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Vad är Kommunkompassen

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att
arbeta. Verktyget har arbetats fram av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Akademi och Kommunenes Sentralforbund i Norge. Det har använts i ett flertal kommuner i samtliga nordiska länder. Sveriges Kommuner och Landsting använder Kommunkompassen som ett av flera instrument för kommunal kvalitetsutveckling. Arbetet sker i samarbete med Harald Baldersheim och Morten Ögård, Oslo Universitet.
Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan


det politiska systemet



kommunernas förmedling av tjänster



kommunen som arbetsplats



utvecklingen av lokalsamhället.

Som framgår utvärderar Kommunkompassen inte verksamheten i sig utan sättet att
leda den och sättet att samspela i organisationen.
Vid en utvärdering inhämtar oberoende experter information från tre källor:


Intervjuer



Officiella dokument



Kommunens hemsida.

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller poängbedömning och en kvalitativ beskrivning av hur kommunen fungerar.
Bedömningarna görs med utgångspunkt från åtta huvudområden. Varje huvudområde
består av flera delområden inom vilka ett antal frågor belyses. Bedömningen görs mot
bakgrund av teorier med betoning på mål- och resultatstyrning, decentralisering och
medborgar- respektive brukarorientering.
De åtta huvudområdena är:


Offentlighet och demokratisk kontroll



Tillgänglighet och brukarorientering



Tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän



Ledning, decentralisering och delegering



Kontroll och rapportering



Personalpolitik



Verksamhetsutveckling



Samhällsbyggnad.

En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat värdefull information om både styrkor och förbättringsområden. Rapporten innehåller en
kvalitativ beskrivning av kommunens sätt att arbeta och en poängsättning som knyts
till en stor mängd delfrågor. Detta skapar goda förutsättningar för att lära genom jämförelser med andra kommuner som också utvärderats. Till utpekade förbättringsom-
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råden blir det naturligt att koppla handlingsplaner för förändring. Många kommuner
väljer sedan att efter några års arbete genomföra en förnyad utvärdering med hjälp av
kommunkompassen för att på så sätt få sina förbättringsinsatser bekräftade.

2

Mark kommun i förhållande till Kommunkompassen:
En sammanfattande genomgång

Allmänt om Marks kommun
Mark ligger i ett kulturlandskap där gränsen mellan Danmark och Sverige gick
för ett par hundra år sedan. Många kända slag mellan Sverige och Danmark
ägde rum här. Marks vapen har tre symboler som visar det som kännetecknar
Marks historia. Kanonkulor för de många slagen som stod här, ax för att det är
en gammal odlingsbygd och skytteln för Marks läge i textilindustrins vagga.
Mark är känt för sitt småföretagande och den ”knalleanda” som råder. Inom
kommunen finns cirka 1 000 företag. De finns olika branscher i kommunen
men framförallt en koncentration av textilindustri. Ett flertal världsledande
varumärken inom textilindustrin finns representerade i kommunen, bland annat Kasthall, Almedahls, Ludvig Svensson AB/Marks Pelle Vävare, Linneväveriet i Horred och Kinnasand.
Mark är en pendlingskommun på grund av sin närhet till Borås, Göteborg och
Varberg. Drygt 5 000 markbor pendlar dagligen. Befolkningen i Mark har
ökat sedan år 2000 och beräknas fortsätta öka. I Mark bor nu ca 33 500 invånare. Bland invånarna finns fler skolbarn och fler pensionärer än snittet för
riket. Utbildningsnivån bland invånarna är lägre än snittet för riket vilket kan
hänföras till att kommunen domineras av textilindustri och jordbruk. Detta
håller dock på att förändras.
Kommunorganisationen
Mark har ca. 3 300 personer anställda i kommunen. Organisationen är traditionell med många nämnder och förvaltningar. 2007 kommer en förändring
ske av organisationen men detta kommer inte påverka antalet nämnder och
förvaltningar nämnvärt. Ungefär 200 personer har förtroendeuppdrag i Mark.
Kommunen har en bruttobudget per år på ca. 1,6 miljarder och där ca 66 %
går till personalkostnader.
Under den gångna mandatperioden har Mark styrts av en koalition mellan
Centern, Folkpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. I ett
inledningsskede deltog även Markbygdspartiet i koalitionen. I valet i september 2006 fördelades mandaten enligt följande:
Moderaterna
Centern
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Markbygdspartiet

8 mandat
8 mandat
2 mandat
3 mandat
20 mandat
3 mandat
1 mandat
6 mandat
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Utvärderingen
Utvärderingen av Mark genomfördes under tre dagar i oktober 2006 och var kommunens första utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. Utvärderingsgruppen
har studerat dokument, granskat kommunens hemsida, interna nät och genomfört
intervjuer med ett 25-tal personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fackliga representanter. En viktig utgångspunkt i utvärderingen är att Kommunkompassen inte bedömer verksamheten i sig utan kommunens sätt att leda, samspela och skapa goda organisatoriska förutsättningar för den
kommunala servicen. Bedömningen har gjorts mot bakgrund av teorier med betoning
på mål- och resultatstyrning, decentralisering samt medborgar- respektive brukarorientering.

Sammanfattning av resultat

Tabell 1 Marks kommun 2006 i förhållande till Kommunkompassens huvudområden

Offentlighet, öppenhet, och demokratisk
kontroll

60

Tillgänglighet/medborgar- och brukarorien- 64
tering
Tydlighet i samspelet mellan politiker och
tjänstemän

62

Ledning, decentralisering och delegering

58

Kontroll och rapportering

48

Personalpolitik

47

Verksamhetsutveckling

32

Kommun som samhällsbyggare

75

TOTALT

446
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Kommuner som det kan vara intressant att jämföra sig med, nämns i texten som beskriver varje område i detalj. I den följande grafiska framställningen illustreras Marks
profil som den framstår utifrån Kommunkompassens poängberäkning. Som referens
visas ett medel av alla de kommuner som utvärderats.
1 Offentlighet, öppenhet, och
demokratisk kontroll

Mark 2006
Medel alla utvärderade 02-06

100

8 Kommun som samhällsbyggare

2 Tillgänglighet/medborgar- och
brukarorientering

80
60
40
20

7 Verksamhetsutveckling

3 Tydlighet i samspelet mellan politiker
och tjänstemän

0

4 Ledning, decentralisering och
delegering

6 Personalpolitik

5 Kontroll och rapportering

Samma utvärdering enligt Kommunkompassen har gjorts i ett femtiotal svenska
kommuner. En jämförelse med två av dessa kommuner görs grafiskt nedan. Östersund och Karlshamn är två mellanstora svenska kommuner som vid utvärderingen
hamnar på en likvärdig nivå med Mark poängmässigt. Båda kommunerna har i sitt
fortsatta arbete utgått från resultatet i utvärderingen och genomför nu ett aktivt arbete
för att utveckla kommunen. Dessa kommuners tillvägagångssätt i sin fortsatta utveckling kan vara intressant för Mark att ta del av.

Östersund 2005
1. Offentlighet, öppenhet, och demokratisk
kontroll
100

8. Kommun som samhällsbyggare

80
60

Karlshamn 2006
Mark 2006

2. Tillgänglighet/medborgar- och
brukarorientering

40
20

7. Verksamhetsutveckling

0

6. Personalpolitik

3. Tydlighet i samspelet mellan politiker och
tjänstemän

4. Ledning, decentralisering och delegering

5. Kontroll och rapportering

Sveriges Kommuner och Landsting

2007-02-07

6 (OTF

Sammanfattning av utvärderingen
Marks kommun har i utvärderingen enligt kommunkompassen uppnått ett gott resultatet av 446 poäng. Detta är en god nivå för att vara en första utvärdering enligt Kommunkompassen. Marks starkaste område enligt kommunkompassen är område 8
Kommunen som samhällsbyggare där kommunen når 75 poäng och område 2 Tillgänglighet /medborgar- och brukarorientering där kommunen når 64 poäng. Mark
visar på en jämn profil för de olika kriterierna i utvärderingen. I utvärderingen får
Mark lägst poäng inom området 7 Verksamhetsutveckling där kommunen når 32
poäng. I svenska kommuner är det vanligt med ett lägre antal poäng inom område 7 i
första utvärderingen enligt kommunkompassen. Detta beror framförallt på att kriteriet
till stor del handlar om jämförelser med andra kommuner båda av ekonomi, volym
och kvalitet vilket inte är så vanligt förekommande i de svenska kommunerna. Sammantaget visar utvärderingen att Mark når ett bra resultat som ligger i nivå med genomsnittet för de kommuner som genomfört utvärderingen för första gången.
Utvärderarnas uppfattning är att Mark kännetecknas av en närhet mellan förtroendevalda, tjänstemän och medborgare. Det är lätt för medborgarna att komma i kontakt
med kommunen och de har i olika undersökningar visat sig nöjda med kommunens
service. Kommunens egen beskrivning av Mark är att ”Vi är lagom stora och lagom
små” för att skapa en god kommun för sina medborgare. Kommunen har under de
senaste åren arbetat med att tydliggöra sin service och vad invånarna kan förvänta sig
av den genom serviceåtaganden. För att utveckla sin service ytterligare så har kommunen gjort stora satsningar på medarbetarnas kunskaper och förmåga att bemöta
sina medborgare.
Kommunen har ett väl utvecklat system för mål och uppföljning när det gäller ekonomiska resultat. Ett stort utvecklingsarbete pågår nu i kommunen med att utveckla
lika tydliga system för mål, mått och uppföljning av kommunens kvalitet i de olika
verksamheterna. Utvärderarna anser att det ska bli intressant att följa Marks utveckling i detta arbetet under kommande år.
Mark har också en väl utvecklad rapportering för hur personalsituationen är i kommunen och varje år görs en särskild personalredovisning. Strukturen för och kopplingen mellan medarbetarsamtal, lönesamtal och den individuella lönesättning är tydlig för kommunens verksamheter och anställda. I övrigt är balansen mellan decentralisering och centralisering inom personalområdet något som kan vara ett förbättringsområde för kommunen.
Kommunens har ett mycket aktivt föreningsliv med en medveten satsning på att det
ska finnas idrottsplatser, idrottshallar och bibliotek i alla tätorter i kommunen. Byalagen fyller en viktig funktion och har ett nära samarbete med både förtroendevalda och
tjänstemän. För samarbetet med näringslivet har ett särskilt bolag bildats, Minab.
Avtalet mellan kommunen och företaget är under omförhandling för att ge en ökad
effekt i utveckling av det lokala näringslivet. Kommunens arbete med sina vänorter
imponerar där samarbetet sker på olika nivåer och har som syfte att ge effekt för
medborgarna. Kommunen är också engagerad i ett flertal Leaderprojekt för att stärka
landsbygdens konkurrenskraft.
Under utvärderingen framkom att kommunen är inne i en fas som kännetecknas av ett
stort utvecklingsarbete inom flera områden både vad gäller styrningen av kommunen
och tydligheten inför sina medborgare. Detta är ett mycket spännande utvecklingsarbete som inte renderat poäng i denna utvärdering men som väl ligger i linje med vad
som efterfrågas i Kommunkompassen och som när det är genomfört avsevärt kommer
att höja kommunens poäng vid en eventuellt andra utvärdering i framtiden.
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Detaljerad genomgång i förhållande till Kommunkompassens åtta områden

Område 1

Offentlighet och demokratisk kontroll

1.1

Hur informeras invånarna?

1.2

Hur främjas medborgarnas engagemang?

1.3

Hur informeras invånarna om resultatet?

En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar att ta till
sig Mark-bornas åsikter kring vad kommunen skall göra under en mandatperiod. Det
handlar då inte bara om att förvalta det valprogram som man har haft i anslutning till
senaste kommunalval, utan det handlar i mångt och mycket om att göra medborgarna
delaktiga i de beslutsprocesser som sker i kommunen. I detta sammanhang gäller då
både att vara lyhörd och öppen för diskussion innan beslut skall tas och om att sprida
information om beslut som fattats. Det handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet som är grundläggande för den offentliga sektorn. Det kan göras på
olika sätt. Dels kan politiken arbeta aktivt genom sitt partiarbete och dels kan man via
kommunorganisationen arbeta med information och öppna upp för möjligheten att
påverka de processer som sker i Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Det är det senare perspektivet som utvärderas i detta kriterium. Partiarbetet som av
många politiker lyfter fram som det viktigaste demokratiska arbetet kan av förklarliga
skäl inte utvärderas i Kommunkompassen, då detta ligger utanför kommunorganisationen.
Marks kommun informera sina medborgare på flera olika sätt. De viktigaste kanalerna är betald annonsplats i lokaltidningen Markbladet och hemsidan. Kommunen köper annonsplats i lokaltidningen som utkommer 45 veckor/år där kommunen deltar med
4 sidor per nummer. Fyra gånger per år utges en näringslivsbilaga som medföljer Markbladet, även i denna köper kommunen annonsplats. Kommunen har också ett informationsmaterial som delas ut till alla nyinflyttade. I Markbladet har årsredovisningen annonserats i ett nummer som en lightversion för medborgarna. På hemsidan kan medborgarna återfinna sammanträdesplan för alla nämnder, KF och KS och för de flesta
nämnder finns föredragningslistor och protokoll. Detta saknas dock för Barn och
Ungdomsnämnden, Socialnämnden och Utbildningsnämnden vilket utvärderarna
anser är ett utvecklingsområde för kommunen utifrån vikten av att skapa en helhet för
medborgarna av kommunens verksamhet. Kortnotiser av beslut i KS läggs ut på hemsidan som information innan protokollet är justerat. I kommunen finns också flera
lokaltidningar och etermedia som bevakar kommunen såsom förutom Markbladet,
Hallands Nyheter och Borås Tidning samt lokalradion med Radio Sjuhärad.
För att engagera medborgarna har kommunen ett väl utvecklat arbete. Mark har som
ett mål utifrån sin vision att öka medborgarinflytandet. Särskilt intressant är det nära
samarbetet med byalagen som kommunen har. Kommunen har flera möten med byalagen och ställer frågor till dem för att får råd inför kommande beslut. Kommunens
demokratiberedning har också mycket aktivt arbetat med att få medborgarna engagerade i kommunens utveckling och under det sista året arbetat för att fler ska delta i de
allmänna valen. Demokratiberedningen anordnade en mångfaldsdag tillsammans med
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invandrarföreningar för att informera om valet och alla förstagångsväljare fick ett
vykort hem med uppmaningen att liksom Joakim Sjöhage i Elfsborgs fotbollslag rösta
i valet. Demokratiberedningen har också informerat högstadieelever om demokrati.
Tillsammans med ungdomar har kommunen tagit fram en ungdomspolicy.
Kommunen har ca 200 personer med förtroendeuppdrag och det är ett klart mål för
kommunen att sprida makten på många medborgare. För att komma nära medborgarna anordnar kommunen politikercafé på fyra orter en gång per månad. Under de senaste åren har Mark arbetat för att utveckla transparents och tydlighet när det gäller
vilka tjänster som erbjuds till medborgarna och har i detta arbete genomfört ett antal
fokusgrupper med medborgare för att få kunskap om deras behov och förväntningar.
Kommunfullmäktige har vissa av sina möten utlokaliserade till olika tätorter runt om
i kommunen och i princip är alla nämnders möten öppna för invånarna. Kommunen
har infört medborgarförslag och det har inkommit ett stor antal. Utifrån den lagstiftning som nu gäller har kommunens demokratiberedning skickat in ett förslag till förändring av hanteringen av medborgarförslag och det förslag som har arbetats fram av
Justitiedepartementet uppfattar kommunen som i princip identiskt med demokratiberedningens förslag. Invånarna i kommunen har också möjlighet att ställa frågor och
diskutera med de förtroendevalda och tjänstemännen genom ”medborgardialogen” på
hemsidan. För ”medborgardialogen” finns en svarsgaranti på 72 timmar. Alla inlägg
är offentliga och genom att registrera sig kan man föra fram sina synpunkter och frågor. På kommunens hemsida finns ett förtroendemannaregister med telefonnummer
till i princip alla och e-postadress till flertalet förtroendevalda i kommunen. Ett utvecklingsområde för kommunen kan vara att ha motsvarande service till medborgarna
med telefonnummer och e-post adresser till ledande tjänstemän i kommunen på hemsidan. Kommunen är dock mån om att medborgarna ska ha kunskaper om hur de ska
nå kommunens olika verksamhet och varje år skickas en kommunkatalog hem till alla
hushåll där telefonnummer och adress återfinns till verksamheterna.
Information till medborgarna om resultat är en viktig fråga för att ge möjlighet till
engagemang men också för ansvarsutkrävande. Kommunens årsredovisning finns
tillgänglig för medborgare i skrift och på kommunens hemsida. Kommunen gör också
en personalredovisning som finns tillgänglig för medborgarna och i denna återfinns
jämförelser mellan de olika verksamheterna. Mark har genomfört en medborgarundersökning där resultatet finns utlagt på hemsidan. Förvaltningarna genomför brukarundersökningar kontinuerligt. Resultaten av dessa finns inte redovisade på ett lättillgängligt sätt för medborgarna. Vi ser här att redovisningar av resultat kan vara ett
förbättringsområde genom att kommunen på ett mer offensivt sätt redovisa resultaten
av verksamheten, jämförelser samt medborgar- och brukarundersökningar. Resultaten
finns på plats inom flera områden så det är bara att lyfta fram dem för medborgarna.
Revisioner genomförs regelbundet av de olika verksamheterna i kommunen. Resultatet av dessa presenteras på kommunens hemsida på ett lättillgängligt sätt. Kortfattad
redovisning av vilka områden som revisionen har granskat under året återfinns också
i årsredovisningen.
Ett utvecklingsområde för kommunen kan vara att göra särskilda populärversioner av
viktiga handlingar som på så sätt kan bli mer lättillgängliga för medborgarna. Kommuner som Lomma och Trollhättan kan vara intressanta exempel.
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Ett annat utvecklingsområde i den redan väl utvecklade medborgardialogen kan vara
att ge medborgarna större möjlighet till deltagande i budgetprocessen. Goda exempel
på detta kan vara Svedala kommun och Bromma stadsdelsnämnd i Stockholm som
Mark kan hämta inspiration från.
Styrkor
•

Samarbete med byalagen

•

Demokratiberedningens aktiva arbete

•

”Medborgardialogen”

Förbättringsområden
•

Utveckla dialogen med medborgarna kring budgeten

•

Ta fram populärversioner av viktiga handlingar

•

Tillgång till ledande tjänstemäns telefonnummer och e-postadresser på hemsidan

•

Utveckla resultatredovisning till medborgarna vad avser verksamhetsmål,
medborgar- och brukarundersökningar samt jämförelser

Område 2

Tillgänglighet och brukarorientering

2.1

Har kommunen en brukarorienterad förvaltningsfilosofi?

2.2

Vilka åtgärder har satts i verket för att förbättra överskådligheten för
medborgarna?

2.3

Kan brukarna själva påverka serviceutbudet?

2.4

Genomförs medborgar- och/eller brukarundersökningar?

2.5

Hur är systemet för synpunkts- och klagomålshantering från medborgare/brukare organiserat?

2.6

Bedrivs utbildning i att bemöta allmänheten?

Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt
till sina brukare och vara tydlig när det gäller information om vad brukarna kan förvänta sig i form av tjänster. Många gånger beror missnöje hos brukare på att man från
verksamheten inte klargjort för brukarna vad kommunens tjänster skall innehålla.
Förväntad kvalitet motsvarar då ibland inte levererad kvalitet vilket skapar missnöjda
föräldrar, vårdtagare, klienter, m.m. Tydlig information om tjänster och möjlighet för
brukarna att tycka till om de tjänster som utförs brukar leda till en större andel nöjda
brukare.
Detta är ett av Marks starkaste områden med 64 poäng av 100 möjliga. Mark har tagit
fram en vision för kommunen ” Mark är känd som en attraktiv kommun – en bra
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kommun att verka och bo i – där livskvalitet sätts i fokus”. Visionen sammanfattas i
sju områden där ett särskilt avsnitt finns om vad som ska känneteckna Mark när det
gäller dialog och bemötande. Kommunen har startat arbetet med att ta fram serviceåtagande för sina verksamheter och har under 2006 infört nio åtaganden: för bemötande, miljötillsyn, ekonomiskt stöd, gymnasieskolan, kommunalt vatten och avlopp,
renhållning, socialt stöd till barn och unga, socialt stöd till vuxna, stöd och service
LSS samt stöd och service till äldre och funktionshindrade.. Till årsskiftet 2007 ska
det finnas åtaganden för alla områden. I planeringen för åtaganden finns en tydlig
struktur framtagen för uppföljning och utvärdering av hur de fungerar gentemot varje
områdes brukare.
När det gäller information till medborgarna om kommunens olika verksamheter så
har kommunens en särskild kommunkatalog som skickas ut till alla hushåll en gång
per år där det framgår beskrivning av verksamheten samt adress och telefonnummer
till alla verksamheter i kommunen. Kommunen har också nyligen infört en medborgarassistent, Elin, på hemsidan som ska hjälpa kommuninvånarna att få svar på sina
frågor. Information om olika insatser finns på hemsidan under varje område. Inom
skolan finns länkar till alla skolor och förskolor men det skiljer stort mellan de olika
verksamheternas ambition att presentera sin verksamhet. Gymnasieskolan har en egen
hemsida med en väl utbyggd information om sin verksamhet. Inom socialtjänsten
finns inte motsvarande information om de olika verksamheterna och det kan vara ett
utvecklingsområde för kommunen. Kommunen har också tagit fram en grafisk profil
och till det informationsmaterial om hur den ska användas. Trots det är det utvärderarnas uppfattning att det kan vara svårt att se att de olika informationsbroschyrerna
kommer från Marks kommun. Kommunen har ingen egen information om verksamheterna och dess service på annat språk eller på lästläst svenska men på hemsidan
under socialtjänsten finns länkar till Socialstyrelsens information på lättläst svenska.
Dock finns kort information om kommunen på engelska, tyska och spanska på hemsidan.
Internetsidorna ger även möjlighet till nedladdning av blanketter men det går inte att
skicka ifyllda blanketter on-line. Arbete pågår dock för att möjliggöra detta och
kommunen räknar med att ha infört en sådan funktion inom vissa områden i början på
2007. Kommunen har inget medborgarkontor men biblioteken har kvällsöppet.
Kommundelsbiblioteken har begränsat öppethållande men öppettiderna är utifrån
medborgarnas behov och har tagits fram i samarbete med byalagen.
Det finns möjligheter för medborgarna att välja förskola och äldreboende. Den geografiska strukturen gör dock att invånarna framförallt väljer utifrån ett närhetsperspektiv. Inom skolområdet finns stor valfrihet inom kommunen. För föräldrar och
elever finns också möjligheten att välja fem enskilt drivna förskolor och tre fristående
grundskolor. Inom förskolan finns dessutom möjlighet att inom maxtaxans ram välja
närvarotid i tre nivåer 15 timmar, 25 timmar och 40 timmar vilket påverkar den avgift
familjen får betala.
För att få information om medborgarnas och brukarnas syn på kommunen och dess
verksamheter genomförs regelbundet brukarundersökningar inom de olika verksamheterna. En första medborgarundersökning genomfördes 2005 och kommunen har
beslutat att denna återkommande ska genomföras vartannat år. Brukarundersökningar
genomförs årligen inom de flesta verksamheterna. Inom den tekniska verksamheten
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behandlas resultaten av brukarundersökningar i deras system för verksamhetsledning.
I övrigt framkom vid utvärderingen ingen tydlig struktur för hur de andra verksamheterna använde resultatet av brukarundersökningar för att förbättra verksamheten.
Kommunen använder även andra metoder för att få fram synpunkter från medborgare
och brukare såsom fokusgrupper, utvärdering av varje ämne inom Gymnasieskolan,
djupintervjuer inom grundskolan om elevernas syn på betygsbedömning, journalgranskning, telefonintervjuer och synpunktshantering inom Socialtjänsten.
Marks kommun har i och med införandet av serviceåtagande infört klagomålshantering för de områden som omfattas av åtaganden. Som en del av den skriftliga information om åtaganden finns information om möjligheten att framföra synpunkter. Det
finns utöver det ingen särskild information om möjligheten att framföra synpunkter.
Kommunen har tagit fram rutiner för hur synpunkterna och klagomålen ska hanteras
och för hur de ska rapporteras till nämnd. Redovisningen av arbetet med synpunkter
och klagomål ska dessutom vara en del av årsredovisningen. Eftersom systemet är
nytt har fakta om resultat inte funnits tillgängligt vid utvärderingen. Strukturen för
synpunkts och klagomålshantering är dock tydlig och systematisk.
När det gäller utbildning av medarbetarna för bemötande av allmänheten kan Mark
tjäna som ett gott exempel för andra kommuner. Kommunen har genomfört en kommungemensam utbildning för 2/3 av sin personal och för övrig personal är utbildning
inplanerad. Kommunen har använt sig av spelet BOHICA där ledningen arbetat med
att ta fram vilka värderingar som ska råda i kommunen. Medarbetarna har sedan i
sina arbetslag fått genomföra spelet och på så sätt ställts inför olika situationer där
bemötandet är i centrum. Planering för fortsatt arbete är att bemötandeutbildning från
2007 ingår i introduktionsutbildningen i kommunen och all personal ska genomgå
utbildningen samt bli validerade i bemötande. En fortsatt utveckling för Mark kan
vara att föra in synen på bemötande som en del av kriterierna för den individuella
lönesättningen och även möjligheten att inrätta en form av utmärkelse för enheter
som utmärkt sig med ett gott bemötande. Detta kan bidra till att stärka känslan av att
vi gör ett gott arbete för våra medborgare samtidigt som det kan vara ett gott exempel
som inspirerar andra.

Styrkor
•

Kommunens arbete med serviceåtaganden

•

Kommunens arbete med bemötandeutbildning

Förbättringsområden
•

Utveckla kommunens information om verksamheterna till medborgarna

•

Utveckla kommunens system för att använda brukarundersökningarnas resultat till förbättringar i verksamheten på ett systematiskt sätt
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Område 3

Tydlighet i samspelet politiker – tjänstemän

3.1

Hur är kvaliteten på målformuleringsarbetet?

3.2

Delegation och ansvarsfördelning mellan politisk och tjänstemannanivå?

3.3

Hur rapporterar tjänstemännen till den politiska nivån och vilka möjligheter har politikerna att utöva tillsyn över förvaltningen?

3.4

Hur stimuleras den ömsesidiga förståelsen för uppgifter, roller och
spelregler mellan politiker och tjänstemän?

I en kommun ger politiken uppdraget, hur uppdraget sedan ska genomföras har förvaltningarna utrymme att avgöra. Detta uppdrag ska spegla den politiska majoritetens
vilja när det gäller att utveckla och fördela service till kommuninvånarna. Den modell
som de flesta använder för att förtydliga detta uppdrag är målstyrningen. Hur denna
modell är utformad i svenska kommuner varierar däremot i stor omfattning. För att
samspelet mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen i kommunen skall fungera, krävs att roller och ansvar för de olika funktionerna har klargjorts.

Vid utvärdering framkom att Mark arbetar med att utveckla sin målstruktur och stora
förändringar av detta kommer att ske 2007 . Detta såg en stor del av de vi intervjuade
fram emot. Den kommande målstrukturen består av tre mål och indikatorer både vad
avser kvalitet, ekonomi och volym. 2004 beslutade Kommunfullmäktige om övergripande styrprinciper och det är utifrån dessa den nya målstrukturen har utvecklats.
De mål som gällde vid utvärderingen utgår från kommunens vision som utvecklats i
sju punkter med mål för verksamheten. Dess mål är framförallt av visionär karaktär.
Dokumentet Mål och Resultatplan innehåller resultatindikatorer för skolområdet och
inom miljöområdet, i övrigt saknas indikatorer att följa verksamheten mot. Det som
framförallt följs är det ekonomiska resultatet. En större tydlighet återfinns i nämndernas verksamhetsplaner. Kommunen har själv identifierat detta som ett utvecklingsområde och är på god väg mot en förändring.
Det finns en tydlig delegation från den övergripande politiska nivån till nämnd.
Nämnden får en rambudget som de sedan har möjlighet att fördela utifrån egen bedömning. Förvaltningen har utifrån beslut i nämnd stor frihet att disponera resurser
och rekrytera personal. Endast kommunchef och förvaltningschefer anställs av den
politiska nivån. Det finns en tydlig ansvarfördelning mellan förtroendevald och tjänstemän och en stor tillit till varandra. Den nära kontakt förtroendevalda många gånger
har med medborgarna innebär ibland att de naturligt blir inkopplade i vissa ärenden. I
dessa fall kan det uppstå en gråzon.
När det gäller den politiska uppföljningen och den löpande uppföljningen från verksamheten till den politiska nivån rapporteras nämndens resultat till KS/KF fyra gånger per år. I april och oktober rapporteras endast ekonomiskt resultat. I delårsbokslut
och bokslut redovisas förbrukning av budgeterade medel och redovisning av resultat i
förhållande till visionens sju områden. Resultaten redovisas framförallt i form av
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aktivitetsbeskrivningar. I årsredovisningen ingår också en redovisning av medborgarenkäten och personalenkäten samt redovisning på nämndnivå med ekonomi-, volymoch vissa kvalitetsmått. Till årsredovisningen finns ett särskilt dokument för personalredovisning som omfattar jämförelser mellan kommunens egna verksamheter. I övrigt omfattar redovisningarna inga jämförelser med andra kommuner. Att utveckla
samarbete och system för jämförelser med andra kommuner kan vara ett utvecklingsområde för Mark och kommunen kan finna inspiration i SKL:s arbete med Jämförande kvalitetsnätverk.
I kommunens beslut om övergripande styrprinciper finns en tydlig struktur rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Kommunen kännetecknas av ett nära samarbete mellan förtroendevalda och tjänstemän t.ex. så ”morgonfikar” kommunalråden
tillsammans med personalen under veckan. På eftermiddagen på onsdagar är kommunalråden på plats i kommunhuset och finns tillgänglig för möten med tjänstemännen.
De förtroendevalda upplever det som enkelt att bjuda in tjänstemännen om de vill
diskutera en viss fråga under sina möten. Under 2006 har kommunen haft ett möte
där KSAU, nämndernas presidier och ledande tjänstemän har träffats och diskuterat
aktuella frågor. Detta planeras att genomföras kontinuerligt minst en gång på hösten
och en gång på våren varje år. De förtroendevalda och tjänstemännen träffas också
för att diskutera omvärldsanalysen som ingår som en del i arbetet med mål och budget. Kommunchefen framhåller att det sker många informella möten utöver de som är
årligen inplanerade.
Förtroendevalda har möjlighet att få ersättning för tre dagar för besök i verksamheterna. Detta sker på olika sätt beroende på verksamheternas struktur och antal enheter.
Inom de flesta nämnder finns faddersystem där förtroendevalda är kontaktpersoner
mot vissa enheter.
När det gäller utbildning för förtroendevalda så står kommunen för att ge nya och
gamla politiker grundläggande utbildning som omfattar en halvdag och tre kvällar.
De politiska partierna står för en del av utbildningen vilket ställs som krav för partistödet. Varje förvaltningen genomför dessutom utbildning för ”sina” förtroendevalda.
Styrkor
•

Tydliga styrprinciper

•

Tydlig personalredovisning

•

Tydlig delegation

Förbättringsområden
•

Utveckla mål och mått och uppföljningsstruktur för kvalitet, ekonomi och volym för kommunens totala verksamhet

•

Utveckla resultatjämförelser med andra kommuner
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Område 4

Ledning, decentralisering och delegering

4.1

Vilken frihet har de serviceproducerande institutionerna/resultatenheterna i sin resursdisponering?

4.2

Hur utnyttjas möjligheten till tvärsektoriellt samarbete och samordning
över sektorsgränser?

4.3

Går det att ta lokala initiativ med avsikt att hitta egna intäktskällor eller
etablera samarbete med externa organ för att stärka serviceutbudet?

4.4

Hur beskrivs förvaltningsledningen?

4.5

Hur utövas den centrala ledningen över underställda avdelningar/enheter?

I svenska kommuner uppstår ibland en kraftmätning mellan på ena sidan de centrala
funktionerna med kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och på andra sidan
facknämnderna.
Detta återspeglas ofta även inom förvaltningsorganisationen där förvaltningsövergripande anslag kring ekonomi-, personal- och utvecklingssystem ställs mot förvaltningsspecifika system. Samma mönster återfinns inom respektive förvaltning när det
gäller fördelning av frihet och ansvar mellan förvaltningsledning och de olika resultatenheterna. Det optimala är att hitta en fruktbar balans mellan central ledning och
lokal frihet under ansvar.
Marks kommun kännetecknas av hög grad av delegation när det gäller ansvar och
befogenheter till förvaltningar och enheter. Enheterna har stor frihet i hur de disponerar sina resurser både vad avser ekonomi och personal. Enheten har också stor frihet
att själv rekrytera personal och att göra organisatoriskt förändringar inom sin resultatenhet. Dock beslutar förvaltningschefen om inrättande av nya befattningar. Under
utvärderingen lyfte socialtjänstens chefer fram svårigheten med ansvarstagande utifrån att budgeten inte utgår ifrån behovsbedömning av de vårdtagare som enheterna
har och får ansvar för under året.
Det finns en möjlighet att få tillgodogöra sig ett överskott men det ska först beslutas
av KF efter ansökan från nämnd och det är sedan nämnden som avgör hur överskottet
ska användas. Oftast har nämnden valt att använda överskottet till särskilda satsningar
och det har inte blivit disponibelt för den enskilda enheten. Även underskott kan tas
med mellan åren efter samma prövning som för överskott.
Tvärsektoriella projekt är ett sätt att samordna och bättre utnyttja resurser och kompetenser samt skapa en bättre helhet för brukaren. Mark har ett omfattande tvärsektoriellt arbete. Här nämns ett fåtal:
•

Folkhälsoarbete – samarbete mellan alla förvaltningar där huvudansvaret är
förlagt till Kultur och fritidsförvaltningen

•

BRÅ - samverkan externt och internt
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•

Portalen - samarbete mellan SOC, BUF, KFF och UBF för att stödja ungdomar
med problem. Detta sker med stöd från Länsstyrelsen

•

ViiM - samarbete mellan olika förvaltningar och Arbetsförmedlingen för att
hitta lösningar för ungdomar upp till 25 år som inte har arbete

•

Balsam – samarbete mellan olika förvaltningar och Arbetsförmedlingen för att
hitta lösningar för vuxna som inte har arbete

•

Viskan – samarbete mellan Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen
och Länsstyrelsen för att utveckla strandnära områden

För flera av projekten finns program. I programmen framgår oftast mål och fördelningen
av kostnader mellan förvaltningarna. Det pågår ett arbete i kommunen att bygga upp en
gemensam struktur för hur man ska styra och arbeta i tvärsektoriella projekt vilket inte
finns idag. Varje förvaltning har dock sin struktur för hur man arbetar i projekten. Vi
som utvärderare ser positivt på det arbete som pågår för att finna en gemensam struktur
för dokumentation av de tvärsektoriella projekten. I det utvecklingsarbetet kan en utgångspunkt vara en struktur för uppföljningsbara mål, ekonomiska resurser för projektet,
fördelning av kostnader och avsatta personella resurser mellan de olika förvaltningarna
samt avsatt tid. Detta kan skapa kunskap om de tvärsektoriella projekten leder till nytta
för brukaren.
Det finns flera exempel på att enheterna inom Marks kommun stärker den egna enheten
genom externa inkomster. Vid utvärdering framkom ett antal exempel såsom:
•

Metoden som används i kommunen för validering säljs till andra kommuner

•

Utbildning för familjerådslag säljs till andra kommuner

•

KomVux säljer utbildning till t.ex. arbetsförmedlingen och Minab

•

Många enheter har eller har haft EU-medel för olika projekt

Inkomster tillfaller enheten som kan disponera resurserna i verksamheten.

När det gäller samarbetet med externa organ så sker det inom olika områden i Mark.
Nedan följer några exempel:
•

Kostverksamheten säljer mat till Södra Älvsborgs sjukhus

•

Näringslivet deltar i gymnasieskolans programråd

•

En av gymnasieutbildningarna är förlagd på ett verkstadsföretag

•

Kommunen har tre samordnare för frivilligverksamheten som är väl utbredd

•

Skolor har haft fadderföretag där eleverna gör besök

•

Utveckling av området Rydal sker i samarbete med Västra Götalandsregionen,
näringsliv, föreningsliv och byalagen.

•

Samrehab samarbetar med föreningslivet för sysselsättning för sina klienter

•

IFO samarbetar med psykiatrin kring samlokalisering
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När det gäller hur kommunen arbetar med resultatförväntningar på chefer, hur
uppföljningen sker av chefernas förmåga att klara sitt uppdrag och om duktiga chefer
belönas så fann vi vid utvärderingen inget systematiskt arbete för detta i kommunen. Vi
menar att detta är ett förbättringsområde för kommunen för att skapa en tydlighet i
organisationen på vad som förväntas av chefer och att uppföljningar visar att
förväntningarna uppnås. För att få inspiration i ett sådant arbete kan Mark ta del av
Kungsbacka kommuns och Nacka kommuns arbete.
Varje förvaltningschef har kontinuerliga möten med sina medarbetare. Inom vissa
förvaltningar sitter förvaltningschefen i verksamheten och har en nära kontakt med sina
medarbetare. I de större förvaltningar gör förvaltningscheferna besök i verksamheterna,
vid utvärdering framkom dock inte hur systematiskt detta sker. Gemensamma resor och
studiebesök genomförs inom alla förvaltningar men på olika sätt utifrån förvaltningens
karaktär och behov. Kommunen har ingen särskild ”krisgrupp” om någon chef behöver
stöd utifrån sin arbetssituation utan vilken hjälp som ska erbjudas avgörs från fall till
fall. Företagshälsan och fristående konsulter används när problem uppstår.
Styrkor
•

Tydlig delegation i organisationen med stor frihet och ansvar för enhetschefer

•

Användning av tvärsektoriella projekt

Förbättringsområden
•

Utveckla struktur för planering och uppföljning av tvärsektoriella projekt

•

Utveckla tydlighet i resultatförväntningar på chefer och uppföljning av dessa

Område 5 Kontroll och rapportering
5.1

Hur detaljerat är rapporteringssystemet?

5.2

Hur sker rapportering från tvärsektoriella projekt och program, avseende processer och resultat?

5.3

Strategier för att synliggöra kostnader?

5.4

Kontroll- och uppföljningsrutiner?

Området kontroll och rapportering avser framförallt det arbete som sker inom förvaltningsorganisationen avseende uppföljning av verksamhet. Det gäller då inte bara
den ekonomiska uppföljningen, utan i även verksamhetsuppföljning avseende även
volym, kvalitet, m.m. Man kan våga sig på att säga att just uppgiften att koppla ihop
ekonomistyrning med verksamhetsstyrning och därmed också uppföljning av detsamma, är den stora utmaning som svenska kommuner står inför. Det handlar grunden om att kunna mäta produktivitet. Vad får jag för tjänst och vilken kvalitet innehåller denna tjänst i relation till vad den kostar? Kontroll och rapportering är ett område som ofta ger låga poäng i kommunkompassen. Sannolikt på grund av att det
saknas en tradition av att mäta och värdera de kommunala tjänsterna utifrån ett produktivitetsperspektiv.
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Marks kommun kännetecknas av en väl strukturerad uppföljning av förbrukade resurser. Bland annat genom att resultatenheterna rapporterar ekonomisk resursförbrukning månadsvis till respektive nämnd. Den ekonomiska resursförbrukningen kan också följas on-line av tjänstemän och kommunalråden i systemet Ekonoma. Enheternas
gör verksamhetsuppföljning i delårsbokslut och bokslut som utgår från kommunfullmäktiges övergripande mål och resultatet rapporteras till respektive nämnd. Det finns
resultatindikatorer inom alla verksamheter men få kvalitetsindikatorer. Det finns
dessutom inget enhetligt system för resultatindikatorer och hur dessa ska följas upp.
Detta kommer dock att förändras i och med att en ny struktur för mål och resultat
uppföljning införs 2007. Dock vill vi som utvärderare lyfta fram Barn och ungdomsförvaltningen arbete med att knyta ihop skolornas kvalitetsredovisning med den ordinarie uppföljningen vilket kan ge en tydligare bild av verksamhetens kvalitet och
avsevärt underlätta skolornas administrativa arbete när allt samlas i ett dokument.
Resultaten från de tvärsektoriella projekten redovisas inom enstaka områden, Portalen
är ett projekt där redovisning sker av både uppnådda mål, personalresurser och kostnader. I övrigt är det svårt att få en bra bild av resultaten för de projekt som kommunen har dokumenterade planer för. Omfattande resurser har lagts ner i de tvärsektoriella projekten utan att tydliga resultat kan redovisas. Detta kan vara ett förbättringsområde för kommunen. Åmål och Trollhättan kan vara värda att titta på utifrån att de
har tagit fram enkla mallar för redovisning av tvärsektoriella projekt.
Hur kommunen fördelar resurser vid budgetering kan ske på olika sätt. Mark har
kostnadsbudgetering till viss del för förskola och skola. För övriga verksamheter sker
en traditionell budgetering utifrån föregående års resultat. Inom Socialtjänsten lyftes
vid utvärderingen fram behov av en tydligare budgetering utifrån vårdtagarnas behov.
Kost, lokaler, städ, verksamhetsservice och IT köps och säljs internt inom kommunen.
Kommunen har en centralt placerad verksamhetscontroller på kommunstyrelsekontoret. Verksamhetscontrollerns arbete har framförallt inriktas på att utveckla den nya
styrmodellen och målstrukturen, stödja arbetet med serviceåtaganden och utveckla
bemötandeutbildningen. Verksamheterna rapporterar avvikelser i månadsapporterna.
Hur uppföljning och åtgärd av avvikelser behandlas systematiskt framkom dock ej
under utvärderingen. För att utveckla detta område kan Kungsbackas system med
rapportering i tertialbokslut enligt fastställda mallar vara intressant för Mark ta del av.
Södertäljes arbete med uppföljning av avvikelser inom utbildningskontoret kan också
vara av intresse för Mark.

Styrkor
•

Rapportering av ekonomiskt resultat

Förbättringsområden
•

Utveckla resultatredovisningen av tvärsektoriella projekt

•

Utveckla system för uppföljning av avvikelser
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Område 6

Personalpolitik

6.1

Hur stor vikt läggs vid personalutvecklingsåtgärder?

6.2

Förekommer individuell lönesättning?

6.3

Förekommer arbetsmiljöundersökningar?

6.4

Förekommer medarbetarsamtal?

6.5

Genomförs ledarutvecklingsprogram?

6.6

Hur systematisk är budgetering och uppföljning av kompetensutveckling?
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I ett framtidsperspektiv är en stark och tydlig personalpolitik som lyfter fram och
stärker de olika personalgrupperna i kommunen av största vikt. Svenska kommuner
står inför stora nyrekryteringsbehov på grund av bl.a. omfattande pensionsavgångar.
Eftersom den offentliga sektorn har problem med att konkurrera om attraktiva yrkesgrupper med löner, måste man skapa arbetsplatser som dels attraherar ny personal
och dels stimulerar befintlig personal att stanna och utvecklas.
Även inom personalområdet pågår ett utvecklingsarbete i kommunen. I ”Mål och
resultatplanen för 2006 – 2009” framgår att ett av utvecklingsområdena under perioden är att ta fram en koncernövergripande kompetensutvecklingsplan och att utveckla
individuella kompetensutvecklingsplaner. Idag kartläggs medarbetarnas kompetens
till viss del i medarbetarsamtalen. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjades
ett arbete med att ta fram individuella utvecklingsplaner för all personal 2005 och
inom Socialförvaltningen har man arbetat med att validera omsorgspersonalen vilket
ger en god kunskap om den enskilda personens kompetens. Valideringen har genomförts i samarbete med Arbetsmiljöverket, Arbetslivsinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen, jämställdhetsombudsmannen och Svenska EFS-rådet. Kommunen har också
genomfört projektet Kompetensstegen där 25 barnskötare har utbildats till förskollärare.
Ett förbättringsområde för kommunen kan vara att balansera den långtgående delegeringen av personalutveckling genom att ta fram en gemensam struktur för kompetensanalyser, karriärplaner och utbildningsplan för organisationens samlade behov.
Stockholms stads stadsdel Skarpnäcks kan vara intressant att studera utifrån arbetet
med karriärvägar.
Individuell lönesättning gäller för hela kommunen. Det finns kommunövergripande
lönekriterier som har brutits ner till yrkesspecifika på förvaltningsnivå. All personal
ska också erbjudas lönesamtal innan lönen sätts. Några särskilda riktlinjer eller system för att ge medarbetarna ersättning vid extra insatser framkom inte under utvärderingen.
Mark har en systematiskt struktur för arbetsmiljöarbetet som innefattar både medarbetarundersökningar och skyddsronder. Medarbetarenkäten genomförs vartannat år
inom alla verksamheter och skyddsronder genomförs årligen av den fysiska miljön.
Arbetsmiljön är också alltid en stående punkt på Arbetsplatsträffarna. Kommunen har
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tillsammans med Arbetsmiljöverket börjat titta på friskfaktorer för att hitta möjliga
vägar till att minska sjukfrånvaron och undvika kommande sjukskrivningar. Facken
gav ett bra exempel på åtgärder som genomförts när problem har framkommit i uppföljningen av arbetsmiljön. Kritik framkom av träslöjdslärarnas arbetsmiljö vilket
resulterade i att ny skyddsutrustning införskaffades både för lärare och elever och ett
antal ombyggnader av slöjdsalar genomfördes. Facken menar dock att det är lättare
att få tillstånd förändringar i den fysiska miljön än i den psykosociala arbetsmiljön.
Även andra metoder används för att förbättra arbetsmiljön bland annat deltar kommunen i ett projekt kring arbetstidsförkortning i samarbete med Arbetslivsinstitutet
där arbetsmiljön mäts kontinuerligt under två år för att se vilka effekter arbetstidsförkortningen får.
Medarbetarsamtal förekommer årligen inom alla verksamheter i kommunen. Inom
vissa områden finns problem med att hinna med alla medarbetare på grund av många
underställda. Kommunen har tagit fram en årsklocka som stöd för cheferna i arbetet
med utvecklingssamtal, lönesamtal och lönesättning. Inom Samrehab har man infört
gruppsamtal främst för att få ett bättre instrument för verksamhetsutveckling. Inom en
del av kommunens verksamheter finns skriftliga planer med resultatförväntningar
inom andra verksamheter saknas skriftlig dokumentation av samtalet. Brist på utvecklingsplaner och förväntanssamtal var de områden medarbetarna var minst nöjda med i
kommunens medarbetarenkät. Utvärderarna uppfattar att ett utvecklingsområde för
kommunen kan vara att utforma en gemensam struktur för hur en skriftlig dokumentation av samtalet ska utformas för att på ett mer systematiskt sätt följa den enskilda
medarbetarens behov av utveckling.
Kommunen har en övergripande ledarutbildning för nya chefer inom det personaladministrativa området. Varje förvaltning har ledarutvecklingsprogram där studieresor
ingår. Några förvaltningar erbjuder också handledning till sina chefer. Inom Utbildningsförvaltningen har man på grund av många nya rektorer genomfört en utbildning
i det pedagogiska ledarskapet 2006. Att erbjuda chefer möjlighet till att diskutera
chefsutmaningar i tvärsektoriella möten kan vara ett utvecklingsområde för kommunen vilket även kan ske med externa partners. I detta kan Mark när det gäller möten
för att diskutera chefutmaningar hämta inspiration från Larviks kommun och när det
gäller samarbete kring chefsutveckling med externa partners kan Södertälje kommun
vara ett gott exempel.
Det är svårt att få en bild av hur mycket kommunen satsar resursmässigt för att utveckla personalens kompetens. Huvudparten av resurserna är utlagda på resultatenheterna. Detta kan vara ett framtida utvecklingsområde för kommunen för att ge en bild
av hur stor del av kommunen samlade resurser som används till kompetensutveckling
för de anställda. Uddevalla kan vara ett intressant exempel som Mark kan ta del av.
Styrkor
•

Kommunens arbetsmiljöarbete

•

Kommunens arbete med medarbetarsamtal, lönesamtal och individuell lönesättning
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Förbättringsområden
•

Utveckla gemensam struktur för kompetensanalyser, karriärsplaner och utbildningsplan för organisationens samlade behov

•

Utveckla en gemensam struktur för hur en skriftlig dokumentation av medarbetarsamtalet ska utformas för att på ett mer systematiskt sätt följa den enskilda medarbetarens behov av utveckling

•

Utveckla forum för chefer att diskutera chefsutmaningar

•

Utveckla ett system för redovisning av kommunen samlade resurser som används till kompetensutveckling för de anställda.

Område 7

Verksamhetsutveckling

7.1

Hur metodiskt sker utvecklingen av kvalitetssystem?

7.2

Strategisk serviceutveckling?

7.3

Tillvaratas de anställdas erfarenheter och kreativitet på ett aktivt sätt?

7.4

Användning av Internet, Intranät eller motsvarande i ärendebehandling,
serviceproduktion och uppföljning.

7.5

Hur aktivt utnyttjas jämförelser som ett led i service- och organisationsutvecklingen?

Inom näringslivet har det sedan mitten av 1900-talet funnits ett otal olika system för
att bedriva kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete är i de flesta fall synonymt med att på ett
strukturerat sätt arbeta för att skapa kontinuerliga förbättringar i en verksamhet.
TQM, EFQM, ISO, SIQ, BS är alla standards eller system för detta kontinuerliga
förbättringsarbete. I den kommunala världen har oftast kvalitetsarbete förekommit
som enskilda öar knutna till vissa verksamheter. Ett identifierbar mönster under senare år är att flera kommuner börjar hitta övergripande system för att effektivisera och
förbättra sin verksamhet. Dessa system är då oftast egenutvecklade modeller för förbättringsarbete som ibland innehåller delar av de system som nämns ovan.. Några
kommuner att studera avseende kvalitetssystem är Trollhättan, Uddevalla, Umeå,
Västerås och Larvik i Norge (ISO 9 000 och ISO 14 001).
Inom kriterium 7 har Mark sin största utvecklingspotential. Det finns inget kommunövergripande system för kvalitetsarbete i kommunen men alla förvaltningar arbetar
med egna system för verksamhetsutveckling. Socialtjänsten har ett kvalitetssystem
som är dokumenterat i en kvalitetspärm som följs av verksamheterna. Samrehab arbetar med genombrottsmetoden och Samhällsbyggnad arbetar med ett Verksamhetsledningssystem enligt ISO. Inom utbildningsförvaltningen finns en kvalitetspolicy som
styr arbetet och Barn och ungdom arbetar med ett system där kvalitetsredovisningarna ingår som en viktig del. Externa utvärdering har inte genomförts systematiskt utan
endast vid enstaka tillfällen. Kommunen deltar i ett antal projekt genom SKL såsom
”Kommundirekt” och ”Hur fungerar demokratin – Demokratiredovisningar”. Ett
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utvecklingsområde för kommunen kan vara att ta fram ett gemensamt system eller
strategi för verksamhetsutveckling som skapar en gemensam syn på vad kvalitet i
verksamheterna innebär för Marks kommun.
I kriterium 7 Verksamhetsutveckling är jämförelser med andra kommuner ett centralt
område. Detta utifrån att verktyget bygger på att jämförelser med andra, dels ger
kommuner möjlighet att se sina egna styrkor och förbättringsområden och dels kan
finna goda exempel som kan inspirera kommunens arbete med utveckling. Vi har
funnit få exempel på jämförelser vid utvärderingen. Medborgarenkäten innehåller
jämförelser och kommunen deltar i Svensk Vattens jämförelser. I övrigt är samarbetet
med andra kommuner främst inriktat på kollegiala nätverk för att byta erfarenheter.
Jämförelser med andra kommuner framstår som ett utvecklingsområde för Mark och i
detta arbetet utveckla jämförelser med andra kommuner som både innefattar kvalitet,
ekonomi och volym för att få en heltäckande bild av kommunens verksamhet. Som
tidigare nämnts kan SKL:s Jämförande Kvalitetsnätverk vara en inspirationskälla.
Personalen är i mångt och mycket den största resursen för att hitta idéer till förbättringar och utvecklingsarbete. I Mark liksom i många andra kommuner anses Arbetsplatsträffarna vara den viktigaste arenan för att föra fram olika förslag till förbättringar. Inom kommunen finns exempel på insatser för att uppmuntra medarbetarnas kreativitet. På kommunövergripande nivå finns ett system för ekonomisk ersättning för
enskild, arbetslag eller enhet som kommer med goda idéer. Få av de vi intervjuade
hade dock kunskap om denna möjlighet. När socialtjänsten arbetade med åtagande för
bemötande så gavs under en begränsad period ersättning för goda förslag på åtagande. Priset delades ut fyra gånger och vinnaren fick 3000 kronor och tvåan 1500 kronor. Vinnare och förslagen presenterades i lönebeskedet. Inom Utbildningsförvaltningen har man en förslagslåda som töms till varje ledningsgruppsmöte där förslagen
diskuteras. Kommunen har också en pågående tävling ”Gå till Paris” för att stödja
medarbetarnas hälsa där vinnaren får en resa till Paris. Kommunen har idag inget
system för kompetens- och erfarenhetsöverföring och vi som utvärderare uppfattar
detta som ett utvecklingsområde. En samlande och övergripande strategi för att ta till
vara medarbetarnas erfarenheter och kompetens är en god investering och ger nya
medarbetare en bättre start i sitt arbete.
Kommunen genomför verksamhetsutvecklingsprojektet Mark 24 som är ett projekt
för att uppnå 24-timmars myndigheten. Kommunen har ett intranät som framförallt
innehåller information om dokument, regler och riktlinjer i kommunen. Det finns
dessutom andra system för t.ex. uppföljning av förbrukning av resurser, serviceproduktion, fakturahantering och självservice för personalen. I årsredovisningen redovisas att protokoll som skrivs ut från KS och KF har minskat med 78 % på grund av att
protokollen blivit tillgängliga digitalt. Några mätningar för att påvisa effektivitetsförbättringar när det gäller tjänsteutövningen genom införande av intranet har inte funnits vid utvärderingen.
Styrkor
•

Bred verksamhetsutveckling inom förvaltningarna
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Förbättringsområden

•

Utveckla gemensamt system eller strategi för verksamhetsutveckling som
skapar en gemensam syn för vad kvalitet i verksamheterna innebär för Mark
kommun.

•

Utveckla jämförelser med andra kommuner

•

Utveckla en samlande och övergripande strategi för att ta till vara medarbetarnas erfarenheter och kompetens

Område 8

Kommunen som samhällsbyggare

8.1

Vad gör kommunen för att stödja föreningslivet?

8.2

Kommunens samverkan med kulturlivet?

8.3

Kommunen som partner för näringslivet?

8.4

Kommunens internationella kontakter?

I kommunens roll som samhällsbyggare är samarbetet med lokalsamhället i form av
förenings-, kultur- och näringsliv en viktig uppgift. Likaså att upprätthålla samverkan
på regional, nationell och internationell nivå. Kommunen har en viktig roll att fungera
som katalysator för att olika verksamheter i den geografiska kommunen skall fungera
tillsammans för att skapa attraktivitet och tillväxt.
Kriterium 8 ”Kommunen som samhällsbyggare” är Marks starkaste område med uppnådda 75 poäng av 100 möjliga. Det finns ca 400 föreningar i kommunen. Vid kommunsammanslagningen kom man överens om att det skulle finnas lika god service i
alla tätorter vad avser bibliotek, idrottsplatser och idrottshallar. Detta innebär att det
finns en mycket god infrastruktur som grund för ett aktivt föreningsliv. Kommunen
har inget särskilt råd/organ för samarbetet med föreningarna men upplever att de har
täta kontakter med alla föreningar. Kommunen möter dock Byalagen fyra gånger per
år för att diskutera aktuella frågor. Mark har flera former av bidrag som är möjliga för
föreningar att söka såsom anläggningsbidrag, driftsbidrag, startbidrag och aktivitetsstöd. Dessa är även möjliga att söka för studieförbunden. Idrottshallarna är en mötesplats för många föreningar och med möjlighet till olika aktiviteter. Kommunen har
ingen egen fond för att söka pengar för eventuella investeringar för föreningar utan
har valt att ha ett sökbart bidrag för detta. För drift av idrottsanläggningar har föreningar möjlighet att söka skötselbidrag och det finns ett antal exempel där föreningar
sköter driften av anläggningen de nyttjar t.ex. Vävarvallen i Skene som sköts av Skene IF.
Kommunen har inget råd eller motsvarande för samarbete med kulturföreningar. I
dagsläget finns ingen strategi för kulturområdet men kommunen arbetar med att ta
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fram riktlinjer för 2007. Kommunen ansvarar för kulturstipendiet för Emil och Vivi
Johanssons fond och delar ut pris till årets ungdomsledare, ett pris inom idrott och ett
pris inom annan föreningsverksamhet. För att ytterligare uppmärksamma enskilda
medborgare så uppvaktar kommunen varje år i december de som har tagit någon
svensk mästerskapstitel under året. Kommunen arrangerar eller stödjer arrangemang
under året såsom Tonkraft, konsert av Mark Big Band, hantverksutställningar och
Kultkalaset. Kommunen har också ett arrangörsbidrag där föreningar eller privatpersoner kan söka pengar för att anordna ett evenemang.
Kommunen har avtalat med Minab – Marks Idé och näringslivsråd AB om att ansvara
för näringslivsservice sedan halvårsskiftet 2003. Avtalet var vid utvärderingstillfället
under omförhandling för att, dels tydliggöra ansvarsfördelningen mellan parterna och
dels få en större effekt på utvecklingen av näringslivet. Kommunen var självkritiska
till att de har varit alltför passiva i sitt engagemang för den lokala utveckling av näringslivet. Kommunens näringslivsstrategi som innehåller mål och en utvärdering av
nuläget. Chefstjänstemän och bolagscheferna besöker företag i syfte att utveckla goda
relationer och kommunalråden och ett antal tjänstemän deltar i Minabs månadsmöten
med näringslivet. Minab har ordnat nystarts kurser och i detta även speciella nystarts
kurser för kvinnor. Kurser har även erbjudits företagarna i LOU och Livsmedelslagen. Minab visade ett stort engagemang för det nya gymnasieprogram ” entreprenörsprogrammet” som startats för att stimulera ungdomar att starta egna företag. Kommunen är medlem i Sjuhärads kommunalförbunds som bedriver näringslivsutvecklingsarbete på regionalnivå. Under 2006 genomför kommunen ett stor projekt i samarbete
med näringslivet där man arbetat med att ta fram en gemensam profil för bygden.
Tusen intervjuer har genomförts med kommuninvånare, företagare och politiker för
att få en bild av vad som kännetecknar bygden. Resultatet ska presenteras under hösten. Kommunen har inte tillräckligt aktivt deltagit i evenemang för att främja och dra
till sig ny företagsamhet. Vid utvärderingen framkom att kommunen själv uppfattar
detta som ett utvecklingsområde. För att utveckla detta kan Mark hämta inspiration
från Botkyrka kommuns samarbete med näringslivet.
Mark har Ontinyent i Spanien, Szamotuly i Polen och Apolda i Tyskland som vänorter. Kommunen har också genom Sjuhärads kommunalförbund en vänregion Scottish
Borders. Kommunens vänortsamarbete kan vara ett gott föredöme för andra kommunen. Man har valt vänorter utifrån den struktur som kommunen har så ett samarbete
ska vara möjligt både för kommunens verksamheter och för kommunens näringsliv.
Samarbetet sker mycket strukturerat på flera nivåer. T.ex. har de fyra vänorterna haft
gemensamma ungdomsläger, förskolan samarbetar med förskolor i Szamotuly där
man studerar verksamheten i de båda länderna på plats. Det finns också en ideell
vänortsförening bestående av markbor som har besökt de olika vänorterna. Det finns
också exempel på samarbete med andra än vänorterna där bland annat Rydals museum samarbetar med två museum i Afrika. Gymnasieskolan har också ett utbrett samarbete med skolor i andra länder framförallt inom yrkesprogrammen och samhällsprogrammen. Kommunens olika verksamheter deltar också i ett antal EU-projekt och
kommunen deltar i ett stort antal Leaderprojekt för att stärka landsbygdens utvecklingskraft.
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Styrkor
•

Utbrett samarbete med föreningslivet

•

Strukturerat arbete med vänorterna

Förbättringsområden
•

Utveckla en övergripande kulturstrategi

•

Utveckla samarbetet med näringslivet

Utvärderingen visar att Marks kommun når en god nivå för en första utvärdering.
Kommunen har ett flertal utvecklingsarbeten på gång och vi som utvärderade ser
detta som ett mycket positivt arbete som innebär att kommunen skapar goda förutsättningar för att bli en väl fungerande kommun för sina medborgare. Utvärderarna
tackar kommunen för visat engagemang vid intervjuerna och för en förträfflig service
under de dagar vi vistades i kommunen.
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4. Poängsammanställning
Kommunens resultat per område

Nedan följer en redovisning av poäng på varje delkriterium. Den sammanlagda poängen på varje huvudkriterium är 100 möjliga.
Kommunkompassen - Resultat av huvudområden och delfrågor
Mark kommun
max- egna %
poäng poäng
1 Offentlighet och demokratisk
kontroll

max- egna %
poäng poäng
5 Kontroll och rapportering

1.1 Hur informeras medborgarna?

40

22

55% 5.1 Hur detaljerat är rapporteringssystemet?

40

32

80%

1.2 Hur främjas medborgarnas engagemang?

40

30

75% 5.2 Hur sker rapporteringen från tvärsektoriella projekt och program,
avseende processer och resultat?

20

2

10%

1.3 Hur informeras medborgarna om
resultat?

20

8

40% 5.3 Strategier för att synliggöra kostnader.

20

9

45%

20

5

25%

5.4 Kontroll- och uppföljningsrutiner.
2 Tillgänglighet och medborgar/brukarorientering

6 Personalpolitik

2.1 Har kommunen en brukarorienterad förvaltningsfilosofi?

10

4

40% 6.1 Hur stor vikt läggs vid personalutvecklingsåtgärder?

20

7

35%

2.2 Vilka åtgärder har satts i verket
för att förbättra överskådligheten
för medborgarna?

20

11

55% 6.2 Förekommer prestationslönesystem?

20

14

70%

2.3 Kan brukarna själva påverka
serviceutbudet?

20

12

60% 6.3 Förekommer arbetsmiljöundersökningar?

10

7

70%

2.4 Genomförs brukar/medborgarundersökningar?

20

17

85% 6.4 Förekommer medarbetarsamtal?

20

14

70%

2.5 Hur är systemet för synpunktsoch klagomålshantering från
medborgare/brukare organiserat?

20

15

75% 6.5 Genomförs ledarutvecklingsprogram?

20

5

25%

2.6 Bedrivs utbildning i att bemöta
allmänheten?

10

5

50% 6.6 Hur systematisk är budgetering
och uppföljning av kompetensutveckling?

10

0

0%
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3 Tydlighet i samspelet mellan
politiker och tjänstemän
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max- egna %
poäng poäng
7 Verksamhetsutveckling

3.1 Hur är kvaliteten på målformuleringsarbetet?

30

15

50% 7.1 Hur metodiskt sker utveckling av
kvalitetssystem?

20

7

35%

3.2 Hur är delegation och ansvarsfördelning mellan politisk och tjänstemannanivå?

20

18

90% 7.2 Strategisk serviceutveckling.

20

4

20%

3.3 Hur rapporterar tjänstemännen till 30
den politiska nivån och vilka
möjligheter har politikerna att
utöva tillsyn över förvaltningen?

15

50% 7.3 Tillvaratas de anställdas erfarenheter och kreativitet på ett aktivt
sätt?

20

6

30%

3.4 Hur främjas den ömsesidiga förståelsen av uppgifter, roller och
spelregler mellan politiker och
tjänstemän?

14

70% 7.4 Användning av Internet, Intranät
eller motsvarande i ärendebehandling, serviceproduktion och uppföljning.

20

10

50%

20

5

25%

20

7.5 Hur aktivt används jämförelser
som ett led i service- och organisationsutvecklingen?
4 Ledning, decentralisering och
delegering

8 Kommunen som samhällsbyggare

4.1 Vilken frihet har institutionerna/resultatenheterna i sin resursdisponering?

30

18

60% 8.1 Vad gör kommunen för att stötta
föreningslivet?

40

32

80%

4.2 Hur utnyttjas möjligheter till
samarbete och samordning över
sektorsgränserna?

20

15

75% 8.2 Kommunens samverkan med
kulturlivet.

20

13

65%

4.3 Går det att ta lokala initiativ med
avsikt att hitta egna intäktskällor
eller etablera samarbete med
externa organ för att stärka serviceutbudet?

20

19

95% 8.3 Kommunen som partner för näringslivet.

20

13

65%

4.4 Hur beskrivs förvaltningsledningen?

20

0

0% 8.4 Kommunens internationella kontakter.

20

17

85%

4.5 Hur utövas den centrala ledningen över underställda avdelningar/enheter?

10

6

60%
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Nedan presenteras ytterligare en tabell som visar Marks resultat i jämförelse med fyra
andra kommuner som genomfört utvärderingar enligt kommunkompassen. Botkyrka
och Uddevalla är kommuner som vid utvärderingarna har nått de högsta poängen och
därför kan vara intressanta för Mark att studera vidare. Östersund och Karlshamn
hamnar vid utvärderingen på en likvärdig nivå med Mark poängmässigt. Båda kommunerna har i sitt fortsatta arbete utgått från resultatet i utvärderingen och genomför
nu ett aktivt arbete för att utveckla kommunen. Dessa kommuners tillvägagångssätt
för fortsatt utveckling kan vara intressant för Mark att ta del av.
Kriterium

Östersund

Karlshamn

Botkyrka
2005

Uddevalla
2005

Mark

1

60

63

91

76

60

2

63

49

88

81

64

3

79

49

95

86

62

4

62

57,5

82

75

58

5

68

51

86

76

48

6

63,5

55

82

67,5

47

7

57

42

78

68

32

8

68

65

94

80

75

520,5

431,5

692

609,5

446

Totalt

Sveriges Kommuner och Landsting har använt Kommunkompassen som utvärderingsinstrument sedan 2002. Tidigare har många norska, men även andra nordiska
kommuner har använt utvärderingsmetoden. Sammanlagt har ett 100-tal kommuner
utvärderats. I Sverige har ett femtiotal utvärderingar genomförts. Alla svenska utvärderingar finns tillgängliga på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida
www.skl.se.

