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Granskning av den långsiktiga ekonomiska planeringen – Vallentuna kommun, slutex (1)

1. Sammanfattning

Revisorerna i Vallentuna kommun har givit PricewaterhouseCoopers i uppdrag att över-
siktligt granska kommunens långsiktiga ekonomiska planering.

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

 Finns det en ändamålsenlig och tillräcklig långsiktig ekonomisk planering i Val-
lentuna kommun?

Följande kontrollmål har beaktats inom ramen för granskningen i syfte att kunna besvara
revisionsfrågan:

 Den ekonomiska flerårsplaneringen grundar sig på väl underbyggda ekonomiska
analyser och framtidsbedömningar/omvärldsanalys.

 Tydliga och väl underbyggda finansiella mål på kort och på lång sikt finns.

 Strategierna är tydliga, relevanta och riskbedömda.

 Alternativ finns och handlingsberedskap är inbyggd i planen.

 Framförhållningen är tillräcklig.

 Medverkan i planeringsprocessen är ändamålsenligt utformad.

Vår bedömning är att den ekonomiska flerårsplanen, i allt väsentligt grundar sig på väl
underbyggda ekonomiska analyser och framtidsbedömningar. Det finns dock, enligt vår
uppfattning, en potential att ytterligare utveckla arbetet med omvärldsanalyser. Vi bedö-
mer är att två av de finansiella målen som avser resultat respektive nettokostnadsandel är
tydliga. Vi anser dock att dessa, i praktiken, är mycket lika varandra varför vi frågar oss
om det är nödvändigt att använda dessa båda mål samtidigt. Vi menar att detta kan vara
förvirrande. Det tredje målet som anger att ”exploateringsverksamheten ska vara självfi-
nansierad” behöver enligt vår uppfattning definieras för att tydliggöra vad som ska inklu-
deras i ”exploateringsverksamheten”.

Vår bedömning är att en viktig förutsättning för ett väl fungerande styrsystem är att det
framgår vilka strategierna är för att uppnå visionerna och målen för de strategiska områ-
dena. Några sådana dokumenterade strategier finns inte i Kommunplanen. Beträffande al-
ternativ och handlingsberedskap är det vår uppfattning att det finns en sådan i Vallentuna
kommun i form av en relativt god ekonomi. Vi anser dock att ett tydligare resonemang
rörande detta förhållande borde kunna återfinnas i Kommunplanen. För att kunna göra en
rimlig bedömning om ekonomin är god borde det också finns möjlighet att ”positionera”
Vallentuna kommuns verksamhet i förhållande till andra kommuners verksamhet.

Vår bedömning är att framförhållningen i den ekonomiska planeringen är relativt god,
jämfört med många andra kommuner. Vi vill särskilt framhålla den ”ekonomisk utblick-
en” som ett mycket gott exempel på en ambition att öka framförhållningen och inte minst
den mentala beredskapen hos beslutsfattare.
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Vår bedömning är att medverkan från såväl politiker i nämnderna som ledande tjänstemän
i planeringsprocessen är tillräcklig för att i planen fånga verksamhetsspecifika förutsätt-
ningar.
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2. Inledning

2.1 Bakgrund

Revisorerna i Vallentuna kommun har givit PricewaterhouseCoopers i uppdrag att över-
siktligt granska kommunens långsiktiga ekonomiska planering.

Bakgrunden till granskningen är att många kommuner idag har en mycket ansträngd och
osäker ekonomisk situation. Skatteunderlagets utveckling har försämrats kraftigt under
2009. De prognoser för skatteunderlagets utveckling som kommuner och landsting har an-
vänt i sin planering har justerats ner både snabbt och kraftigt under 2008 och 2009. Nu
finns tecken som tyder på att konjunkturen har vänt. Enligt de senaste prognoserna för
skatteunderlagets utveckling har utvecklingen vänt men återhämtningen kommer att ta
lång tid. För 2010 har kommuner och landsting delvis kompenserats för den sämre utveck-
lingen av skatteunderlaget med ett tillskott av statsbidrag. För 2011 finns ännu inga beslut
rörande eventuell förstärkning av statsbidraget till kommuner och landsting i syfte att
kompensera för den svaga utvecklingen av skatteunderlaget.

Den aktuella situationen i kommuner och landsting präglas således av något kärvare eko-
nomiska förutsättningar och en relativt stor osäkerhet. Av stor betydelse är respektive
kommuns eller landstings förmåga till anpassning. Den långsiktiga ekonomiska planering-
en och möjligheten att parera för nya förutsättning är nu av särskilt stor betydelse. Följan-
de förutsättningar och förmågor har särskilt stor betydelse:

 Förmågan att beakta förändringen i befolkningens struktur för att kunna flytta re-
surser från verksamheter där efterfrågan och behov minskar till verksamheter där
efterfrågan och behov ökar.

 Förmågan att klara personalförsörjningen inom vård, omsorg och utbildningsom-
rådena.

 Förmågan att hantera kostnadsutvecklingen i verksamheter som styrs av rättighets-
lagstiftning.

 Förmågan att, i tillväxtkommuner, effektivt nyttja befintlig infrastruktur för att mi-
nimera ”expansionskostnaderna”.

I planeringen bör strategier rörande ovan nämnda punkter ingå som väsentliga beståndsde-
lar. Den ekonomiska planeringen bör därutöver, som utgångspunkt, innehålla följande:

 Sakliga och väl underbyggda ekonomiska analyser och framtidsbedömningar som
bygger på en rimlig omvärldsanalys.

 Tydliga finansiella mål, på kort och på lång sikt, i syfte att upprätthålla en god
ekonomisk hushållning.
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 Riskanalyser och alternativa strategier för att skapa handlingsberedskap, vilket är
särskilt viktigt när förändringstakten är hög.

 En tillräckligt lång framförhållning.

2.2 Revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:

 Finns det en ändamålsenlig och tillräcklig långsiktig ekonomisk planering i Val-
lentuna kommun?

Följande kontrollmål har beaktats inom ramen för granskningen i syfte att kunna besvara
revisionsfrågan:

 Den ekonomiska flerårsplaneringen grundar sig på väl underbyggda ekonomiska
analyser och framtidsbedömningar/omvärldsanalys.

 Tydliga och väl underbyggda finansiella mål på kort och på lång sikt finns.

 Strategierna är tydliga, relevanta och riskbedömda.

 Alternativ finns och handlingsberedskap är inbyggd i planen.

 Framförhållningen är tillräcklig.

 Medverkan i planeringsprocessen är ändamålsenligt utformad.

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom intervjuer med personer på central nivå i kommu-
nen, såväl förtroendevalda som tjänstemän, samt genom studier av aktuella dokument,
främst Kommunplanen 2009-2011.

2.4 Avgränsning

Granskningen avser kommunens långsiktiga ekonomiska planering som sammanfattas i
Kommunplanen för vilken kommunstyrelsens har ett samordnande och beredande ansvar.

3. Analyser och bedömningar som grund för planen

3.1 Iakttagelser

Den ekonomiska flerårsplanen bygger på ett antal förutsättningar i form av planeringsun-
derlag enligt följande:

 Befolkningsprognos
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 Exploateringsplan
 Planerat bostadsbyggande
 Investeringsplan som i hög grad bygger på lokalresursplan 2009-2017
 Skatteintäkter och statsbidrag för de närmaste tre åren enligt Sveriges Kommuner

och Landstings (SKL) prognos
 Pensionskostnader och pensionsutbetalningar enligt prognos från KPA
 Antaganden om pris- och lönekostnader enligt SKL:s bedömningar

Därutöver bör nämnas de analyser av nuläge som sker kontinuerligt genom rapportering,
främst i form av delårsrapport och årsredovisning, också utgör väsentliga delar av plane-
ringsunderlaget.

Utgångspunkten och kommunens policy är att använda de prognoser som utarbetas av vad
kan kallas ”auktoritativa prognosmakare” som i detta fall utgörs av SKL och KPA. Det
bör nämnas att befolkningsprognosen är en grundläggande komponent i kommunens pla-
nering, såväl centralt som hos nämnderna.

Den mest grundläggande delen i planeringen utgörs enligt uppgift av bostadsbyggandet
som i sin tur bygger på befolkningsutvecklingen enligt ”Vision nordost”. Den innebär att
Stockholms läns ”nordostkommuner”, tillsammans ska bidra med en befolkningsökning
om 100 000 invånare till år 2030 av de totalt 600 000 totalt för regionen.

Någon särskild, dokumenterad omvärldsanalys, vid sidan av de omvärldsbeskrivningar
som finns i Kommunplanen finns inte. Däremot framhålls i våra intervjuer att planerings-
processen, varje år brukar inledas med någon form av omvärldsorientering.

Enligt vår intervju med ekonomichefen ska investeringskalkyleringen samt lokalförsörj-
ningsplanens utvecklas. Den senare ska tydligare kopplas till demografins utveckling och
dess konsekvenser för lokalbehovet.

3.2 Bedömning

Vår bedömning är att den ekonomiska flerårsplanen, i allt väsentligt grundar sig på väl
underbyggda ekonomiska analyser och framtidsbedömningar. Det finns, enligt vår upp-
fattning, dock en potential att ytterligare utveckla arbetet med omvärldsanalyser. Vi kon-
staterar att det finns ett intresse att vidareutveckla planeringen vilket vi ser som positivt.

4. Finansiella mål i planen

4.1 Iakttagelser

Enligt kommunallagen 8 kapitel 5 § ska kommuner och landsting ange mål och riktlinjer
som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning och för ekonomin ska särskilda fi-
nansiella mål anges.
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I Kommunplanen 2009-2011 anges följande finansiella mål:

 Kommunens resultat ska under en femårsperiod, i snitt, uppgå till minst 2 procent
av den sammanlagda summan för skatteintäkter, utjämning (kostnads- och intäkts-
utjämning) och generella statsbidrag.

 Skattekvoten (kommunens nettokostnader inklusive finansnetto i relation till skat-
teintäkter, utjämning och generella statsbidrag) ska under en femårsperiod, i snitt
uppgå till maximalt 98.

 Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad.

Det finns ingen tydlig kalkyl som underlag för de två första finansiella målen. Enligt upp-
gift har de två första målen justerats till att avse ett genomsnitt av de fem senaste åren i
Kommunplanen 2009-2011 jämfört med tidigare då avsåg utfallet respektive år. Skälet till
justeringen var enligt uppgift att de ekonomiska förutsättningarna inför 2009 och åren där-
efter bedömdes bli betydligt kärvare än de närmast föregående åren. Det fanns enligt upp-
gift behov av att justera ner ambitionen i de finansiella målen som alternativ till att minska
kostnaderna eller öka intäkterna.

4.2 Bedömning

Vår bedömning är att två första finansiella målen är tydliga. Vi anser dock att dessa, i
praktiken, är mycket lika varandra varför vi frågar oss om det är nödvändigt att använda
dessa båda mål samtidigt. Vi menar att detta kan vara förvirrande. Det tredje målet behö-
ver enligt vår uppfattning definieras för att tydliggöra vad som ska inkluderas i ”exploate-
ringsverksamheten”.

Det är också vår uppfattning att kalkylen som ligger till grund för de första två målen be-
höver tydliggöras. Detta blir enligt vår uppfattning av särskilt intresse när målens ambi-
tionsnivå justeras, vilket gjordes inför Kommunplanen 2009-2011. Då förändrades förut-
sättning genom att genomsnittet skulle beräknas över fem år, istället för årsvis.

5. Strategier och handlingsberedskap i planen

5.1 Iakttagelser

Strategier

I Kommunplanen finns ett antal strategiska områden angivna. För vart av ett av dessa an-
ges en vision och ett antal mål. Dessa områden är ”Tillväxt och utveckling”, ”Stor valfri-
het”, ”Kunskap för livet”, ”Den trygga kommunen”, ”Välskött kommun med engagerade
medarbetare” samt ”God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling”. I Kommunplanen
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finns inga strategier angivna för hur kommunen ska uppnå sina mål för respektive strate-
giskt område.

Alternativ och handlingsberedskap

Kommunen har inga uttalade, alternativa strategier för att skapa handlingsberedskap do-
kumenterade i Kommunplanen. Intervjuerna bekräftar förhållandet. I intervjuer framkom-
mer ett antal faktorer som har betydelse i detta sammanhang. Dessa faktorer är inte doku-
menterade men beaktas ändå i bedömningarna rörande kommunens handlingsberedskap.

Dessa faktorer är följande:

 Vallentuna kommuns relativt goda ekonomi innebär att det finns förutsättningar att
tillfälligt minska ambitionsnivån i de finansiella målen.

 Vallentuna kommuns relativt låga utdebitering innebär en potential till intäktsför-
stärkning.

 Vallentuna kommuns låneskuld kopplad till befolkningstillväxten innebär en po-
tential att lånefinansiera en relativt stor andel av investeringarna.

 Omfattningen av bostadsbyggandet styrs av marknadsförutsättningarna och kom-
munens riskexponering i sammanhanget är begränsad till ”kommunala” följinve-
steringar som genomförs först i samband med att bostadsbyggande faktiskt sker el-
ler har skett.

5.2 Bedömning

Vår bedömning är att en viktig förutsättning för ett väl fungerande styrsystem är att det
framgår vilka strategierna är för att uppnå visionerna och målen för de strategiska områ-
dena. Några sådana dokumenterade strategier finns inte i kommunplanen. Beträffande al-
ternativ och handlingsberedskap är det vår uppfattning att det finns en sådan i Vallentuna
kommun i form av en relativt god ekonomi. Vi anser dock att ett tydligare resonemang
rörande detta förhållande borde kunna återfinnas i kommunplanen. För att kunna göra en
rimlig bedömning om ekonomin är god borde det också finns möjlighet att ”positionera”
Vallentuna kommuns verksamhet i förhållande till andra kommuners verksamhet. Vi anser
därför att planeringen och Kommunplanen bör kompletteras med jämförelser i syfte att ge
förtroendevalda en bättre möjlighet att bedöma kommunens ekonomi i förhållande till om-
fattningen och ambitionen i den verksamhet som bedrivs.

6. Framförhållningen i planen

6.1 Iakttagelser

Kommunallagens 8 kapitel 5 § anger att kommunens årsbudget även ska innehålla en plan
för ekonomin för en period av tre år där budgetåret alltid ska vara periodens första år. Val-
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lentuna kommun tillämpar denna modell. För investeringarna finns dock en plan fram till
2017, d.v.s. totalt nio år. Detsamma gäller för lokalförsörjningsplanen.

I Kommunplanen finns därutöver en ”ekonomisk utblick till 2017”. Utblicken är baserad
på befolkningsprognosen, skattintäktsprognoser samt antaganden om löner och priser en-
ligt SKL. Utblicken omfattar bl.a. kostnadsutvecklingen, totalt och per nämnd, invester-
ingar samt resultat- och soliditetsutvecklingen. Utblicken ska ses som en kalkyl avseende
utveckling framöver med utgångspunkt i kända fakta och kvalificerade bedömningar och
prognoser.

I våra intervjuer framkommer uppfattningen att ”den ekonomiska utblicken” borde använ-
das mer som underlag för diskussionen och planering, inte minst i kommunstyrelsen, än
vad som görs i dagsläget.

6.2 Bedömning

Vår bedömning är att framförhållningen i den ekonomiska planeringen är relativt god,
jämfört med många andra kommuner. Vi vill särskilt framhålla den ”ekonomiska utblick-
en” som ett mycket gott exempel på en ambition att öka framförhållningen och inte minst
den mentala beredskapen hos beslutsfattare.

7. Planeringsprocessen

I den långsiktiga ekonomiska planeringen är det viktigt med tydlighet i planerings- och
budgetarbetet. I figuren nedan åskådliggörs kommunens styrmodell och vem som ansvarar
för de olika ingående momenten.

FullmäktigeFullmäktige NämndNämnd FörvaltningFörvaltning KunderKunder

Omvärldsbevakning

Kommungemensamma mål
Uppgift
Förutsättningar
Budget 1 år
Ekonomiska ramar 2-3 år

Politisk
Plattform

Egna
Nämndsmål

Mål
Genomförandeplan
Uppföljning
Medarbetare
IiP

Service och
kvalitets-
deklarationer /
brukarenkäter

Uppföljning (VaSaRu)

Kommungemensamma
Mål

Källa: Vallentuna kommuns styrmodell, Kommunplanen
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I november 2008 beslutade Kommunfullmäktige om Kommunplanen för 2009-2011.
Kommunplanen består av såväl kommungemensamma mål som nämndsspecifika mål. Vi-
dare ingår ekonomiska förutsättningar med utgångspunkt i bostadsbyggande, infrastruktur,
befolkningsutveckling och medarbetare. I Kommunplanen finns bl a även en ekonomisk
långtidsutblick och de förutsättningar som beskrivs i avsnitt 3 ”Analyser och bedömningar
som grund för planen” 1.

Planeringsprocessen i Vallentuna kommun åskådliggörs i figuren nedan, i planeringsfasen,
uppföljningsfasen och genomförande fasen.

Källa: Vallentuna kommuns planeringshjul, Kommunplanen

De styrande dokumenten som ingår i planeringsfasen är kommunplan, verksamhetsplan
och genomförandeplan. Uppföljningarna som genomförs under året fungerar som viktig
input i planeringsarbetet.

Under kalenderåret arbetar kommunen med såväl planering av nästa års budget samtidigt
som uppföljning av innevarnade års budget och verksamhetsplaner mål görs löpande i
månadsuppföljning och VaSaRu-rapporter2, tertialbokslut samt del- och årsbokslut.

I denna granskning har fokus legat på den planeringsprocess som avser Kommunplanen
2009-2011. Processen för arbetet med Kommunplan 2010-2012 har sett lika ut.

I tabellen nedan åskådliggörs aktiviteterna i kommunens arbete med Kommunplanen, när
de genomförs och vem/vilka som deltar.

Januari Omvärldsseminarium Kommunstyrelsen, nämndspresidium samt

ledningsgrupp

Tidplan med aktiviteter för arbetet med Kommunplanen

besluts av Kommunstyrelsen samt vidarebefordras till

samtliga nämnder

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

1 Bl a befolkningsprognoser, exploateringsplan och planerat bostadsbyggande.

2 Vallentunas sammansatta resultatuppföljning

Följa upp
• månadsuppföljning
• tertialbokslut
• årsbokslut

Planera
• Kommunplan
• Verksamhetsplan
• Genomförandeplan

Utföra uppgiften

Följa upp
• månadsuppföljning
• tertialbokslut
• årsbokslut

Planera
• Kommunplan
• Verksamhetsplan
• Genomförandeplan

Utföra uppgiften
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Februari Beslut om bostadsbyggnadsprognos som underlag för

befolkningsprognos

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till befolkningsprognos samt ekonomiska ramar på

tjänstemannanivå

Planeringsavdelningen och ekonomiavdel-

ningen till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Målkonferens Ledningsgrupp

Avstämning resursfördelning enligt budgetmodellen i för-

hållande till behov som inte inryms i modellen.

Ekonomiavdelningen och respektive förvalt-

ningschef med controller

Mars Bokslutsgenomgång av kommunens ekonomiska och

verksamhetsmässiga resultat för att utvärdera årets verk-

samhet. Genomgång av respektive nämnds förutsättning-

ar för kommande treårs period. Beslut om eventuella om-

budgetering. Genomgångarna utgör grunden för Kom-

munplanen och de ekonomiska prioriteringarna och målen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott, samtliga

nämnders arbetsutskott, förvaltningschefer,

förvaltningsekonomer/controllers, ekonomi-

chef, redovisningsansvarig samt kommuncon-

troller.

Budgetberedning där ekonomiska ramar och mål för tre-

årsperioden diskuteras samt prognos för befolkningsut-

veckling och bostadsbyggande.

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Mars-april Remissrunda Politiska partier, partigrupper

Mars-april Lokalresursplaneringsgruppen arbetar fram förslag på

investeringsplan för treårsperioden. Materialet samman-

ställs och skickas på remiss av ledningsgruppen.

Lokalresursplaneringsgruppen samt lednings-

gruppen

April Svar på remiss avseende investeringsplan samt plan för

bostadsbyggande och befolkningsutveckling lämnas till

ekonomiavdelningen samt planeringsavdelning för sam-

manställning

Samtliga nämnder lämnar remissvar till eko-

nomiavdelningen samt planeringsavdelning

Förslag på Kommunplan för kommande treårs period samt

plan för bostadsbyggande och befolkningsutveckling be-

reds

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Maj Förslag på Kommunplan antas Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomiavdelningen gör eventuella revideringar i förslaget

till Kommunplan och planeringsenheten av plan för bo-

stadsbyggande och befolkningsutveckling

Ekonomiavdelningen - kommunledningskonto-

ret samt planeringsenheten

Förslag på Kommunplan antas och svar på inkomna öns-

kemål om detaljplanering inom bostadsplaneringsplanen

Kommunstyrelsen

Juni Beslut om Kommunplan för treåreperioden. Plan för bo-

stadsbyggande, befolkningsprognos, exploateringsplan,

lokalförsörjningsplan samt skattesats

Kommunfullmäktige

Augusti Arbetet med Verksamhetsplanen för nästa år påbörjas Ledningsgruppen samt respektive förvaltning

September Avstämning av nämndernas Verksamhetsplaner Ledningsgruppen
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Oktober Beslut om Kommunplan för treårsperioden Kommunstyrelsen

Nämndernas verksamhetsplaner och blockbudget lämnas

in till ekonomiavdelningen som information och avstämning

Ekonomiavdelningen

Informationsärende nämndernas verksamhetsplaner Kommunstyrelsens arbetsutskott

November Definitiv Kommunplan för treårsperioden beslutas Kommunfullmäktige

Informationsärende nämndernas verksamhetsplaner Kommunstyrelsen

7.1 Iakttagelser

I januari 2008 inleddes processen med att ta fram Kommunplanen för åren 2009-2011. En
tid- och aktivitetsplan för arbetet med Kommunplanen fastställdes då av Kommunstyrel-
sen. Av planen framgår vilka aktivteter som ska genomföras under innevarande år för att
Kommunplanen slutligen ska beslutas av Kommunfullmäktige i november året innan den
träder i kraft. Oppositionen arbetar fram en alternativ budget som presenteras i november.

Planeringsprocess startade i januari 2008, det vill säga ett år innan Kommunplanen börja-
de gälla, med en uppstartsdag. Vid detta tillfälle deltog kommunstyrelsen, nämndernas
presidier och kommunens ledningsgrupp3 och bland annat handlade diskussionerna om
aktuella omvärldsfrågor.

Innan nämndernas budgetförutsättningar diskuteras i mars i samband med bokslutsgenom-
gången har detta föregåtts av överläggningar mellan ekonomiavdelningen och respektive
förvaltningschef samt controller för att fånga sådant som inte är kopplat till pris, lön eller
volymförändringar som fångas i den budgetringsmodell som används i kommunen. I dessa
diskussioner lyfts sådana aspekter som ändrad lagstiftning, regelverk, riktade statsbidrag
samt effekt av tidigare beslutade investeringar.

I juni månad beslutade kommunfullmäktige om en preliminär Kommunplan och därefter
påbörjar nämnderna sitt arbete med verksamhetsplanen.

Under hösten fortsätter nämndernas arbete med verksamhetsplaner samtidigt som uppfölj-
ningen av innevarande år pågår för fullt i form av delårsrapport och månadsuppföljning.

Av aktivitetsplanen kan utläsas att såväl politiker i nämnderna som ledande tjänstemän är
delaktiga i planeringsprocessen. I de budgetdiskussioner som förs vid dessa möten fram-
kommer det i våra intervjuer att det är ett öppet klimat som också upplevs ha blivit bättre.

3 I ledningsgruppen ingår kommundirektör, samtliga förvaltningschefer, informations- och kommunikations-

chef, ekonomichef samt personalchef.
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7.2 Bedömning

Vi gör bedömningen att medverkan från såväl politiker i nämnderna som ledande tjänste-
män i planeringsprocessen är tillräcklig för att i planen fånga verksamhetsspecifika förut-
sättningar. Vår bedömning grundar vi på de aktiviteter som beskrivs i tid- och aktivitets-
planen för arbetet med Kommunplan och verksamhetsplaner som årligen beslutas i kom-
munstyrelsen samt vad som framkommit i våra intervjuer.

Hur arbetet med Kommunplanen ska genomföras finns dokumenterat och har förankrats i
samtliga nämnder vilket indikerar att planeringsprocessen är känd av samtliga förvaltning-
ar och nämnder. Vidare finns det förutsättningar för att fånga verksamhetsmässiga aspek-
ter som inte inryms i budgeteringsmodellen i ett tidigt skede genom dialog med nämnder-
na.

8. Sammanfattande bedömning och svar på
revisionsfrågan

Granskningen skulle besvara följande revisionsfråga:

 Finns det en ändamålsenlig och tillräcklig långsiktig ekonomisk planering i Val-
lentuna kommun?

Vår bedömning är att den ekonomiska planeringen, i allt väsentligt är tillfredställande.

Vi grundar vår bedömning på följande bedömningar rörande kontrollmålen:

 Den ekonomiska flerårsplaneringen grundar sig på väl underbyggda ekonomiska
analyser och framtidsbedömningar/omvärldsanalys.

Ja, men det finns en utvecklingspotential rörande arbete med omvärldsanalyser.

 Tydliga och väl underbyggda finansiella mål på kort och på lång sikt finns.

Ja, men ett av målen bör förtydligas och två av dem är relativt lika varandra.

 Strategierna är tydliga, relevanta och riskbedömda.

Nej, det finns inga dokumenterade i flerårsplanen.

 Alternativ finns och handlingsberedskap är inbyggd i planen.

Nej, det finns ingen dokumenterad sådan. Vi bedömer dock det trots avsaknaden av
dokumenterad handlingsberedskap finns en sådan som bl.a. handlar om kommunens
relativt starka ekonomi.
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 Framförhållningen är tillräcklig.

Framförhållningen i den ekonomiska planeringen är relativt god, jämfört med många
andra kommuner.

 Medverkan i planeringsprocessen är ändamålsenligt utformad.

Ja, arbetet med Kommunplanen är väl förankrat i kommunen och att det finns delak-
tighet från såväl politiker i nämnderna som ledande tjänstemän.

2010-02-12
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Carin Hultgren Anders Haglund


