
 
Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli 

 

Gäller fr. o m: 2015-01-01  

Beslut: KF § 90, 2014-06-16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Kompass Karlshamn, program för 
styrning, uppföljning och kvalitet i 
Karlshamns kommun 

 
 

 

Kompass Karlshamn, program för styrning, 
uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun 

 

Sammanfattning och disposition 

Kompass Karlshamn är Karlshamns kommuns gemensamma program för arbetet med styrning, 
uppföljning och kvalitetsutveckling. Programmet omfattar alla kommunala verksamheter och 
helägda bolag. De helägda bolagen undantas vissa delar av programmet.  

Det koncerngemensamma programmet syftar till att säkerställa en effektiv verksamhet som skapar 
önskade resultat för medborgarna samt en samhällsnytta. Programmet anger ramar och strukturer 
för hur kommunen arbetar med styrnings-, uppföljnings- och kvalitetsfrågor.  

Programmet disponeras enligt följande kapitelindelning.  

Kapitel 1: Inledning  

Kapitel 2: Programmets fyra grundprinciper 

Kapitel 3: Beskriver den första principen, medborgaren och samhällsnyttan i fokus. Kommunen är 
till för sina medborgare och för att skapa samhällsnytta. Detta tillsammans med uppdragen och de 
ekonomiska ramarna styr verksamheterna mot att uppnå resultat för våra målgrupper. 

Kapitel 4: Beskriver den andra principen, vi ser till helheten. För att realisera visionen och 
säkerställa en hög effektivitet i arbetet är det väsentligt att kommunen strävar mot gemensamma 
mål och säkerställer en fungerande samverkan mellan olika verksamheter.  

Kapitel 5: Beskriver den tredje principen, vi tar ansvar och uppmuntrar delaktighet och transparens. 
En grundläggande förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att alla vill och tar sitt 
ansvar med tydlig ansvarsfördelning på alla nivåer.  



Karlshamns kommun 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Kompass Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns kommun 

 

 

 

 

 

 2

Kapitel 6: Beskriver den fjärde principen, utveckling och förändring för att möta framtiden. 
Karlshamns kommun är en verksamhet i ständig förändring och utveckling. I takt med att 
omvärlden utvecklas och kraven förändras måste kommunen säkra att verksamheterna följer med 
och fortsätter skapa värde för medborgarna. 

Kapitel 7: Definitioner 

1 Inledning 

Karlshamns kommun antog 2013 visionen ”En plats för liv och lust”. Visionen anger kommunens 
långsiktiga ambitioner och prioriteringar. Hela kommunkoncernen har i uppdrag att arbeta mot 
visionen och det är genom samarbete kommunen kan lyckas. Visionen utgör därför grunden för 
kommunens arbete med ledning, uppföljning och kvalitetsutveckling. Kvalitetsarbetet drivs genom 
att kontinuerligt ompröva och utveckla verksamheterna utifrån nya krav, förutsättningar och 
kunskaper. 

Programmet ger kommunens förvaltningar och bolag en gemensam plattform för att arbeta med 
ledning, uppföljning och kvalitetsutveckling. Varje chef i kommunkoncernen har en viktig uppgift i 
att förankra och arbeta med programmet i sina respektive verksamheter, samt att säkerställa en 
dialog med medarbetare om verksamheternas huvuduppdrag och vilka resultat som uppnås för de 
målgrupper verksamheten är till för. Det ligger därför ett stort ansvar på varje chef i kommunen att 
säkerställa att Kompass Karlshamn används på ett aktivt sätt i verksamheterna och för att driva 
kvalitetsutvecklingen i den kommunala servicen framåt. 

2 Programmets grundprinciper 

Utgångspunkten för Kompass Karlshamn är att det ska hålla samman kvalitetsutveckling och 
styrning av hela kommunkoncernen på ett effektivt och tydligt sätt. Kommunens vision utgör 
grunden för den koncerngemensamma styrningen av all verksamhet. Allt i syfte att skapa bästa 
resultat för medborgarna utifrån fastställd vision. För att åstadkomma detta utgår programmet från 
fyra grundläggande principer: 

2.1 Medborgaren och samhällsnyttan i fokus 

Kommunens grundläggande uppdrag är att skapa värde för sina medborgare och en samhällsnytta. 
Kommunens olika verksamheter har olika uppdrag och målgrupper. Varje verksamhet behöver vara 
tydlig med vilka specifika målgrupper de riktar sig till och vilka resultat som ska uppnås för dessa. 
Detta utgör sedan utgångspunkten i all planering, genomförande samt uppföljning av verksamheten. 
Detta innebär t.ex. att skolan har tydligt fokus på elevers lärande i allt som görs, att hemtjänsten 
utgår ifrån sitt uppdrag att hjälpa äldre till ett värdigt liv och känna välbefinnande, eller att 
Karlshamn energi har som utgångspunkt att tillgodose kundernas behov av konkurrenskraftiga och 
miljövänliga energilösningar.  

Fokusen på medborgare och samhällsnytta utgör utgångspunkten för varje medarbetare i sitt arbete 
och i möte med medborgaren.  
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2.2 Vi ser till helheten 

Visionen för Karlshamns kommun uppnås genom att alla verksamheter bidrar och går mot 
gemensamma mål. Det är tillsammans vi gör skillnad. Många gånger är olika kommunala 
verksamheter beroende av varandra för att effektivt kunna lösa uppdragen för våra målgrupper. De 
organisatoriska gränserna ska inte utgöra hinder för att effektivt lösa medborgarens problem. Därför 
arbetar kommunen med att identifiera centrala områden där verksamheterna planerar tillsammans 
(kallas samplanering i programmet) för att uppnå önskade resultat för medborgarna.  

2.3 Vi tar ansvar samt uppmuntrar delaktighet och transparens 

För en effektiv styrning och uppföljning krävs tydliga ansvarsområden och att kommunens chefer 
och medarbetare känner ägarskap för sitt uppdrag. För att ta ansvar och ägarskap krävs det 
befogenheter som stämmer överens med ansvaret. Det handlar även om fungerande samspel mellan 
politik och tjänstemannaorganisationen, delaktighet i planering, uppföljning och utveckling samt 
transparens i de resultat som skapas.  

Kommunens framgång bygger på att medarbetarna involveras och känner sig ansvarig att delta i 
planering, uppföljning och utveckling för att skapa bästa möjliga resultat för våra målgrupper inom 
givna ekonomiska ramar och uppdrag. Det är först när personalen är delaktig vi kan göra skillnad 
och skapa resultat för dem vi är till för.   

2.4 Utveckling och förändring för att möta framtiden 

Kommunen arbetar med att ständigt utvecklas och förbättras utifrån nya förutsättningar, krav och 
kunskaper. En viktig del i detta är samla in synpunkter från medborgare så att verksamheten 
utvecklas. Andra delar är ett aktivt arbete med omvärldsbevakning, ta del av de senaste 
forskningsrönen samt göra jämförelser med andra kommuner för att få underlag för utveckling. 
Lösningar som fungerat tidigare är inte nödvändigtvis giltiga idag eller imorgon. Genom att 
kontinuerligt reflektera och analysera framgångar och utmaningar ges underlag för utveckling och 
förbättring. Centralt är därför arbete med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och analyser av de 
kommunala verksamheterna.  

3 Medborgaren och samhällsnyttan i fokus 

Kommunen är till för sina medborgare och för att skapa samhällsnytta. Baserat på detta och utifrån 
uppdragen samt de ekonomiska ramarna styrs verksamheterna mot att uppnå resultat för våra 
målgrupper.  

3.1 Medborfokus och samhällsnytta i ledning och uppföljning 

Såväl planering som uppföljning av våra verksamheter präglas av tydligt medborgarfokus och att 
skapa samhällsnytta. Viktiga frågor att besvara är: Vilka resultat ska vi åstadkomma med våra 
insatser och aktiviteter? På vilket sätt är våra insatser och aktiviteter till gagn för kommunens 
medborgare, våra klienter, brukare, barn, elever, företag, kunder etc.? Hur vet vi att våra insatser 
och aktiviteter har önskvärd effekt?  
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De mål som formuleras för våra verksamheter ska i så stor utsträckning som möjligt ha ett tydligt 
fokus på våra målgrupper och vad vi önskar uppnå för dem.  

3.2 De kommunala bolagen har dubbla uppdrag 

Karlshamns kommun har fyra helägda bolag. Bolagen är affärsdrivande men med tydliga 
samhällsuppdrag som skall gagna kommunens samhällsutveckling och därigenom medborgarna. I 
bolagens ägardirektiv framgår att bolagen styrs utifrån de båda perspektiven, affärsmässiga 
uppdraget samt samhällsuppdraget. Båda perspektiven är viktiga delar i bolagens styr- och 
kvalitetssystem. 

För att bedriva bolagen på ett affärsmässigt och marknadsmässigt sätt har bolagen ett starkt 
kundperspektiv i sina verksamheter. Att generera avkastning är en viktig förutsättning för bolagens 
framgång.  

De mer bolagsspecifika målen beslutas av kommunfullmäktige i specifika ägardirektiv. Det är 
sedan bolagens styrelser som ansvarar för att bolagen bedrivs på ett effektivt sätt utifrån beslutade 
direktiv.  

3.3 Servicelöften för att tydliggöra förväntningar 

Genom utfärdande av servicelöften tydliggörs vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens 
olika tjänster. Servicelöftena definieras av respektive nämnd och tar sin utgångspunkt i uppdragen. 
Genom servicelöftena tydliggörs vilka förväntningar medborgaren kan ha på kommunen i mötet 
med de olika verksamheterna.  

3.4 Synpunktshanteringen 

För att förenkla för medborgarna i Karlshamns kommun har vi en gemensam strategi för 
synpunktshanteringen. För att underlätta för medborgaren finns det möjlighet att lämna synpunkter 
på kommunens hemsida oavsett vilken verksamhet som avses. Kommunen ansvarar för att 
säkerställa att inkomna synpunkter tas emot och behandlas av ansvarig tjänsteman.  

4 Vi ser till helheten 

För att realisera visionen och säkerställa en hög effektivitet i kommunens arbete är det väsentligt att 
kommunen strävar mot gemensamma mål. Det är viktigt att säkerställa en fungerande samverkan 
mellan olika interna verksamheter men även samverkan med externa parter. Utgångspunkten för 
samverkan är att skapa goda resultat för medborgarna och/eller öka effektiviteten i verksamheterna.  

För att skapa effektivetet och en sammanhållen kommunkoncern som går i gemensam riktning är 
det viktigt med en tydlig styrkedja, från vision och kommunfullmäktiges mål till den enskilda 
enhetens verksamhetsplanering och medarbetarnas vardag.  

4.1 Vi går åt samma håll och har en sammanhållen styrkedja 

Visionen utgör grunden för kommunens vägval och är beslutad av kommunfullmäktige. För att 
styra mot visionen formulerar kommunfullmäktige övergripande mål – kallade inriktningsmål och 
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som förväntas gälla över en mandatperiod. Dessa mål är tydligt kopplade till visionen ”En plats för 
liv och lust” och som samtliga verksamheter och kommunens helägda bolag ska förhålla sig till och 
styra mot.  

Till varje inriktningsmål etableras ett program som beslutas av kommunfullmäktige. Programmen 
anger kommunfullmäktiges strategi för att uppnå respektive inriktningsmål. För respektive program 
utses programansvarig tjänsteman som ansvarar för att implementera och följa upp programmen 
kopplade till inriktningsmålen. Programansvariga är personer i förvaltningsledande ställning och 
utses av kommundirektören. 

Utöver inriktningsmålen styr kommunfullmäktige nämnderna med så kallade verksamhetsmål. 
Verksamhetsmålen beslutas årligen av kommunfullmäktige och insorteras under respektive 
inriktningsmål och ger tydliga prioriteringar till nämnderna. Merparten av verksamhetsmålen 
kommer rikta sig till två eller fler nämnder och syftar till att stärka samverkan mellan nämnderna 
och förvaltningarna. För att tydliggöra kommunfullmäktiges prioriteringar begränsas antalet 
verksamhetsmål. För varje mål beslutar kommunfullmäktige indikatorer, inklusive målnivåer, som 
beskriver hur målen ska följa upp och vilka resultat som förväntas vara uppnådda i samband med 
uppföljningen.  

Nämndernas mål, kallade nämndmål, beslutas av respektive nämnd. Genom nämndmålen utvecklar 
nämnderna sina prioriteringar för sina olika verksamhetsområden. Nämndmålen formuleras inom 
ramen för sin budget och sitt uppdrag, samt ska bidra till att realisera kommunfullmäktiges mål. Det 
är därför viktigt med en tydlig koppling mellan nämndernas mål och målen som beslutas av 
kommunfullmäktige. Nämndernas mål återfinns i förvaltningens sammanhållna verksamhetsplan 
(VP). Nämnderna ska även besluta om indikatorer som ska användas för att följa upp nämndmålen, 
samt beskriva vilka resultat som förväntas vara uppnådda i samband med uppföljningen. 

Verksamhetsområdena och enheterna har sedan till uppgift att uppnå de mål som nämnderna 
beslutar samt utveckla åtaganden. Verksamheternas och enheternas åtaganden beskriver de 
viktigaste resultaten som måste uppnås för att nå de politiskt satta målen. Åtagandena tas fram 
utifrån tilldelade resurser.  

Styrkedjan från vision till enhet och medarbetare i kommunens förvaltningar (illustration av 
bolagen beskrivs längre fram i texten) kan illustreras i följande modell: 
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4.2 Nämndernas verksamhetsplanering 

Nämndernas mål återfinns i nämndens verksamhetsplan (VP). Målen sorteras in under respektive 
kommunfullmäktige mål. I verksamhetsplanen återfinns även nämndernas indikatorer som är 
kopplade till respektive mål och som används för att följa upp måluppfyllelsen.  

Baserat på nämndernas verksamhetsplan har varje enhet i uppgift att upprätta en verksamhetsplan 
där verksamheten definierar sina mål, prioriteringar samt hur verksamheten ska följas upp. 
Verksamhetsplanen är en plan kopplad till verkställigheten av de politiska målen. Här är det centralt 
att planeringen genomförs tillsammans med personalen – delaktigheten och medskapandet är en 
förutsättning för att styrningen ska få effekt och ge mening för den anställde. Enheternas 
verksamhetsplan ställs samman i plan för respektive förvaltnings verksamhetsområde och delges 
nämnden.  

4.3 Samplanera – vi utgår från en helhetssyn 

För att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna behöver verksamheterna många gånger arbeta 
över enhetsgränser. Det är därför viktigt att kommunen har en stark fokus på helheten och det som 
är bäst för våra medborgare. För att skapa struktur för detta perspektiv arbetar Karlshamn med 
samplanering. 
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Varje verksamhet förväntas planera utifrån sin målgrupps behov. För att lyckas med respektive 
uppdrag på ett effektivt sätt behöver kommunens olika verksamheter många gånger samverka. I 
verksamhetsplanerna ska de viktigaste intressenterna identifieras och i de fall dessa är andra 
verksamheter inom kommunen ska det ske en samplanering i de gemensamma frågorna. 
Samplaneringen innebär att berörda enheter tillsammans planerar för de områden där samverkan är 
särskilt relevant utifrån ett medborgarperspektiv och/eller effektivitetsperspektiv. 

4.4 Bolagens affärsplanering 

Kommunalt ägda bolag är viktiga aktörer för att realisera kommunens vision. Kommunens helägda 
bolag styrs genom kommunfullmäktiges beslutade ägardirektiv. Som framgår av ägardirektiven 
omfattas bolagen av kommunfullmäktiges inriktningsmål och de politiskt beslutade programmen 
kopplade till målen.  

De mer bolagsspecifika målen beslutas av fullmäktige i specifika ägardirektiv. Det är sedan 
bolagens styrelser som ansvarar för att bolagen bedrivs på ett effektivt sätt utifrån beslutade 
direktiv. 

Styrkedjan för Karlshamns kommuns helägda bolag kan illustreras i följande modell: 
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4.5 Att styra andra utförare än dem i egen regi 

En del av den kommunalt finansierade verksamheten utförs av andra än kommunens egen regi. 
Detta kan t.ex. vara personliga assistenter, behandlingsgivare inom missbruksvården, friskolor eller 
föräldrakooperativ inom förskolan. Oavsett om det är egen regi eller andra utförare är kommunen 
ansvarig för att medborgarna får den service de är beslutade att få. Styrningen av externa utförare 
ser olika ut för olika verksamheter. De metoder som kommunen primärt använder sig av är: 

 
 Förfrågningsunderlag för upphandling av externa utförare 

 Avtal mellan beställare och upphandlad utförare 

 Utformning av biståndsbeslut när extern utförare anlitas  

 Uppföljning av avtal (och lagar) följs, samt att den enskilde får det som beslutats 

 Inspektion (framför allt externa förskoleutövare) 

I de fall där medborgarna ges möjlighethet att välja mellan alternativa utförare är det viktigt att 
valen kan fattas utifrån verksamheternas förmåga att åstadkomma resultat för målgrupperna – det 
vill säga hur väl de har presterat utifrån uppsatta mål och indikatorer.  

4.6 Kommunens styrhjul 

 

Arbetet med kommunens mål och budget för nästkommande år pågår under våren. Nämnderna 
lämnar prioriterade underlag till budgetberedningen i början av april.  

Efter att kommunfullmäktige i juni har fastställt inriktnings- och verksamhetsmål samt budget för 
kommunen kan arbetet med nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplaner starta.  
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4.7 De kommunala bolagens styrhjul 

 

5 Vi tar ansvar samt uppmuntrar delaktighet och transparens 

En grundläggande förutsättning för en effektiv och fungerande verksamhet är att alla vill och tar sitt 
ansvar. Detta bygger på en tydlig ansvarsfördelning på alla nivåer och att kommunens chefer har 
nödvändiga förutsättningar för att ta ansvaret. Kommunens stödfunktioner har ett viktigt uppdrag att 
förse verksamheternas chefer med relevant stöd och underlag för att underlätta chefernas arbete. 

5.1 Effektivt samspel mellan politiker och tjänstemän 

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för besluten i kommunen. Genom delegationsordning 
fördelas beslutanderätten till olika nivåer i kommunen. Förutom den formella delegationen krävs 
det ett effektivt samspel mellan politiker och tjänstemän för att få en ändamålsenlig styrning av 
verksamheterna. Samspelet bygger bland annat på ett strukturerat styrsystem där politiken ansvarar 
för visionen, målen och uppföljningen, men där tjänstemännen bidrar till framtagandet. En annan 
viktig faktor för samspelet är såväl formella som informella dialoger mellan ledande politiker och 
tjänstemän. Det är genom dialog som vi förstår varandra och som nödvändig tillit och förtroende 
etableras. Just förtroendet för varandras roller och uppdrag är en grundbult för ett effektivt samspel.  

5.2 Ansvarsfördelning 

Ansvarig för att verkställa de kommunövergripande programmen kopplade till 
kommunfullmäktiges inriktningsmål är de chefer som utses av kommundirektören. Ansvaret 
innebär att koordinera och samordna kommunens genomförande av programmen. Denna planering 
förutsätter samplanering mellan förvaltningar och bolag.  

Ansvarig för att uppnå kommunfullmäktiges verksamhetsmål är de nämnder som omfattas av 
respektive mål. Förvaltningscheferna ansvarar för att verkställa och säkerställa att verksamheten når 
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målen på ett effektivt och ändamålsenligt sätt inom ramen för tilldelade resurser. I förvaltningar 
med verksamhetschefer ansvarar dessa för att nå målen för sina respektive område.  

All personal ansvarar för att delta i och känna till sin enhets verksamhetsplan och mål. Det är i 
mötet och genom sättet att bemöta medborgarna som värdet av den kommunala servicen skapas. En 
central del i kvalitetsarbetet är därför att kontinuerligt ha dialoger om vilka resultat som ska uppnås 
med de insatser och aktiviteter som genomförs, samt hur de anställda möter och bemöter 
medborgarna. 

5.3 Dialog och delaktighet är en förutsättning 

För att underlätta för var och en att ta ansvar är det viktigt att planerings-, uppföljnings- och 
utvecklingsarbete sker i dialog och samarbete med de anställda. Genom delaktighet och förståelse 
för verksamhetens mål och uppdrag kan alla ta ansvar och förväntas ta ansvar.  

5.4 Transparens 

Ambitionen är att personalen har tillgång till de resultat, finansiella och verksamhetsmässiga, som 
enheten uppnår. Genom transparens ges förutsättningar för delaktighet, men också möjlighet till 
reflektion och lärande – vad kan vi lära av våra resultat? Vad gick bra och vad behöver vi utveckla?  

6 Utveckling och förändring för att möta framtiden 

Karlshamns kommun är en verksamhet i ständig förändring och utveckling. I takt med att 
omvärlden utvecklas och förändras måste kommunen säkra att verksamheterna utvecklas. Arbetet 
med ständiga förbättringar får aldrig stanna av.  

Centralt för lärandet är att utvecklas utifrån vunna erfarenheter, omvärldsbevakning, forskningsrön 
samt jämförelser med andra kommuner. Detta kräver ett systematiskt arbete med uppföljning, 
analys och reflektion och där medarbetarna aktivt involveras.  

6.1 Uppföljning och resultatdialoger för lärande och utveckling 

Arbetet med kontinuerlig uppföljning och utvärdering ger underlag för att utveckla verksamheterna 
och nå uppsatta mål. Vad fungerar, för vilka och i vilka sammanhang är grundfrågor som alltid ska 
ställas. För att underlätta och stimulera det ständiga lärandet genomförs kontinuerliga uppföljnings- 
och resultatdialoger där både ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat diskuteras och 
analyseras.   

Alla chefer ska ha resultatdialoger med sin chef i samband med varje verksamhetsrapportering tre 
gånger per år. Resultatdialogerna hålls i anslutning till förvaltningarnas rapportering till 
kommunfullmäktige. I samband med resultatdialogerna genomförs dialoger på APT kring uppnådda 
resultat, vilka lärdomar som kan dras och hur verksamheten kan vidareutvecklas. I Karlshamn 
uppmuntras särskilt personalens idéer om förändringar och förbättringar för att hela tiden kunna 
skapa värde för målgrupperna.  
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6.2 Kommunens årshjul för uppföljning och resultatdialoger 

Månadsuppföljningar inklusive delårsbokslut efter augusti görs sex gånger per år till 
kommunfullmäktige. Till dessa kommer bokslutsredovisningen vid årsskiftet. Resultatdialoger 
genomförs tre gånger per år efter varje tertial. 
 

 

 

6.3 De kommunala bolagens årshjul för uppföljning 

Bolagen gör egna uppföljningar varje månad. Månadsuppföljning lämnas till kommunfullmäktige 
sex gånger per år samt vid bokslut. Täta dialoger och avstämningsmöten sker kontinuerligt mellan 
Stadsvapnets Ordförande och VD och respektive bolags Ordförande och VD. 
 

 

6.4 Kvalitetspris och goda exempel 

För att uppmuntra och stimulera kommunens kvalitetsarbete införs ett årligt pris utifrån enheternas 
kvalitetsarbete och förmåga att skapa värde för målgrupperna.  

Vidare ska kommunen arbeta aktivt med att sprida goda exempel gällande kvalitetsarbete i 
kommunen.   
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7 Definitioner 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål 

Kommunfullmäktiges inriktningsmål är kopplade till kommunens vision ”En plats för liv och lust” 
och riktar sig till hela kommunkoncernen. Tidsperspektivet är en mandatperiod. 

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål  

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål är konkretisering av inriktningsmålen och riktar sig till de 
olika verksamheter som bedrivs i kommunen. Samma mål omfattar ofta mer två eller fler nämnder. 
Tidsperspektivet är flerårigt. 

Nämndens mål 

Nämndens specifika mål som konkretiserar kommunfullmäktiges mål och beskriver vilka resultat 
som ska uppnås.  

Enhetens åtaganden 

Enheten konkretisera nämndens mål genom egna åtaganden i enhetens verksamhetsplan. Åtagande 
är vad enheten åtar sig gentemot målgruppen och ska formuleras som resultat som ska uppnås för 
målgruppen. De ska rymmas inom enhetens ekonomiska ram. Åtagandena fastställs årligen i 
enhetens verksamhetsplan.  

Indikator 

Indikatorn anger hur målen ska följas upp, samt kompletteras med en målnivå för indikatorn. För 
varje indikator ska även finnas metoder för uppföljning, minst en gång per år.  

 

 

 


