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MÅLSTYRNING 
 
Definition: Målstyrningen utgår från kommunallagen och beskrivs i 
kommunplan. I kategorin ”Målstyrning” ingår nämndernas 
verksamhetsplaner och internkontrollplaner. Dokument inom kategorin 
”Målstyrning” beslutas i huvudsak av nämnderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Service- och tekniknämndens internkontrollplan 2019 
 
 
 
 
KONTROLL                     VAD                             VEM                              NÄR 
1.Uppföljning av 
uppsatta mål 

Sammanställning av 
förvaltningens arbete 
med uppsatta mål 

Berörd chef i 
samverkan med 
kvalitetsutvecklare 
och i enlighet med 
fastställd 
uppföljning 

Delårsrapport 
och 
årsredovisning 

2.Gällivare kommuns 
dokumentsamling 

Kontroll att revidering av 
alla dokument i den äldre 
dokumentsamlingen skett 
innan 1 juni 2019. 
 
Kontroll att den nya 
dokumentsamlingen 
publicerats på Gällivare 
kommuns externa 
webbplats under 2019.  

Ansvarig 
chef/Kvalitetsledare 

Delårsrapport 
 
 
 
 
 

3.Handlingsplaner för 
målstyrning.  

Sammanställning av att 
förvaltningar och 
avdelningar har 
upprättade 
handlingsplaner för 
målstyrning 

Ansvarig chef Årsredovisning 

4.Ekonomi Budgetuppföljning med 
uppföljning av betalflödet 
gällande investeringar 
 
 
 
Budgetavvikelse 

Förvaltningsekonom 
ansvarar för 
budgetuppföljning 
enligt fastställd 
mall 
 
Berörd chef 
redovisar 
budgetavvikelse 
enligt fastställd 
mall 
 

Vid 
sammanträde 
 
 
 
 
Delårsbokslut 
och 
årsredovisning 
 
 
 

 
5.Service- och 
tekniknämndens  
beslut/uppdrag/ 
ärenden  

 
Redovisning av ärenden 
enligt 
fastställd mall för 
ärendeuppföljning 

 
Ansvarig för 
beslutade 
uppdrag/ärenden   
 
Nämndsekreterare 
skickar kallelse  

 
Ärendeuppföljni
ng vid 
sammanträde  
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6.Uppföljning av 
revisionsrapporter 

Redovisning av ärenden 
enligt fastställd mall för 
ärendeuppföljning 
 

Ansvarig för 
beslutade uppdrag/ 
rapporter 
 
Nämndsekreterare 
skickar kallelse  
 

Ärendeuppföljni
ng vid 
sammanträde  

7.Uppföljning av 
reglementen 

Kontroll av reglemente 
för styrelsen/ nämnder 
 
 
Genomgång av gällande 
reglemente  
 

Ansvarig chef i 
samverkan med 
ledningsgruppen. 
 
Nämndsekreterare 
skickar kallelse   

En gång per 
mandatperiod  
 
 
En gång per år  

8.Uppföljning av 
statsbidrag 

Kontroll av rutiner för 
återsökningsbara 
kostnader inom 
styrelsens/ nämndens 
område 
 
Inventera och 
dokumentera 
verksamheter som berörs 
av statlig ersättning 
 
Uppföljning av sökta 
statliga ersättningar 
 

Ansvarig chef 
 
 
 
 
 
Ansvarig chef 
 
 
 
 
 
Ansvarig chef 

En gång per år 
 
 
 
 
 
En gång per år  
 
 
 
 
 
En gång per år  

9.Etik, korruption och 
oegentligheter (EKO) 

Implementering av EKO-
riktlinjer  
 
Introducera nyanställda 
inom EKO-områdets 
riktlinjer och 
styrdokument 

Ansvarig chef 
 
 
Personalchef 

En gång per år.  
 
 
En gång per år.  

10.Övergripande 
organisationsförändring 

Uppföljning av de 
målsättningar som är 
fastställda i samband 
med utredning om 
övergripande 
kommunorganisation. 
-att ta vara på de 
möjligheter som 
samhällsomvandlingen 
ger 
-bättre styrning och 
ledning där ansvar krävs 
för att beslut verkställs 
-gemensamt ansvar för 
helheten och underlätta 
samverkan 
-en effektiv organisation 

Ansvarig 
chef/Kommunchef 
 
 
 
 
 
Ansvarig 
chef/Personalchef 
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med kontinuerlig 
utvärdering och 
anpassning med ekonomi 
i balans 
-delaktighet, inflytande 
och medskaparanda 
 
Redovisning av det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet med 
särskild vikt på den 
övergripande 
organisationsförändringen 

11.Uppföljning utifrån 
riskbedömning i 
verksamheten 
 

Sammanställning av alla 
upprättade 
riskbedömningar 
angående: 
-Etik, korruption och 
oegentligheter 
-Samhällsomvandlingen 
-Övergripande 
organisationsförändring 
- Förändringar och 
projekt 
- Hot mot att nämnden 
uppnår önskat resultat 

Ansvariga chefer 
sammanställer 
upprättade 
riskbedömningar 
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