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Svar på granskning av revisionsrapport målstyrning - KSF svar
Bakgrund
Revisionen i Mjölby kommun har gett PwC i uppdrag att granska att
kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt
kompetensförsörjningsarbete och att det finns en ändamålsenlig
rekryteringsprocess.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen följer styrmodellen genom att i en verksamhetsplan
ange åtaganden, mått och målvärden för att kunna följa utfall. Uppföljning
av verksamhetsplanen visar den struktur som anges i målstyrningen.
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens uppföljning av
verksamhetsplanen. I kommunstyrelsens uppföljning av den egna
verksamheten noteras att avvikelser analyseras och orsaker liksom
kommande aktiviteter anges vilket enligt revisorerna är i
överensstämmelse med kommunallagen med en god ekonomisk
hushållning och ändamålsenlig intern kontroll.
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att förvaltning delar
revisionens bedömning att kommunstyrelsen säkerställer ett arbete i
enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag då det finns en god struktur
för att styra och följa upp den egna verksamheten.
Beslutsunderlag
Missiv
Tjänsteskrivelse 2018-06-28
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelsens
förvaltnings yttrande.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
PWC
Kommunens revisorer
Akten
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Kommunstyrelsen

Svar på revisionens granskning av kommunstyrelsens
förvaltnings målstyrning och måluppfyllelse
Bakgrund
Revisionen i Mjölby kommun har gett PwC i uppdrag att granska att
kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt
kompetensförsörjningsarbete och att det finns en ändamålsenlig
rekryteringsprocess.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen följer styrmodellen genom att i en verksamhetsplan
ange åtaganden, mått och målvärden för att kunna följa utfall.
Uppföljning av verksamhetsplanen visar den struktur som anges i
målstyrningen. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens
uppföljning av verksamhetsplanen. I kommunstyrelsens uppföljning
av den egna verksamheten noteras att avvikelser analyseras och
orsaker liksom kommande aktiviteter anges vilket enligt revisorerna är
i överensstämmelse med kommunallagen med en god ekonomisk
hushållning och ändamålsenlig intern kontroll.
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning är att förvaltning delar
revisionens bedömning att kommunstyrelsen säkerställer ett arbete i
enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag då det finns en god
struktur för att styra och följa upp den egna verksamheten.
Beslutsunderlag
Missiv
Tjänsteskrivelse 2018-06-28
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom kommunstyrelsens
förvaltnings yttrande.

___
Beslutet skickas till: PWC, Kommunens revisorer, Akten
Kommunstyrelsens förvaltning
Carina Brofeldt
Bitr. kommundirektör
Postadress
Mjölby kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11-13

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
Bankgironummer
www.mjolby.se
791-9848
e-postadress
kommunstyrelsen@mjolby.se
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Till kommunstyrelsen

Svar på nämndernas målstyrning och måluppfyllelse avseende
kommunstyrelsens egen verksamhet
Sammanfattning
Revisionens samlade bedömning är att kommunstyrelsen i allt väsentlig säkerställer ett
arbete i enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag då det finns en god struktur för att
styra och följa upp den egna verksamheten.
Bakgrund
Mjölby kommun har genom sina revisorer genomfört en granskning av kommunens
målstyrning för att bedöma om nämnderna har en tillräcklig styrning för att uppnå av
fullmäktige beslutade mål. Detta svar avser granskningen av kommunstyrelsens egen
verksamhet.
Revisionens bedömning
Kommunstyrelsen följer styrmodellen genom att i en verksamhetsplan ange åtaganden,
mått och målvärden för att kunna följa utfall. Uppföljning av verksamhetsplanen visar
den struktur som anges i målstyrningen. Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens
uppföljning av verksamhetsplanen. I kommunstyrelsens uppföljning av den egna
verksamheten noteras att avvikelser analyseras och orsaker liksom kommande
aktiviteter anges vilket enligt revisorerna är i överensstämmelse med kommunallagen
med en god ekonomisk hushållning och ändamålsenlig intern kontroll.
Kommunstyrelsens förvaltnings bedömning
Kommunstyrelsens förvaltning delar revisionens bedömning att kommunstyrelsen
säkerställer ett arbete i enlighet med fullmäktiges mål och uppdrag då det finns en god
struktur för att styra och följa upp den egna verksamheten.
Källor
Revisionsrapport: ”Nämndernas målstyrning och måluppfyllelse” pwc
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att besvara revisionsrapporten enligt ovan.
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