget- och investeringsprocess
i kommunfullmäktige

Parallellt sker förberedelser inför uppstart av:
• Översyn av målstyrning/ horisontella perspektiv.
• Uppdrags- och ansvarsfördelning
• Ägarstyrning

Tack!
Frågor/kommentarer:
Dan Gideonsson
Telefon: 070-316 47 40
E-post: dan.gideonsson@umea.se

