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Huddinges vision och mål
– Målhuset



Mål för god ekonomisk hushållning
Kommunallagen

Sund ekonomi med 
delmål: finansiella 
mål för god 
ekonomisk 
hushållning

Övriga mål
med delmål = 
verksamhetsmål för 
god ekonomisk 
hushållning



Styrmodell – styr budget och kvalitetsarbetet
(Dialog och systematiska förbättringar)
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Roller och ansvar
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Huddinges kvalitetsstrategi för ständiga 
förbättringar

1. Med invånarnas fokus
2. Dialog och samarbete
3. Öppenhet och transparens
4. Varierat utbud och valfrihet
5. Transformerande ledarskap

6. Aktivt medarbetarskap
7. Fokus på resultat
8. Processorientering
9. Ständigt lärande
10.Integrering av kvalitetsarbetet i 

planerings- och 
uppföljningsprocessen



Planera
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Gemensam målbild och gemensamma värden
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Bedöma och synliggöra måluppfyllelsen …
- Följa upp resultat

- Jämföra med etappmål
- Förändring över tid (trend)
- Jämföra med andra
- Jämlikhetsperspektiv

- Kön, ålder, geografiska områden

- Åtaganden/uppdrag

- Andra analyser, annat som påverkat 
förutsättningar



”Jämlikhet i Huddinge betyder att alla ska ha likvärdig 
service och jämlikt bemötande och jämlika 
levnadsvillkor. Det gäller oavsett bostadsort, ålder, kön, 
sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning. Ingen ska lämnas 
efter, och ingen ska hållas tillbaka.”

Mål och budget 2019

Jämlikhet i Huddinge – vad är det?
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Varför ska vi ha jämlik styrning?
Och varför ska ni efterfråga det?

Källa: Huddinge kommuns befolkningsundersökning
Källa: Skolverket (SIRIS)



Jämlik styrning
• I Huddinge ska verksamheter mäta och analysera statistik och resultat 

utifrån kön-, ålder-, barn- och områdesperspektiv. Omotiverade 
skillnader ska redovisas och åtgärdas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pJowVwf4Dew&feature=youtu.be


Verksamhetsplan – nämndens styrande dokument
• Nämndens svar till kommunfullmäktige hur nämnden ska nå fullmäktiges 

mål/genomföra uppdrag med tilldelade pengar = Nämndens interna plan
• Formulerar mål, åtaganden, vad ska mätas, hur pengarna ska användas
• Nämnderna har stor självständighet utifrån fullmäktiges mål och budget
• Kommunstyrelsen övervakar nämndernas måluppfyllelse och resultat
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Intern kontroll en del av processen

Internkontrollplanen
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Styrning: Vart är vi på väg och 
hur kommer vi dit?

Intern kontroll: Vilka hinder finns 
på vägen och hur ska vi hantera 
dem?

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj6grbxpJrMAhVBECwKHQWyCjcQjRwIBw&url=https://rodaberget.wordpress.com/2012/09/14/var-ar-reinfeldts-roda-trad/&psig=AFQjCNGBISA90he-TP1nED80FifNSrjr8A&ust=1461141089533435


Internkontroll
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• Internkontrollen är en del i nämndens verksamhetsplan

• Uppföljning i delårsrapporterna av både utvecklingsåtaganden och 
internkontrollåtgärder

• En del i vardagen!



Arbetsplaner – enhetens 
styrande dokument

Enhetens svar på 
Verksamhetsplanen

- hur ska enheten bidra till nämndens 
måluppfyllelse/genomföra uppdrag med tilldelade 
pengar = enhetens interna plan



Planerings- och 
uppföljningssamtalet
Oavsett vilka styrdokument som målen 
bryts ner genom så ska de ju konkretiseras 
och brytas ner på verksamhetnivå och 
därefter vidare till medarbetarnivå genom 
uppföljnings- och planeringssamtalet. 

Individuella mål som kopplas 
till verksamhetens mål.
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Utföra



http://insidan/sv/KSF/Kvalitet-och-utveckling11/Delaktighet/
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Följa upp
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Följa upp
• Månadsrapportering – fokus på ekonomi

• Delårsrapportering
• Delårsrapport per mars – kortare med fokus på ekonomi
• Delårsrapport per mars – mer omfattande, kommunallag krav

• Analysera läget + prognos
• Upptäcka avvikelser
• Föreslå och vidta åtgärder

• Röda tråden - medarbetare, avdelning, nämnd, KF
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Verksamhetsberättelse/Årsredovisning
• Uppfyllt målen för God ekonomisk hushållning (kommunallagen)
• Bedöma hur vi lyckats utföra planen (mål, åtaganden, ekonomi)
• Analysera
• Samlad bedömning av måluppfyllelse
• Identifiera förbättringsområden
• Bedömning om nämnden har en betryggande intern kontroll
• Nämndernas ekonomiska resultat balanseras – underskott ska återställas
• Återkoppling till skattebetalare – så här har vi använt dina pengar
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Bedöma och synliggöra måluppfyllelsen …
- Följa upp resultat

- Jämföra med etappmål
- Förändring över tid (trend)
- Jämföra med andra
- Jämlikhetsperspektiv

- Kön, ålder, geografiska områden

- Åtaganden/uppdrag

- Andra analyser, annat som påverkat 
förutsättningar
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… för att identifiera våra förbättringsområden

Vad behöver förbättras för en ökad måluppfyllelse?
Vad tar vi med i kommande planering?

- Följa upp resultat
- Jämföra med etappmål
- Förändring över tid (trend)
- Jämföra med andra
- Jämlikhetsperspektiv

- Kön, ålder, geografiska områden

- Åtaganden/uppdrag

- Andra analyser, annat som påverkat 
förutsättningar
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Förbättra



Digitaliseringsstrategi:
- Möta kunders behov och krav
- Effektivare processer

Utveckla verksamhet
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Kostnad och kvalitet – hur ser sambandet ut? 
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• Enklare att se vilka processer som behöver effektiviseras
• Enklare kontroll på vilka processer som har personuppgifter (GDPR)
• Enklare att se när flera huvudmän är involverade i en process
• Struktur och överblick  av kommunens processer ger ökad kvalitet 

Driver på digitalisering 

• Mindre risk för dubbelarbete (mer än en förvaltning utgör samma process) 
• Kontroll över vem som är ägare och vem som har uppdraget 
• Mindre risk att en process "tappas bort" 
• Möjliggör enkel översikt och uppföljning av förvaltningens processer 
• Mindre sårbarhet vid personalomsättning

Underlättar samarbetet 
inom kommunen 

• Ordning och reda - intern kontroll 
• Gemensam struktur 
• Överblick över kommunens verksamhet
• Möjlighet att se vilka processer som behöver prioriteras för att uppfylla kommunens mål
• Stödja ledning styrning   

Underlättar att nå 
kommunens mål 

• Underlättar vid införande av e-Arkiv och dokument- och ärendehanteringssystem
• Färre olika sätt att återsöka i te x e-Arkiv
• Enklare att förvalta information t ex vid omorganisation 
• Höja informationskvaliteten 
• Lägga grund för informationsarkitekturen 
• Förutsättning för att skapa masterdata

Enklare hantering av 
verksamhetssystem 

HuddKLASSA – klassificering av kommunens processer


	Bildnummer 1
	Bildnummer 2
	Bildnummer 3
	Styrmodell – styr budget och kvalitetsarbetet�(Dialog och systematiska förbättringar)
	Roller och ansvar
	Bildnummer 6
	Planera
	Bildnummer 8
	Bildnummer 9
	Gemensam målbild och gemensamma värden
	Bedöma och synliggöra måluppfyllelsen …
	Bildnummer 13
	Varför ska vi ha jämlik styrning?�Och varför ska ni efterfråga det?
	Bildnummer 15
	Verksamhetsplan – nämndens styrande dokument
	Bildnummer 17
	Bildnummer 18
	Internkontroll
	Bildnummer 21
	Planerings- och uppföljningssamtalet
	Utföra
	Bildnummer 24
	Följa upp
	Följa upp
	Verksamhetsberättelse/Årsredovisning
	Bedöma och synliggöra måluppfyllelsen …
	… för att identifiera våra förbättringsområden
	Förbättra
	Utveckla verksamhet
	Kostnad och kvalitet – hur ser sambandet ut? 
	HuddKLASSA – klassificering av kommunens processer

