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1. Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras den bakgrund och de olika 
frågeställningar som ligger till grund för rapporten samt dess syfte. 
Kapitlet är också tänkt att ge läsaren en förståelse för de problem som 
rapporten behandlar. Avslutningsvis beskrivs de avgränsningar som gjorts. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Sverige är indelat i 289 kommuner som enligt kommunallagen ska styras 
genom självstyrelse (KL 1 kap 1 §). Kommunernas uppgift är att sköta de 
angelägenheter som är av allmänt intresse och som har anknytning till 
kommunens område eller dess medlemmar och som inte ska skötas av 
staten (KL 2 kap 1 §). Sveriges kommuner utför en omfattande verksamhet 
som utgör cirka en femtedel av BNP (Häggroth & Peterson, 1999, s 108). 
Verksamheten består av att tillhandahålla tjänster till medborgarna och för 
de flesta människor har de kommunala samhällstjänsterna och servicen en 
stor betydelse. Den kommunala verksamheten styrs av förtroendevalda 
politiker vilkas ställningstagande och agerande är avgörande för hur 
enskilda medborgares behov av olika samhällstjänster tillgodoses 
(Häggroth & Peterson, 1999, s 9). 
 
Ett lagstadgat mål för kommunerna är att verksamheten ska uppnå god 
ekonomisk hushållning. Detta mål står uttryckt i kommunallagen (8 kap 1 
§) och blir därmed ett krav på den kommunala ekonomin. Begreppet är 
därmed centralt för kommunal ekonomi och för styrning av den 
kommunala verksamheten (Falkman, Balans nr 8-9/2001). I 
kommunallagen preciseras inte närmare vad god ekonomisk hushållning 
innebär. Lagen säger ingenting om vad som ska vara uppfyllt för att denna 
goda hushållning ska anses föreligga. Begreppet upplevs därför som 
otydligt och svårt att tolka och använda (Falkman, Balans nr 8-9/2001).  
 
Den litteratur som behandlar kommunal ekonomisk förvaltning beskriver 
bland annat på vilket sätt kommunerna kan styra sin verksamhet. Det finns 
även litteratur som behandlar vad som kan anses vara god redovisningssed 
för den kommunala sektorn. Detta utgör mer exempel på vad som kan vara 
god ekonomisk hushållning än en definition av begreppet. Litteraturen ger 
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inte en så enkel och entydig bild av begreppet att det går att säga att det 
finns en klar definition. Pär Falkman (Balans nr 8-9/2001) tar upp 
problemet med avsaknaden av en definition av god ekonomisk hushållning. 
Han anser att avsaknaden gör det svårt att tolka vilka krav som ska ställas 
på den kommunala ekonomin för att den nuvarande servicekapaciteten ska 
upprätthållas. Han påpekar även att otydligheten kring vad som inbegrips i 
begreppet gör det svårt att jämföra kommuner med varandra. 
 
Även regeringen har uppmärksammat problematiken kring begreppets 
otydliga beskrivning och svårigheten med jämförelser mellan kommunerna, 
vilket ledde till att en utredning gjordes under år 2000/2001. Skälet till att 
en utredning tillsattes var att misstanke fanns om att kommunerna 
koncentrerade sig på att uppnå det minimikrav som finns, att balans ska 
föreligga mellan intäkter och kostnader, istället för att tänka på att 
ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Det faktum att en åldrande 
befolkning kommer att kräva ökande insatser inom vård och omsorg och att 
pensionsutbetalningarna kommer att öka i kommuner, ställer stora krav på 
långsiktighet i kommunens planering. Syftet med utredningen var att göra 
en översyn av bestämmelserna och tillämpningen av god ekonomisk 
hushållning. Utredaren kom fram till att en komplettering och ett 
förtydligande av begreppet skulle vara en hjälp för kommunerna att 
upprätthålla en ändamålsenlig verksamhet samt uppnå kostnadseffektivitet, 
vilket anses ligga inom begreppet god ekonomisk hushållning.(SOU 
2001:76, s 204) 
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Inför uppsatsen har vi talat med personer som har kunskap om den 
kommunala verksamheten och den problematik som råder inom sektorn. 
Den kunskap de besitter har de erhållit genom att de arbetar med 
kommunal ekonomi och förvaltning eller har kommit i kontakt med detta 
genom konsultverksamhet. De flesta vi talade med kom på något sätt in på 
svårigheten med vad som kan anses vara en god ekonomisk hushållning. 
Även om alla inte hade samma synpunkter eller såg samma problem, var 
det ändå aspekter som kan rymmas inom begreppet god ekonomisk 
hushållning. Någon såg det som ett problem utifrån att många kommuner i 
landet inte klarar balanskravet eller bara precis uppnår balans mellan 
intäkter och kostnader. År 2000 redovisade Sveriges kommuner totalt sett 
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ett positivt resultat men det är stora variationer mellan det ekonomiska 
resultatet i enskilda kommuner (SOU 2001:76, s 75).  
 
En person vi talade med ansåg att problemet ligger i att kommunerna inte 
anstränger sig tillräckligt för att kartlägga framtida förändringar i 
demografin. En konsekvens av detta blir att den långsiktiga planeringen har 
mindre förutsättningar att överensstämma med framtida verkliga 
förhållanden. Någon annan ansåg att ett problem är att det förekommer 
olikheter mellan vad kommunerna anser vara god ekonomisk hushållning. 
Detta kan bero på att varje enskild kommun har unika förutsättningar för 
sin verksamhet men även på att det inte finns klart reglerat hur begreppet 
ska definieras. Detta kan leda till svårigheter vid jämförelser av olika 
kommuner. 
 
Det lagstadgade målet att kommunal verksamhet ska präglas av en god 
ekonomisk hushållning har karaktären av ändamålsregel, vilket innebär att 
lagen inte klart fastställer vad som krävs för att efterleva den1. Det 
slutgiltiga beslutet om vad som ska innefattas i begreppet och hur 
verksamheten övergripande ska bedrivas för att god ekonomisk hushållning 
ska uppnås är kommunfullmäktiges uppgift. Eftersom det varken finns 
någon enhetlig definition eller några heltäckande riktlinjer kan innebörden 
variera mellan enskilda kommuner. De riktlinjer som finns i 
kommunallagen, dess förarbete och i den offentliga utredningen tyder på att 
god ekonomisk hushållning kan innefatta många olika aspekter, både 
finansiella och verksamhetsmässiga. Det finansiella perspektivet torde inte 
vara så svårdefinierat, eftersom det i kommunallagen står uttryckt att 
kommunerna ska ha balans i budgeten. Det verksamhetsmässiga 
perspektivet är dock mer svårdefinierat då kommunen bedriver verksamhet 
inom många olika områden, men även då många verksamhetsområden 
innefattar service där kvaliteten är det viktiga. 
 
Sedan början av 1980-talet har kommunerna tillämpat målstyrning som 
styrform (Sanderberg & Sturesson 1996, s 42). En viktig förutsättning för 
att denna styrform ska fungera är att målen är klara och tydliga, både för att 
veta vad som ska uppnås men även för att kunna avgöra om målen har 
uppnåtts. Begreppet god ekonomisk hushållning är ett viktigt övergripande 
mål för kommunal verksamhet. Ett grundläggande problem som vi ser med 

                                           
1 Att regeln är en ändamålsregel innebär även att den inte kan användas som grund för domstolsprövning 

som gäller huruvida kommunen har uppnått god ekonomisk hushållning eller inte. 
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detta begrepp är att det inte finns någon enhetlig definition och att det 
därför är svårt att säga vad som är rätt och fel. Innebörden av en god 
ekonomisk hushållning är därmed beroende av hur individerna i den 
enskilda kommunen definierar det. Detta medför att innebörden även får en 
subjektiv värdering.  
 
Ses lagkravet på en god ekonomisk hushållning som ett mål att styra 
verksamheten mot, gör avsaknaden av en definition och det beroende som 
finns av individuella värderingar att det blir ett oklart och otydligt mål. För 
att kunna styra med god ekonomisk hushållning som mål borde det vara en 
förutsättning att den som styr har en bestämd uppfattning om innebörden 
och att en medvetenhet om denna innebörd finns i hela den kommunala 
organisationen. För att uppnå målet god ekonomisk hushållning, borde det 
vara viktigt att de som arbetar ute i verksamheten vet vad de ska eftersträva 
och hur de ska arbeta för att nå målet. En begreppsbestämning bör då göras 
så att en samstämd uppfattning om begreppet föreligger.  
 
En viktig del i målstyrningen är uppföljning av den verksamhet som 
bedrivs. Genom uppföljning av verksamhetens resultat kontrolleras att det 
fastställda målet verkligen har uppfyllts, eller om korrigerande åtgärder 
behöver vidtagas. För att överhuvudtaget kunna kontrollera huruvida målet 
har uppnåtts måste det vara klart och tydligt. Är målet otydligt formulerat 
är det svårt att veta exakt vad det är som ska kontrolleras eller om åtgärder 
behöver sättas in. Det torde även vara svårt att formulera kriterier för ett 
lyckat respektive misslyckat utfall. Följden av detta blir svårigheter att över 
huvudtaget avgöra om kommunen i sin verksamhet uppnår en god 
ekonomisk hushållning. Även vid uppföljningen är det alltså viktigt att det 
finns en klar begreppsbestämning. De problem som vi anser vara 
förknippade med kravet på en god ekonomisk hushållning gör att vi 
ifrågasätter möjligheten med att styra den kommunala verksamheten mot 
ett så oklart formulerat mål. 
 
Att kommunens verksamhet i stor utsträckning handlar om att 
tillhandahålla service är något som kan påverka styrningen mot en god 
ekonomisk hushållning. Svårigheter kan uppstå när kommunen ska avgöra 
huruvida en god ekonomisk hushållning har uppnåtts eftersom kvaliteten på 
servicen är svår att mäta på ett objektivt sätt. Andra faktorer som enligt vår 
åsikt torde påverka styrningen av kommunal verksamhet mot en god 
ekonomisk hushållning är de särskilda förutsättningar som kommunen har. 
Exempel på sådana förutsättningar är att kommunen inte eftersträvar 
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ekonomisk vinst utan att målet istället är verksamheten. Medlet för att nå 
detta mål är pengar som till stor del erhålls genom kommunalskatt. 
Kommunal verksamhet regleras till stor del av lagar och bestämmelser 
vilket minskar kommunens handlingsfrihet vilket därmed kan försvåra 
styrningen. Dessutom är verksamheten och dess kvalitet i stor utsträckning 
beroende av de personer som utför servicen, vilket ytterligare kan påverka 
styrningen mot en god ekonomisk hushållning.  
 
Utifrån ovanstående resonemang anser vi att det ur styrningssynpunkt är 
viktigt att fastställa vad som är god ekonomisk hushållning inom den 
enskilda kommunen, samt att klargöra detta för alla anställda inom 
kommunen. Detta innebär således att bestämningen bör förmedlas vidare ut 
i organisationen för att underlätta styrningen mot detta lagstadgade mål. 
Innebörden som kommunfullmäktige fastställer gäller för kommunen som 
helhet. På andra nivåer i organisationen bör innebörden tolkas och 
omvandlas till riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas inom respektive 
verksamhetsområde. Tolkningen får dock inte ske på ett sådant sätt att 
innebörden förändras. Tolkas innebörden på ett helt annat sätt än som var 
kommunfullmäktiges avsikt räcker inte endast begreppet för att 
kommunicera en klar och tydlig styrsignal. Därför tror vi att det är viktigt 
att kommunfullmäktige på ett klart och tydligt sätt inte enbart förmedlar 
innebörden utan även de tankar som ligger bakom beslutet. På så sätt kan 
de som befinner sig på andra nivåer inom kommunen få en helhetsbild av 
vad det är som ska uppnås och i vilket syfte. 
 
För att styrningen ska vara möjlig krävs således en fungerande 
kommunikation mellan de styrande och de styrda så att en 
överensstämmande uppfattning om innebörden föreligger. Om 
överensstämmelse i innebörden inte föreligger mellan organisatoriska 
nivåer får styrningen mot en god ekonomisk hushållning inte önskad effekt. 
Vi menar att det då finns en risk att kommunfullmäktiges intentioner inte 
blir verklighet. Vi anser därför att bestämningen av innebörden av god 
ekonomisk hushållning måste överensstämma inom hela den kommunala 
organisationen. 
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Följande frågor ämnar vi belysa. 
 
•  Vad anses vara innebörden av god ekonomisk hushållning i den 

enskilda kommunen och hur bestäms det? 
 
•  Hur används begreppet, i termer av mål, vid styrning av kommunal 

verksamhet? Hur påverkas styrningen av de speciella förutsättningar 
kommunen har? 

 
•  Vilken uppföljning görs av den kommunala verksamheten för att avgöra 

om god ekonomisk hushållning har uppnåtts? 
 
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att utreda hur det lagstadgade målet om god 
ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet hanteras och används i 
styrningen. Vår avsikt är att genom detta bidra till en ökad förståelse för 
innebörden av god ekonomisk hushållning. 
 
 

1.4 Avgränsning 
 
Det i kommunallagen lagstadgade målet om god ekonomisk hushållning i 
verksamheten gäller för både kommuner och landsting. Vi har valt att inte 
ta med landsting i vår undersökning, utan har koncentrerat den till 
kommunal verksamhet. Kommunens verksamheter bedrivs antingen inom 
kommunen eller som kommunala bolag. Eftersom de kommunala bolagen 
delvis har andra förutsättningar för sin verksamhet än den 
internkommunala, har vi valt att exkludera även dessa. Undersökningen har 
även en tidsmässig avgränsning då undersökningen utförts under en 
begränsad tid våren 2002. 
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2. Metod 
 
Ett metodkapitel syftar till att öka läsarens förståelse för uppsatsen som 
helhet. Nedan följer en redogörelse av perspektiv på vetenskapssyn, vilket 
avslutas med våra egna ställningstaganden. Därefter följer en beskrivning 
av det faktiska tillvägagångssättet vid undersökningen. Som avslutning på 
kapitlet redovisas de problem som en undersökning av detta slag kan 
medföra. 
 
 

2.1 Vetenskapssyn 
 
Människor har en grundläggande föreställningsram om hur den verklighet 
som de lever i ser ut och fungerar. Denna föreställningsram är uppbyggd av 
ett antal medvetna eller omedvetna antaganden om omvärlden och påverkas 
bland annat av uppfostran, utbildning och yrkesroll. Detta medför att en 
situation eller händelse kan uppfattas olika beroende på individens 
föreställningsram. Föreställningsramen begränsar vad människor ser, hur 
de tänker och hur de agerar. Att välja föreställningsram är inte möjligt 
eftersom den utvecklas i takt med nya erfarenheter och kunskaper. Det 
viktigt att utredare och forskare är medvetna om den egna 
föreställningsramen, eftersom den påverkar deras arbete. (Lundahl & 
Skärvad, 1992, s 57f) 
 
Inom samhällsvetenskapen ställs forskaren ofta inför en mängd 
valsituationer i sitt arbete där varje val medför både fördelar och nackdelar. 
Det finns inget val som är det enda rätta. Däremot finns det alternativ som 
är mer eller mindre lämpliga för den aktuella frågeställningen. Denscombe 
(2000, s 9) påpekar att avgörande för bra forskning är att de val som 
forskaren gör är förnuftiga och att de tydligt uttrycks i forskningsrapporten. 
Vår avsikt är att metodkapitlet ska utgöra en redogörelse för de val vi gjort. 
 
En omdiskuterad fråga i den befintliga metodlitteraturen är huruvida det 
finns en eller flera vetenskapliga metoder. Vissa menar att det finns en enda 
metod som bör användas oavsett vilken undersökning som ska utföras, 
medan andra menar att en vetenskaplig undersökning uppnås genom flera 
olika metoder (Lundahl & Skärvad, 1992, s 37). Enligt Eriksson & 
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Wiedersheim-Paul (1999, s 197) finns det idag två vetenskapliga 
huvudinriktningar, nämligen positivism och hermeneutik. De menar att den 
främsta skillnaden mellan dessa inriktningar är att positivismen utgår från 
att det finns en absolut kunskap som är ideal medan hermeneutiken 
relativiserar kunskapen. Inom positivismen söks logiska lösningar genom 
att forskaren som åskådare utför experiment och kvantitativa mätningar av 
ett fenomen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s 219).  
 
Inom den hermeneutiska forskningen betonas vikten av att se till helheten. 
Den hermeneutiska forskningen är subjektiv då forskaren använder sina 
värderingar i arbetet. (Patel & Tebelius, 1987, s 33f) En hermeneutisk 
metod innebär att förstå en persons handlingar (Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1999, s 220). Detta sker, enligt författarna, genom att frågor 
formuleras med utgångspunkt från den förförståelse forskaren har, om det 
som ska undersökas. Svar söks sedan via undersökningsobjektet. Det som 
undersöks behöver inte vara personer, utan kan utgöras av till exempel 
böcker eller annat skrivet material. Forskaren tolkar sedan de erhållna 
svaren och får på så sätt ny förståelse. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
1999, s 221) 
 
Att helt ansluta oss till den ena eller den andra vetenskapliga metoden anser 
vi inte vara möjligt. Då vi dock anser att det inte går att studera någonting 
helt förutsättningslöst, vi påverkas alltså alltid av vår föreställningsram, 
ligger hermeneutiken närmare vårt synsätt än positivismen. Detta 
förhållningssätt lämpar sig även bättre för vår typ av undersökning, i och 
med att vi tillämpar en kvalitativ metod, se avsnitt 2.3. 
 
 

2.2 Angreppssätt 
 

2.2.1 Induktion respektive deduktion 

 
Det finns olika inriktningar när det gäller metoder för hur en forskare kan 
dra slutsatser. De vanligaste metoderna inom vetenskapsteorin handlar om 
att ha ett induktivt eller ett deduktivt angreppssätt. Det induktiva 
angreppssättet tar utgångspunkt i empirin. Från ett skilt fenomen i 
verkligheten dras slutsatser som anses generellt giltiga. Ett deduktivt 
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angreppssätt utgår däremot från teorin och resultat tas fram genom logisk 
slutledning. Nedanstående figur belyser detta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Induktion och deduktion, Arbnor & Bjerke (1994) egen bearbetning 
 
 
Ett induktivt angreppssätt innefattar iakttagelser och granskning. 
Slutledning sker utifrån det som är uppfattat till skillnad från ett deduktivt, 
där testande av hypoteser har en framträdande roll. (Patel & Tebelius, 
1987, s 17ff) Då vi genom vår undersökning erhållit information om 
verkligheten som vi sedan analyserat och försökt dra generella slutsatser 
från, anser vi oss till övervägande del tillämpa ett induktivt angreppsätt. Vi 
är dock medvetna om att de resultat och de slutsatser vi kommit fram till är 
påverkade av den förförståelse vi har för ämnet, vilket vi anser innebär ett 
visst inslag av deduktion. 
 
 

2.2.2 Objektivitet 

 
Det har under en lång tid debatterats huruvida samhällsvetenskaperna kan 
uppnå objektivitet och om det i så fall är eftersträvansvärt (Arbnor & 
Bjerke, 1994, s 264). Samhällsvetenskaperna grundas ofta på värderingar 
och erfarenheter och inom all forskning accepteras det idag att forskare inte 
kan vara helt neutrala eller objektiva i förhållande till sitt 
forskningsproblem (Patel & Tebelius, 1987, s 44f). En slags begränsad 
objektivitet kan dock eftersträvas där forskaren bland annat väljer ett 
relevant undersökningsobjekt samt försöker uppnå troliga slutsatser och 
balans mellan olika intressen (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, s 37). 
 

Teori

Empiri 

DeduktionInduktion
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Även Myrdal (1968, s 52) pekar på att värderingar spelar in i allt 
samhällsvetenskapligt arbete. Författaren menar vidare att forskaren i vissa 
situationer måste göra subjektiva val. Trots detta kan inte de egna 
värderingarna få fritt spelrum eftersom det ställs höga krav på forskarens 
arbetssätt, beskrivningar och resultat för att forskningsarbetet ska kunna 
anses seriöst. Vi inser att vi i vår undersökning inte kan förhålla oss helt 
objektiva till det studerade fenomenet. Vi eftersträvar dock att inte 
medvetet låta våra värderingar och förutfattade meningar påverka våra 
tolkningar och slutsatser av det insamlade materialet.  
 
 

2.3 Undersökningsansats 
 
Enligt Lundahl & Skärvad (1992, s 82) och Denscombe (2000, s 203f) 
finns det vid valet av studiens undersökningsansats olika metodiska 
angreppssätt som kan särskiljas utifrån undersökarens utgångspunkt och 
undersökningens typ av data. Data kan antingen vara av kvalitativ eller 
kvantitativ karaktär. Den kvalitativa undersökningen baserar sina resultat 
på data som inte lämpar sig att uttryckas i sifferform, som till exempel 
värderingar och attityder. Patel & Tebelius (1987, s 43) menar dock att 
kvalitativ respektive kvantitativ metod inte är två extremer, utan att en 
kvalitativ undersökning kan ha kvantitativa inslag, likaväl som en 
kvantitativ undersökning kan använda sig av viss kvalitativ information.  
 
Vår undersökning baseras främst på uppgifter om vad personer inom 
kommunen anser utgöra en god ekonomisk hushållning inom den 
kommunala verksamheten och hur detta avspeglar sig i styrningen. Denna 
form av data har en kvalitativ karaktär som vi inte tänkt att kvantifiera. 
Utifrån erhållna uppgifter har vi som avsikt att skapa förståelse för hur 
begreppet används i styrningen och att försöka utveckla begreppets 
innebörd. 
 
 

2.4 Datainsamling 
 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994, s 241) finns det två huvudtyper av insamlad 
data. Den ena är primärdata, vilket innebär insamling av nya data. Den 
andra är sekundärdata och innebär att forskaren utnyttjar sådana data som 
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redan har samlats in av någon annan. Vi har valt att använda oss av 
intervjuer för att samla in primärdata. De data vi söker är baserad på de 
uppfattningar och erfarenheter respondenterna har och därför torde 
intervjuer vara en lämplig metod för datainsamling. De perspektiv vi vill ha 
fram är svåra att beskriva genom givna svar i en enkät. Risken skulle vara 
stor att svaren blir begränsade till de alternativ som vi anser viktiga och 
därigenom finns risk för att intressanta aspekter förbigås. För att erhålla 
mer kunskap om vårt problemområde har vi använt oss av sekundärdata så 
som böcker, artiklar och uppsatser. Vi har även erhållit information om de 
aktuella kommunerna genom dokument framtagna av kommunerna. 
 
 

2.4.1 Val av studieobjekt 

 
En kvalitativ undersökning kan användas i exemplifierande syfte och det 
innebär att ett selektivt urval görs av studieobjektet. (Svenning, 1997, s 81) 
Grunderna för vilka fall som väljs ut att studera är ofta teoretiska och inte 
slumpmässiga. Fallen väljs efter vissa kvaliteter hos undersökningsobjektet. 
(Svenning, 1997, s 104) Vår studie har krävt att vi gjort ett val bland en 
mängd möjliga studieobjekt. Vi redogör nedan för de val som gjorts. 
 
Vid val av kommuner för en undersökning finns det flera faktorer att ta 
hänsyn till. Alla kommuner är till vissa delar lika. Även om inte alla 
kommuner är organiserade på samma sätt, styrs de av förtroendevalda 
politiker och grunderna för hur verksamheten ska styras regleras i lagar. 
Verksamhetens uppgift är att ge kommuninvånarna service på olika sätt. 
Kommunerna skiljer sig även åt i flera aspekter. De är lokaliserade på 
platser i landet som ger olika förutsättningar för verksamheten, storleken på 
kommunen varierar, både till yta och till invånarantal et cetera. Även 
faktorer som kommunens ekonomiska ställning och politiska majoritet 
påverkar naturligtvis de beslut som tas i den enskilda kommunen.  
 
Vi har för vår undersökning valt Linköpings kommun och Norrköpings 
kommun som studieobjekt. Detta val har vi gjort bland annat utifrån att 
kommunerna är relativt stora. Deras storlek anser vi gör att det går att välja 
ut ett par verksamhetsområden inom varje kommun och fortfarande ha en 
omfattande verksamhet att undersöka. I en kommun av denna storlek tror vi 
att en flerdimensionell diskussion angående den avsedda problematiken 
kan erhållas. Ytterligare en anledning till att vi anser att just dessa 
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kommuner är relevanta att studera är att vi vid våra samtal inför uppsatsen, 
med företrädare för dessa kommuner, fick den uppfattningen att det finns 
ett intresse för den problematik vår undersökning avser. Att de undersökta 
kommunerna är ungefär lika stora och att de ligger i författarnas närområde 
är ytterligare skäl till att vi valt dessa.  
 
Inom kommunernas verksamhet har vi valt att inrikta undersökningen 
främst på skola och äldreomsorg. Intresset för just de två valda områdena 
beror dels på att dessa verksamheter berör två helt skilda skeden i livet. 
Skolan påverkar inte bara barnen under just den tid de tillbringar där, utan 
spelar en viktig roll för barnens hela resterande liv. Äldreomsorgen har en 
delvis annan funktion, den har som uppgift att se till att den sista tiden i 
livet blir värdig. En annan skillnad som finns mellan dessa områden är att 
inom äldrevården får nyttjarna delvis betala för vården direkt via en avgift, 
vilket gör att bedömningen om vad som är god hushållning inom den 
verksamheten, kan vara mer finansiellt inriktad än inom skolan, där hela 
finansieringen sker via skatter.  
 
 

2.4.2 Urvalsmetod 

 
Vid en kvalitativ studie är det enligt Trost (1993, s 69) ofta ointressant med 
statistiskt representativa urval. Även Holme & Solvang menar att statistisk 
generalisering och representativitet inte är något som eftersträvas i 
kvalitativa metoder. De anser ändå att urvalet av undersökningspersoner är 
en avgörande del av undersökningen. Syftet med kvalitativa intervjuer är 
att få djupare och mer fullständiga uppfattningar om det aktuella 
undersökningsobjektet. Urvalet görs därmed systematiskt utifrån medvetet 
formulerade kriterier som är teoretiskt anknutna. Att intervjua personer 
som på goda grunder kan antas ha stor kunskap om det fenomen som 
undersöks är ett exempel på metod för att få en djupare förståelse. (Holme 
& Solvang, 1991, s 114) 
Urvalet av respondenter till undersökningen har gjorts genom att i ett första 
skede bestämma vilka nivåer inom kommunen som vi anser vara viktiga att 
välja respondenter från. I detta skede tog vi även kontakt med de personer 
vi haft kontakt med tidigare, för att få deras åsikter om intressanta personer. 
Vi bestämde oss för att det skulle vara relevant att intervjua personer i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, respektive nämnder vi inriktat 
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undersökningen mot2, enhetschefer inom de valda områdena samt någon 
med ekonomiskt ansvar. I nästa skede av urvalsmomentet kontaktade vi 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsernas ordförande dels för att 
eventuellt få en intervju till stånd med dessa men även för att få förslag på 
ytterligare personer som kunde vara intressanta att intervjua för den 
aktuella problemställningen.  
 
Det urval vi har gjort för vår undersökning kan sägas vara en blandning av 
vad Denscombe (2000, s 23f) kallar subjektivt urval respektive 
snöbollsurval. Vid ett subjektivt urval handplockas urvalet för 
undersökningen. Fördelen med ett subjektivt urval är att forskaren kan välja 
ut de människor eller företeelser som han på goda grunder kan anta vara 
avgörande för undersökningen. En risk som vi ser med denna typ av urval 
är att viktiga personer och företeelser kan förbigås. Om urvalet gjorts på ett 
mer förutsättningslöst sätt hade kanske andra aspekter fångats upp.  
 
Med snöbollsurvalet som metod bestäms urvalet genom en process där en 
person hänvisar till en annan person. En fördel med denna urvalsmetod är 
att forskaren kan komma de nya personerna nära eftersom forskaren fått 
hjälp att nå denna person och kan använda förslagsgivaren som referens, 
vilket skapar ett ökat anseende och trovärdighet. Snöbollstekniken ligger 
helt i linje med subjektivt urval. När de kontaktade personerna ombeds att 
föreslå andra personer, är det möjligt att ange önskade kriterier, som ska 
vara uppfyllda. (Denscombe, 2000, s 24) De kriterier vi har angett är att 
personerna till exempel ska sitta med i en speciell nämnd eller ha ansvar för 
en viss verksamhet. En fördel som vi ser med detta sätt att göra urval är att 
vi har haft möjlighet att få kontakt med personer som är speciellt 
intresserade av den problematik som vår undersökning berör. Hade vi inte 
kontaktat representanter för kommunen och fått dessa namn, skulle det ha 
varit en ren slump om vi hade valt ut just de personerna. 
 
 

2.4.3 Frågekonstruktion 

 
Inför intervjuerna för vår undersökning har vi tagit fram ett frågeformulär 
som har varit underlag för intervjun. Vi har utgått från ett antal 
                                           
2 För Linköpings kommun innebär det Barn- och ungdomsnämnden samt Omsorgsnämnden. I 

Norrköpings kommun har Humanistiska nämnden (skolan) och Omsorgsnämnden kontaktats. 
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frågeområden som vi ansett vara relevanta för studien. Dessa områden har 
tagits fram utifrån undersökningens problemfrågor och syfte. De konkreta 
frågorna inom varje område har sedan anpassats till respektive nivå inom 
kommunen (se bilaga 1-4). Vid de intervjuer som har genomförts har vi 
alltså haft färdiga frågor att utgå ifrån men låtit svaren vara öppna. Vår 
avsikt har varit att följa upp med följdfrågor när intressanta åsikter har 
kommit upp. Tanken har varit att intervjuerna ska vara mer som ett samtal 
där synpunkterna som kommer fram är ett resultat av respondenternas egna 
uppfattningar. Det frågeformulär som vi har använt oss av har därför inte 
varit så styrt och respondenterna har haft möjlighet att i viss utsträckning 
påverka utvecklingen av intervjun. 
 
 

2.5 Validitet respektive reliabilitet 
 
Validitet avser mätmetodens förmåga att mäta det som den avser att mäta, 
det vill säga hur väl metoden reflekterar verkligheten och sanningen 
(Svenning, 1997, s 60). Validitetsbegreppet kan delas in i inre och yttre 
validitet, där den inre validiteten handlar om själva undersökningen och 
dess koppling mellan teori och empiri medan den yttre validiteten handlar 
om projektets förankring i ett vidare perspektiv. Inre validitet uppnås om 
mätinstrumentet mäter vad det avser att mäta. Exempel på detta är att 
frågorna i en intervju täcker in problemställningen och ställs till rätt 
människor vid rätt tillfälle. (Svenning, 1997, s 62) När information samlas 
in genom intervjuer med öppna svar, finns risken att de svar som erhålls 
inte är de som var tanken med frågan. För att undvika denna risk 
förbereddes följdfrågor för att säkerställa att den önskade informationen 
erhölls. För att ytterligare minimera risken för validitetsproblem i 
undersökningen har vi vid formuleringen av intervjufrågorna utgått från 
uppsatsens syfte och problemfrågor, för att dessa ska täckas in.  
 
Den yttre validiteten behandlar undersökningen som helhet och huruvida 
den insamlade empirin överensstämmer med verkligheten. Yttre validitet 
handlar även om möjligheterna att generalisera utifrån en enskild 
undersökning. (Svenning, 1997, s 63) Vi anser att det i vår undersökning är 
svårt att avgöra om en hög yttre validitet har uppnåtts eftersom det i vissa 
fall inte finns någon riktig sanning att jämföra respondenternas svar med. I 
den utsträckning det har varit möjligt, har de uppgifter vi erhållit genom 
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intervjuerna, verifierats genom att vi tagit del av dokument upprättade inom 
de undersökta kommunerna. 
 
En hög reliabilitet innebär att resultaten av en undersökning är tillförlitliga. 
Under förutsättning att inget förändras i mätobjektet ska olika 
undersökningar med samma syfte och metod även ge samma resultat. 
Eventuella variationer i resultaten beror helt och hållet på variationer i 
mätobjektet. (Svenning, 1997, s 64) Enligt Denscombe (2000, s 250) avser 
frågan om tillförlitlighet vid kvalitativ forskning huruvida någon annan 
som genomför undersökningen kommer fram till samma resultat och drar 
samma slutsatser. Valet av intervjuer som datainsamlingsmetod kan göra 
det svårt för andra att upprepa undersökningen och få samma resultat. Vår 
undersökning behandlar ett begrepp vars innebörd till viss del kan ändras 
och utvecklas över tiden, vilket kan innebära att en liknande undersökning 
som genomförs längre fram i tiden kan ge andra resultat. För att öka 
tillförlitligheten i undersökningen har i uppsatsen beskrivits hur 
undersökningen gått till, hur urvalet gjorts och vilket syfte undersökningen 
har samt vilka teorier som använts för att analysera de data vi erhållit. På så 
sätt torde det vara lättare att avgöra om någon annan skulle uppnå samma 
resultat. 
 
 

2.6 Praktiskt genomförande 
 
För vår undersökning har vi genomfört 18 intervjuer, hälften i Linköping 
och hälften i Norrköping. I respektive kommun har vi intervjuat två 
politiker från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, två politiker på 
nämndnivå, en ekonomiansvarig, två enhetschefer på äldreboenden samt 
två enhetschefer på grundskolor. 
 
Ett par dagar innan respektive intervju skickades ett frågeunderlag till 
respondenterna för att informera vilka områden intervjun skulle beröra. 
Syftet med att skicka ett frågeunderlag var även att respondenterna skulle 
ha möjlighet att förbereda sig. För att intervjuerna ändå skulle vara 
spontana och för att respondenterna inte skulle ha färdiga svar vid intervjun 
bestod frågeunderlaget endast av de frågeområden vi var intresserade av. I 
det frågeunderlag vi sedan använde oss av under intervjun hade vi i förväg 
förberett följdfrågor som vi kunde använda oss av för att säkerställa att de 
avsedda frågorna blev besvarade. 
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Med några undantag har intervjuerna ägt rum i respondenternas arbetsrum, 
där vi har kunnat vara ostörda. Några av politikerna hade inte ett eget 
arbetsrum men ordnade ett rum där intervjun kunde genomföras ostört. 
Längden på intervjuerna har varierat mellan 45 minuter och en timma. Vid 
samtliga intervjuer har båda författarna varit närvarande även om det i 
första hand var en som ansvarade för intervjun. För att dokumentera 
intervjuerna har vi vid samtliga intervjutillfällen använt oss av bandspelare, 
efter godkännande av respondenterna. Vi har valt att inte peka ut någon 
enskild person som blivit intervjuad genom att namnge honom/henne, för 
att undvika att någon ska känna sig utlämnad. 
 
 

2.7 Generaliserbarhet 
 
Möjligheterna till generalisering är, som tidigare nämnts (se avsnitt 2.5), till 
stor del beroende av den yttre validiteten. Enligt Svenning (1997, s 63) 
handlar det dels om möjligheterna till generalisering från urvalet till den 
totala populationen, men även från studien till en allmän teori. En 
grundläggande förutsättning för att generalisering ska vara möjlig är enligt 
Svenning (1997, s 63) att den insamlade datan är korrekt. För att kunna dra 
generella slutsatser krävs det även ett intervjuunderlag som gör att 
intervjuerna berör samma frågeställningar. Svenning (1997, s 63) menar att 
det i en kvalitativ studie är lättare att uppnå en inre validitet och utifrån vår 
tidigare diskussion om inre validitet (se avsnitt 2.5) anser vi att vår 
undersökning uppnår detta. Vi anser dock att det i första hand bör 
diskuteras huruvida det går att generalisera från de utvalda respondenterna 
till den aktuella kommunen som helhet, det vill säga om respondenterna är 
representativa för den organisationsnivå där de är verksamma. De personer 
vi har intervjuat är väl insatta och har goda kunskaper om kommunens 
verksamhet vilket gör att vi anser att deras åsikter är representativa. Det 
finns dock en möjlighet att åsikterna skiljer sig åt beroende på politiska 
ideologier, vilket i så fall minskar möjligheten att generalisera.  
 
Vi inser att möjligheten till generalisering i ett vidare perspektiv utifrån ett 
så begränsat projekt som detta kan diskuteras. Denscombe (2000, s 48) 
menar dock att även om varje enskilt fall är unikt så är det också en del av 
en bredare kategori. I vår undersökning innebär detta att generalisering kan 
ske till sådana kommuner som har liknande kännetecken som de studerade. 
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Det är även möjligt att relatera resultaten till en konkret verklighet och att 
använda dessa som en utgångspunkt för reflektioner. 
 
 

2.8 Metodkritik 
 
En faktor som kan påverka svaren vid en intervju är den så kallade 
intervjuareffekten. Den innebär att intervjuaren med sin personliga närvaro 
påverkar svaren. En risk är att respondenten ger de svar som han/hon tror 
att intervjuaren förväntar sig. Även intervjuarens personliga kännetecken, 
som till exempel kön, etniskt ursprung och ålder kan ge problem. Svenning 
(1997, s 114) påpekar att det även finns en risk för att intervjuaren tolkar 
svaren fel. Är svaren otydliga kan intervjuaren omedvetet omtolka dem 
efter sina egna åsikter. Det är viktigt att komma ihåg att det är 
respondenten och dennes åsikter som ska sättas i centrum. Vi har försökt att 
undvika denna negativa effekt genom att följa upp oklarheter och tänka på 
att inte argumentera emot respondenten samt att uppträda på ett korrekt och 
trevligt sätt. 
 
Under intervjutillfället kan det även uppstå problem med att den 
intervjuade inte svarar helt sanningsenligt på frågorna, utan förmedlar en 
tillrättalagd bild av verkligheten. Problemet är svårt att komma till rätta 
med men vi anser att det är viktigt att vara medveten om att det finns.  
 
Kommuner kan ha många olika kännetecken som skiljer dem åt. Det kan 
vara storlek, ekonomisk situation, den demografiska sammansättningen, 
om kommunen är en inflyttnings- eller avfolkningskommun, geografisk 
lokalisering et cetera. Alla dessa faktorer kan ha betydelse för hur den 
enskilda kommunen ser på vad som är god ekonomisk hushållning och hur 
detta påverkar styrningen av verksamheten. När urvalet gjordes till 
undersökningen har det inte varit möjligt att ta alla dessa faktorer i 
beaktande. Med tanke på undersökningsmetod skulle en så omfattande 
undersökning ta mycket tid i anspråk. En sådan undersökning skulle kräva 
avsevärt mycket mer resurser, både i pengar och i tid, än vad som har varit 
möjligt i föreliggande undersökning. Vid urvalet till undersökningen har 
ingen hänsyn tagits till dessa faktorer, då vi inte har haft för avsikt att dra 
några slutsatser utifrån dessa. 
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3 Referensram 
 
Kapitlet beskriver de teorier som används senare i arbetet för att, genom 
analys av de empiriska data vi erhållit vid undersökningen, besvara de 
frågeställningar vi har satt upp. Inledningsvis behandlas kommunallagen 
som reglerar den kommunala organisationen och verksamheten. I 
kommunallagen finns även kravet på en god ekonomisk hushållning. Den 
offentliga utredningen, SOU 2001:76, ger riktlinjer för hur kravet på en 
god ekonomisk hushållning ska tolkas och hanteras. Därefter följer teorier 
som behandlar de speciella förutsättningar som kommunerna har och som 
kan påverka styrningen av verksamheten. Även teorier gällande styrning av 
kommuner och målstyrning tas upp. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning av de valda teorierna.  
 
 

3.1 Kommunallagen 
 
Kommunallagen är en av de grundläggande förutsättningar som reglerar 
kommunernas verksamhet och som även utgör begränsningar i vad 
kommunerna får och inte får göra. Lagen påverkar också styrningen av den 
enskilda kommunen. Enligt kommunallagen 8 kapitlet 1 § ska kommuner 
ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Denna regel gäller 
sedan 1991 och ersatte den tidigare regeln om förmögenhetsskydd3 
(Hilborn, 2001, s 328). Enligt förarbetet till lagen ansågs det varken 
meningsfullt eller möjligt att i lagtexten ange vad som krävs för att uppnå 
och upprätthålla en god ekonomisk hushållning. Vidare ansågs det att 
bestämmelsen bör ha karaktären av en ändamålsregel vilket gör att den inte 
kan ligga till grund för domstolsprövning av om kommunala beslut är 
förenliga med en god ekonomisk hushållning. (Prop 1990/91:117, s 210) 
 
Även om det i lagtexten inte finns någon fullständig definition finns det 
exempel på vad som kan anses vara en god ekonomisk hushållning. I 8 
kapitlet 2 § anges att förvaltningen av kommunens medel ska ske på ett 
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan 
                                           
3 Förmögenhetsskyddet innebär i stort att dagens generation inte kan förbruka den förmögenhet 

morgondagens generation har rätt till. 
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tillgodoses. Ytterligare exempel på vad som ligger i kravet på god 
ekonomisk hushållning finns i lagens förarbete, proposition 1990/91:117. 
Enligt denna proposition anses det höra till god ekonomisk hushållning att 
kommuner använder försäljningsvederlag för anläggningstillgång eller 
försäkringsersättning för sådan tillgång till att investera i andra 
anläggningstillgångar. Försäljningsvederlaget kan även användas till att 
betala av skulder som uppkommit genom förvärv av anläggningstillgångar. 
Kommunerna kan dock i vissa fall få använda medel från försäljning av 
anläggningstillgångar för den löpande verksamheten utan att det strider mot 
kravet på god ekonomisk hushållning. 
 
Enligt samma proposition (1990/91:117, s 211) anses det också höra till 
god ekonomisk hushållning att inom en inte allt för lång tid ha varaktig 
balans mellan inkomster och utgifter. Detta innebär att kommunerna inte 
enbart kan ha ambitionen att uppnå balans mellan intäkter och kostnader på 
lång sikt utan måste även ha balans på kort sikt. Lagstiftaren anser att 
kommunerna inte bör undergräva sin ekonomi genom en konsekvent 
underbalansering av budgeten. En ändring av kommunallagen från och med 
år 2000 innebär att balanskravet numera finns med som en egen paragraf 
(KL 8 kapitlet 4 §). Som ytterligare exempel på god hushållning nämns i 
propositionen att kommunen vårdar och underhåller sina fastigheter och 
andra tillgångar väl, att de har en god framförhållning i den fysiska 
planeringen samt att de har en ändamålsenlig förrådshållning och en 
effektiv organisation. Någon mer konkret innebörd av dessa exempel ges 
inte av texten i propositionen. (Prop. 1990/91:117, s 211) 
 
 

3.2 Statens offentliga utredning angående god 
ekonomisk hushållning 

 
Regeringen beslutade år 2000 att tillsätta en utredning (SOU 2001:76) för 
att utreda några frågor som rör kommuners och landstings förvaltning. 
Utredningen behandlar bland annat definition och användning av den regel 
i kommunallagen som anger att verksamheten i kommuner och landsting 
ska präglas av en god ekonomisk hushållning. I det följande återges de 
delar som har relevans för undersökningen. Det innebär bland annat att de 
delar som gäller landsting är exkluderade. 
Utredningen tillsattes med bakgrund av den ekonomiska utvecklingen 
under 1990-talet. Många kommuner misslyckades då med att anpassa sin 
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verksamhet till de försämrade ekonomiska förutsättningarna (SOU 
2001:76, s 9). I ett försök att åtgärda detta infördes en kompletterande regel 
i kommunallagen som föreskriver att kommunerna ska ha en balans mellan 
intäkter och kostnader (KL 8 kapitlet 4 §). I förarbetet till kommunallagen 
har redan sedan tidigare angivits att en förutsättning för att god ekonomisk 
hushållning ska uppnås är att kommunens budget är i balans. Det ansågs 
vara så viktig att en särskild paragraf i lagen var nödvändig. I direktiven för 
utredningen påpekar regeringen att kommunerna främst har fokuserat på att 
nå minimikravet på balanserad budget istället för att sträva efter en 
långsiktigt hållbar ekonomi. Regeringen påpekar även att andelen äldre 
ökar i Sverige, vilket innebär att de insatser som kommer att krävas i form 
av vård och omsorg ökar. Även pensionsutbetalningarna kommer att öka i 
kommunerna. Utifrån dessa förutsättningar gav regeringen utredaren i 
uppdrag att 
 
 

”/…göra en översyn av bestämmelserna om god ekonomisk hushållning och 
dess tillämpning, och vid behov föreslå förändringar för att öka 
långsiktigheten i den ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen.” 
(SOU 2001:76, s 3) 

 
 
Utredarens uppgift var i denna del att se över kommunallagens regler om 
god ekonomisk hushållning genom att undersöka vad som görs inom 
kommunen för att öka långsiktigheten i den ekonomiska planeringen samt 
för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Det som uppgavs vara extra 
viktigt att uppmärksamma var demografisk utveckling, riskexponering, 
skuldsättning och behov av ny- och reinvesteringar (SOU 2001:76, s 103). 
Utredarens uppgift var även att vid behov lämna förslag på förändring av 
reglerna. Det förslag utredaren utarbetade lyder: 
 
 

"Kommuner och landsting skall ange särskilda mål och policies för vad som 
utgör god ekonomisk hushållning. I flerårsplanen skall anges hur en god 
ekonomisk hushållning ska uppnås eller säkerställas. En utvärdering av i 
vad mån målen uppnåtts skall lämnas i årsredovisningen."( SOU 2001:76, s 
209) 

 
Den bedömning utredaren gör är att bestämmelserna i kommunallagen 
behöver kompletteras och förtydligas. Syftet med kompletteringen och 
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förtydligandet ska vara att underlätta för kommuner att uppnå eller 
bibehålla en god ekonomisk hushållning. De överväganden utredaren har 
gjort är att det i begreppet god ekonomisk hushållning bör finnas både ett 
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv (SOU 2001:76, s 205). 
Vad utredaren lägger i de båda perspektiven redogörs för nedan. 
 
Inom det finansiella perspektivet ryms kommunens finansiella ställning och 
utveckling och anger därmed de finansiella förutsättningarna för 
verksamheten. Utgångspunkten för detta perspektiv är att varje generation 
ska bära sina egna kostnader. Detta innebär att ingen generation ska behöva 
betala för det som en annan generation förbrukar. Kommunens överskott 
måste därför vara tillräckligt stort för att nuvarande servicekapacitet ska 
kunna garanteras för nästkommande generation utan att högre skatt tas ut. 
För att detta ska kunna säkerställas anser utredaren att den nivå 
kommunerna bör uppnå på resultatet måste ta hänsyn till följande 
förhållanden: 
 

•  I kommunal externredovisning baseras avskrivningar endast 
på historiska anskaffningsvärden. 

•  Ökningen av kommunens totala pensionsåtaganden bör täckas 
av resultatet. Den avkastning som erhålls på medel avsedda att 
användas för pensionsändamål bör inte användas för att täcka 
löpande kostnader. 

•  Resultatnivån bör anpassas till kommunens riskexponering 
och övriga osäkerhetsfaktorer som till exempel 
borgensåtaganden, förlusttäckningsbehov och 
omstruktureringskostnader. 

 
Utredaren påpekar att det på grund av att kommunerna har olika behov och 
intresse av att hålla sin servicekapacitet på en oförändrad nivå i framtiden, 
inte går att ta fram generella regler för det finansiella perspektivet. 
Kommunerna bör därför ange sin ambitionsnivå i form av mål avseende 
den egna finansiella utvecklingen och ställningen. Detta för att tydliggöra 
vad som är god ekonomisk hushållning för den enskilda kommunen och på 
så sätt skapa förutsättningar för att utvärdera effektiviteten. (SOU 2001:76, 
s 207) 
 
Verksamhetsperspektivet bör enligt utredaren även det bedömas utifrån 
förhållandena i den enskilda kommunen. Det inriktar sig på kommunens 
förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
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ändamålsenligt sätt. Detta anser utredaren säkerställs genom att ett klart 
samband markeras mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. 
För att uppnå detta krävs enligt utredaren bland annat: 
 

•  Att kommunen har en utvecklad planering med 
framförhållning och handlingsberedskap. 

•  Att målen är tydliga och mätbara.  
•  En redovisning som ger information om de uppställda målen 

har uppnåtts.  
•  Resultatanalyser och kontroll av om verksamhetens 

prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål.  
•  En effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det genom mål och policies gäller att 
skapa ett förhållningssätt inom kommunerna som leder till 
kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet, det vill säga en god ekonomisk 
hushållning. Det är upp till den enskilda kommunen att avgöra hur dessa 
mål och policies ska formuleras och vilka områden som ska innefattas. 
Utredaren påpekar att det är viktigt att dessa mål och policies är realistiska 
och uttrycker handlingsberedskap. De bör även utvärderas och omprövas 
kontinuerligt. Även jämförelser med andra kommuner anses vara viktigt. 
(SOU 2001:76, s 209) 
 
 

3.3 Styrning av icke vinstdrivande organisationer 
 
Syftet med kommunal verksamhet är att bedriva en så bra verksamhet som 
möjligt för medborgarna, att erbjuda så bra service utifrån de resurser som 
finns tillgängliga. Följden av detta blir att det verksamhetsmässiga 
resultatet fokuseras, till skillnad från näringslivet där det ekonomiska 
resultatet är centralt. Det finns även angivet i kommunallagen (2 kapitlet 7 
§) att kommuner inte får bedriva verksamheten i vinstsyfte. Detta innebär 
att kommuner är icke vinstdrivande organisationer.  
 
Gränsdragningen mellan vinstdrivande och icke vinstdrivande 
organisationer är dock inte alltid helt klar. Enligt Anthony & Young (1999, 
s 44) karaktäriseras en icke vinstdrivande organisation av att 
organisationens mål består av någonting annat än att generera vinst till 
ägarna. Istället består målet vanligtvis i att tillhandahålla tjänster. Anthony 
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& Young (1999, s 44) menar vidare att distinktionen mellan dessa två typer 
av organisationer kan orsaka problem i styrningen av den icke 
vinstdrivande organisationen. Till skillnad från ett vinstdrivande företag, 
där ledningens beslut syftar till att öka eller i alla fall bibehålla vinsten, 
syftar ledningens beslut i den icke vinstdrivande organisationen till att 
producera bästa möjliga tjänster med de resurser som finns tillgängliga. 
Istället för att mäta framgången genom att beräkna hur stor vinsten är, 
vilket är det vanligaste i vinstdrivande organisationer, så mäts den icke 
vinstdrivande organisationens framgång i termer av hur mycket 
organisationen bidrar till samhället.  
 
Eftersom tjänster är något som är vagare och mer abstrakt än produkter är 
det också svårare att mäta kvaliteten på dessa. Följden av detta är att det 
även blir svårare att mäta och värdera en icke vinstdrivande organisations 
prestationer. Det medför även att valet mellan alternativa handlingar blir 
svårare eftersom relationen mellan tjänsternas kostnader och intäkter/nytta 
och även intäkternas storlek är svåra att mäta. Trots dessa svårigheter måste 
ledningen agera så att resurserna används på ett effektivt sätt.  
 
 

3.3.1 Karaktärsdrag för icke vinstdrivande organisationer 

 
Enligt Anthony & Young (1999, s 48ff) har de icke vinstdrivande 
organisationerna karaktärsdrag som påverkar ledningens styrning av 
organisationen. Dessa karaktärsdrag är avsaknaden av vinstmått, olikheter i 
skatte- och lagfrågor, tendensen att vara tjänsteproducerande 
organisationer, begränsningen av mål och strategier, ett mindre beroende av 
kunder för finansiellt stöd, dominans av professioner, skillnader i ledning, 
vikten av politiskt inflytande samt tradition. Vi redogör nedan för dessa 
karaktärsdrag, även om vi inte har för avsikt att använda oss av samtliga i 
den kommande analysen.  
 
Avsaknaden av ett vinstmått. Detta är gemensamt för alla icke 
vinstdrivande organisationer och är därför det viktigaste karaktärsdraget 
som påverkar styrningen. Inom kommunerna mäts dock vinsten och det är 
således ingen total avsaknad av vinstmått. Däremot ses inte vinsten som 
räntabilitet på satsat kapital på samma sätt som i vinstdrivande företag. 
Fördelarna med att använda sig av ett vinstmått är bland annat att det kan 
användas som kriterium för utvärdering av måluppfyllelse men också vid 
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utvärdering av olika handlingsalternativ, att det underlättar för 
decentralisering och att det möjliggör jämförelser mellan olika 
organisationer oberoende av verksamhetsart. I ett vinstdrivande företag är 
vinsten ett mått både på effektivitet och produktivitet. Detta innebär att just 
vinstmåttet är ett bra övergripande mått och avsaknaden av ett sådant kan 
orsaka problem för ledningen vad gäller styrningen. För att kunna utforma 
ett effektivt styrsystem måste ledningen utveckla ett nytt mått att använda 
istället för vinstmåttet.  
 
Olikheter i skatte- och lagfrågor. De flesta icke vinstdrivande 
organisationer har viss fördel av skattelagstiftningen, då de i de flesta fall är 
undantagna från inkomstskatt, fastighetsskatt och mervärdesskatt. Vad 
gäller olikheter i lagfrågorna består skillnaderna i att den icke vinstdrivande 
organisationen inte ägs av aktieägare. Det finns även skillnader vad gäller 
uppkomst och fördelning av ett eventuellt överskott i ekonomin. Överskott 
får till exempel inte delas ut, utan ska användas inom organisationen. 
Ytterligare en skillnad är att det finns ett krav på den icke vinstdrivande 
organisationen att bidra med något till samhället i utbyte mot de 
skattefördelar som erhålls. Förutom de lagfrågor som Anthony & Young 
nämner, begränsas även styrningen i kommuner av lagar och förordningar 
som är specifika för den kommunala verksamheten. Dessa lagfrågor tas upp 
under stycket "Större begränsning av mål och strategier" nedan. 
 
Icke vinstdrivande organisationer tenderar att vara tjänsteproducerande 
organisationer. Detta innebär att dessa organisationer inte ur 
styrningssynpunkt har samma fördelar som företag som producerar och 
säljer produkter. Exempel på stora skillnader mellan dessa typer av 
organisationer är att tjänster inte kan lagras och att tjänsteorganisationer 
ofta är arbetskraftsintensiva, vilket innebär att ledningen inte på samma sätt 
som i producerande företag kan kontrollera organisationens output. 
Dessutom kan inte kvaliteten på tjänster mätas, eller i förväg kontrolleras, 
på samma sätt som för produkter. Kvaliteten på de flesta tjänster är också 
subjektiv vilket medför att det inte existerar några objektiva mätinstrument 
eller någon standard för kvaliteten. 
 
Större begränsning av mål och strategier. I många icke vinstdrivande 
organisationer finns förutbestämda mål och riktlinjer, vilket ger ledningen 
en begränsad möjlighet att göra egna val och fatta egna beslut. Denna 
begränsade möjlighet medför även att strategier inte kan ändras lika enkelt 
och snabbt som i det privata företaget. Många icke vinstdrivande 
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organisationer har också utomstående parter som fattar beslut och sätter 
upp riktlinjer om vilka tjänster som måste produceras, som till exempel 
kommuner som enligt lag måste tillhandahålla vissa tjänster såsom 
utbildning, barnomsorg och äldreomsorg. Lagarna reglerar inte enbart 
vilken verksamhet som ska bedrivas, utan även hur den ska bedrivas samt 
vad som ska uppnås. Ytterligare en begränsning är att det kan finnas 
statliga regleringar som sätter gränser för hur stora resurser som får satsas 
på vissa handlings- eller åtgärdsprogram. 
 
Mindre beroende av kunder för finansiellt stöd. I den icke vinstdrivande 
organisationen är sambandet mellan hur många tjänster som säljs till 
kunderna och vilka resurser den icke vinstdrivande organisationen erhåller 
inte alltid uppenbart. Vad gäller kommuner får individerna i samhället i 
princip tillgång till samma tjänster oavsett hur mycket de betalar i skatt. 
Organisationens intäkter är alltså inte alltid beroende av hur många kunder 
som köper tjänsterna eller hur många tjänster som säljs. Därmed finns inget 
starkt samband mellan antalet kunder och organisationens framgång. Ett 
vinstdrivande företag däremot, får in resurser i och med försäljningen av 
varor och tjänster. Om företaget tillverkar produkter som inte efterfrågas 
kommer det inte att kunna överleva. Företaget kan heller inte sälja 
produkter som inte håller en av marknaden önskad kvalitet eller ett 
acceptabelt pris. För det vinstdrivande företaget är det alltså marknaden 
som sätter gränserna och till viss del styr verksamheten.  
 
Dominans av professioner. Framgång i form av att uppnå organisationens 
mål beror i stor utsträckning på de yrkesverksammas beteende, till exempel 
lärare, vårdpersonal och forskare. Dessa personer styrs dels av 
organisationens förväntningar och krav på hur verksamheten ska utföras, 
dels utifrån de värderingar som kollegorna i yrkesgruppen har. Även den 
utbildning som dessa personer har påverkar hur de anser att den aktuella 
verksamheten ska bedrivas och vilken nivå på kvaliteten som bör uppnås. 
De faktorer som motiverar dessa personer står ofta i strid med ett effektivt 
resursutnyttjande, vilket leder till svårigheter för ledningen att styra dessa 
personer. Ett exempel på detta är att dessa personer främst ser belöning i att 
det arbete de har utfört har givit önskade effekter. Ytterligare ett exempel 
kan vara att någon som är verksam inom äldreomsorgen inte är av den 
åsikten att det ska finnas begränsningar för hur mycket pengar som kan 
spenderas för att ge en omsorgstagare bästa möjliga omvårdnad. 
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Skillnader i ledning. Till skillnad från vinstgenererande företag finns i de 
icke vinstdrivande organisationerna inga aktieägare som har den absoluta 
makten eller har inflytande på hur styrelsen, det vill säga ledningen, ska se 
ut. Ledningen i dessa icke vinstdrivande organisationer är ofta tillsatt av 
politiska eller finansiella skäl och inte på grund av deras kunskaper i att 
fatta rimliga beslut om organisationens styrning. Ledningen har också ofta 
otillräcklig information om stora händelser eller förändringar som 
organisationen står inför och därför är dess beslut inte alltid de optimala. 
Ledningen i en sådan typ av organisation är därför mindre inflytelserik än 
styrelsen i ett vinstdrivande företag. 
 
Vikten av politiskt inflytande. I statliga eller kommunala organisationer är 
besluten som fattas i många fall resultatet av flera, ofta motstridiga åsikter. 
I dessa politiska organisationer finns det även krav på en öppenhet 
gentemot allmänheten, vilket kan leda till att ledningen anpassar styrningen 
för att minska risken för oönskad uppmärksamhet i media. Andra faktorer 
som påverkar styrningen i politiska organisationer är att ledningen ofta byts 
ut genom valen, vilket kan resultera i att politikerna ibland måste 
kompromissa i vissa frågor för att ha en chans att bli omvalda. Det kan 
även resultera i beslut om kortsiktiga mål och åtgärder som snabbt ger 
synliga resultat istället för att tänka mer långsiktigt. Även det faktum att 
icke vinstdrivande organisationer med starkt politiskt inflytande har stor 
press på sig från utomstående parter kan medföra att ledningen fokuserar 
mer på kortsiktiga mål och åtgärder. 
 
Tradition. Under 1900-talet har den ekonomiska redovisningen haft en 
viktig roll. Den förser både utomstående intressenter och företagens 
ledning med användbar information. I de icke vinstdrivande 
organisationerna har anpassningen till 1900-talets redovisnings- och 
styrprinciper inte skett så snabbt. Anthony & Young (1999, s 65) menar att 
det finns faktorer som hindrar utvecklingen. Under en lång tid har det 
funnits en uppfattning att skillnaderna mellan offentlig verksamhet och 
näringsliv har varit så stora att offentlig verksamhet inte har kunnat 
använda de styrprinciper som har utvecklats inom näringslivet. Ett annat 
hinder är att det från den offentliga verksamheten har funnits ett starkt 
motstånd till att byta budgetformat på grund av att budgeten har så stor 
betydelse inom den offentliga verksamheten.  
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3.3.2 Den kommunala särarten 

 
Syftet med den kommunala verksamheten skiljer sig från det för företagen 
inom näringslivet. Enligt aktiebolagslagen (12 kapitlet 1 §) är syftet med ett 
företags verksamhet i första hand att bereda aktieägarna ekonomisk vinst. 
Om verksamheten har något annat syfte än detta måste det anges i 
bolagsordningen. För den kommunala verksamheten är målet, utifrån 
kommunallagen, att tillhandahålla effektiv service till kommuninvånarna i 
vissa gemensamma angelägenheter. Kommunens vinst utgörs av bra 
service i verksamheten, vilket leder till måluppfyllelse. Medlet för att 
kunna nå målet är pengar. Verksamheten finansieras genom 
kommunalskatt, avgifter och statsbidrag. (Sanderberg & Sturesson, 1996, s 
29f) Skillnaden i funktion för mål och medel i kommunal respektive privat 
verksamhet illustreras i figuren nedan. 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Mål och medel (Sanderberg & Sturesson, 1996, s 29) 
 
Eftersom verksamheten är målet, kan en kommuns prestation inte bara 
utvärderas i ett finansiellt perspektiv, utan måste även innefatta såväl 
prestations- som kvalitetsanalyser (Sanderberg & Sturesson, 1996, s 30). I 
enlighet med detta menar Pihlgren & Svensson (1989, s 18) att ett 
lönsamhetsmått i rent ekonomiska termer inte är relevant för kommuner 
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eftersom verksamheten oftast inte finansieras direkt av brukarna. Den 
kommunala resultatmätningen bör istället göras i en vidare mening än den 
strikt ekonomiska. Detta kan till exempel göras genom att se på vilket sätt 
verksamheten bedrivs och om en god ekonomisk hushållning uppnås, 
eftersom verksamheten och dess effekter är målet och inte pengarna. 
Ekonomi, prestationer och kvalitet är således viktiga aspekter i den 
kommunala verksamheten. (Sanderberg & Sturesson, 1996, s 30f)  
 
I den kommunala verksamheten sker ofta produktion och konsumtion 
samtidigt, vilket är fallet inom exempelvis skola och omsorg. 
Organisationens framgång inom sådana verksamheter avgörs därmed av 
personalens kompetens och förmåga att utföra uppgiften. I den lokala 
verksamheten finns även stor kunskap om den egna verksamheten, vilket 
gör det lättare att uppnå effektivitet och lyhördhet för konsumenternas 
behov och krav. (Sanderberg & Sturesson, 1996, s 32) 
 
Det är dock viktigt att komma ihåg att den kommunala verksamheten 
bygger på en behovsstyrd politisk process vilket gör att det är politikerna 
som ska avgöra vad som ska åstadkommas med kommunens gemensamma 
resurser. Det är inte brukarna av den kommunala verksamheten som har 
direkt avgörande inflytande över verksamheten utan det är de 
förtroendevalda som i egenskap av medborgarföreträdare tar ställning till 
och beslutar om verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet. Detta 
görs med hänsyn till tillgängliga resurser. Om befogenheter och inflytande 
flyttas över till den personal som möter brukarna kan en anpassning göras 
till den enskilde brukarens behov. För att kunna anpassa verksamheten till 
den enskilde brukarens behov måste former för kommunikation mellan 
verksamheten och politiker etableras. Ytterligare ett sätt att anpassa 
verksamheten till enskilda brukares behov är att de lokala enheterna ges 
stor frihet och stort ansvar medan kommunledningens uppgift är att tydligt 
ange vilket resultat som ska uppnås. (Sanderberg & Sturesson, 1996, s 
32ff) 
 
 

3.4 Styrning av en kommun 
 
Ett grundläggande krav för att en kommuns styrsystem ska fungera är 
enligt Björkstedt (1998), att det råder överensstämmelse om vad som är 
styrningens syfte och vilka som är mottagare av de styrsignaler som skickas 
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ut. Mottagarna av styrsignalerna är den kommunala verksamhetens olika 
delar, det vill säga nämnderna, förvaltningarna, avdelningarna och 
medarbetarna. Granskningar visar dock att det sällan råder 
överensstämmelse. Björkstedt (1998) menar att syftet med den kommunala 
styrningen är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens 
delar mot gemensamma mål. Sanderberg & Sturesson (1996, s 16) påtalar 
vikten av innebörden av de styrsignaler som kommunfullmäktige skickar 
ut. Styrsignaler i form av budgetramar och inriktningsmål är ofta inte 
tillräckliga för att styra verksamheten, utan att det krävs incitament för att 
motivera de anställda till att agera i önskad riktning.  
 
Styrningen av en kommun innebär att inte bara de ekonomiska målen ska 
uppnås. En stor del av styrningen måste inriktas på att den verksamhet som 
bedrivs har en acceptabel kvalitet och uppfyller medborgarnas behov och 
önskemål. En fungerande styrprocess i ett kommunalt perspektiv måste 
alltså bland annat innehålla någon form av budgetprocess samt former för 
uppföljningsrutiner och hur resurserna ska fördelas för att uppnå den största 
kommunnyttan. Därmed kan styrningen delas in i tre olika stadier, 
nämligen tid för planering, för genomförande och för uppföljning. 
(Sanderberg & Sturesson, 1996, s 12)  
 
Kommunal verksamhet utgörs till stor del av tjänster och dessa uppstår 
först vid den tidpunkt då utförare och brukare möts. Verksamheten styrs till 
stor del av normer och riktlinjer som syftar till att genom likformigheten 
trygga kravet på rättvisa. Vid valet av styrsätt måste kommunledningen ta 
hänsyn till de förutsättningar för styrning som finns. Med förutsättningar 
avses dels om det är möjligt att mäta verksamhetens resultat, dels om det 
finns kunskap och förståelse för produktionsprocessen som bedrivs inom 
verksamheten. Produktionsprocessen är den process då de resurser som har 
satsats omvandlas till ett resultat. (Sanderberg & Sturesson, 1996, s 12) 
 
 

3.5 Målstyrning 
 
Ett sätt att beskriva hur styrningen går till är att fastställa dess läge på en 
skala från hård till mjuk. Var styrningen hamnar på denna skala är 
beroende av människors handlingar. Hård styrning innebär att 
beslutsfattarens handlingsfrihet är starkt begränsad medan mjuk styrning 
innebär att beslutsfattaren själv får välja mellan ett stort antal 
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handlingsalternativ. Skalan omfattar fyra olika typer av styrning, nämligen 
målstyrning, ramstyrning, programstyrning och direktstyrning där 
målstyrning är den form som ger mest handlingsfrihet för beslutsfattaren 
och direktstyrning ger minst handlingsfrihet. (Pihlgren & Svensson, 1989, s 
20)  
 
Målstyrning är en av de senaste decenniernas mest omskrivna 
managementtekniker men detta innebär inte att målstyrning är någon väl 
preciserad teknik. Målstyrningstekniken beskrivs på många olika sätt av 
olika författare men i den befintliga litteraturen finns tre gemensamma drag 
som är ofta förekommande. Dessa är att mål ska formuleras, att 
medarbetarna ska involveras i processen att formulera mål samt att de 
uppsatta målen ska uppnås. (Rombach, 1991, s 19). 
 
 

3.5.1 Målstyrning i kommuner 

 
För kommuner innebär målstyrning att det är kommunpolitikerna som 
anger vilka mål och effekter som ska uppnås för att tillfredsställa 
invånarnas behov och önskemål. Mål som är för allmänna och 
övergripande är ofta inte tillräckliga utan möjligheterna att nå framgång 
med målstyrningen ökar om det finns tydliga mål som exakt anger vilken 
kvantitet och vilken kvalitet som förväntas och krävs. Målstyrning i 
kommuner innebär vidare att kommunpolitikerna överlåter till de anställda 
att besluta om hur dessa mål ska uppnås. Det är således effekterna som är 
det viktiga i målstyrningen, på vilket sätt målen uppnås är av underordnad 
betydelse (Pihlgren & Svensson, 1989, s 65). De olika målen kan enligt 
Svensson (1993, s 29) delas in i inriktningsmål, effektmål och 
produktionsmål. Ett inriktningsmål är ett övergripande mål som anger den 
kommunala verksamhetens allmänna inriktning. Ett effektmål är ett sådant 
mål som kvantifierar inriktningsmålet och även sätter en tid för när målet 
ska vara uppfyllt. Effektmålet anger även vilka resultat som kommunen ska 
uppnå, det vill säga den förväntade effekten. Effektmålet kan därmed sägas 
vara en konkretisering av inriktningsmålet och bör därför även vara 
mätbart. Produktionsmålen är ännu mer specifika än effektmålen och de 
anges ofta i form av ett visst antal tjänster som ska produceras under en 
given tidsperiod. Denna typ av mål kan även ange att en specifik aktivitet 
ska genomföras. (Svensson, 1993, s 29f)  
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Vid användning av målstyrning som styrmodell finns det således mål på 
olika nivåer och av olika typer. Detta innebär att de mål som politikerna 
fastställer bör vara väl förankrade i den verklighet där de anställda är 
verksamma. Därmed är det betydelsefullt att de anställda engageras i 
arbetet med att beskriva målen för de olika verksamhetsområdena. Av stor 
vikt är också en väl fungerande kommunikation mellan individerna på de 
olika nivåerna i organisationen. De anställdas engagemang i 
målutformningen tillsammans med en fungerande kommunikation verkar 
positivt på målen på så sätt att de blir mer sammanhängande mellan 
nivåerna. (Pihlgren & Svensson, 1989, s 52)  
 
 

3.5.2 Framgångsfaktorer 

 
För att kommunen ska kunna nå framgång med målstyrning finns det vissa 
förutsättningar, vilka även kan benämnas framgångsfaktorer, som bör 
uppfyllas. Den litteratur som behandlar målstyrning lyfter framför allt fram 
fem framgångsfaktorer, som anses vara viktiga för att målstyrningen ska 
lyckas (Rombach, 1991, s 42). Den första framgångsfaktorn är att klara och 
mätbara mål ska formuleras, vilket kan anses självklart. För en lyckad 
målstyrning är denna framgångsfaktor troligen den mest väsentliga. Den 
andra framgångsfaktorn är att de anställda inom kommunen medverkar och 
har inflytande i processen att formulera mål, eftersom det är de som sedan 
ska uppfylla målen. Att målen ska vara tydligt formulerade ser även 
Svensson (1993, s 29) som en förutsättning för en fungerande målstyrning. 
Vidare anser han, liksom Rombach, att dialogen mellan politiker, chefer 
och medarbetare är av stor betydelse för att målstyrningen ska lyckas. Det 
är därmed viktigt att alla anställda inom den kommunala organisationen är 
delaktiga i målformuleringen. 
 
Den tredje framgångsfaktorn är återföring av resultaten. Utan återföring är 
det svårt att se om målstyrningen har haft någon effekt. Även Vedung 
(1998, s 20) påtalar vikten av återföring av resultaten. Han benämner detta 
utvärderingar. Enligt Vedung (1998, s 19 ff) blickar utvärderingar bakåt 
och bedömer det som har varit. De kan även vara framåtriktade, i det 
avseendet att utvärderingens resultat kan användas för att korrigera misstag 
och förstärka framgångar. Detta överensstämmer med Rombachs (1991, s 
44) resonemang om återföring av resultat för att se om målstyrningen har 
haft önskad effekt, vad detta beror på samt om något kan förbättras. 
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Ytterligare en framgångsfaktor som Rombach (1991, s 45) tar upp är att 
måluppfyllelse bör belönas, det vill säga att individuella prestationer också 
ger individuella belöningar. Att måluppfyllelse belönas är något som även 
Svensson (1993, s 94) anser vara betydelsefullt för att målstyrningen ska ge 
önskad effekt. Han menar att fokuseringen på resultatet förstärks om 
måluppfyllelse mäts och belönas. Slutligen är ledningens stöd för 
målstyrning en framgångsfaktor. Flera författare menar att idén med 
målstyrning måste komma från organisationens ledning, men även att 
målstyrning måste införas i hela organisationen, för att bli lyckosam. 
(Rombach, 1991, s 45) 
 
 

3.5.3 Fördelar och nackdelar med målstyrning 

 
Fördelar med att använda sig av målstyrning kan vara att fastställda mål 
och krav tydliggörs men även att en effektivare resursanvändning 
underlättas. Målstyrning kan även medföra möjligheter för 
kommunledningen att ge de anställda större inflytande. Utifrån de uppsatta 
målen får de anställda själva avgöra på vilket sätt verksamheten ska 
bedrivas för att uppnå målen (Svensson, 1993, s 21) Genom målstyrningen 
kan kommunen således kombinera ledningens ansvar för att verksamheten 
bedrivs på ett för medborgarna tillfredsställande sätt, med att ge de enskilda 
medarbetarna större frihet i arbetet. Detta eftersom styrningen sker mindre 
genom detaljbeslut och mer genom tydliga mål. (Svensson, 1993, s 28f) 
 
Det finns även nackdelar med att använda sig av målstyrning. Rombach 
(1991, s 47f) menar att det inte går att styra med mål eftersom det ofta är 
svårt att definiera klara och mätbara mål i den offentliga sektorn. Detta 
skulle kunna bero på att det inom kommuner ofta saknas ett enkelt och 
övergripande mål som kan brytas ner i olika delmål. Vissa menar också att 
målstyrning är svårt eftersom det inte finns något egentligt vinstmått och att 
målen ofta är tvetydiga, allmänna och oprecisa. Ytterligare en faktor som 
minskar möjligheterna att styra med mål är att de angivna målen i offentlig 
sektor ibland kan skilja sig från de verkliga målen. Om de angivna målen är 
de som fokuseras finns risken att verksamheten leds i fel riktning. 
Förekomsten av outtalade mål anses vara vanligare i offentlig sektor eller 
andra öppna organisationer eftersom de ofta utsätts för omgivningens 
kritiska granskning. I kommuner skulle det kunna innebära att politiker 
sätter mål som ger en positiv bild utåt för att de ska få medborgarnas 
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förtroende. Dessutom finns det ofta inom offentlig verksamhet mål som 
inte går att förena. Används målstyrning som styrmodell kan konflikten 
mellan dessa oförenliga mål synliggöras. 
 
Enligt Rombach (1991, s 49) utgör svårigheten att mäta resultaten ett 
ytterligare hinder mot målstyrning. Han menar att det ofta är svårt att se 
sambandet mellan de effekter som uppstått och en specifik aktivitet. För att 
övervinna detta hinder och få en fungerande målstyrning är det en fördel 
om den person som har den bästa kunskapen inom ett enskilt 
verksamhetsområde också är den som har ansvaret för området. En 
försvårande faktor vid mätning av resultaten är också att det inte finns 
något mätinstrument som kan användas oberoende av verksamhetsområde 
och strukturen i organisationens omvärld. 
 
 

3.6 Sammanfattning av referensramen 
 
Referensramen utgör grunden för analysen av insamlad data. Med hjälp av 
de teorier som tagits upp i referensramen avser vi besvara de problemfrågor 
som ställts i uppsatsens inledande kapitel. Vårt syfte med en 
sammanfattning av referensramen är att motivera valet av teorier genom att 
redogöra för våra tankar och förväntningar om teoriernas användbarhet och 
hur de formar analysen. De teorier som innefattas i referensramen syftar 
dels till att beskriva de specifika förutsättningar som kommunerna har 
genom kommunallagen, särarten och karaktärsdragen. Teorierna syftar 
även till att förklara hur styrningen påverkas av dessa förutsättningar. 
 
Kommunallagen ger de grundläggande förutsättningarna för hur 
kommunens organisation ska utformas och hur den kommunala 
verksamheten ska bedrivas. I kommunallagen finns även utgångspunkten 
för det problem som ligger till grund för uppsatsen, kravet att kommunerna 
ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I och med att 
innebörden av god ekonomisk hushållning inte är helt klar har vi valt att 
använda oss av den offentliga utredning som gjorts för att jämföra de 
förslag som utredaren ger med hur de undersökta kommunerna faktiskt 
hanterar kravet på en god ekonomisk hushållning. I kommunallagen och 
dess förarbete ges vissa riktlinjer för vad som kan innefattas i kravet på en 
god ekonomisk hushållning. Dessa riktlinjer anser vi kan användas till 
jämförelser med vad som inom kommunerna anses utgöra en god 
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ekonomisk hushållning. Detta görs för att se om riktlinjerna efterföljs men 
även för att se andra innebörder av god ekonomisk hushållning.  
 
Kommunen som organisation skiljer sig från de företag som är verksamma 
inom näringslivet. Den kommunala särarten beskriver de drag som är 
utmärkande för den kommunala verksamheten. Ytterligare drag som är 
karaktäristiska för kommuner har vi hämtat från Anthony & Young (1999). 
Detta är karaktärsdrag som är utmärkande för en icke vinstdrivande 
organisation. Både kommunallagen och beskrivningen av den kommunala 
särarten visar på att kommuner inte får driva verksamhet i vinstsyfte, vilket 
gör att även dessa karaktärsdrag kan stämma väl in på kommuner. Av dessa 
karaktärsdrag anser vi dock att det är tre som inte är relevanta för att 
uppfylla syftet med denna uppsats. Dessa är olikheter i skatte- och 
lagfrågor, skillnader i ledning samt tradition. I de sammanhang Anthony & 
Young beskriver dessa karaktärsdrag anser vi inte att de har någon 
avgörande roll för synen på den goda ekonomiska hushållningen och 
styrningen mot att uppnå denna. 
 
Den kommunala särarten och karaktärsdragen påverkar hur styrningen av 
den kommunala verksamheten kan utformas. Därmed torde även styrningen 
mot en god ekonomisk hushållning påverkas eftersom det dessutom är ett 
svårdefinierat krav. Med hjälp av teorierna har vi för avsikt att belysa på 
vilket sätt dessa specifika förutsättningar påverkar styrningen mot god 
ekonomisk hushållning och vilka problem som kan uppstå i styrningen. 
 
God ekonomisk hushållning är ett krav som ställs på alla kommuner och vi 
anser att det också kan ses som ett mål som kommunerna måste uppfylla. 
Då det inte finns någon närmare definition än den som redogjorts för i 
referensramen ställer vi oss frågan hur kravet på en god ekonomisk 
hushållning hanteras och hur kommunledningen styr verksamheten mot 
detta mål. Kommuner har sedan en tid tillbaka använt sig av målstyrning av 
verksamheten. Detta tillsammans med att god ekonomisk hushållning kan 
ses som ett mål för kommunerna motiverar vår användning av 
målstyrningsteorin. Utifrån denna avser vi analysera huruvida det går att 
styra mot god ekonomisk hushållning, särskilt med tanke på de 
framgångsfaktorer och hinder mot målstyrning som beskrivits. Vår åsikt är 
att det torde vara svårt att styra med ett så oklart mål som god ekonomisk 
hushållning. Att målet är oklart medför att det även är svårt att mäta och 
utvärdera om målet verkligen har uppnåtts.  
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4. Empiri 
 
I empiriavsnittet redovisas resultaten av intervjuerna och den information 
som erhållits från skrivna dokument såsom budget 2002, årsredovisning 
2001 och kravspecifikationer för 2002. De båda undersökta kommunerna 
redovisas var för sig efter varandra. För varje kommun redogörs för 
innebörden av begreppet god ekonomisk hushållning, hur det används som 
mål i styrningen, hur målen fastställs och hur den goda ekonomiska 
hushållningen följs upp. Därefter följer en redovisning av de nämnder som 
ansvarar för de verksamhetsområden som undersökningen avser samt de 
enheter i vilka verksamheten bedrivs. Här redogörs för den innebörd som 
enheterna lägger i begreppet god ekonomisk hushållning, hur det används i 
styrningen, både på nämndnivå och på enhetsnivå, samt vilken uppföljning 
av verksamheten som genomförs. 
 
 

4.1 Linköpings kommun 
 
Linköpings kommun använder sig av målstyrning som modell för att styra 
verksamheten. Inom Linköpings kommun finns det övergripande 
gemensamma mål som gäller för alla nämnder och styrelser inom 
kommunen. Målen för år 2002 är indelade i de olika målområdena 
demokrati, jämlikhet, jämställdhet och integration, personal och ledning i 
kommunal verksamhet, miljö och hälsa, boende, kommunikation och fysisk 
planering samt ekonomi. Nedan redovisas några exempel på gemensamma 
mål som finns. För en fullständig förteckning över de gemensamma målen 
hänvisas till bilaga 5. 
 

Ledning 
Målgrupp: Alla medborgare 
•  Kommunens arbete ska ledas genom målstyrning. 
 
Personal och ledning i kommunal verksamhet 
•  Personalens erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara och 

överföras till politikerna. 
•  Kommunens personal har kännedom om uppsatta mål för 

kommunal verksamhet. 



- Empiri -  

 36

 
Resurshantering, ekonomi och finansiering 
•  Monopol i utförandet av kommunalt finansierad 

verksamhet ska motverkas 
 
Det lagstadgade målet om att den kommunala verksamheten ska uppnå god 
ekonomisk hushållning fanns tidigare med som ett eget mål, men är numera 
borttaget. De mål som finns ska istället gemensamt leda till att en god 
ekonomisk hushållning uppnås. Det gäller förutom dessa gemensamma 
mål, även mål som är specifika för de olika nämnderna och styrelserna. 
Målen som gäller speciellt för omsorgsnämnden och äldreomsorgen samt 
barn- och ungdomsnämnden och grundskolan redovisas nedan under 
respektive avsnitt.  
 
 

4.1.1 God ekonomisk hushållning 

 
Det lagstadgade målet att den kommunala verksamheten ska uppnå en god 
ekonomisk hushållning, anses av de intervjuade vara ett oklart begrepp. Det 
innebär att det är ett otydligt mål som lagen sätter för den kommunala 
verksamheten. Trots detta råder det bland de intervjuade politikerna i 
Linköpings kommun överensstämmelse om innebörden av god ekonomisk 
hushållning. God ekonomisk hushållning anses inte vara svårare än vanlig 
hushållsekonomi, det är bara storleken på beloppen som skiljer sig åt. 
 
 

”Jag tycker att det går att likna med ett vanligt hushåll i en familj, att 
man måste se till att man har pengar, att man har medel att kunna 
klara sig. Det gäller såväl för att klara dagen som att klara 
morgondagen.” – politiker 

 
 
Andra åsikter om vad god ekonomisk hushållning innebär enligt politiker 
på fullmäktigenivå i Linköpings kommun kan illustreras genom följande 
citat: 
 

”Ekonomisk hushållning relaterar ju inte till någonting mer än så där 
allmänt tyckande och det man själv menar och lite grann. Här 
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försöker vi relatera det till skatten och säger att vi ska få ut så mycket 
som möjligt för skattepengarna.” – politiker 
 
”/…/ det är att vi tar fram långsiktsmål, långsiktsplaner för, 
långsiktsprognoser för hur den ekonomiska utvecklingen i kommunen 
ser ut jämfört då utifrån de siffror som riksdag och regering tar fram 
och kommunförbundet tar fram och ser hur slår det här mot oss i 
kommunen. Och så ser vi att nu är det en nedåtgående trend och då 
måste vi hålla igen istället för att tvärbromsa om några år när man 
märker att oj oj oj det räckte inte. Det är god ekonomisk hushållning, 
det är att ha framförhållning.” – politiker  
 
”/…/ ekonomisk hushållning innebär ändå att få ut så mycket som 
möjligt av de medel som finns. Där kan det i den politiska debatten 
vara väldigt många olika uppfattningar om vad man menar med det, 
men i den samlade resurskakan vad får vi ut mesta möjliga av service 
för Linköpings kommun.” – politiker  

 
 
Ledande politiker i de olika nämnderna är ofta även ledamöter i 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges uppgift är att se till helheten 
medan det på nämndnivå är lätt att se mer till de egna 
verksamhetsområdena, det vill säga att uppfattningen om god ekonomisk 
hushållning är mer verksamhetsnära.  
 
 

”/…/ god ekonomisk hushållning är att bedriva en bra verksamhet för 
eleverna, en god miljö för lärarna inom dom ekonomiska medel som vi 
har blivit tilldelade utav fullmäktige. /…/ Och dom pengar vi har fått 
dom ska vi använda optimalt, på bästa tänkbara sätt för vår 
verksamhet.” – politiker  
 
”/…/ att vara medveten om att det här är skattebetalarnas pengar, att 
man måste göra så mycket som möjligt för dom, göra rätt saker, se till 
att man får rätt saker, att man får vad man har beställt.” – politiker  

 
 
En av de intervjuade på nämndnivå menade att vad som är god ekonomisk 
hushållning till viss del påverkas av att det finns tydliga lagrum som anger 
vilken verksamhet som måste bedrivas. Denna person menade även att det 
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är viktigt att tänka på att det finns politiska vinklingar och synpunkter på 
frågor som är viktiga.  
 
För att få en enhetlig syn på vad god ekonomisk hushållning är för just 
Linköpings kommun har kommunfullmäktige fastställt en handlingsplan 
för god ekonomisk hushållning. Handlingsplanen är ett ramdokument som 
anger de grundläggande och övergripande reglerna och principerna för 
styrning av ekonomi och verksamhet för kommunen. Därutöver finns ett 
antal punkter som behandlar frågan om hur god ekonomisk hushållning ska 
kunna uppnås.  
 
Av handlingsplanen framgår att god ekonomisk hushållning för Linköpings 
kommun inte endast innefattar ekonomiska och finansiella krav. För att ha 
en god ekonomisk ställning krävs bland annat att kommunen i varje 
ögonblick har tillgängliga likvida medel som täcker förestående 
utbetalningar. För god ekonomisk hushållning krävs även kontroll över 
ingångna förpliktelser, kontroll av bedömd utveckling, förvaltning av 
tillgångar så att de inte förlorar i värde, god riskhantering, säkerhetsarbete, 
internkontroll med säkra rutiner, god arbetsmiljö, åtgärder för en långsiktigt 
hållbar utveckling, jämställdhetsarbete och god personalpolitik med mera. 
 
Till god ekonomisk hushållning hör även att ha god 
verksamhetshushållning. Detta innebär att kostnaderna för verksamheten 
inte är högre än nödvändigt. Avgifter och andra intäkter ska också vara 
”rätt” i förhållande till kostnader och tillhandahållen service. Även 
verksamheten som bedrivs ska vara ”rätt” i förhållande till efterfrågan, 
invånarnas behov och politiska prioriteringar. Som underlag för denna 
hushållning bör kommunen göra kostnadsjämförelser med andra 
kommuner. På så sätt kan kommunen se om kostnaden ligger rätt i 
förhållande till kostnaderna i andra kommuner. God ekonomisk hushållning 
innebär även att i god tid inför förväntade förändringar vidta och 
genomföra åtgärder för att på så sätt förebygga problem eftersom detta 
kostar mindre än att åtgärda redan uppkomna problem genom insatser i 
efterskott. 
 
Under en av intervjuerna framkom att en snävare innebörd av god 
ekonomisk hushållning utgörs av de ekonomiska och finansiella krav som 
finns fastställda i budgeten under målområdet ekonomi (se avsnitt 4.1.2).  
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4.1.2 Målutformning 

 
Arbetet med att sätta de gemensamma målen för hela Linköpings kommuns 
verksamhet är integrerat med budgetarbetet. Ett särskilt utskott i 
kommunfullmäktige, ekonomiutskottet, har till uppgift att se över 
kommunens långsiktiga utveckling och bereda de mål som har anknytning 
till ekonomin. Det är ekonomiutskottets roll att i samråd med 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige den ekonomiska 
inriktningen för kommunen. Det som då diskuteras är till exempel om 
skatten ska förändras eller vara oförändrad nästkommande år, vilken nivå 
avsättningarna till pensioner ska ligga på eller huruvida kommunens 
tillgångar ska inflationsskyddas4 eller inte. Diskussionerna utgår från hur 
det långsiktigt ser ut med intäkter och kostnader, om de kommer att öka 
eller minska. Annat som påverkar är om det kommer att flytta in människor 
till kommunen och om de personerna får arbete. Även nationella aspekter, 
så som hur stor regeringen tror att tillväxten blir, inverkar på besluten.  
 
Kommunfullmäktige formulerar även mål för de olika 
verksamhetsområdena. De flesta ledamöter i kommunfullmäktige sitter 
även med i ett av de elva geografiska utskott som finns i Linköpings 
kommun. De geografiska utskotten arbetar mot en särskild stadsdel och de 
som är representerade i utskotten ska i så stor utsträckning som möjligt 
även bo i det aktuella området. Tanken är att utskotten ska försöka sätta sig 
in i hur situationen är för det område de arbetar mot. Hur det är i skolan, 
inom barnomsorgen, äldrevården, föreningslivet och så vidare, för att 
politikerna ska få en bild av vilket behov som finns i de olika delarna av 
kommunen. 
 
Inför budgetarbetet förbereder de olika nämnderna ett budgetförslag utifrån 
de mål, behov och förutsättningar som finns för det egna 
verksamhetsområdet. Budgetförslaget omfattar kostnader för den 
verksamhet som redan bedrivs men även kostnader för olika önskemål om 
åtgärder som anses nödvändiga. När nämndernas budgetförslag har 

                                           
4 De avskrivningar som görs baseras på historiska anskaffningsvärden, medan återanskaffning görs i nytt 

penningvärde. När en tillgång ersätts genom investering är återanskaffningsvärdet vanligtvis högre än det 

historiska anskaffningsvärdet. Mellanskillnaden mellan avskrivningarnas storlek och 

återanskaffningsvärdet, anses utgöras av inflation, vilket kommunen genom inflationsskyddet har en 

reserv för. 
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presenterats är det kommunfullmäktiges uppgift att fatta beslut om vilka 
budgetramar varje nämnd ska erhålla. Att kommunfullmäktige beslutar om 
budgetramar innebär att de inte detaljstyr tilldelningen till olika 
verksamheter inom respektive nämnds område. Istället anges varje nämnds 
uppdrag för varje enskilt verksamhetsområde. Det är de övergripande 
målen för finansiering och ekonomisk förvaltning som är de mål som 
ytterst ligger till grund för fördelning av resurser till de olika nämnderna. 
Enligt "Budget 2002" för Linköpings kommun har målen för målområdet 
ekonomi nedanstående lydelse: 
 

Resurshantering, ekonomi och finansiering 
Inriktning 
•  Linköpings kommun ska årligen ha ett ekonomiskt resultat 

som möjliggör att kommunens samlade tillgångar 
inflationsskyddas 

•  Linköpings kommun ska förvalta sina tillgångar effektivt 
•  Kommunen ska bedriva verksamhet så kostnadseffektivt 

som möjligt och kommunalskatten ska inte höjas under 
mandatperioden 1999 – 2002  

•  Kommunen och dess bolag ska begränsa och samordna sina 
ekonomiska och finansiella risker. 

 
Effekten av dessa mål ska enligt budgeten bli att ”Kommuninvånarna 
känner förtroende för kommunens sätt att förvalta kommunens tillgångar 
och handskas med kommunalskattemedlen.”  
 
I budgeten för år 2002 är inte målen så utförligt beskrivna att det står uttalat 
vad som menas med att tillgångarna inflationsskyddas, vad det innebär att 
förvalta tillgångarna effektivt, vad kostnadseffektivt innebär eller hur 
begränsningen och samordningen av de ekonomiska och finansiella 
riskerna ska gå till. Det som finns utarbetat är en åtgärdsplan, som ska 
följas för att målen ska uppnås. Enligt åtgärdsplanen ska 
 

•  pensionskostnader enligt fullkostnadsmodellen ingå i 
kommunens kostnader i budget och bokslut.  

•  det i budgeten ingå en reserv för osäkerhet i beräkning av 
skatter och statsbidrag. 

•  kommunens investeringar finansieras med egna medel och 
budgeten ska innehålla investeringar eller reserver som 
innebär att kommunens tillgångar inflationsskyddas. 
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•  kommunens budgeterade och redovisade resultat, inklusive 
ovanstående reserver, år 2002, uppgå till minst två procent 
av skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto. 

 
 

4.1.3 Styrning 

 
Enligt det som framkommit under intervjuerna anser de intervjuade 
politikerna inom Linköpings kommun att det är viktigt att uppnå god 
ekonomisk hushållning i verksamheten som helhet.  
 
 

”/…/ om du inte har god ekonomisk hushållning så har du ju inte 
hanterat ditt politiska uppdrag rätt, tycker jag. För då har du ju inte 
sett till så att kommunen får ut det mesta möjliga av sina pengar och 
god ekonomisk hushållning, det är ju att optimalt använda våra 
skattepengar på ett bra sätt för verksamheten, så att vi inte urholkar 
ekonomin /…/” - politiker  
 
”Det här att se helheten tror jag är en viktig del i hushållningen, att 
man försöker få den. Vi ingår som en del i en helhet där bilden ser ut 
så här och där inte bara våran lilla värld eller område är det som 
avgör.” – politiker  

 
 
Tidigare har det finansiella perspektivet på vad som anses vara god 
ekonomisk hushållning dominerat inom kommunen, men en förskjutning 
har ägt rum mot att det verksamhetsmässiga perspektivet får ta mer plats. 
Förändringen kom ungefär samtidigt som skiftet från underskott till 
överskott i kommunens budget. Det är inte bara det ekonomiska resultatet 
som anses vara det viktiga utan även att ta reda på hur det gått med miljön 
eller hur barnens rätt att påverka har förändrats.  
 

”Det jag skulle vilja ge det som innebörd ytterligare om vi ska prata 
om en utveckling det är att vi försöker också markera lite grann alltså 
mjuka och hårda fakta när vi pratar om ekonomi och nyckeltal att 
ohälsotal är ett av det nya /…/ Vi har satt igång ett sånt projekt för att 
försöka få samman de här delarna. Vi gör också nu personalbokslut. 
Vi får nu ett miljö- och folkhälsobokslut, kan man säga och sedan 
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försöker vi få ihop allt ihop det här. Det ska vi kunna klara av nästa 
gång i ett välfärdsbokslut, precis som man gjorde på nationella nivån, 
där man redovisade till exempel hur barnfamiljernas situation har 
utvecklats, det är intressant." – politiker  

 
 

4.1.4 Uppföljning och utvärdering 

 
Bokslutet är ett exempel på en uppföljning som görs varje år och där 
redovisar nämnderna vad de har åstadkommit för de tilldelade pengarna. I 
bokslutet upprättas även en verksamhetsberättelse som beskriver den 
verksamhet som har bedrivits inom nämndens område under året. 
Linköpings kommun arbetar med kvartalsbokslut, vilket innebär att varje 
enhet måste skicka in uppgifter om det ekonomiska läget en gång i 
kvartalet. Kommunstyrelsen följer sedan upp kommunens finanser. Om en 
nämnd inte håller budget måste det redovisas till kommunstyrelsen 
omedelbart. Det gäller inte bara om differensen är negativ utan det är lika 
viktigt om det är en positiv differens, det är alltså förändringar som ska 
redovisas.  
 
I årsredovisningen finns under rubriken ”God ekonomisk hushållning” en 
avstämning av i vilken mån kommunen har uppnått de punkter som satts 
upp i den handlingsplan kommunen har vad gäller god ekonomisk 
hushållning. Där finns att läsa att kommunen uppfyllt alla de punkter som 
avses: 
 

•  Pensionskostnader enligt den så kallade 
fullkostnadsmodellen ingår i kommunens kostnader i 
bokslutet. 

•  Låneskulden har inte ökat. Investeringarna har finansierats 
med egna medel. 

•  Eftersom kommunens tillgångar har ökat mer än 
nettoprisindex behövs ingen avsättning för inflationsskydd. 

•  Kommunens resultat uppgår till två procent av 
skatteintäkter, statsbidrag och finansnetto. 

•  Skatten har inte höjts. 
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4.1.5 Barn- och ungdomsnämnden 

 
Inom den rambudget som barn- och ungdomsnämnden tilldelas från 
kommunfullmäktige görs en internbudget där resurser fördelas till de olika 
verksamhetsgrenar som lyder under nämnden. De verksamhetsgrenar det 
gäller är barnomsorg, grundskola, fritidsgårdar och särskola. Barn- och 
ungdomsnämnden har att besluta om hur den tilldelade budgeten bäst ska 
hanteras. Som underlag för det har en kravspecifikation utarbetats som talar 
om vilken verksamhet och kvalitet som krävs av de olika verksamheterna. 
Som grund för kravspecifikationen som gäller för grundskolan, ligger dels 
nationella mål för skolan och dels ett antal kommunala mål. De nationella 
målen uttrycks i skollag, grundskoleförordning och läroplan, Lpo 94. Den 
delen av de kommunala målen som är gemensamma för hela barn- och 
ungdomsnämnden utgörs av miljömål. 
 

Målområde: Miljö och hälsa 
Miljö 
•  Kommunen skall eftersträva en långsiktigt hållbar 

utveckling. 
•  Andelen KRAV-godkända livsmedel som serveras i skolor, 

förskolor och servicehus ska öka. 
 

Det finns även kommunala mål som är inriktade på barnomsorg och 
utbildning. 

 
Målområde: Barnomsorg och utbildning 
Skola 
•  Skolan ska erbjuda en allsidig modern utbildning som 

kännetecknas av valfrihet, internationalisering och 
arbetslivets betydelse 

•  Utbildningen ska karaktäriseras av ett decentraliserat 
arbetssätt som ger elever och föräldrar reellt inflytande över 
skolans miljö och eleven över den egna lärprocessen 

•  Skolan ska aktivt motarbeta främlingsfientlighet, våld och 
mobbing 

•  Det ska vara lärorikt, stimulerande och tryggt att gå i skolan 
•  I skolan ska varje elev få arbeta utifrån sina förutsättningar 
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Barn- och ungdomsnämnden fördelar inte själva pengarna till de olika 
enheterna, utan gör en samlad beställning till produktionsstyrelsen, som 
sedan beslutar om hur stor budget varje enskild enhet ska tilldelas. 
Produktionsstyrelsen är de som ansvarar för själva utförandet av de 
kommunala verksamheterna. 
 
Kravspecifikationen utgör det dokument som den enskilda enheten, skolan, 
har att rätta sig efter vid drift av verksamheten. Dokumentet talar om för 
enhetschefen, rektorn, vilken verksamhet som kommunen förväntar sig ska 
bedrivas inom grundskolan. Kravspecifikationen för grundskolan 
specificerar vilka nationella lagar och förordningar som ska beaktas och 
vilka kommunala mål som gäller för verksamheten. I kravspecifikationen 
fastställs att Linköpings kommuns skolplan ska följas. Enligt skollagen ska 
varje kommun utarbeta en lokal skolplan i vilken det ska framgå vilka 
åtgärder kommunen ska vidta för att uppnå de nationella målen inom 
grundskolan. Skolplanen för Linköpings kommun pekar ut sju områden 
som anses vara särskilt viktiga att utveckla. Dessa områden är: 
 

•  Grundläggande värden och förhållningssätt. 
•  Pedagogiskt arbete. 
•  En skola där alla får utvecklas. 
•  Ansvar och inflytande. 
•  Skolan i samhället. 
•  Pedagogiskt ledarskap. 
•  Uppföljning och utvärdering. 

 
Skolplanen för Linköpings kommun beskriver vart och ett av dessa 
områden och vad den enskilda enheten ska göra inom dessa områden. 
Utöver skolplanen framgår det av kravspecifikationen vilka övriga 
kvalitetskrav som finns inom kommunen för grundskolan. Kvalitetskraven 
består bland annat av krav på att det ska finnas en plan för elever med 
fysiska funktionsnedsättningar, i vilken omfattning det ska finnas tillgång 
till skolhälsovård och studie- och yrkesvägledare samt riktlinjer för svenska 
som andra språk och modersmålsundervisning.  
 
 

- God ekonomisk hushållning - 
 
Barn- och ungdomsnämnden använder sig av mål och av 
kravspecifikationen för att styra verksamheten ute på enheterna i önskad 
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riktning. På enheterna kan det dock finnas andra uppfattningar om vad en 
god ekonomisk hushållning innebär och vilka mål som är viktiga, men de 
mål och krav som kommer från barn- och ungdomsnämnden måste ändå 
uppfyllas. Under intervjuerna med enhetscheferna hamnade det 
verksamhetsmässiga perspektivet av god ekonomisk hushållning mest i 
fokus. När det talas om god ekonomisk hushållning är det individerna som 
är i centrum. Att skapa en bra verksamhet för eleverna så att de får en så 
bra undervisning som möjligt utifrån befintliga resurser. Det anses viktigt 
att planera verksamhet och elevgrupper på ett sätt som gör att extra insatser 
i form av till exempel fler elevassistenter inte blir nödvändigt. Även 
personalen är en viktig del av god ekonomisk hushållning. 
 
 

”Det som för mig är den viktigaste ekonomiska resursen är 
personalen och det viktiga är att den personal jag anställer är glad 
och positiv och vill jobba inom skolan, att den personal som jag har 
kvar fortfarande är engagerad, entusiastisk, tycker om ungdomar för 
annars kan man inte göra särskilt mycket av den verksamhet vi har.” 
– enhetschef  
 
”Det är också god hushållning att se till att fördela dom elever som 
inte fungerar ihop så att dom inte kommer i samma grupperingar. /…/ 
Det som är viktigt är också att fördela arbetsuppgifterna på ett sånt 
sätt att alla orkar så vi inte får sjukskrivningar, och orkar då menar 
jag att det finns elevgrupper som är tyngre och elevgrupper som är 
lättare.” – enhetschef  

 
 
Även det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning är viktigt. 
Det handlar främst om att använda alla resurser på ett effektivt sätt och att 
dra ner på de kostnader som är onödiga. Det finansiella perspektivet anses 
också vara det som är det viktigaste från kommunens sida och det som 
diskuteras mest. 
 
 

”/…/ det är bara pengar man tittar på, man tittar inte på kvaliteten 
och det menar jag att det viktiga är att man har bra kvalitet för dom 
pengarna man lämnar ut. Och är det så att det är för lite pengar då 
blir det ju alltså en minimal kvalitet och den slår ju hårt hela vägen, 
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hela livet för dom här människorna som inte fått det dom skulle.” – 
enhetschef  

 
 
För enhetscheferna är god ekonomisk hushållning en viktig del i 
styrningen, men samtidigt påpekas att statliga krav i form av Skollag och 
skolstadgar i stor utsträckning påverkar hur verksamheten bedrivs. En 
intervjuad enhetschef upplever att det finansiella perspektivet av god 
ekonomisk hushållning är av störst betydelse i kommunens styrning av 
verksamheten. 
 
 

”Det som jag tycker har varit jobbigt när det gäller det här det är att 
man fokuserar på pengarna. Hela tiden är det pengarna man 
fokuserar på, man ska hålla sig inom den här ramen och håller man 
sig inte inom ramen så måste det till åtgärder. Man ser alltså inte vad 
har man fått för dom här pengarna. Vi har ju alltså dubbla krav på 
oss, vi har ju ett statligt krav på att skolan ska fungera /…/ sen ska jag 
alltså hushålla med dom pengarna jag har /…/.” – enhetschef  
 
”/…/ under åren från –92 till –99 så var det bara ekonomi 
produktionsstyrelsen var intresserade av, dom pengar vi hade fått ut 
och att vi klarade oss. Man diskuterade nästan aldrig innehållet. Så 
mitt förslag var att jag tycker att varje gång ni har 
produktionsstyrelse så ska ni ha någonting från verksamheten en 
kvart, där någon får komma och berätta och det har dom genomfört, 
så att vissa kommer vissa gånger men inte någon riktig rutin tycker 
jag inte, för att få in kvalitetstänkandet. Sen har vi haft två år då man 
har försökt att ta bort det här med ekonomin och fokusera mer på 
kvaliteten och det egna arbetet. Nu är vi tillbaka till ekonomin igen, 
jag hoppas inte att det kommer att bli fortsättningen.” – enhetschef 

 
 

- Uppföljning och utvärdering - 
 
Barn- och ungdomsnämnden gör inga ekonomiska uppföljningar för varje 
enhet utan detta är produktionsstyrelsens uppgift. Produktionsstyrelsen ska 
uppmärksamma om en enhet har gått dåligt en längre tid och ska se till att 
obalansen åtgärdas. 
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Om en enhet inte klarar av att hålla sin budget utreds orsaken till det. Beror 
underskottet på att fel saker har gjorts kan beslut tas att enheten får ta med 
sig underskottet för att försöka åtgärda misstaget nästa år. Att underskottet 
tas med till kommande år sker inte automatiskt, utan det görs alltid en 
prövning först. I de fall underskottet är beroende av faktorer som stod 
utanför enhetschefens kontroll, får enheten kompensation för det och 
slipper ta det med sig till nästa år. Om en nämnd inte kan få finanserna att 
gå ihop och det beror på att de ledande politikerna inte klarar av att 
kontrollera ekonomin, riskerar de att bli bortröstade av sitt parti.  
 
De uppföljningar som görs av kvaliteten på verksamheten omfattar bland 
annat elevmedverkan, i vilken omfattning föräldramöten och 
utvecklingssamtal förekommer, personaltäthet och skolhälsovård. Alla 
utförare inom grundskolan lämnar en kvalitetsredovisning, där skolorna 
beskriver sin egen verksamhet utifrån ett prioriterat område. Ett sådant 
område kan till exempel vara mobbning eller elevens ansvar och inflytande. 
Kvalitetsredovisningen sker i form av en rapport där enheten beskriver hur 
de arbetar med detta område och vad de skulle kunna bli bättre på. Syftet 
med kvalitetsredovisningen är att den enskilda enheten, framförallt rektorn 
på skolan, ska tänka till och fundera på hur det ser ut i den egna 
verksamheten. I sammanställningen ingår även betygsstatistik för de 
nationella prov som görs i årskurs fem och nio och som gäller ämnena 
matematik, svenska och engelska. En annan typ av uppföljning är att 
nämndledamöterna tillsammans med tjänstemän besöker skolorna för att få 
en bild av hur skolorna arbetar med de områden som är prioriterade. Under 
besöken pratar de med både elever, lärare och övrig personal.  
 
 

”Tyvärr måste jag säga att hälften av dom politikerna kom inte när 
dom skulle ha ett möte med oss sist och jag skulle önska att dom 
prioriterade det här eftersom det är så viktigt att dom vet hur det är 
ute. /…/ vi bjuder in politiker med jämna mellanrum för att dom ska se 
hur det är. Men jag skulle vilja att dom är ute en vecka och följer 
verksamheten inifrån och ser när dom här stöddiga eleverna inte fixar 
det, när dom bär sig illa åt mot personal och kamrater och så, att dom 
fick se hur det är. Först då tror jag att dom förstår. Jag tycker att dom 
har för lite kontakt med verksamheten för att sitta och styra pengarna 
och säga att vi inte behöver mer pengar och också säga att vi inte 
hanterar pengarna på det effektivaste sättet och är så sparsamma som 
möjligt, för dom antydningarna finns från olika håll.” - enhetschef   
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”/…/ jag hoppas att man ska kunna fokusera på kvaliteten och se till 
att den är så bra som möjligt och sen är det ju naturligt att vi ska vara 
så ekonomiska vi kan med våra pengar vi får. Men det är tufft att sitta 
i mellanställningen och se dom behov som finns ute och hur våra 
ungdomar har det och se att inte pengarna räcker till dom krav som vi 
har på oss att genomföra. Det här är ju lagstadgad text. Det är ju 
inget vi kan välja eller välja bort, att barn ska ha den undervisning 
dom behöver, dom ska ha dom timmar som är lagstadgat och dom ska 
få dom kunskaper som dom har rätt till och dom svagt presterande 
barnen har rätt att få den hjälp dom behöver, det är ju tvingande.” – 
enhetschef 

 
 
I den budget som görs inför kommande år anges verksamhetsmått/nyckeltal 
för förskoleklass och grundskola. De mått som används är förväntat antal 
elever under året, budgeterad bruttokostnad per elev samt antal lärare 
respektive pedagogisk personal per 100 elever. Även antalet elever som 
saknar betyg i ett eller flera ämnen, andel behöriga till gymnasiet och hur 
många elever som började på gymnasiet efter avslutad grundskola tas upp 
som ett verksamhetsmått. För måtten lärartäthet, betyg och behörighet görs 
jämförelser med andra kommuner. De kommuner som är aktuella för 
jämförelse år 2002 är Lund, Umeå, Uppsala och Västerås. Hur det verkliga 
utfallet blev för kommunen redovisas av barn- och ungdomsnämnden i den 
verksamhetsberättelse som lämnas i samband med årsredovisningen. I 
verksamhetsberättelsen redovisas även det som framkommit vid de 
uppföljningar som barn- och ungdomsnämnden gör. 
 
På enheterna görs även egna uppföljningar av verksamheten. Rektorerna på 
skolorna kan, liksom politikerna, titta på hur det har gått på nationella prov 
och i vilken mån avgångseleverna är behöriga att söka till gymnasieskolan. 
Andra sätt är att använda sig av enkäter. Enkäterna behandlar såväl vad 
eleverna tycker om lärarna, som vad lärarna tycker om rektorn. 
 
 

4.1.6 Omsorgsnämnden 

 
Även omsorgsnämnden får sina resurser tilldelade i form av en rambudget. 
Den totala budgeten år 2002 för omsorgsnämnden är på 1,1 miljard kronor 
varav 613 miljoner kronor fördelats till äldreomsorgen. Äldreomsorgen 
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omfattar både boende och hemtjänst. Övriga verksamhetsområden som 
lyder under omsorgsnämnden är individ- och familjeomsorg, insatser för 
psykiskt funktionshindrade, insatser för utvecklingsstörda, 
funktionshindrade barn och vuxna samt föreningsstöd. Den 
kravspecifikation som omsorgsnämnden utarbetar för sina 
verksamhetsområden, innehåller både verksamhetskrav och kvalitetskrav. 
För äldreomsorgen grundas kravspecifikationen delvis på lagar så som 
Socialtjänstlagen, Sekretesslagen och Hälso- och sjukvårdslagen. Det finns 
även författningar utgivna av Socialstyrelsen som ska beaktas samt 
inomkommunala inriktningsmål som ska efterlevas.  
 

Inriktningsmål för äldreomsorgen 
•  Kommunen ska utifrån behov erbjuda äldre vård, omsorg, 

boende och ge möjlighet att välja önskat bostadsområde. 
•  Äldre inom särskilda boendeformer ska ha tillgång till 

näringsriktig mat, medicinska insatser, motion, 
rehabilitering och fritidsaktiviteter. 

•  Äldreolycksfall ska förebyggas och trygga äldremiljöer 
skapas både i samhället och i det enskilda boendet. 

•  Stöd och avlösning ska erbjudas till personer som vårdar 
anhöriga i hemmet. 

 
För äldreomsorgen inom Linköpings kommun finns även kvalitetskriterier. 
Dessa är uttryckta ur ett brukarperspektiv och omfattar till exempel hur 
personalen ska bemöta brukaren, möjlighet för brukaren till inflytande över 
de insatser som berör denne och graden av personalens tillgänglighet. 
Insatserna ska även utformas med utgångspunkt från en helhetssyn på 
individens samlade behov. Kravspecifikationen specificerar även en mängd 
andra kriterier som avser allt ifrån att alla personer inom området ska 
erbjudas ett hembesök årligen från och med det år de fyller 80 år för att få 
information om kommunens service för äldre, till hur dokumentation och 
journalföring ska ske.  
 
Inom äldreomsorgen är det vanligare än inom grundskoleverksamheten 
med privata utförare, vilket gör att konkurrensupphandling utförs oftare. 
När upphandling av en äldreenhet ska ske annonserar kommunen om detta. 
De signalerar även till redan kända utförare. De som är intresserade av att 
driva den aktuella verksamheten, får då inkomma med ett anbud som 
grundar sig på den kravspecifikation som omsorgsnämnden tagit fram. 
Inför varje upphandling revideras dessa kravspecifikationer utifrån vilka 
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behov som finns och de verksamhetsuppföljningar som gjorts. 
Kravspecifikationen utgör sedan det måldokument som utföraren har att 
rätta sig efter. Detta tillvägagångssätt gäller både externa och kommunala 
utförare. Det finns tillfällen när omsorgsnämnden väljer att inte 
konkurrensupphandla en verksamhet, utan direktupphandlar istället. Det 
innebär att omsorgsnämnden förhandlar med den enhet som redan driver 
den aktuella verksamheten.  
 
 

”/…/ i princip så ska det mesta konkurrensupphandlas i den här 
kommunen om det inte är som så att vi tycker att det är väsentligt att 
kommunen har kvar viss del egen verksamhet. Till exempel ett 
servicehus i centrala Linköping så att det inte bara är de stora 
utförarna som hugger åt sig godbitarna och så får kommunen kanske 
ta servicehusen ute i glesbygderna där man lägger mycket tid på att 
ligga på vägen och köra och som blir betydligt dyrare /…/ eller /…/ 
ett gruppboende för svårt utvecklingsstörda, där man har speciell 
personal som har jobbat med de boende i många år. Det tar kanske 
tre år för någon av personalen att förstå vad den här personen som 
har så svåra kommunikationsstörningar menar.” – politiker  

 
 
Direktupphandling innebär inte att omsorgsnämnden går med på att betala 
hur mycket som helst till enheten. Det förs intensiva diskussioner om 
ekonomin, där tjänstemän går in och granskar kostnaderna och där 
enhetscheferna får motivera vad pengarna ska användas till. Kan inte 
enheten motivera varför de kräver mer pengar än vad tjänstemännen anser 
att verksamheten bör kosta, och vad det finns medel till i nämndens budget, 
har det hänt att nämnden beslutat om konkurrensupphandling.  
 
 

- God ekonomisk hushållning - 
 
Inom äldreomsorgen anser de enhetschefer som intervjuats att god 
ekonomisk hushållning främst är att se till att de som berörs av 
verksamheten, det gäller såväl anhöriga och personal som omsorgstagare, 
kan känna delaktighet och trygghet och att ge en god vård och omsorg. 
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”Det här med ekonomin finns ju alltid med men det är ju ändå 
verksamheten och människorna runt omkring. Det är det som styr. 
Både personalgrupperna och omsorgstagarna, det är ju dom vi är till 
för.” – enhetschef  
 
"Att använda alla resurser på ett effektivt sätt, det är det, det är god 
ekonomisk hushållning helt enkelt. Hur bestäms det då. Det bestäms 
utifrån den kravspecifikation som jag får från kommunen." - 
enhetschef  
 
"Det är inte bara det finansiella, det är oerhört mycket tycker jag. /…/ 
Det är inte säkert att det får stanna i pengar alltid, utan man måste 
tänka klokt. Det hjälper inte om vi skickar personalen på två veckors 
utbildning om det inte ger någonting. Vi kan skicka iväg dem på de 
mest konstiga utbildningar som inte ger någonting för verksamheten, 
så att man får tänka på lite grann vad man satsar på, hur man satsar." 
- enhetschef  

 
 
För enhetscheferna som ska styra sin verksamhet och sin personal efter de 
ekonomiska och verksamhetsmässiga krav som finns, anses det vara en 
förutsättning för att styrningen ska fungera att all personal är medveten om 
att budgeten är begränsad och vilka krav som ställs på verksamheten. 
Åsikten hos de enhetschefer som intervjuats är att personalen på respektive 
enhet är ekonomiskt medveten. De anser vidare att det är ett resultat av att 
de aktivt diskuterar ekonomi inom enheten för att personalen ska inse det 
ekonomiska läget.  
 

”Alla vet ju att vi måste hålla vår budget och att vi måste ha ett bra 
innehåll och att kvaliteten är viktig.” – enhetschef  
 
”Jag tror att det är a och o att personalen är delaktig, ser helheten. 
Jag börjar året med att samla personalen. Då talar jag om; vad hade 
vi för visioner i fjol, hur såg avtalet ut och vad skulle vi uträtta. Och 
så tittar vi i första hand på prestationer, till exempel antal 
hemtjänsttimmar och för vårdboendet antal liggsår. /…/ Då börjar jag 
så och det där har jag hållit på med i flera år, och sedan så tror jag 
också att det är viktigt att man lägger in ekonomin i det vardagliga 
arbetet, hos folk också.” – enhetschef  
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- Uppföljning och utvärdering - 
 
Inom omsorgsnämndens område är det produktionsstyrelsen som gör de 
ekonomiska uppföljningarna av varje enhet. Den enskilda enheten får 
skicka in sitt resultat, som de sedan får tillbaka med korrigerade siffror vad 
gäller till exempel lönejusteringar eller periodiseringar. Kommunstyrelsen 
får varje kvartal ekonomiska rapporter som produktionsstyrelsen har 
sammanställt. 
 
 

”Jag får ju återkoppling i den här modellen som jag får en gång i 
kvartalet, ekonomisk uppföljningsmodell från produktionen, /…/ De 
har lagt in sina, det kan vara till exempel förväntad löneökning. Sen 
kan det vara så att vid något tillfälle kan det stå hänvisningar /…/ då 
får jag tillbaka det med andra siffror än vad jag har. Sen kan jag 
känna det att när den här kommer tillbaka om de gjort några 
justeringar även om de inte är så stora, att jag har ingen känsla för 
den där uppföljningen. Jag tycker att den är lite orealistisk, det 
stämmer inte riktigt att det var den kostnaden. /…/ man får 
återkoppling på det sättet men inte några samtal med någon ekonom 
på produktionen direkt.” – enhetschef  
 
”Jag måste ju säga det att jag upplever en misstänksamhet. Det är 
inte rätta orden men en känsla av att de inte riktigt tror att, att de inte 
litar på att man utför det man ska, någonting sånt. /…/ en 
misstänksamhet mot att man inte kör rent spel. Inte ett riktigt 
förtroende.” – enhetschef  

 
 
Även inom äldreomsorgen får enheterna ta med sig eventuella underskottet 
till kommande år. Många enheter är upphandlade, vilket innebär att de har 
avtal på upp till fem år. Har enheten ett avtal som enhetschefen anser är för 
lågt får de försöka förhandla sig till ett bättre avtal vid nästa upphandling. 
 
 

”Det var så här ett tag, vi kämpade ensamma med de här avtalen. 
Den dåvarande produktionsstyrelsen gick ut och sa att vi ska till varje 
pris kamma hem avtalen. De såg att konkurrenterna fick fler och fler 
avtal. En del avtal som las då, priser, de var inte realistiska. De var 
för låga. Det är en del som är där fortfarande idag. Då spelar det inte 
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någon roll hur välstrukturerad verksamheten är. Det är klart att 
grundavtalet måste vara realistiskt.” – enhetschef  

 
 
De enhetschefer som intervjuats följer alla upp budgeten noga varje månad 
för att se att inte kostnaderna rusar iväg. En äldreomsorgsenhet gör var 
tredje månad en grundlig uppföljning på en viss del av verksamheten så 
som restaurang eller hemtjänst. Då tittar enhetschefen både på intäkter, 
kostnader och personal inom den delen av verksamheten. 
 
 

”Jag tror att det finns ganska goda rutiner i Linköpings kommun, vad 
gäller ekonomin. Jag kan känna att det kanske är kvalitetsbitarna som 
behöver mer uppföljning och mer strukturerat kanske.” – enhetschef  

 
 
Omsorgsnämnden gör varje vår och höst platsbesök på utvalda enheter då 
de träffar både anhöriga och boende. Det är både politiker och tjänstemän 
som besöker enheterna för att förvissa sig om att de har fått den omsorg 
som de beställt. De frågor som är aktuella för besöket skickas ut i förväg 
och sedan dokumenteras svaren. Den typ av frågor som ställs är vad de 
tillfrågade tycker om maten, vad de tycker om fritidsaktiviteterna, hur ofta 
den boende får komma ut och vad de tycker om utemiljön. Personalen är 
inte med vid platsbesöken. Den enda från enheten som är med är 
enhetschefen, som också är ansvarig för verksamheten och måste ta till sig 
den kritik som framkommer. Det görs även återbesök för att kontrollera att 
eventuella brister har åtgärdats. Omsorgsnämnden har även 
internkontrollanter som tittar extra på särskilda områden. Det som är 
bestämt för år 2002 är att följa upp hur måltidssituationen ser ut på 
enheterna. Det kan innebära att ta reda på om det är lugnt och trevligt vid 
matbordet, vad det finns för mat att välja på och om de som äter är nöjda 
med den mat som serveras. Annan uppföljning som görs är att kommunens 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor registrerar avvikelser vid exempelvis 
läkemedelshantering och fallolyckor. Det finns en gemensam 
anmälningsrutin för detta inom kommunen.  
 
 

”Då kommer kommunledningen ut och så frågar de. Då är boende 
inbjudna. Då delar de upp, vårdboende träffar de vid ett tillfälle, de 
som har hemtjänst vid ett tillfälle. Det är politiker som kommer ut, 
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blandat med någon kommunledningstjänsteman. Sist då säger 
politikern så här till tanterna som sitter här och har hemtjänst som de 
måste köpa. Hur är det nu, kommer ni ut någon gång, ni har ju rätt att 
gå ut tre gånger i veckan. Då får jag förklara det att det är 
vårdboende som har den rätten, så de är ju inte så insatta.” – 
enhetschef  

 
 
Omsorgsnämnden gör en sammanställning över vad som kommit fram 
under platsbesöken. Den sammanställningen får enheten ta del av och får 
då också reda på vad som var positivt respektive negativt och vad som 
måste åtgärdas. Det händer även att enheten får förslag på åtgärder som kan 
leda till kvalitetshöjning för de boende. Det kan vara rutiner som en annan 
enhet har infört. 
 
I omsorgsnämndens budget anges de verksamhetsmått/nyckeltal som 
används för äldreomsorgen. För äldreboende anges antal budgeterade 
platser för sjukhem, demensboende respektive ålderdomshem samt priser 
per vårddygn. För hemtjänsten är det antal hemtjänstärenden per månad, 
antal timmar per ärende och månad samt antal hemtjänsttimmar per år som 
är budgeterade. Även pris per hemtjänsttimma uppges. Kostnaden för 
äldreomsorgen, totalt och per invånare över 65 år samt andel av folkmängd 
som är mellan 65 och 70 år samt antal över 80 år jämförs med andra 
kommuner. De kommuner som är aktuella för jämförelse är Norrköping, 
Helsingborg, Västerås, Gävle, Umeå och Örebro. I den 
verksamhetsberättelse som omsorgsnämnden upprättar i samband med 
årsredovisningen visas de eventuella avvikelser från de budgeterade 
måtten. Även resultaten från de uppföljningar som gjorts under året 
redovisas. 
 
 

4.2 Norrköping 
 
I Norrköpings kommun används sedan 1980-talet målstyrning som 
styrmodell för verksamheten. De styrdokument som används och som 
gäller för år 2002 har fastställts av kommunfullmäktige. Dessa 
styrdokument är Målbild 2010, lokal Agenda 21 för Norrköpings kommun, 
skolplan och inriktningsmål.  
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De inriktningsmål som gäller för Norrköpings kommun utgör en del av 
grunden för kommunens långsiktiga satsningar och för styrprocessen. I 
budgetdokumentet finns bland annat angivet de grundläggande synsätt som 
gäller för alla verksamhetsområden och dessa kan sägas vara Norrköpings 
kommuns inriktningsmål. Utgångspunkten för de grundläggande synsätten 
är den senare tidens stora förändringar som har skett i samhället och 
därmed även i Norrköpings kommun. Kommuninvånarnas ökade 
förväntningar på den kommunala verksamheten och krav på större 
inflytande aktualiserar behovet av rationalisering och effektivisering av 
verksamheten. Detta förutsätter att både personal och förtroendevalda har 
en gemensam långsiktig helhetssyn där medborgarperspektivet sätts i 
centrum. De inriktningsmål som gäller för Norrköpings kommun är 
följande. 
 
Ett humanistiskt synsätt 
Alla verksamheter i Norrköpings kommun ska arbeta utifrån ett 
humanistiskt synsätt vilket bland annat bygger på en positiv tro på 
människan och hennes möjligheter till utveckling, påverkan och förändring. 
Alla människors lika värde, individens frihet och integritet, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 
som ständigt måste hävdas. Utifrån det humanistiska synsättet ska den 
kommunala verksamheten bidra till att den enskilda människan utifrån sina 
egna förutsättningar får det stöd hon behöver för att växa och utvecklas till 
en trygg och harmonisk människa. All kommunalt finansierad verksamhet 
ska utveckla ett öppet och generöst förhållningssätt till etnisk och kulturell 
mångfald i kommunen i syfte att förebygga uppkomsten av främlingskap, 
diskriminering och segregation. Det är även viktigt att bekämpa alla 
destruktiva tankar och idéer som hotar det goda samhället och invånarna. 
Exempel på detta är våld, mobbning och främlingsfientlighet. Vidare sägs i 
detta mål att det krävs ett bättre resursutnyttjande, ett ökat inflytande samt 
förnyade arbetsformer och utveckling av det förebyggande arbetet för att 
motverka att ohälsa och sociala problem uppstår. 
 
Norrköpings profil  
Några av kommunens främsta arbetsuppgifter är att arbeta för full 
sysselsättning, att höja utbildningsnivån samt att skapa förutsättningar för 
en god ekonomisk, miljömässig och social utveckling i Norrköping. Det är 
viktigt att se Norrköpings möjligheter, vilket ställer stora krav på 
flexibilitet och kreativitet. Norrköpings etablering som universitetsstad har 
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haft en positiv påverkan på arbetsmarknaden. För att utveckla universitetet 
krävs ett nära samarbete med kommunen, näringslivet och staten. 
 
Uthållig samhällsutveckling  
Med detta mål menas att kommunen ska ha en utveckling som både 
materiellt, ekologiskt och socialt tillfredsställer dagens behov utan att 
överutnyttja jordens ändliga resurser och därmed äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Grundläggande för 
detta arbete är kretsloppsprincipen. 
 
Kvalitet 
Målet för arbetet är att verksamhetens kvalitet utvecklas så att hänsyn kan 
tas till förändringar i kommuninvånarnas eller samhällets behov, krav och 
förväntningar. Kvalitetsutveckling innefattar allt som görs såväl före som 
under och efter det att servicen blivit utförd. De fyra viktigaste aspekterna 
på upplevelsen av kvalitet är tillgänglighet, inflytande, personlig kontakt 
och yrkeskompetens. Kommunfullmäktige har antagit en kvalitetspolicy 
som ska vara vägledande i kvalitetsarbetet. 
 
Uppföljning och utvärdering 
För varje år fastställs övergripande utvärderingsområden för hela 
kommunen. För år 2002 ska utvärderingen fokuseras på ökad 
måluppfyllelse inom förskola och skola samt vården under kvällar, nätter, 
lördag och söndag/helg utifrån inriktningsmålen respekt, trygghet, 
självständighet och attityder. Detta arbete berör humanistiska nämnden och 
omsorgsnämnden.  
 
Ett gott arbetsklimat 
Detta förutsätter ett möte och en dialog mellan chef och anställda. Om det 
finns en dialog om den gemensamma uppgiften och om de anställdas 
kunskaper tillvaratas kan en bättre arbetsplats skapas. Nyckeln är att få alla 
att känna delaktighet. 
 
 

4.2.1 God ekonomisk hushållning 

 
I Norrköpings kommun finns det ingen bestämning av eller handlingsplan 
för god ekonomisk hushållning och begreppet som sådant används heller 
inte i styrningen av verksamheten. Avsaknaden av en fastställd bestämning 
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innebär inte att Norrköpings kommun inte arbetar utifrån en god 
ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning är ett lagstadgat krav 
som anses vara viktigt att uppnå. Det finns inget specifikt mål som syftar 
till att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Istället speglar alla 
befintliga mål vad som är god ekonomisk hushållning i Norrköpings 
kommun och hur detta ska uppnås. Eftersom det är politikerna i kommunen 
som är de som slutligen tar beslut om kommunens mål och hur 
verksamheten ska styras, är det deras åsikter om vad god ekonomisk 
hushållning innebär som speglas i mål och i övriga styrdokument. 
 
 

”/…/ för det första ska man ju konstatera att det är ju skattebetalarnas 
pengar. Det är ju inte några pengar som kommunen har, utan det 
gäller ju att handha kommuninnevånarnas pengar på bästa sätt och 
också se till att man inte tar för mycket pengar av 
kommuninnevånarna. Alltså man måste driva en verksamhet som är 
bra i kvaliteten men inte med för mycket pengar. För ju mer pengar vi 
tar till kommunen via skatten ju mindre får ju medborgarna själva att 
röra sig med. /…/ Så för min del är det att se till att ta ut så lite som 
möjligt från kommuninnevånarna, det ska vara det som behövs för att 
göra en bra verksamhet, kärnverksamhet, och i slutändan då att med 
rätt skattenivå eller med en hygglig skattenivå då se till att 
kommunens ekonomi är i balans. Alltså att man inte går med 
underskott, att det blir ett tillräckligt överskott för att klara dom så 
kallade investeringarna.” – politiker  
 
”/…/ att på effektivaste möjliga sätt använda dom skattemedel som i vi 
får till vårt förfogande varje år. /…/ dom pengarna ska då användas 
så förnuftigt som möjligt och fördelas till dom verksamheter som vi är 
överens om att det är vårt gemensamma intresse, det är det som ingen 
annan kan utföra på ett bättre sätt än att vi utför det gemensamt i 
kommunen. Därmed inte sagt att det är kommunens anställda som ska 
vara dom som ska utföra jobbet utan vi kan ju köpa det av vem som 
helst så att säga. Och att man då har en noggrann kontroll över vad 
dom här pengarna investeras i och att man har en budgethantering 
med en långsiktighet i så att man kan följa upp det hela och stämma 
av och se vad fick jag för pengarna? Är detta bra eller är detta dåligt. 
Har jag fått ut det mesta man kan eller kanske inte det mesta men 
optimalt. För det är ju inte givet att det är det mesta som är det 
bästa.” – politiker  
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”Det är ju att vi inte använder mer pengar än vad vi har intäkter för, 
för att säga det kortfattat och att vi har ekonomiska system så vi ser 
var pengarna går. Det är för mig ekonomi, och egentligen beskriver 
kommunallagen det väldigt bra om ni fortsätter och läser längre fram 
om det så står det ju klart där att man bör göra en budget enligt köp 
och sälj som är treårig /…/ Viktigt för mig med god ekonomisk 
hushållning är ju också att man diskuterar väl vad man gör för 
investeringar”. –politiker  

 
 
De åsikter som politikerna har om hur kommunens verksamhet ska styras 
för att uppnå god ekonomisk hushållning finns inte samlat i ett speciellt 
dokument. Under intervjuerna framkom att det finns olika policies i 
kommunen som tillsammans ska leda till att hushållningen blir god. Det 
som anses utgöra det finansiella och ekonomiska perspektivet av god 
ekonomisk hushållning i Norrköpings kommun kan delas upp i fyra olika 
delar. För det första är det budgetprocessen som innebär dels att 
resultatbudgeten måste vara i balans eftersom det är ett statligt krav på alla 
kommuner, dels att det finns en investeringsplan över en fyraårsperiod. 
Dessutom krävs en plan för hur budgeten ska finansieras. Därutöver finns 
en policy för medelsförvaltning, det vill säga en policy för placering av 
pengar, en borgenspolicy och en policy för pensionsmedelsförvaltning. En 
annan viktig aspekt av det finansiella perspektivet är att det finns ett mål 
som går ut på att resultatet ska generera överskott när det är goda tider för 
att kunna finansiera eventuella underskott i sämre tider. 
 
Även det verksamhetsmässiga perspektivet av god ekonomisk hushållning 
anses vara viktigt i Norrköpings kommun. Viktiga aspekter är att 
kommunen följer och försöker förutse den demografiska utvecklingen för 
att planeringen inför framtiden ska ha förutsättningar att överensstämma 
med verkligt utfall. Detta är något som kommunen har lagt mer och mer i 
fokus. En god framförhållning vad gäller personalförsörjning är också 
centralt för verksamheten. Personalen är en viktig del av ekonomin, då i 
stort sett 50 % av kostnaderna är personalkostnader. Dessutom blir det allt 
svårare att rekrytera personal och konkurrensen om personalen ökar. God 
ekonomisk hushållning anses också vara att kommunen har rätt prissättning 
på verksamheten så att de som utför verksamheten får rätt förutsättningar 
att klara av det. När kommunfullmäktige sätter ett pris på en viss 
verksamhet så bestäms indirekt även kvaliteten på just den verksamheten. 
Ytterligare en aspekt av det verksamhetsmässiga perspektivet är att det 
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finns en konkurrenspolicy eller en konkurrensutsättning. Både det faktum 
att det råder intern konkurrens mellan de kommunala enheterna och att det 
finns alternativa externa utförare anses vara god ekonomisk hushållning.  
 
 

4.2.2 Målutformning 

 
Med de ekonomiska förutsättningar som finns, har Norrköpings kommun 
för att få ihop budgeten för år 2002 fått avstå från flera insatser för att 
uppnå det som anses viktigast, en god kvalitet i verksamheten. Det anses 
också med tanke på kommunens framtida ekonomi vara av stor vikt att 
hushålla med de resurser som finns och även vara förberedd på ännu 
mindre ekonomiska ramar. Detta beror främst på att det inte förväntas 
några inkomstökningar samt att utgifterna kommer att öka på grund av en 
större andel äldre med ökande vårdbehov. Det övergripande ekonomiska 
mål som gäller för Norrköpings kommun är därför att kommunens ekonomi 
ska vara i balans år 2002. För att kunna uppnå detta anges att det är av 
största vikt att de ekonomiska ramar som nämnderna erhåller år 2002 inte 
överskrids. Huvudpunkten i budgeten för år 2002 är ökad kvalitet i 
kärnverksamheten, framför allt när det gäller barn och ungdom.  
 
Arbetet med att fastställa de inriktningsmål som ska gälla för alla 
verksamheter görs i samband med att budgeten fastställs. Samtliga mål för 
kommunen tas alltså i budgetdebatten, som är en politisk debatt. 
Budgetdebatten föregås dock av ett omfattande arbete. I mars går 
kommunstyrelsen igenom underlaget för den kommande budgeten. Då tas 
bland annat prognosen för statsbidraget upp, vilken visar de skatteintäkter 
som kommunen beräknas få. Även prognosen för hur årsredovisningen ser 
ut och hur resultatet sett ut tidigare år beaktas. Därefter görs jämförelser för 
att se om något område har gått anmärkningsvärt dåligt och hur detta skulle 
kunna åtgärdas under det kommande året. Det kan innebära att 
omfördelningar behöver göras i det kommande budgetarbetet. Med 
utgångspunkt från detta presenterade material arbetar samtliga politiska 
partier med sina egna förslag till hur budgeten ska se ut. De flesta år läggs 
cirka 90 % av budgeten på samma sätt som föregående år. Detta innebär att 
det finns cirka 10 % som kan varieras efter politisk inriktning. I samband 
med att varje politiskt parti presenterar sin budget måste de också motivera 
sitt ställningstagande och även ange var pengarna ska tas ifrån, det vill säga 
vad det är som inte ska göras.  
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Även nämnderna deltar i budgetarbetet och kan påverka budgeten. Innan 
budgeten har blivit sammanställd till en total för hela kommunen beslutar 
varje nämnd sin del av budgeten. I den enskilda nämnden diskuteras de 
speciella fackområden som de är ansvariga för. Under kommunstyrelsen 
finns det dessutom beredningsnämnder som tar de övergripande 
inriktningsmålen som behandlar de strategiska frågorna för 
kommunledningen. Detta ansvar har inte kommundelsnämnderna eller de 
enskilda nämnderna. Inriktningsmålen bryts sedan ner i delmål och 
verksamhetsmål, vilket sker på nämndnivå.  
 
 

4.2.3 Styrning 

 
Under 1980-talet skedde en förändring i den kommunala organisationen 
och även bland politikerna. Det började då talas mer om ekonomi istället 
för verksamhet. Verksamheten glömdes inte på något sätt bort men 
ekonomin var det viktigaste. Nu har det dock skett en förskjutning mot det 
verksamhetsmässiga. Vad gäller styrningen av kommunen är det viktigt att 
kommunen har en realistisk ekonomi. Detta innebär att om 
kommunledningen vill att en viss verksamhet ska utföras med en viss nivå 
på kvaliteten så måste det även finnas förutsättningar för att kunna utföra 
denna verksamhet. Den enhet som ska utföra den beställda verksamheten 
måste alltså få tillräckliga resurser. Fördelningen av kommunens totala 
resurser måste överensstämma med de måldokument som finns. Ofta är det 
så att det finns goda ambitioner men att dessa inte går att uppnå med den 
ekonomi som föreligger. En konsekvens av detta har, enligt en av de 
intervjuade politikerna, resulterat i att medel tas från de tekniska 
verksamheterna till fördel för mjuka verksamheter, så som till exempel 
äldreomsorg. 
 
 

”Förhoppningsvis så har ögonen börjat vakna på folk nu /…/ så att 
fullmäktige inte ska ta beslut om mål för verksamheten om man inte 
samtidigt skickar med pengar. Det borde höra hemma under 
begreppet god ekonomisk hushållning alltså att ge dom rätta, ge 
förutsättningar, realistiska förutsättningar för dom som ska driva 
verksamheten. Så är det inte idag.” - politiker 
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En annan aspekt på begreppets betydelse för styrningen är att det anses 
viktigt att det finns en medvetenhet om framtiden. Det är viktigt att 
kommunen när det är högkonjunktur tänker till i förväg för att kunna vara 
förberedd när nästa lågkonjunktur kommer. 
 
 

4.2.4 Uppföljning och utvärdering 

 
I kommunstyrelsen sker varje månad uppföljning vad gäller finansiering, 
budget och ekonomiska nyckeltal. Kommunfullmäktige får däremot endast 
de ekonomiska uppföljningarna en gång om året, vilket är i samband med 
bokslutet. Bokslutet och den tillhörande bokslutsdebatten är den största 
övergripande uppföljningen som görs. Vid detta tillfälle diskuteras årets 
resultat och det kontrolleras även om det verkliga utfallet stämmer överens 
med budgeten. Alla nämnder skriver en verksamhetsrapport där de ska tala 
om varför de inte hamnade på den exakta budgetsiffran, varför det blev 
pengar över eller varför pengarna inte räckte till. Två gånger om året ska 
även kommunstyrelsen erhålla denna rapport. Avsikten är att ge 
kommunstyrelsen en samlad bild av hur det ser ut i alla nämnder. 
 
 

4.2.5 Humanistiska nämnden 

 
Humanistiska nämnden ansvarar för den värdegrund och de styrande 
principer som gäller för all verksamhet som omfattar barn och unga i 
Norrköping. Ansvarsområdet omfattar därmed bland annat utbildning och 
skolbarnomsorg. Den humanistiska nämnden utarbetar övergripande mål 
och riktlinjer för den verksamhet som är deras ansvarsområde. De har 
också ansvar för att utvärdera hur de uppsatta målen uppfylls. 
Inriktningsmålet som fastställts för nämnden är att: ”Genom en skola för 
alla och ett livslångt lärande skall kunskaps- och utbildningsnivån höjas i 
Norrköpings kommun.” Enligt budgeten innebär ”en skola för alla” en 
värdegrund där ett antal principer råder. Dessa principer är: 
 

•  Mångfald vilket bland annat innebär att barns ursprung, 
förutsättningar, förmåga och intressen ska inrymmas i 
verksamheten. 
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•  Integration av olika åldrar, ämnen, kulturer och 
yrkeskompetenser. Integration handlar även om öppenhet 
för olika perspektiv och idéer som berikar det egna och 
nära.  

•  Delaktighet-ansvar-solidaritet omfattar barn/unga/föräldrar 
och de som arbetar i verksamheten. Verksamheten kan 
genom en demokratisk anda uppmuntra till att aktivt forma 
dagens och morgondagens samhälle. 

•  De vuxna ska alltid vara föredömen för de unga, både 
personal och föräldrar, till exempel vad gäller attityder till 
lärande och jämställdhet. 

•  Ett lustfyllt och flexibelt lärande vilket innebär att barn och 
unga utifrån egna intressen ska erbjudas flexibla läro-, 
utvecklings- och studievägar. 

 
Det finns även specificerat i ett antal punkter vad som avses med ett 
livslångt lärande. Dessa punkter är: 
 

•  Lärande och mänsklig tillväxt vilket innebär att alla barn i 
tidig ålder ska tillägna sig arbetsredskap och 
förhållningssätt som främjar lärande i olika former och 
verksamheter. 

•  Våra attityder till lärande påverkar val och handlingsvägar. 
All verksamhet för barn och unga ska aktivt uppmuntra 
lärande och stärka de ungas tro på sin förmåga att påverka 
och visualisera framtiden.  

•  Förändringsberedskap handlar om att vara medveten om 
att man ständigt är på väg och att se vägar framåt utifrån 
förändringar i omvärlden.  

•  Initiativen och kraften i verksamheten ska tas om hand, 
synliggöras och vårdas. Både individuella och kollektiva 
ambitioner ska inrymmas när det gäller såväl barn som 
vuxna. 

•  Lärande organisation innebär att i alla led uppmuntra, 
synliggöra och dokumentera lärande samt att lära av 
varandra.  

•  Professionalitet innebär att artikulera och vara stolt över sin 
insats i verksamheten. Det innebär också att upprätthålla en 
hög kompetens inom sitt yrkesområde genom att ständigt 
vara villig att ta ansvar för sitt lärande. 



- Empiri -  

 63

Under humanistiska nämnden finns nio kommundelsnämnder som ansvarar 
för att ge kommundelsinvånarna inom respektive geografiskt område god 
service bland annat inom verksamhetsområdena grundskola och 
äldreomsorg. För att kunna ge denna service tilldelas varje 
kommundelsnämnd ett kommunbidrag, det vill säga en budget. Budgeten 
för samtliga kommundelsnämnder är för år 2002 cirka 1,3 miljarder när det 
gäller förskola, skolbarnomsorg och grundskola. För dessa pengar beställer 
kommundelsnämnderna verksamhet av både kommunala och privata 
enheter. 
 
I de olika kommundelsnämnderna fastställs också delmålen och 
verksamhetsmålen för de verksamheterna. Dessa förmedlas sedan till 
enheterna genom ett måldokument som följer med beställningen av 
verksamheten. Delmålen och verksamhetsmålen fastställs utifrån de 
inriktningsmål som kommunfullmäktige har beslutat om. Hänsyn måste 
även tas till den nationella måldokument som finns, där de viktigaste är 
skollagarna med timplaner, läroplaner och kursplaner. Dessutom finns en 
ny skolplan som fastställdes under 2001 för kommunen och som började 
användas år 2002. Detta utgör kommunfullmäktiges styrinstrument för 
skolverksamheten. Syftet med skolplanen är att "visa hur verksamheten 
skall utvecklas på kort och lång sikt, hur riksgiltiga mål skall uppnås i 
Norrköping och anvisa en norrköpingsprofil genom kommunala beslut". I 
skolplanen ges också en konkretisering av de humanistiska målen i form av 
sex punkter: 
 

•  Koncentrerade insatser i socialt utsatta områden 
•  Ökad grundbemanning 
•  Ökad måluppfyllelse 
•  Inflytande och delaktighet 
•  Fysisk miljö 
•  Psykosocial miljö 

 
De mål som kommundelsnämnden sätter för verksamheten bryts sedan ner 
ännu mer på enhetsnivå för att anpassas till den enskilda skolan. Det kan 
till exempel handla om att det tas fram en arbetsplan för den enskilda 
enheten eller att de mål som fås från kommundelsnämnden bryts ner till 
mål för olika arbetslag eller klasser på skolan. 
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- God ekonomisk hushållning - 
 
Enhetscheferna inom skolområdet har sin syn på vad som är god 
ekonomisk hushållning för den egna verksamheten. Enhetscheferna är 
naturligtvis närmare verksamheten och det präglar det sätt de ser på god 
ekonomisk hushållning. 
 
Även på enhetsnivå anses det viktigt att använda alla resurser på ett 
effektivt sätt. Den rent finansiella aspekten av god ekonomisk hushållning 
är alltså viktig eftersom det handlar om att gå ihop ekonomiskt och att inte 
hamna på minus i resultatet. Det handlar också om att få ut så mycket 
verksamhet för de pengar som tilldelas, att vända och vrida på varje krona.  
 
 

”Målet med god ekonomisk hushållning är ju att vi ska få ut så mycket 
som möjligt för varje krona och ändå, det är ju inte så många kronor, 
göra en bra verksamhet för våra barn. Samtidigt som vi, när året är 
slut, ska göra ett nollresultat. Det ska inte vara en krona kvar och det 
ska inte var en krona som vi använt för mycket. Det är liksom målet 
så. God ekonomisk hushållning handlar ju om att diskutera varje 
åtgärd man gör. Från inköp av gem till nyrekryteringar. Det är alltid 
så att i de mjuka verksamheterna, vill jag påstå, men nu pratar jag för 
skolan, att behoven är alltid större än vad vi har medel till, så är det. 
Det gäller ju att vrida och vända på varenda spänn.” – enhetschef  

 
Inom skolområdet upplevs det som om det från kommunen centralt anses 
att det är det finansiella perspektivet som är det viktigaste, eftersom 
verksamheten helt måste anpassas efter de pengar som tilldelas.  
 
 

”Det är mycket tydligt i Norrköpings kommun just nu, god ekonomisk 
hushållning det är att jag går ihop ekonomiskt att jag inte går på 
minus på verksamhetsåret, så är det, det är god ekonomisk 
hushållning, så ser man det från kommunen och det är det som är 
övergripande för allting när vi diskuterar./…/ jag kan inte anpassa 
verksamheten efter de lagar och förordningar som finns utan jag 
måste anpassa verksamheten efter de pengar jag får, så är det.” – 
enhetschef  
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”Jag har varit med som rektor sedan 1992 på heltid, och under den 
tiden så har jag ägnat mina krafter åt en sak och där är 
neddragningar, i princip hela tiden. Jag har inte gjort någonting 
annat och det anser inte jag vara god ekonomi, det är inte det. God 
ekonomi tycker jag det är när man kan klara sig väl på dom pengar 
man får och att man får ett bra resultat utav det, det tycker jag är bra. 
Så god ekonomi har vi inte, så mycket kan jag säga, det är så, men det 
är ju likadant på alla ställen nästan, det är inte bara Norrköping." – 
enhetschef  

 
 
Även om fokus hamnar på det finansiella och problemen med krav från 
kommunledning och nämnder att inte överskrida budgeten, så framkommer 
det ändå att det är verksamheten som är det viktigaste. När det talas om god 
ekonomisk hushållning är det individen som är i centrum. Att skapa en bra 
verksamhet för eleverna anses vara det viktigaste. Även personalen är en 
viktig del av god ekonomisk hushållning eftersom personalen är en mycket 
viktig ekonomisk resurs.  
 
 

”Det rent finansiella det bryr ju inte jag mig så där vansinnigt mycket 
om utan jag ser ju till verksamheten i första hand och står vi där att vi 
har en förväntad förlust på 200 000 under det här året och vi ändå 
behöver anställa personal för annars så går någon annan personal 
under eller också så är det något barn som gör sig illa, då anställer 
jag även om det innebär en förlust. Och självklart gör jag det i 
samråd med min chef eller ansvariga politiker så att det sker i någon 
slags samförstånd ändå men vi har ju också en lagstiftning att följa, 
skollagen, som säger att vi har ansvar för barnen, vi ska ta hand om 
dom.” – enhetschef  

 
Att personalen är medveten om vilken ekonomi verksamheten har, vilken 
budget som finns och vad läromedel och annat material kostar anses som 
viktigt för att verksamheten ska fungera. 
 
 

”Man har inte varit medveten om vad saker och ting kostar. Utan man 
har trott att man kan köpa tills någon säger stopp, utan att för den 
skull, det är inte som att folk bara handlar och handlar, det är inte så, 
utan man har inte fått någon feedback på vad det är som kostar, man 
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har inte fått någon feedback på när det är stop. Då har man handlat 
in allting för elevernas bästa förstås, men det kanske är så att vi inte 
kan ha nya läroböcker varje år, vi kanske inte kan köpa in det där lilla 
extra hela tiden. /…/ För hur det än är så kommer vi ju dit att behoven 
är alltid större än tillgången, ekonomiska resurser.” - enhetschef  

 
 

- Uppföljning och utvärdering - 
 
Enhetscheferna uppfattar det som att det från kommunens sida ställs stora 
krav på de ekonomiska uppföljningarna, större än vad de har varit tidigare. 
Den 10:e i varje månad ska en rapport lämnas in som sträcker sig från 
januari månad och fram till den aktuella månaden. I rapporten ska ingå dels 
en beskrivning av det ekonomiska nuläget och dels en bedömning av vad 
helårsresultatet beräknas bli. 
 
Inom skolan görs uppföljningar av verksamheten bland annat i form av 
tillsynsbesök som kommundelsnämnden gör för att se hur skolan fungerar. 
De ställer då frågor till rektor, skolans personal och till elevrådet. Resultatet 
av tillsynsbesöket sammanställs sedan i en rapport som enheten får ta del 
av för att kunna åtgärda eventuella brister som finns. 
 
 

”Vi har ju något som kallas tillsynsbesök också när man kommer hit 
och ser hur vi efterlever dom här målen. Där diskuterar man också 
dom här sakerna, vad är det som vi lyckats med, vad är det som vi inte 
lyckats med. Det här har vi faktiskt inte uppnått i år och det här går 
inte av olika anledningar, personalbrist eller vad det kan vara. Jag 
vill påstå att det är inte någon sån här ajabaja-kultur utan det är mer 
diskussion i samförstånd. Jag tycker att man lyssnar ändå i den mån 
man har möjlighet att tillgodose oss så gör man det.” – enhetschef  

 
 
Nämnden skickar dessutom ut enkäter till elevernas föräldrar där de får 
svara på hur de uppfattar skolan med utgångspunkt från de mål som 
kommunen har, till exempel om elevdemokrati. Det finns även en 
kvalitetsredovisningsmall som ska visa hur enheterna klarar sitt uppdrag 
genom att i en tabell föra in uppgifter om betyg i årskurs åtta och nio, hur 
nationella prov har gått och så vidare.  
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På enheterna görs också uppföljningar på de egna mål som har tagits fram 
till exempel genom enkäter till personal, elever och föräldrar. En 
respondent menade att uppföljningar görs fortlöpande i verksamheten. 
 
 

”Personal inom skola och barnomsorg är nog ofta duktigare och 
bättre än vad de själva ser och än vad allmänheten ser. De reflekterar 
och utvärderar ständigt sitt jobb. Är det en barngrupp som inte 
fungerar så kan man ju inte finna sig i det i ett år. Då gäller det att 
göra någonting för att förbättra situationen. Antingen man klarar det 
själv eller tar hjälp så gör man ju någonting åt det. Så att utifrån det 
då så utvärderar och reflekterar man ju ständigt.” – enhetschef  

 
 
De verksamhetsmått som finns upptagna i budgeten för grundskolan utgörs 
av antal elever i förskoleklass och de olika årskurserna i grundskolan. I 
årsredovisningen redogörs för hur det verkliga utfallet blev. Varje 
kommundelsnämnd redovisar i årsredovisningen sitt ekonomiska resultat 
och vad eventuella avvikelser beror på. Även vilka uppföljningar som 
gjorts och resultatet av dessa finns redovisade. 
 
 

4.2.6 Omsorgsnämnden 

 
Omsorgsnämnden har ansvar för socialpolitiska frågor, det vill säga 
handikappomsorg, integrationspolitik, individ- och familjeomsorg samt 
äldreomsorg. På samma sätt som för humanistiska nämnden är det 
omsorgsnämnden som utarbetar övergripande mål och riktlinjer för bland 
annat äldreomsorgen och som även gör utvärderingar av måluppfyllelsen. 
Inriktningsmålet för omsorgsnämnden är uppdelat i följande fyra punkter: 
 

•  Med utgångspunkt från den gemensamma värdegrunden 
ska kommunen arbeta för att förverkliga ett gott liv för alla 
boende i Norrköping. Det goda livet inrymmer sociala, 
materiella, kulturella och hälsopolitiska aspekter. 

•  Norrköpings kommun ska stödja sådana attitydpåverkande 
insatser som leder till ömsesidig respekt och inlevelse. 
Därmed främjas delaktighet i samhället, integration av 
grupper och förståelse mellan generationer. 
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•  Norrköpings medborgare ska kunna leva i trygghet under 
hela livet och känna tillit till kommunens förmåga att vid 
behov erbjuda stöd samt god vård och omsorg. 

•  Norrköpings kommun ska underlätta varje invånares 
möjlighet att leva ett självständigt liv oberoende av egna 
förutsättningar. 

 
Även inom omsorgsnämndens område är det de nio 
kommundelsnämnderna som inom sina geografiska områden beställer 
verksamhet som äldreboenden och hemtjänst. Den budget som tilldelas för 
att kunna ge den service som krävs är sammanlagt för alla 
kommundelsnämnder cirka 800 miljoner vad gäller äldreomsorg.  
 
På samma sätt som inom humanistiska nämndens område är det 
kommundelsnämnderna som beslutar om delmål och verksamhetsmål 
utifrån de inriktningsmålen. Målen som kommundelsnämnden fastställer 
för enheterna förmedlas i samband med den beställning som görs. I 
samband med beställningen förhandlas vilken verksamhet som enheten kan 
erbjuda utifrån de pengar som kommundelsnämnden har möjlighet att 
tilldela enheten. På enhetsnivå bryts sedan kommundelsnämndens mål ner 
ännu mer för att anpassas just till den enskilda enheten. Utgångspunkten är 
dock kommunens mål med verksamheten och de krav som lagen ställer. 
Ofta är det enhetschefen i samarbete med personalen som tar fram de mål 
som ska gälla för den enskilda enheten. Det kan till exempel handla om att 
de boende så långt som möjligt ska få ha sina egna möbler, att de anhöriga 
ska vara delaktiga och veta vad som händer och att det ska vara god 
kamratskap bland personalen. Målen kan alltså variera mellan enheterna. 
 
 

- God ekonomisk hushållning - 
 
God ekonomisk hushållning inom äldreomsorgen handlar främst om att ge 
en god vård och omsorg där den boende sätts i centrum. Verksamheten ska 
också vara sådan att både omsorgstagarna och deras anhöriga kan känna 
delaktighet och trygghet. God ekonomisk hushållning handlar också om att 
personalen trivs och mår bra eftersom de är en viktig ekonomisk resurs 
men också eftersom det är de som till stor del avgör om den verksamhet 
som bedrivs är bra och har hög kvalitet.  
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”/…/ att se till att personalen mår bra, för att det är ju rent 
ekonomiskt så är det ju de som kostar mest i huset, det är ju 
personalen. Jag vill att de ska må bra för att kunna ge en bra vård 
naturligtvis men sen handlar det ju om människor man vill ju att de 
ska må bra för sig själva också /…/.” – enhetschef  

 
 
Även den rent ekonomiska och finansiella innebörden av god ekonomisk 
hushållning är viktig men det är ändå den verksamhetsmässiga innebörden 
som hamnar i fokus eftersom kommunens mål är att det ska vara god 
äldreomsorg, delaktighet och närhet. 
 
 

”Ska vi nå det här målet kommer det att kosta si och så mycket, har vi 
råd med det. Ska vi gå under i ekonomin, gå på minus, och nå målen 
eller ska vi dra ner på målen och gå på plus minus noll i ekonomin. 
Det är bara att välja och vi väljer att de gamla ska ha det bra och ha 
någon hos sig. Så är det och då går vi back ekonomiskt.” – enhetschef  

 
 
På enhetsnivå anses god ekonomisk hushållning vara ett viktigt begrepp i 
styrningen. I början av varje år får enhetscheferna veta hur mycket de 
kommer att få betalt för de tjänster som kommunen köper när det gäller 
boenden av olika slag. Efter att ha fått pengarna tilldelade gäller det att 
förvalta dem på bästa så att beställaren blir nöjd med den verksamhet de 
har köpt. Därför är det av stor vikt att personalen är medvetna om 
innebörden av god ekonomisk hushållning eftersom det är de som avgör 
resultatet, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. En av de intervjuade 
enhetscheferna påpekade vikten av att ha en god framförhållning för att 
minska problem och därmed även minska extra kostnader. Praktiska 
exempel på detta är att använda möbler som minskar olycksfallsrisken för 
de boende, men även att personalen ska ha bra arbetsredskap. 
 
 

- Uppföljning och utvärdering - 
 
På enhetsnivå inom äldreomsorgen finns inga krav på ekonomisk 
rapportering till kommunfullmäktige. Däremot kräver kommunstyrelsen in 
en ekonomisk uppföljning fyra gånger om året. De ekonomiska 
utvärderingarna på enhetsnivå görs ofta tillsammans med ekonomerna på 
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produktionskontoret. Från och med i år skickas det en ekonomisk rapport 
varje månad till områdeschefen och sedan vidare till produktionskontoret. I 
rapporten redovisas också hur det ekonomiska läget är i förhållande till 
årets slut, det vill säga en form av prognos för hur det kommer att bli resten 
av året. De månadsvisa uppföljningarna görs även för egen del, för att 
kontrollera hur verksamheten ligger till rent ekonomiskt.  
 
Uppföljningar sker även på nämndnivå. Inom omsorgsnämnden görs 
uppföljningar för att se att kommundelsnämnderna följer de inriktningsmål 
som fastställts för den aktuella verksamheten. Varje år väljs ett par 
områden ut som det riktas särskild koncentration mot. I år fokuserar 
utvärderingen hur vården sköts under obekväm tid, det vill säga med natt- 
och helgpersonal. Resultatet av detta presenteras i kommande 
årsredovisning. Även varje kommundelsnämnd gör uppföljningar på att de 
fått den verksamhet de beställt. Exempel på uppföljningar som görs är 
besök inom hemtjänsten och på särskilda boendeenheter för att se hur 
verksamheten fungerar. Då görs även intervjuer med personal och 
enhetschef om verksamheten. Ytterligare exempel på uppföljningar är 
anhörigmöten, kontakter med brukare och enkäter till både brukare och 
personal. Dessutom skickar enheterna in verksamhetsbeskrivningar till 
respektive kommundelsnämnd, där en kvalitetsredovisning ingår.  
 
På enheterna görs uppföljningar på de mål som har fastställts på enheten, 
vilket gör att uppföljningarna varierar mellan enheter. Det kan till exempel 
handla om att se till hur personalen har det i det vardagliga arbetet. 
 
 

”Jag är uppe på våningarna varje dag /…/ och pratar lite grann, 
tittar på personalen. Jag brukar säga att jag kommer för att se hur ni 
ser ut bara därför att det är så viktigt för mig att se att personalen 
mår bra och att de ska ha chansen att kunna säga att /…/ idag känner 
jag mig inte bra. Jag tycker att det är jätteviktigt att alla ska veta att 
jag följer upp och ser vad de gör, vi kan diskutera direkt om det är 
någonting. Jag kan se svårigheten för dem att nå upp till målen för att 
de har det jättejobbigt.” – enhetschef  

 
 
De verksamhetsmässiga uppföljningar som enheterna gör själva tillåts även 
ekonomerna och verksamhetsdirektören på produktionsledningen del av. 
En av de intervjuade menade dock att det även handlar om förtroende 
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mellan produktionsledningen och enheterna, att de litar på att enheterna 
bedriver en bra verksamhet.  
 
 

”Jag berättar för ekonomerna det gör jag och om vi säger 
verksamhetsdirektören uppe på produktionsledningen har ju också 
varit intresserad för att höra vad vi gör. Men han har ju häcken full så 
just nu så känns det att det flyter som det ska bara personalen och jag 
vet om vad vi ska göra. Så har vi de andra som litar på att vi gör ett 
bra jobb. De hinner väl inte följa upp det så ofta som man har gjort. 
Det är väl alltid så när en sak är ny eller man går in i någonting nytt 
då är det många som är intresserade av chefer och andra. Hur går det 
med det här och hur är det. Sen rullar det på och man litar på att det 
fungerar. Det känner jag ett väldigt stöd från produktionsledningen, 
de litar på att vi gör ett bra jobb och därför går man inte in och 
frågar alltid eller vill följa upp eller någonting utan det är, vi sköter 
det här själva nu.” – enhetschef  

 
 
Utöver enheternas egna verksamhetsmässiga uppföljningar finns det 
medicinskt ansvariga sjuksköterskor som tittar på kvalitetssäkring, att 
enheterna verkligen sköter det de ska. Till de medicinskt ansvariga 
sjuksköterskorna måste enheterna anmäla avvikelser i vården. Avvikelser 
kan till exempel vara trycksår, felmedicinering eller fallolyckor. Även om 
avvikelser inte uppstår måste rapportering ske till de medicinskt ansvariga 
sjuksköterskorna. Dessa är i sin tur tvungna enligt lag att lämna in rapporter 
till länsstyrelsen.  
 
I budgeten finns för äldreomsorgen upptaget antalet platser inom de olika 
nivåerna inom äldreboende samt antal personal per plats som beräknas för 
det kommande året. För hemtjänsten anges antal timmar som förväntas 
krävas under året. I årsredovisningen redovisas det totala antalet platser 
som utnyttjats inom äldreboende samt antalet hemtjänsttimmar per person 
uppdelat på ålderskategorier. Det görs inga jämförelser med andra 
kommuner. Varje kommundelsnämnd redovisar det ekonomiska resultatet 
och anledningar till eventuella avvikelser från budget. 
Kommundelsnämnderna redovisar även vilka uppföljningar som gjorts 
under året samt resultatet av dessa. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet som tidigare 
presenterats i syfte att besvara våra undersökningsfrågor. Den teoretiska 
referensramen används som redskap vid analysen för att underlätta och 
stödja tolkningen av det empiriska materialet. 
 
 

5.1 Styrning mot en god ekonomisk hushållning 
 
Styrning av kommunal verksamhet regleras dels genom kommunallagen 
men även genom lagar och bestämmelser som är specifika för enskilda 
verksamhetsområden. Ett viktigt krav som kommunallagen ställer på 
kommunerna är att de ska ha en god ekonomisk hushållning i 
verksamheten. Styrningen mot en god ekonomisk hushållning påverkas av 
den särart som den kommunala verksamheten utgör. Målet för 
verksamheten är de prestationer som utförs och de effekter som dessa 
medför. Medlet för att uppnå målet är pengar som erhålls via skatter och 
avgifter erlagda av medborgarna. Vissa verksamheter är tvingande för 
kommunen att bedriva. Exempel på sådana är äldreomsorg och grundskola. 
Gemensamt för alla verksamheter är att de ska bedrivas enligt principer om 
likställighet för kommunmedborgare, lokalisering och självkostnad. 
Principerna innebär att alla medborgare oavsett förmåga att betala skatt har 
rätt att utnyttja kommunal verksamhet, att den kommunala servicen ska 
erbjudas där kommuninvånarna bor och till ett pris som inte överstiger 
kostnaderna. Kommunerna tillåts inte driva verksamhet i vinstsyfte, vilket 
kan ses som en logisk konsekvens av de förutsättningar som föreligger. 
 
Nedanstående citat, hämtat från empirin, visar den svårighet som råder vid 
styrning av kommunal verksamhet. 
 
 

”/…/ jag hoppas att man ska kunna fokusera på kvaliteten och se till 
att den är så bra som möjligt och sen är det ju naturligt att vi ska vara 
så ekonomiska vi kan med våra pengar vi får. Men det är tufft att sitta 
i mellanställningen och se dom behov som finns ute och hur våra 
ungdomar har det och se att inte pengarna räcker till dom krav som vi 
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har på oss att genomföra. Det här är ju lagstadgad text. Det är ju 
inget vi kan välja eller välja bort, att barn ska ha den undervisning 
dom behöver, dom ska ha dom timmar som är lagstadgat och dom ska 
få dom kunskaper som dom har rätt till och dom svagt presterande 
barnen har rätt att få den hjälp dom behöver, det är ju tvingande.” – 
enhetschef 

 
 
Citatet är hämtat från grundskolans värld, men ett liknande uttalande skulle 
kunna gälla för äldreomsorg eller någon annan kommunal verksamhet där 
människor är beroende av de tjänster kommunen erbjuder. Uttalandet pekar 
på att det på enhetsnivå finns en ekonomisk medvetenhet men att brukarnas 
lagstadgade rättighet är starkt styrande för den verksamhet som bedrivs. Ur 
empirin framgår att de intervjuade enhetscheferna anser att för att kunna 
uppfylla de krav som ställs på verksamheten, dels lagstadgade och dels 
kommunala, behövs mer pengar än vad som tilldelas i nuläget. En större 
budget skulle innebära att verksamheten kan utformas på ett annorlunda 
sätt och därmed möjliggöra att de krav som ställs på verksamheten kan 
uppfyllas. Ur empirin framgår att de intervjuade är överens om att det som 
ska eftersträvas är att för de tilldelade medlen erhålla en så bra verksamhet 
som möjligt. Det finns således skillnader mellan vad kommunen från 
centralt håll anser ska uppnås med de tilldelade medlen och vad 
enhetscheferna inom de enskilda verksamheterna anser att pengarna räcker 
till.  
 
 

5.1.1 God ekonomisk hushållning 

 
Inom ramen för de medel kommunen totalt har att tillgå, ska en god 
ekonomisk hushållning uppnås, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, 
för verksamheten som helhet. Det är kommunledningens ansvar att styra 
den verksamhet kommunen bedriver så att en god ekonomisk hushållning 
erhålls. Då det inte finns någon klar definition är det slutligen upp till 
kommunfullmäktige att avgöra vad som kan anses vara god ekonomisk 
hushållning i den enskilda kommunen. Intervjupersonerna anser att en 
förutsättning för att styra den kommunala verksamheten är att medvetenhet 
finns om vad god ekonomisk hushållning innebär. För Norrköpings 
kommun kan detta verka något anmärkningsvärt eftersom det inte används 
som ett begrepp inom kommunen. Av intervjuerna framgår att det inte är 
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klart vad som krävs för att uppnå en god ekonomisk hushållning. Utifrån 
intervjusvaren finns det dock, oberoende av nivån i den kommunala 
organisationen, gemensamma aspekter av god ekonomisk hushållning. 
Dessa aspekter är: 
 
•  Långsiktighet 
•  Verksamhetens målgrupp 
•  Det finansiella perspektivet i förhållande till det verksamhetsmässiga 
 
Inom dessa identifierade aspekter finns skillnader mellan olika 
organisatoriska nivåer gällande innehållet. Nedan redogörs för de 
gemensamma aspekter som framkommit samt de skillnader som 
identifierats mellan nivåerna. 
 
Långsiktighet 
Att se på verksamheten ur ett långsiktigt perspektiv är något som de 
intervjuade på alla nivåer anser vara viktigt för att uppnå och upprätthålla 
en god ekonomisk hushållning. Över hur lång tid det långsiktiga 
perspektivet sträcker sig är beroende av vilken nivå den intervjuade 
personen verkar på. I svaren från de intervjuade politikerna hamnar 
ekonomin i fokus. Det anses viktigt att ekonomin inte enbart ska vara 
tillfredsställande nu, utan att den ska fortsätta vara det även i framtiden. 
Denna uppfattning återfinns i den offentliga utredning som gjorts5. Där 
framhålls vikten av att inte bara ha en ekonomi i balans på kort sikt utan att 
ekonomin även ska vara långsiktigt hållbar. Enhetschefernas perspektiv på 
ekonomin sträcker sig endast över ett budgetår eftersom de har krav på att 
budgeten ska vara i balans varje år. Även om det avtal enheten har med 
kommunen sträcker sig över en femårsperiod, ska budgeten för det enskilda 
året vara i balans.  
 
Ur empirin kan utläsas att enhetscheferna ändå eftersträvar en 
långsiktighet. Det visar sig genom att de betonar vikten av förebyggande 
arbete för att undvika problem som leder till extra kostnader. Det kan till 
exempel handla om att se till att både personalen och brukarna vistas i en 
bra fysisk miljö. Inom äldreomsorgen innebär förebyggande arbete såväl att 
möblera med möbler som minskar risken för olycksfall och skador hos de 
boende som att använda sig av bra arbetsredskap för personalen. Det 
förebyggande arbetet inom grundskolan består, enligt intervjusvaren, bland 

                                           
5 I fortsättningen benämnd SOU 2001:76 
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annat av att se till att eleverna passar in i gruppen för att undvika 
stödinsatser i form av till exempel elevassistenter. De effekter som 
eftersträvas är att elevgrupperna ska fungera på ett sådant sätt så att 
personalen orkar arbeta länge utan att sluta eller bli sjukskrivna. Av det 
ovanstående framgår att det finns en vilja att värna om den enskilda 
individen. Långsiktigheten på enhetsnivå kan därför anses ha kvalitativa 
inslag som även kan leda till bättre ekonomi. Om det förebyggande arbetet 
ger önskad effekt, innebär det att kostnader för åtgärder i efterhand 
minskar. I detta läge är kravet på balans i budgeten en begränsning 
eftersom det inte går att göra en större satsning ett år, som är tänkt att 
betala sig kommande år. 
 
Verksamhetens målgrupp 
Vad som anses vara god ekonomisk hushållning för verksamheten är även 
beroende av vem den ska gynna. Enligt svaren från de intervjuade 
politikerna inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska hänsyn tas 
till alla kommunmedborgare vid planering och genomförande av 
verksamheten inom alla områden. Detta innebär att det finns många olika 
behov som bör tas hänsyn till och tillfredsställas, vilket är en svår uppgift 
för kommunledningen. För att kunna tillfredsställa alla medborgare menar 
de intervjuade politikerna att en god ekonomisk hushållning är att erhålla 
maximal service i förhållande till de medel som finns tillgängliga. Endast 
en av de intervjuade politikerna påpekar att det inte alltid är "det mesta som 
är det bästa". 
 
För de intervjuade politikerna är det påtagligt att kommunens tillgängliga 
medel utgörs av skattepengar som betalats in av medborgarna. Att 
politikerna så starkt betonar att god ekonomisk hushållning innebär att 
handha kommunmedborgarnas pengar på bästa sätt kan förklaras av att de 
har alla kommunmedborgare som målgrupp för sin verksamhet. 
Verksamheten är starkt förknippad med alla medborgare. Betoningen av att 
använda skattemedlen på bästa sätt kan även förklaras av att politikerna är 
beroende av medborgarnas förtroende. Eftersom politiker kan bytas ut 
genom val, finns en risk att fördelningen av de tillgängliga resurserna sker 
på ett sätt som tillfredsställer väljarna (Anthony & Young, 1999). Detta kan 
innebära att satsningar sker på de så kallade mjuka verksamheterna, så som 
barnomsorg, skola, äldreomsorg och handikappomsorg. En annan risk som 
finns är enligt Anthony & Young (1999) att det fattas kortsiktiga beslut 
eller att kortsiktiga åtgärder vidtas för att detta ska ge synliga resultat som 
kan bidra till förnyat förtroende vid nästkommande val. 
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Även för de intervjuade enhetscheferna innebär en god ekonomisk 
hushållning att erhålla maximal service för de medel som tilldelas. Istället 
för samtliga kommunmedborgare är det för enhetscheferna viktigt att ta 
hänsyn till dem som är brukare av den egna verksamheten i enheten. 
Målgruppen för enhetscheferna blir därmed omsorgstagare, boende, 
anhöriga, elever och föräldrar, alla ska uppleva att verksamheten håller hög 
kvalitet och att den enskilde brukaren erhåller den omsorg eller utbildning 
den har rätt till. Även om det från central nivå inom de undersökta 
kommunerna eftersträvas att se till varje enskild medborgares behov är det 
endast på utförarnivå detta kan bli verklighet eftersom det är där kontakten 
med den enskilda personen uppstår. Detta är enligt Anthony & Young 
(1999) något som är karaktäristiskt för en organisation som främst 
producerar tjänster eftersom tjänster endast uppstår i mötet mellan 
producent och konsument. 
 
För enhetscheferna är det inte lika påtagligt att de tilldelade resurserna 
utgörs av kommunmedborgarnas pengar, även om de naturligtvis är 
medvetna om det. Att det handlar om skattepengar är dock inte något som 
direkt påverkar enhetscheferna. För enhetscheferna finns inte samma starka 
koppling mellan medlen och kommunmedborgarna som för politikerna, 
eftersom brukarna av den enskilda verksamheten inte direkt betalar till 
enheten för nyttjad service. Enhetscheferna ser de tilldelade pengarna mer 
som en begränsning i form av en budget som måste hållas. Om en 
enhetschef inte klarar av att hålla budgeten ett år krävs att avvikelsen kan 
förklaras, vad den beror på och hur den ska kunna åtgärdas. Detta kan leda 
till att ekonomin fokuseras mer än den verksamhet som ska bedrivas och de 
brukare som den är till för.  
 
Det finansiella perspektivet i förhållande till det verksamhetsmässiga 
Både de politiker och de enhetschefer som har intervjuats anser att för att 
uppnå en god ekonomisk hushållning i den verksamhet som bedrivs, krävs 
att både ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv anläggs. Även 
i SOU 2001:76 betonas vikten av att se till både det finansiella och det 
verksamhetsmässiga perspektivet för att kommunen ska uppnå en god 
ekonomisk hushållning. De intervjuade politikerna anser att under senare år 
har verksamheten kommit mer i fokus. Det görs ansträngningar för att ta 
reda på hur brukare och personal upplever verksamheten och vilken 
möjlighet de har att påverka sin situation. Detta redogörs även för i 
årsredovisningen. Trots att politikerna anser att det verksamhetsmässiga 
perspektivet har kommit mer i fokus under senare år, framgår det av 
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empirin att enhetscheferna har uppfattningen att politikerna på ledningsnivå 
anser att det finansiella perspektivet är det som är av störst vikt. De 
intervjuade enhetscheferna anser alltså att det är det finansiella perspektivet 
som betonas mest från centralt håll trots att många av de krav som ställs på 
verksamheten är kvalitativa.  
 
Enhetscheferna själva anser att det är det verksamhetsmässiga perspektivet 
som måste fokuseras. Åsikter som framkommer tyder på att det är brukare 
och personal som är de som måste komma i första hand. Deras situation är 
det som ska prioriteras. Pengar har då en sekundär, men dock viktig, 
betydelse. Att denna skillnad finns i organisationen tyder på att 
kommunledningen har misslyckats att nå fram med de intentioner om att 
fokusera mer på verksamhet och kvalitet. Den starka betoningen på 
ekonomisk rapportering och balanserad budget är troligen en bidragande 
faktor. Det går även att skönja ett visst missnöje bland de intervjuade 
enhetscheferna. En misstänksamhet upplevs finnas om att enheternas 
ekonomiska redovisning inte är korrekt. Det upplevs även som nonchalans 
inför den bedrivna verksamheten från kommunledningen då politiker inte 
alltid kommer vid de besök som görs på enheterna. Att 
prioriteringsordningen mellan finansiella och verksamhetsmässiga mål är 
oklara är något som vi anser kan skapa problem för målstyrningen då det 
förvirrar de som ska styras, det vill säga de som ska utföra verksamheten. 
 
 

5.1.2 Karaktärsdrag 

 
Enligt Anthony & Young (1999) har den offentliga verksamheten, till 
vilken kommuner hör, karaktärsdrag som påverkar styrningen. En 
medvetenhet om hur dessa karaktärsdrag påverkar, kan ge en ökad 
förståelse för att skillnader finns mellan uppfattningar på olika nivåer inom 
organisationen. Finns en förståelse torde detta underlätta styrningen, även 
styrningen mot en god ekonomisk hushållning. Nedan ämnar vi titta 
närmare på huruvida karaktärsdragen har någon inverkan på de undersökta 
kommunerna. 
 
Politiker och professioner 
Ett utmärkande drag för kommuner är att det är politiker som beslutar om 
vilken verksamhet som ska utföras och med vilka medel det ska ske, medan 
det är tjänstemän som ska utföra den beslutade verksamheten. Politikernas 
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ansvar är att ge kommuninvånarna den service som det finns ett behov av. 
De har lagar, regler och uppsatta mål att följa, men även partipolitiska 
ställningstaganden. Enligt Anthony & Young (1999) skulle det politiska 
inflytandet innebära att risken att inte bli omvald vid nästa val gör att 
politiker undviker att fatta beslut som anses obekväma. Detta kan innebära 
att de beslut som fattas är kortsiktiga genom att de ger en positiv effekt för 
tillfället men är negativa på längre sikt. Detta går helt emot det som 
framkommit i undersökningen. De intervjuade politikerna framhåller vikten 
av att tänka långsiktigt för att kunna bibehålla en god ekonomisk 
hushållning även i framtiden.  
 
Ur empirin framgår att en god ekonomisk hushållning anses uppnås genom 
att få ut maximal service åt kommuninvånarna för de skattemedel som 
erlagts. Detta speglar det dilemma politiker står inför när de ska förvalta 
kommuninvånarnas pengar och kunna erbjuda en service som gör att 
invånarna blir nöjda så att de styrande politikerna blir omvalda vid 
nästkommande val. Politikernas uppgift är att erbjuda den verksamhet som 
det finns behov av, inte den som efterfrågas. Detta gäller all verksamhet 
inom kommunen. Risken finns att fokus läggs på den verksamhet som 
berör många direkt och som också anses viktiga från medborgarnas sida. 
Följden kan då bli att det inte är behovet utan efterfrågan som täcks.  
 
I en intervju påpekades att det finns en tendens till att förflytta medel från 
de "hårda" verksamheterna till de "mjuka". Om så är fallet borde de 
verksamhetsområden undersökningen omfattar utgöra privilegierade 
områden. Enligt intervjusvaren uppfattas det inte så. De intervjuade 
enhetscheferna menar att det inte går att få ut den verksamhet de anser ska 
utföras för de medel som tilldelas. Lagar och andra bestämmelser 
tillsammans med de kommunala målen anses ställa alltför stora krav på den 
verksamhet enheterna ska utföra. Med de begränsade medel som tilldelas 
går det inte att tillmötesgå alla dessa krav. Även om det är så att det 
tilldelas mer och mer pengar till nämnda verksamheter, kan strävan att 
tillmötesgå kommunmedborgarna också göra att politikerna höjer kraven 
på verksamheten vad gäller omfattningen på det som ska utföras och till 
vilken kvalitet. Tilldelas inte resurser som motsvarar förändringen, utgör 
detta en kortsiktig satsning. Det går inte i längden att bibehålla den 
eftersträvade servicenivån, om inte de tilldelade medlen ökar i samma 
utsträckning. 
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När budgetramarna fastställs för de olika verksamhetsområdena, görs detta 
med utgångspunkt i de totala medel kommunen har att tillgå. Även de lagar 
och mål som finns för kommunen som helhet och för varje enskilt område 
påverkar beslutet om budgetramar. De pengar som fördelas till varje enhet 
ska motsvara den ersättning som krävs för att uppnå de mål som ställs. 
Enhetscheferna är inte av samma uppfattning som politikerna när det gäller 
huruvida de tilldelade medlen är tillräckliga för att uppfylla de mål och 
krav som ställs på verksamheten. Ett skäl till detta kan vara att det inom de 
verksamheter undersökningen omfattar finns, vad Anthony & Young 
(1999) kallar en profession. Professionen ger en grundsyn på vad som ska 
utföras och hur detta ska ske. Denna ges genom utbildning men också 
genom den yrkesetik som finns bland kollegorna. Det är inte alltid den 
grundsynen överensstämmer med de mål som finns för verksamheten. Från 
intervjusvaren framgår att de nationella lagar som verksamheten har att 
rätta sig efter anses viktigare än kommunala mål och riktlinjer. Viktigast är 
personalen och brukarna, elever, omsorgstagare och anhöriga ska känna sig 
trygga med den utbildning eller vård som ges. Fokus hamnar på den egna 
verksamheten och de som är direkt beroende av denna är de som ska 
prioriteras.  
 
Professionen skulle, enligt Anthony & Young (1999), även innebära att den 
verksamhet som utförs på enheterna står i strid med vad som anses vara ett 
effektivt resursutnyttjande. Arbetet utförs för att nå de resultat som anses 
vara det bästa för brukaren. Huruvida resursutnyttjandet är effektivt eller 
inte torde bero på vad som anses ska uppnås med de tilldelade medlen. Om 
det på enheten anses krävas andra insatser än vad kommunledningen anser 
vara rimligt kan detta upplevas som dåligt resursutnyttjande. Det framgår 
av de svar enhetscheferna givit att om det krävs någon speciell insats för att 
en omsorgstagare, elev eller personal inte ska fara illa, så måste den 
genomföras. Välbefinnandet hos den enskilde är då viktigare än att strikt 
följa de riktlinjer som finns. Det framkommer dock att innan beslut tas, 
som i stor omfattning påverkar ekonomin, rådgörs först med ansvariga 
politiker. Enhetscheferna påtalar även vikten av att personalen har den rätta 
kompetensen och engagemanget för det arbete som utförs. Professionen ger 
till exempel att eleven måste få den hjälp och det stöd som behövs men 
samtidigt framgår att den finns en ekonomisk medvetenhet. Det kan även 
förklaras av att de som arbetar inom de verksamheter vi undersökt ofta har 
en utbildning som ger dem en syn på vad som ska utföras och vad som 
krävs för att det utförda arbetet ska bli bra. 
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Vinstmått i tjänsteproducerande organisationer 
Då kommunal verksamhet inte ska gå med vinst kan inte ett traditionellt 
vinstmått användas, som mäter avkastning på satsat kapital. I 
kommunallagen framhålls att en balans ska råda mellan intäkter och 
kostnader. Överstiger intäkterna de kostnader som verksamheten har 
orsakat under året har kommunen antingen inte utfört all den verksamhet 
som skulle ha varit möjlig eller också har skatteuttaget varit för högt. Enligt 
SOU 2001:76 är det inte tillräckligt med balans för att uppnå en god 
ekonomisk hushållning i verksamheten. För att ekonomin ska förbli hållbar 
på längre sikt än ett år krävs ett visst överskott. Hur stort detta överskott 
ska vara finns det inga kvantifierade riktlinjer för. Det är upp till varje 
kommun att avgöra. Den nivå den enskilda kommunen sätter för det egna 
resultatet kan då ses som ett mått på att verksamheten har förutsättningar 
att uppnå en god ekonomisk hushållning även på längre sikt än ett år. För 
att kunna jämföra detta resultat med andra kommuner måste det också 
redovisas vilken servicenivå som kommunen avser att upprätthålla för att 
kommunernas resultat ska vara jämförbara. Det ekonomiska resultatet 
måste ställas i relation till den verksamhet som utförs. Detta gör att 
jämförelser mellan kommuner försvåras eftersom servicenivån är 
svårdefinierad. 
 
I Linköpings kommuns åtgärdsplan för de ekonomiska målen står det att 
kommunens resultat ska uppgå till minst två procent av skatteintäkter, 
statsbidrag och finansnetto. Det är bland annat denna åtgärdsplan som ska 
tillse att en god ekonomisk hushållning uppnås. Från intervjuerna framgår 
att även i Norrköpings kommun finns åsikten att det krävs mer än balans i 
budgeten. Det finns ingen bestämd procentsats eller nivå för hur stor del av 
intäkterna som inte får tas i anspråk för löpande kostnader. Det framgår 
dock att det inom kommunen ska strävas efter att generera ett överskott i 
goda tider för att kunna finansiera eventuella underskott när tiderna blir 
sämre. Detta pekar på att det finns en medvetenhet om att det är viktigt att 
tänka på framtiden och inte endast på att ekonomin ska vara 
tillfredsställande i nuläget. Något motsägande är det övergripande målet för 
Norrköpings kommun som säger att för 2002 ska balans uppnås i budgeten. 
Detta mål skulle kunna ses som ett delmål i strävan efter att kunna erhålla 
ett överskott. 
 
Det ekonomiskt långsiktiga perspektivet gäller för kommunen på 
övergripande nivå och påverkar i första hand politikerna i 
kommunledningen. På enhetsnivå märks inte detta mått på god ekonomisk 
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hushållning av, eftersom kravet som finns där är att det ska vara balans i 
den budget som erhålls. De enhetschefer som intervjuats anser att det är det 
rent finansiella resultatet som fokuseras från centralt håll i kommunen. De 
upplever att budgeten styr deras arbete eftersom det är så viktigt att den går 
ihop. En anledning, som vi ser, till att det fokuseras så hårt på det 
finansiella resultatet är att det är lätt att mäta. Problemet är dock att det 
nödvändigtvis inte behöver ge någon information om kvaliteten på den 
utförda verksamheten. Därför krävs ett annat mått än enbart vinstmått, ett 
mått som ställer ekonomi och verksamhet i relation till varandra. Vi inser 
dock att ett sådant mått är svårt att ta fram. 
 
Precis som det framhålls i SOU 2001:76, framkommer det i empirin att det 
även är viktigt att uppmärksamma det verksamhetsmässiga perspektivet av 
god ekonomisk hushållning. Resultatet av den kommunala verksamheten är 
den service kommuninvånarna får för de erlagda skattemedlen. Även den 
kvalitet som den erhållna servicen har utgör ett resultat. För att avgöra 
vilket resultat verksamheten har vad gäller omfattning av och kvalitet på 
den service kommuninvånarna har erhållit, krävs att det finns andra 
resultatmått än rent finansiella. Problemet är då att den service kommunen 
erbjuder består av tjänster. Tjänster är av den karaktären att de är svåra att 
mäta kvaliteten på. De resultat/verksamhetsmått de undersökta 
kommunerna använder sig av är till exempel antal elever, boendeplatser 
och hemtjänsttimmar som utgör underlag för det kommande årets 
tilldelning. Dessa mått utgör mått på omfattningen av verksamheten och 
utgör inga större problem för att mäta. I budgeten anges vilket antal 
budgeten är beräknad på och i årsredovisningen redovisas det verkliga 
utfallet. 
 
Vid en intervju i Norrköpings kommun framkom att det pris som sätts på 
till exempel en elev direkt avgör kvaliteten på verksamheten genom att den 
summa pengar som erhålls räcker till en viss nivå på personal. Vi menar 
dock att till exempel att en viss personaltäthet inte är tillräckligt för att 
avgöra vilken kvalitet det är på verksamheten. Det beror snarare på vad 
personalen som finns gör och hur de gör det. Kvalitet är även subjektivt, 
olika personer uppfattar kvalitet på olika sätt. I Linköpings kommun mäts 
även antalet elever i årskurs nio som har godkända betyg i kärnämnena. 
Dessa mått jämförs sedan med andra kommuner. Detta är ett mått som är 
lätt att mäta och lätt att jämföra med andra kommuner eftersom det är 
kvantifierat. Förutsättningen för att en jämförelse ska vara meningsfull är 
att de betyg som sätts grundar sig på samma kriterier. Används och tolkas 
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betygskriterier på samma sätt inom de kommuner som jämförs, så kan 
betygsstatistiken åtminstone ge en bild av hur väl kommunen nått ett 
eventuellt mål om hur många elever som ska ha klarat godkänt i 
kärnämnena i förhållande till andra kommuner. 
 
Mindre beroende av kunder för finansiellt stöd 
Anthony & Young (1999) menar att icke vinstdrivande organisationer i 
mindre utsträckning än vinstdrivande organisationer är beroende av kunder 
för att få finansiellt stöd. För kommunen som helhet stämmer detta. 
Invånarna i kommunen betalar skatt oberoende av i vilken utsträckning de 
använder den kommunala servicen. All kommunal service är inte helt 
gratis, utan brukarna får betala en viss avgift för att utnyttja densamma. Det 
gäller bland annat äldreomsorg och barnomsorg. De avgifter som tas ut för 
dessa verksamheter täcker dock inte de kostnader som de genererar, utan 
viss del finansieras via skattemedel. De skattemedel en kommun erhåller 
fördelas genom ett skatteutjämningssystem som gör att den totala summan 
av de kommunala skatterna i Sverige fördelas ut till kommunerna. Den 
summa en enskild kommun erhåller är dock inte direkt beroende av hur 
många som utnyttjar den service kommunen erbjuder. 
 
Inom kommunerna är de nämnder som ansvarar för verksamheten inom 
grundskola och äldreomsorg beroende av brukarna för tilldelning av medel. 
Som vi tidigare nämnt fördelas i budgeten medel för ett visst antal elever, 
boendeplatser och hemtjänsttimmar. Om det verkliga utfallet inte 
överensstämmer med det budgeterade uppstår en avvikelse, antingen 
negativ eller positiv. Hur många som beräknas utnyttja den service en 
enskild enhet erbjuder beror på det underlag som finns i enhetens 
upptagningsområde. Därför går det inte att uttala sig om hur framgångsrik 
en enhet är beroende på hur många som utnyttjat den service som erbjuds.  
 
Större begränsning av mål och strategier 
Enligt Anthony & Young (1999) har de icke vinstdrivande organisationerna 
en större begränsning av mål och strategier än företag med vinstsyfte. Inom 
kommunal verksamhet visar detta sig genom att mål och strategier bestäms 
av den politiska ledningen. Det innebär dels att dessa mål och strategier till 
viss del är ett resultat av en diskussion mellan olika partier och en 
kompromiss mellan olika ideologier. Samtidigt som partierna kan ha olika 
uppfattningar om vad som är viktigt finns det även lagar och bestämmelser 
som utgör en ytterligare begränsning. Lagar och bestämmelser utgörs av 
beslut som utomstående parter har tagit och dessa måste kommunerna rätta 
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sig efter. Det finns bland annat lagstadgat att kommunen ska tillhandahålla 
skolundervisning och äldreomsorg för sina medborgare. Detta oavsett om 
de bor på landsbygden eller i en tätort. Kommunerna kan alltså inte välja 
var de ska bedriva sina enheter, vilket begränsar möjligheten att styra.  
 
Ur empirin framgår att enhetscheferna upplever att de mål, lagar och 
riktlinjer som finns för respektive verksamhetsområde är begränsande. I 
många fall beror det på att de inte anser sig få tillräckligt stor budget för att 
kunna uppfylla alla krav. Åsikten framkommer att de lagstadgade krav som 
ställs på verksamheten är de som är de viktigaste. Sedan är det inte säkert 
att det finns resurser för att uppfylla de kommunala målen. Anser 
enhetschefen att en specifik åtgärd krävs för att verksamheten ska fungera, 
är det inte säkert att budgeten tillåter denna, utan då måste budgeten 
överskridas.  
 
 

5.2 Målstyrning 
 
Intervjusvaren visar att det läggs olika innebörd i vad som utgör en god 
ekonomisk hushållning. Den stora skillnaden som vi ser är att politiker och 
tjänstemän har olika uppfattningar om vilken verksamhet som kan erhållas 
genom de medel som finns tillgängliga. I och med att båda de undersökta 
kommunerna styrs genom målstyrning är frågan om det verkligen går att 
styra den kommunala verksamheten genom målstyrning och om god 
ekonomisk hushållning kan användas som ett mål att styra verksamheten 
mot. Även med tanke på de karaktärsdrag som påverkar styrning i icke 
vinstdrivande organisationer kan möjligheten att styra en kommun mot god 
ekonomisk hushållning med hjälp av målstyrning ifrågasättas. 
 
Ingen av de båda undersökta kommunerna använder sig av god ekonomisk 
hushållning som ett specifikt mål. Detta framgår både av de intervjuer som 
genomförts och de båda kommunernas mål- och budgetdokument. Det 
framkom under intervjuerna att de mål som finns på respektive nivå ska 
spegla vad som utgör en god ekonomisk hushållning för de respektive 
kommunerna. Skillnaden mellan kommunerna ligger i att 
kommunfullmäktige i Linköpings kommun har tagit fram en handlingsplan 
för god ekonomisk hushållning som talar om vad det innebär och hur det 
ska uppnås. Något sådant dokument finns inte i Norrköpings kommun. 
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5.2.1 Framgångsfaktorer 

 
En grundläggande förutsättning för en fungerande målstyrning är enligt 
Rombach (1991) att det finns klart definierade mål. Ses kommunallagens 
bestämmelse att uppnå en god ekonomisk hushållning i den kommunala 
verksamheten som ett mål blir detta mål inte särskilt klart. Det finns ingen 
enhetlig definition av vad som är en god ekonomisk hushållning som gäller 
för samtliga kommuner. De undersökta kommunerna har inte heller någon 
egen definition. Att god ekonomisk hushållning ska uppnås finns heller inte 
uttryckt som ett eget mål i de undersökta kommunerna. Istället ska de 
kommunala målen tillsammans göra att en god ekonomisk hushållning 
uppnås. Dessa mål är många till antalet och omfattande. För de som ska 
styras av målen torde det vara en omöjlighet att fokusera på alla samtidigt. 
Dessutom är det svårt att se någon prioritetsordning bland de övergripande 
målen vilket gör att det inte går att välja ut de viktigaste för att i första hand 
prioritera dessa. 
 
Klara och tydliga mål 
Att klara och tydliga mål fastställs är enligt Rombach (1991) den viktigaste 
förutsättningen för en fungerande målstyrning. Även Pihlgren & Svensson 
(1989) anser att de fastställda målen bör vara klara och precisa för att få 
önskad effekt. De menar vidare att de mål som finns bör vara så tydliga att 
de anger den exakta kvantitet och kvalitet som krävs för måluppfyllelse. 
Mål som är allmänna och övergripande är inte tillräckligt för att kunna 
använda målstyrning som styrmodell. Övergripande mål är således mindre 
användbara i styrningen av kommunal verksamhet då de inte tydligt 
preciserar vad det är som ska uppnås. (Pihlgren & Svensson, 1989) 
 
I de undersökta kommunerna finns inriktningsmål som gäller hela 
kommunen, det vill säga alla nämnder och styrelser. Det finns även 
inriktningsmål som gäller specifikt för varje enskild nämnd. 
Inriktningsmålen är enligt Svensson (1993) övergripande mål som anger 
den kommunala verksamhetens allmänna inriktning. Vidare menar 
Svensson (1993) att inriktningsmålen bör kvantifieras genom effektmål, 
som även ska tala om när målet ska vara uppfyllt. De inriktningsmål som 
finns för de undersökta kommunerna är med något undantag inte 
kvantifierade. Det finns inte heller några effektmål som talar om vilken 
nivå som ska uppnås för att målet ska anses vara uppfyllt eller under vilken 
tidsperiod detta ska ske. För att ett mål ska kunna vara mätbart måste det 
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specificeras vad som ska uppnås och under vilken tid. I och med att målen 
bestäms under budgetprocessen och presenteras i budgeten, kan det tyda på 
att det är under budgetåret som målet ska uppfyllas. Om målet inte är 
kvantifierat finns det dock ingen anledning att sätta en tidsgräns för 
måluppfyllelse eftersom det ändå inte går att säga om målet är uppfyllt vid 
den fastställda tidsperiodens slut.  
 
Enligt både de intervjuade politikerna och enhetscheferna har de 
inriktningsmål som kommunfullmäktige sätter ofta karaktären av visioner. 
Även inriktningsmålen som gäller för de nämnder som ingått i 
undersökningen är enligt intervjusvaren övergripande och oklara. Det är 
först på nämndnivå, det vill säga nämndens mål för de enskilda enheterna 
som målen börjar bli mer konkreta. Dessa mål är de som är uttryckta i 
kravspecifikationen/måldokumentet som följer beställningen av en 
verksamhet. 
 
Det räcker dock inte att målen är klart definierade utan de måste även vara 
mätbara (Rombach, 1991). Om det inte går att mäta måluppfyllelse går det 
heller inte avgöra om resultatet av den utförda verksamheten var bra eller 
dåligt. Att målen är otydliga medför att de blir svåra att mäta eftersom det 
då inte framgår vad som ska mätas. Utifrån intervjuerna och de aktuella 
måldokumenten framkommer att målen i de båda kommunerna ofta är 
svåra att mäta. Den snävare innebörden av god ekonomisk hushållning, 
som är den rent finansiella, är ofta inte så svår att mäta eftersom det finns 
exakta siffror att räkna på. Men dessa mål är bara en del av alla de mål som 
finns och som representerar god ekonomisk hushållning. En stor del av 
målen har en kvalitativ karaktär där det är svårt att koppla till några 
objektiva mått. Även här har alltså det faktum att kommunen till stor del är 
en tjänsteproducerande organisation stor betydelse. Kvaliteten på den 
service som kommunerna erbjuder kan enligt Anthony & Young (1999) 
inte i förväg mätas eller kontrolleras utan den måste upplevas och bedömas 
av brukaren. Detta medför att bedömningen blir subjektiv. 
 
Att lagkravet på kommuner att uppnå en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet utgör ett otydligt och svårmätbart mål innebär att det inte är 
möjligt att lyckas med målstyrning. Därför är en fortsatt analys av 
möjligheten för kommuner att styra mot målet en god ekonomisk 
hushållning, med målstyrning som styrmodell, inte meningsfull.  
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6. Slutsats 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser vi har 
kommit fram till. Slutsatserna baseras på analysens viktigaste resultat och 
redovisas för varje problemfråga för sig. Avslutningsvis ger vi förslag på 
möjliga framtida undersökningsområden.  
 
 

6.1 Vad anses vara innebörden av god 
ekonomisk hushållning i den enskilda kommunen 

och hur bestäms det? 
 
Ur resultatet av vår undersökning har vi kunnat urskilja tre aspekter som 
har framstått som viktiga när det gäller att uppnå en god ekonomisk 
hushållning i verksamheten. Dessa tre aspekter är 
 
•  Långsiktighet  
•  Verksamhetens målgrupp 
•  Det finansiella perspektivet i förhållande till det verksamhetsmässiga 
 
Oavsett om respondenten varit politiker eller enhetschef är det ovanstående 
tre aspekter som har fokuserats. Vilket innehåll som läggs i aspekterna har 
varierat beroende på om det är en politiker eller en enhetschef som svarat. 
För politiker fokuseras långsiktigheten i ekonomin. Detta innebär att 
ekonomin inte bara ska vara i balans det aktuella budgetåret, utan även vara 
hållbar på några års sikt. Enhetscheferna ser mer till förebyggande arbete 
för personalen och brukarna, vilket i förlängningen även är tänkt att 
påverka ekonomin positivt. Detta visar även på att politiker respektive 
enhetschefer ser olika på vilken målgruppen är för verksamheten. I och 
med att politikerna har det övergripande ansvaret för kommunens ekonomi 
och verksamhet blir målgruppen alla kommunmedborgare. Enhetscheferna 
däremot har ansvar för verksamheten inom sin enhet och då blir det 
naturligt att det är verksamhetens brukare och deras anhöriga som är 
målgruppen. Både de politiker och enhetschefer som har intervjuats är av 
den uppfattningen att det är viktigt att inte enbart fokusera på ekonomin, 
utan att även omfattning och kvalitet på verksamheten ska framhävas. Trots 
att politikerna betonar att verksamheten är viktig och att de anser att denna 
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har fått ökad betydelse under senare år, är enhetscheferna av den 
uppfattningen att det till största delen är ekonomin som styr.  
 
Vi är medvetna om att gränserna mellan dessa aspekter kan verka något 
otydliga. Det är ofrånkomligt att gränserna blir flytande, eftersom 
aspekterna hänger ihop inom verksamheten. Under intervjuerna har ändå 
dessa tre framstått som viktiga var för sig. 
 
Två av aspekterna återfinns även i den offentliga utredning (SOU 2001:76) 
som gjorts. I den framhålls bland annat vikten av långsiktighet i ekonomin 
samt att god ekonomisk hushållning inte enbart ska ses ur ett finansiellt 
perspektiv utan att även ett verksamhetsmässigt perspektiv ska beaktas. I 
utredningen föreslås att varje enskild kommun, genom mål och policies, 
ska ange vad som utgör god ekonomisk hushållning. I Linköpings kommun 
finns en handlingsplan för hur en god ekonomisk hushållning ska uppnås 
upprättad. Den följer i stort de rekommendationer som SOU 2001:76 ger 
för att säkerställa en god ekonomisk hushållning i verksamheten. 
Utredningen förordar även att en uppföljning ska göras i årsredovisningen 
för att kontrollera måluppfyllelsen. I årsredovisningen för Linköpings 
kommun återfinns under rubriken "God ekonomisk hushållning" en 
sammanställning av i vilken mån de finansiella målen för kommunen har 
uppfyllts. Med tanke på att det inte enbart är de finansiella målen som ska 
uppnås för att erhålla en god ekonomisk hushållning i verksamheten, anser 
vi att det är ett otillräckligt mått på måluppfyllelse. Vi ser vidare att en 
sådan målavstämning kan uppfattas som att ekonomin är viktigare än 
kvaliteten på verksamheten. 
 
I Norrköpings kommun finns policies för hur verksamheten ska bedrivas. 
Dessa policies syftar inte uttryckligen till att uppnå en god ekonomisk 
hushållning men motsvarar till viss del de rekommendationer som SOU 
2001:76 ger. God ekonomisk hushållning används inte som ett begrepp 
inom Norrköpings kommun och det finns därför inte heller någon fastställd 
innebörd. Trots det skiljer sig inte uppfattningarna åt mellan kommunerna 
om vad som är innebörden av en god ekonomisk hushållning. I båda 
kommunerna finns det skillnader i uppfattningar på olika nivåer. Det skiljer 
sig mer mellan nivåer i samma kommun än vad det gör mellan 
kommunerna. Detta anser vi tyder på att enbart för att det finns fastställt 
och nedskrivet vad som anses vara en god ekonomisk hushållning betyder 
inte att åsikterna blir mer homogena.  
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Vi anser heller inte att det är nödvändigt att åsikterna om vad en god 
ekonomisk hushållning innebär, överensstämmer mellan organisatoriska 
nivåer inom den enskilda kommunen. Det förslag utredaren framför i SOU 
2001:76 är avsett att underlätta kommunledningens strävan mot en god 
ekonomisk hushållning i den kommunala ekonomin. De ställningstaganden 
som bör göras, enligt utredaren, påverkar den totala kommunala ekonomin 
och blir därmed kommunledningens och dess politikers ansvar. De har 
sedan en viktig uppgift i att förklara dessa ställningstaganden för de som 
arbetar i verksamheten. Som exempel kan nämnas att ett överskott i den 
kommunala budgeten kan uppfattas som att det finns resurser som inte 
fördelas till verksamheter som skulle behöva mer pengar. Det är då 
nödvändigt att klargöra att ett visst överskott fordras för att den kommunala 
ekonomin ska vara långsiktigt hållbar. Det krävs även att enhetscheferna 
ges de förutsättningar som är nödvändiga för att driva verksamheterna på 
det sätt som ska göra att kommunens ekonomi uppnå en god ekonomisk 
hushållning. Med det menar vi att det inte bara går att ställa upp krav på 
vad som ska uppnås utan att se till att det finns tillräckliga resurser. 
 
 

6.2 Hur används begreppet, i termer av mål, vid 
styrning av kommunal verksamhet? Hur 

påverkas styrningen av de speciella 
förutsättningar kommunen har? 

 
Ingen av de undersökta kommunerna använder god ekonomisk hushållning 
som ett specifikt mål i styrningen. Istället speglar samtliga befintliga mål 
vad som utgör en god ekonomisk hushållning. Detta innebär att det är 
många och omfattande mål som ska styra den kommunala verksamheten 
mot en god ekonomisk hushållning. Dessa mål är ofta oklara och otydliga, 
vilket torde minska möjligheten för kommunerna att använda sig av 
målstyrning.  
 
God ekonomisk hushållning är enligt respondenterna ett oklart krav som 
kommunallagen ställer på kommunerna. Intervjusvaren visar att 
uppfattningarna om dess innebörd kan variera. För att kunna styra den 
kommunala verksamheten mot en god ekonomisk hushållning med hjälp av 
målstyrning, anser vi att det borde finnas som ett enskilt mål som 
specificerar vad den enskilda kommunen lägger i innebörden. Finns god 
ekonomisk hushållning som ett specifikt mål, klargör det på ett bättre sätt 
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vad det är som ska eftersträvas. Ett klart och tydligt mål att arbeta mot är 
bra både för kommunledningen och för de som arbetar på enheter ute i 
verksamheten. Att specificera och tydliggöra kommunallagens 
övergripande och ej definierade krav på en god ekonomisk hushållning kan 
dock vara en svår uppgift men vi anser att det är en förutsättning för att 
kunna använda det som mål vid målstyrning.  
 
Styrningen mot en god ekonomisk hushållning påverkas av den kommunala 
särarten och de karaktärsdrag som är utmärkande för icke vinstdrivande 
organisationer. Det som enligt empirin främst påverkar är att målet för 
kommuner är verksamheten och att medlet för att nå dit är pengar. Starkt 
påverkande är även att det är politiker som fattar beslut och styr medan det 
är tjänstemän som ska utföra verksamheten. Den politiska ledningen 
tillsammans med de anställdas profession gör att det ofta förekommer 
motstridiga åsikter om vilken verksamhet som ska bedrivas och hur långt 
pengarna räcker. Detta anser vi tyder på att god ekonomisk hushållning bör 
finnas som ett eget mål för att tydliggöra innebörden.  
 
Vi anser dock att det finansiella perspektivet av god ekonomisk hushållning 
främst berör kommunens samlade ekonomi. De enskilda enheterna berörs 
inte direkt, eftersom enhetscheferna inte har någon direkt påverkan på 
exempelvis inflationsskydd, framtida pensionsutbetalningar och huruvida 
ett köp ska lånefinansieras. Dessa riktlinjer, som även tas upp i SOU 
2001:76, riktar sig istället mot kommunledningen. Däremot anser vi att 
enhetscheferna bör vara medvetna om kommunledningens 
ställningstagande i dessa frågor eftersom det påverkar resultatet i 
kommunen som helhet. Enheterna påverkas därmed indirekt genom att 
kommunfullmäktige måste ta hänsyn till de finansiella målen när 
budgetramarna för de olika nämnderna fastställs. Enhetscheferna behöver 
dock inte tänka på att resultatet för enheten ska medge att målen uppfylls. 
Det som krävs är att de har balans i sin budget, eftersom det redan vid 
tilldelning av medel ska tas hänsyn till dessa övergripande mål för hela 
kommunens ekonomi. 
 
Enligt vår åsikt borde nämndpolitikerna vara en länk mellan 
kommunledning och enhetscheferna och sammankoppla dessa parters olika 
intressen men även för att öka förståelsen för varandras 
verksamhetsområden. Detta eftersom politikerna på nämndnivå både ser 
kommunen som helhet och den specifika verksamhet som bedrivs inom 
nämndområdet. Nämnderna skulle därmed kunna underlätta styrningen 
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genom att klargöra förutsättningarna som gäller för enheterna och få dem 
att se till kommunen som helhet, att det finns många verksamheter som är i 
behov av pengar. Dessutom skulle nämnden kunna framföra enheternas 
röst i kommunfullmäktige och därmed ge kommunfullmäktige bättre 
inblick i verksamheten. 
 
 

6.3 Vilken uppföljning görs av den kommunala 
verksamheten för att avgöra om god ekonomisk 

hushållning har uppnåtts? 
 
Eftersom god ekonomisk hushållning inte är ett uttryckligt mål för 
verksamheten i de två undersökta kommunerna finns det heller ingen 
uppföljning som enbart syftar till att avgöra om god ekonomisk hushållning 
har uppnåtts. Vad som utgör en god ekonomisk hushållning speglas enligt 
intervjusvaren av kommunens samtliga fastställda mål. Detta medför att 
uppföljning görs av respektive kommuns samtliga mål och genom 
uppföljningen avgörs således huruvida kommunen har nått måluppfyllelse. 
En betydande svårighet med denna uppföljning är att en stor del av målen 
har en kvalitativ karaktär där det är svårt att hitta objektiva mått. Något 
som däremot över huvudtaget inte mäts är huruvida kommunens 
verksamhet har bedrivits i enlighet med en god ekonomisk hushållning. Det 
finns inget specifikt mått för att avgöra om en god ekonomisk hushållning 
har uppnåtts eller inte.  
 
Att fastställa en mängd olika mål i syfte att uppnå en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet kan anses vara ett steg i rätt riktning för att 
uppfylla kommunallagens krav på kommunerna. Men om det genom 
uppföljning inte går att mäta måluppfyllelse på ett objektivt sätt och det 
heller inte avgörs huruvida en god ekonomisk hushållning har uppnåtts kan 
arbetet med fastställandet av målen anses vara i onödan. Givet att 
målstyrning används som styrmodell anser vi, som tidigare nämnts, att god 
ekonomisk hushållning bör finnas som ett specifikt och tydligt definierat 
mål. Detta eftersom det då går att följa upp ett sådant mål och avgöra om 
det har uppnåtts eller inte. Vi är dock, som tidigare nämnts, medvetna om 
svårigheten att på ett enkelt och tydligt sätt definiera vad som utgör en god 
ekonomisk hushållning för den enskilda kommunen. Men om det inte går 
att avgöra om den kommunala verksamheten har bedrivits i enlighet med 
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en god ekonomisk hushållning är det inte meningsfullt att styra 
verksamheten mot detta.  
 
 

6.4 Förslag till framtida studier 
 
•  För att få en djupare förståelse för målformuleringsprocessen skulle det 

vara intressant att följa ett eller ett par specifika mål genom 
organisationen. Verksamheten är så omfattande och komplex att det kan 
räcka att koncentrera sig på en kommun, ett verksamhetsområde och en 
eller ett par enheter och intervjua flera personer på samma nivå för att få 
en detaljerad bild. Genom detta hade det varit möjligt att studera 
målet/målen på djupet, hur det formuleras, förmedlas, bryts ner och följs 
upp et cetera. 

 
•  Det skulle även vara intressant att titta på hur den regel som finns för 

pensionsredovisning inom kommunal verksamhet uppfyller de krav som 
finns på god ekonomisk hushållning. Samtidigt kunde kommunernas 
sätt att redovisa framtida pensionsåtaganden kartläggas. Även en 
undersökning av hur tillvägagångssättet påverkar det redovisade 
resultatet och hur det påverkar kommunens ekonomi på lång sikt vore 
intressant. 
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Bilaga 1 
 
Frågor till representanter för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
•  Kan du kort beskriva ditt politiska uppdrag? 
•  Vad innebär god ekonomisk hushållning för Linköpings/Norrköpings 

kommun? Anser du att det är skillnad mellan god ekonomisk 
hushållning för skolan respektive äldreomsorgen? 

•  Hur bestäms vad som är god ekonomisk hushållning för 
Linköpings/Norrköpings kommun?  

•  Vilka är med och bestämmer?  
•  Vad är det som påverkar bestämningen?  
 
•  Hur bryts det övergripande målet om god ekonomisk hushållning ner till 

mål för respektive nämndområde? Skiljer det sig mellan 
nämndområden?  

•  Vilka är med i denna process?  
•  Finns det specifika mål som enbart syftar till god ekonomisk 

hushållning eller präglas alla mål av att god ekonomisk hushållning ska 
uppnås? 

 
•  Hur får ledamöterna i nämnderna kännedom om begreppets innebörd?  
•  Är det viktigt att alla inom kommunen är medvetna om begreppets vikt 

och innebörd? Om ja, hur tar detta sig uttryck? 
 
•  Är god ekonomisk hushållning ett viktigt begrepp i styrningen av 

verksamheten? Varför/varför inte? Prioriteras det? 
•  Är det skillnad i betydelse mellan det finansiella och det 

verksamhetsmässiga perspektivet på begreppet? 
 
•  Vilka uppföljningar görs för att kontrollera att god ekonomisk 

hushållning har uppnåtts.  
•  Vilka mått används?  
•  Hur går mätningen till?  
•  Vem gör och hur ofta görs mätningen?  
•  Hur går man vidare med de resultat som uppföljningen ger? 
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Bilaga 2 
 
Frågor till nämndledamöter 
 
•  Kan du kort beskriva ditt politiska uppdrag 
 
•  Vad är god ekonomisk hushållning för ditt nämndområde? 
•  Hur bestäms detta?  
•  Vilka är med och bestämmer? 
•  Vilka faktorer påverkar bestämningen? (politisk majoritet, lagkrav, 

kommunens ekonomi) 
 
•  Upplever du att god ekonomisk hushållning är ett viktigt begrepp i 

styrningen av verksamheten?  
•  Varför/varför inte? 
•  Upplever du att det är skillnad i betydelse mellan det finansiella och det 

verksamhetsmässiga perspektivet av begreppet? 
 
•  Hur bryts målet om god ekonomisk hushållning för nämnden ner till mål 

för enheterna?  
•  Skrivs det speciella mål för varje enhet?  
•  Är representanter för enheterna med och formulerar målen?  
•  Finns det specifika mål för verksamheterna som enbart syftar till god 

ekonomisk hushållning eller präglas alla mål av att god ekonomisk 
hushållning ska uppnås? 

 
•  Hur kommuniceras de mål som fastställts för enheterna? 
 
•  Upplever du att god ekonomisk hushållning är ett begrepp som är viktigt 

för Linköpings/Norrköpings kommun?  
•  Diskuteras det ofta?  
 
•  Vilka uppföljningar görs för att kontrollera att god ekonomisk 

hushållning har uppnåtts?  
•  För nämnden? För enheterna?  
•  Vilka mått används? 
•  Hur går mätningen till?  
•  Vem gör och hur ofta görs mätningar?  
•  Hur går man vidare med de resultat som uppföljningen ger? 
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Bilaga 3 
 
Frågor till enhetschefer 
 
•  Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter? 
 
•  Vad anser du är god ekonomisk hushållning för din verksamhet?  
•  Hur bestäms vad som är god ekonomisk hushållning för verksamheten?  
•  Överensstämmer det med din uppfattning om god ekonomisk 

hushållning?  
•  Vilka är med och bestämmer vad som är god ekonomisk hushållning för 

din verksamhet? Är du delaktig? 
•  Vilka faktorer påverkar bestämningen? (politisk majoritet, lagkrav, 

kommunens ekonomi) 
 
•  Upplever du att god ekonomisk hushållning är ett viktigt begrepp i 

styrningen av verksamheten?  
•  Varför/varför inte? 
•   Prioriteras det? 
•  Upplever du att det är skillnad i betydelse mellan det finansiella och det 

verksamhetsmässiga perspektivet av begreppet? 
 
•  Finns det specifika mål för verksamheten som enbart syftar till god 

ekonomisk hushållning eller präglas alla mål av att god ekonomisk 
hushållning ska uppnås? 

•  Bryts de mål enheten får från nämnden ner ytterligare? I så fall hur?  
•  Skrivs det speciella mål för varje enhet?  
•  Är representanter för enheterna med och formulerar målen?  
 
•  Hur kommuniceras de mål som fastställts för enheten till dig? 
 
•  Upplever du att god ekonomisk hushållning är ett begrepp som är viktigt 

för Linköpings kommun? I så fall hur tar det sig uttryck? Om inte – 
borde det diskuteras oftare? Är det ett begrepp som kan klargöras 
bättre?  

 
•  Görs det uppföljningar för att kontrollera att god ekonomisk hushållning 

har uppnåtts? Vilka? Görs det för mål i allmänhet? 
•  Vilka mått används? 
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•  Hur går mätningen till?  
•  Vem gör och hur ofta görs mätningar?  
•  Får du någon återkoppling angående uppföljningens resultat. 
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Bilaga 4 
 
Frågor till ekonomiansvariga 
 
•  Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter? 
 
•  Vad anser du är god ekonomisk hushållning för kommunen?  
•  Hur bestäms vad som är god ekonomisk hushållning?  
•  Vilka är med och bestämmer? 
•  Vilka faktorer påverkar bestämningen? (politisk majoritet, lagkrav, 

kommunens ekonomi) 
 
•  Upplever du att god ekonomisk hushållning är ett viktigt begrepp i 

styrningen av verksamheten?  
•  Varför/varför inte? 
•  Prioriteras det? 
•  Upplever du att det är skillnad i betydelse mellan det finansiella och det 

verksamhetsmässiga perspektivet av begreppet? 
 
•  Upplever du att god ekonomisk hushållning är ett begrepp som är viktigt 

för Linköpings/Norrköpings kommun? Hur tar det sig uttryck? 
•  Diskuteras det ofta?  
 
•  Vilka uppföljningar görs för att kontrollera att god ekonomisk 

hushållning har uppnåtts?  
•  Hur bestäms vilka mått som ska användas? 
•  Hur går mätningen till?  
•  Vem gör och hur ofta görs mätningar?  
•  Hur går man vidare med de resultat som uppföljningen ger? 



- Bilaga 5 -  

 100

Bilaga 5 
 
Gemensamma mål för alla nämnder och styrelser 2002, Linköpings 
kommun 
 
Målområde: Demokrati, jämlikhet, jämställdhet och integration 
Demokrati 
Målgrupp: Alla medborgare 
•  Medborgarna ska ha möjlighet att delta i det politiska arbetet och 

påverka den kommunala verksamheten. 
•  Kommunen ska informera om aktuella samhällsfrågor och 

medborgarnas rättigheter och skyldigheter. 
•  Kommunen ska aktivt arbeta för att få en representativ andel personer, 

och speglar den etniska och kulturella mångfalden, i fullmäktige, 
nämnder och andra folkvalda församlingar. 

•  Beslut och reformer ska  leda till ökad valfrihet för berörda brukare, så 
länge valfriheten inte går ut över andra. 

•  Linköpingsbor som vänder sig till något av kommunens organ, 
kontaktas senast inom två veckor. 

•  Linköpingsborna har kännedom om uppsatta mål för kommunal 
verksamhet. 

•  IT ska användas för att stärka demokratin och effektivisera den 
kommunala verksamheten. 

 
Jämställdhet och jämlikhet 
Målgrupp: Alla medborgare 
•  I kommunen ska jämställdhetssynpunkter beaktas i allt kommunalt 

planeringsarbete (boende-, trafik-, omsorgsplaner etc). 
•  I kommunen ska den service, aktiviteter och utbildningar som 

kommunen erbjuder eller stöder komma alla tillgodo oavsett kön och 
funktonshinder samt etnisk och kulturell bakgrund.  

•  I kommunen ska alla personer oavsett funktionsnedsättning ges 
möjlighet att delta på lika villkor i samhället tillsammans med andra 
människor. 

 
Ledning 
Målgrupp: Alla medborgare 
•  Kommunens arbete ska ledas genom målstyrning. 
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Målområde: Personal och ledning i kommunal verksamhet 
•  Personalens erfarenheter och kunskaper ska tas tillvara och överföras till 

politikerna. 
•  Kommunens personal har kännedom om uppsatta mål för kommunal 

verksamhet. 
•  Linköpings kommun ska alltid ha motiverade medarbetare med rätt 

kompetens för sin uppgift och som är positiva till lärande och 
förändring, så att kommunen kan erbjuda effektiv service av hög 
kvalitet, svara för effektiv myndighetsutövning och verka för utveckling 
av demokratin. 

•  Linköpings kommun ska skapa arbetsmiljöer och arbetsvillkor som dels 
tar hänsyn till enskilda medarbetares fysiska och psykosociala behov 
och dels skapar förutsättningar för kontinuerligt lärande och utveckling. 

•  Linköpings kommuns strategi för att uppnå målen är att offensivt arbeta 
med nedanstående personalfrågor, så att de samverkar till en helhet. 

 
•  Arbetsmiljö och arbetsorganisation 
•  Personal- och kompetensförsörjning 
•  Ledarskap 
•  Lönepolitik 
•  Jämställdhet 
•  Mångfald 

 
Effekter 
•  Personalen upplever att de har bra arbetsvillkor, god arbetsmiljö och 

goda utvecklingsmöjligheter. 
•  Linköpings kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och 

kommunala verksamheter som attraktiva och utvecklande arbetsplatser. 
•  Kommuninvånarna känner förtroende för den kommunala verksamheten 

och upplever att kommunen tillhandahåller tjänster och service av god 
kvalitet. 

 
 
Målområde: Miljö och hälsa 
Miljö 
Målgrupp: Alla medborgare 
•  Kommunen ska eftersträva en långsiktigt hållbar utveckling 
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Hälsa 
Målgrupp: Alla medborgare 
•  Folkhälsotillståndet i kommunen ska vara gott. 
•  Kommuninvånarna ska vara informerade i folkhälsofrågor för att kunna 

ta eget ansvar för sin hälsa. 
 
 
Målområde: Boende, kommunikation och fysisk planering 
Fysisk planering 
Målgrupp: Alla medborgare 
•  Innerstaden ska vara ett lättillgängligt och levande regionalt och lokalt 

centrum för kultur, handel och service. En stor andel bostäder ska finnas 
i innerstaden. 

 
 
Målområde: Ekonomi 
Resurshantering, ekonomi och finansiering 
•  Monopol i utförandet av kommunalt finansierad verksamhet ska 

motverkas 
 
Effekter 
•  Kommuninvånarna känner förtroende för kommunens sätt att förvalta 

kommunens tillgångar och handskas med kommunalskattemedlen. 
 


