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Motion angående tydligare mål

Bakgrund

Kommunen använder idag begreppet Målis för att synliggöra de mål 
kommunen arbetar efter och progressen på dessa. 

Vi i Rönningepartiet anser att Målis inte är ett tillräckligt bra verktyg för 
uppföljning av kommunens verksamhet.

Syfte

Förbättra kommunens uppföljning av verksamheten.

Att sätta mål

Ett mål beskriver ett önskat resultat eller tillstånd vid en viss framtida 
tidpunkt. Beroende på syftet kan flera olika typer av mål behövas. 

Mål kan ha olika syften

Mål kan användas för både styrning och uppföljning. Mål kan tydliggöra vad 
ledningen vill uppnå med verksamheten och användas som instrument för 
att styra och leda verksamheten. De kan bidra till att skapa en förståelse i 
organisationen för vilket sammanhang man ingår i. Ett mål kan också 
fungera som en motivation att göra ett bra arbete. 

Mål kan användas i ett kontrollsyfte och den som delegerar en uppgift har 
lättare att bedöma om uppgiften är utförd om det finns ett tydligt mål. 



Mål kan vara av olika karaktär

Eftersom mål kan ha olika syften kan de också ha olika karaktär. De kan 
ange syftet med verksamheten eller vad den förväntas leda till. Nedan ges 
några exempel på mål om önskade effekter ute i samhället.

 • "Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och 
rättssäkerhet." 

 • "Målet för näringspolitiken är att främja en hållbar ekonomisk tillväxt 
och en ökad sysselsättning genom fler och växande företag."

Mål kan också ange konkret vad som ska uppnås. Sådana mål är vanligare 
närmare den operativa nivån i verksamheten. 

Kriterier för uppföljningsbara mål

Om målen ska vara direkt uppföljningsbara kan de så kallade SMART-
kriterierna användas som ledstjärna vid målformuleringen. Enligt SMART-
kriterierna bör ett mål vara: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och 
Tidssatt.

Exempel på förändring

Enligt dagens Målis för kommunstyrelsens centralförvaltning, mål 3, hur 
telefonsamtal och e-post besvaras:

"Telefonsamtal och e-post besvaras så snabbt som möjligt med god 
information."

Uppföljning av ovanstående mål kan inte ske på ett tydligt sätt. God 
information är ej mätbart. Även så snabbt som möjligt är inte tillräckligt 
specifikt för att kunna följas upp.

Förslag på förbättring av ovanstående mål:

Telefonsamtal och e-post: Målet för 2011 är att 90% av alla telefonsamtal 
besvaras innan uppringaren lagt på luren, samt att 95% av all e-post 
besvaras inom 24 timmar.

 • Specifikt: Målet talar om exakt vad som ska göras.

 • Mätbart: Målet är enkelt att följa upp och mäta.



 • Accepterat: I och med att målet är specifikt och mätbart är det lätt att 
få acceptans av de berörda.

 • Realistiskt: Målet kräver extra insats av medarbetarna, men är satt så 
att det är möjligt att nå.

 • Tidsatt: Målet är tidsatt, ska vara uppnått 2011. T.ex. skulle målet 
kunna följas upp den 15 december för slutbedömning för innevarande 
år. Givetvis följs målen upp inom kortare intervaller för att se att 
progressen löper väl och att eventuella åtgärder införs.

Referenser

Flera professionella företag och kommuner, till exempel TeliaSonera, 
Ericsson, Södertälje kommun med flera, använder SMART-metodiken för att 
sätta mål i verksamheten. Dessutom anser Ekonomistyrningsverket, ESV att 
SMART bör användas av myndigheter och departement.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att införa SMART-metodiken för uppföljning av 
verksamheten.


