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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 Øgård, 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.
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Västerås stad i förhållande till Kommunkompassen: En
sammanfattande genomgång

Allmänt om Västerås stad
Västerås, som är residensstad i Västmanland, har cirka 134 000 invånare och är därmed Sveriges sjätte stad. Stadens läge vid Mälaren har på senare år fått större betydelse genom omvandling av industriområden till attraktiva strandnära bostadsområden. Hela Mälarregionen är tillsammans med Stockholm mycket expansiv. Västerås
har länge haft ett årligt befolkningstillskott på 800-1000 personer. Staden har en relativt hög andel tillverkande industri, men offentlig sektor erbjuder nästan 25 % av
stadens arbetstillfällen bara genom kommunorganisationen och Landstinget. Världskoncernen ABB och andra industriföretag sätter sin prägel på arbetsmarknaden. Staden har tidigare varit mycket beroende av ABB, idag har näringslivet många starka
branscher som industriell IT, processtyrning och automation, logistik, handel och
media. Mälardalens Högskola med ca 15000 studenter är också viktig för utvecklingen. Genom utbyggnaden av Mälarbanan har Stockholm också kommit inom bekvämt
pendlingsavstånd.

Kommunorganisationen
Västerås Stads organisation utgår till stora delar från ett beställar-/utförarsystem.
Vård, omsorg, social service, utbildning och kultur styrs av särskilda beställarnämnder medan utförandet är lagt på styrelsen för proAros som är en utförarenhet i egen
regi. ProAros förvaltningsstruktur utgår från de olika stadsdelarna i Västerås. Integreringen mellan de olika ”mjuka” sektorerna har på så sätt kunnat drivas långt. proAros
har idag omkring 9 100 medarbetare på drygt 130 enheter. De största personalgrupperna är lärare, vårdbiträden, förskollärare, barnskötare och socialsekreterare. Orten
Skultuna har en kommundelsnämnd med utföraransvar vid sidan om proAros.
De ”hårda” verksamheterna inklusive de med inriktning mot myndighetsutövning är
organiserade på ett traditionellt sätt med nämnder som både beställer och utför verksamheten med ett undantag. Tekniska nämnden har beställar-/utförarsystem. Kommunens stödfunktioner är centraliserade till styrelsen för Konsult och Service som
arbetar på uppdrag från nämnderna och styrelsen för proAros.
Utöver nämndsorganisationen finns ett antal hel- eller delägda aktiebolag.
Kommunens ekonomi har den senaste 10-årsperioden visat goda resultat med undantag för 2002 då balans inte uppnåddes.
Efter kommunvalet i september 2006 bildar moderaterna, folkpartiet, centerpartiet,
kristdemokraterna och miljöpartiet i Västerås i samverkan gemensam majoritet under
namnet Västeråsalliansen
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Mandatfördelningen i kommunfullmäktige fördelar sig enligt följande:

Socialdemokraterna 23
Moderaterna

14

Folkpartiet

8

Centerpartiet

4

Kristdemokraterna

4

Miljöpartiet

4

Vänsterpartiet

4

Utvärderingen
Utvärderingen av Västerås stad genomfördes i februari 2009 och var kommunens
andra utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. Den första genomfördes
2003. Utvärderingsgruppen har studerat dokument, granskat kommunens hemsida
och intranät, samt genomfört intervjuer med cirka 30 personer i organisationen som
underlag för sina värderingar av kommunens sätt att arbeta. 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.
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Sammanfattning av resultat
Tabell 1 Västerås stad 2009 förhållande till Kommunkompassens huvudområden
Västerås Median för alla ut2009
värderingar till 2009
Offentlighet, öppenhet, och demokratisk
kontroll

70

60,0

66,5

54,0

Tydlighet i samspelet mellan politiker och
tjänstemän

84

63,5

Ledning, decentralisering och delegering

82

67,0

Kontroll och rapportering

67

50,0

Personalpolitik

70

55,5

Verksamhetsutveckling

65

42,0

Kommun som samhällsbyggare

90

73,0

594,5

459,5

Tillgänglighet/medborgar- och brukarorientering

TOTALT

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 Västerås profil som den framstår utifrån Kommunkompassens poängberäkning. Som
referens visas medianvärdet för alla de kommuner som utvärderats.
1. Offentlighet, öppenhet, och demokratisk kontroll
100,0

80,0

8. Kommun som samhällsbyggare

2. Tillgänglighet/medborgar- och brukarorientering
60,0

40,0

20,0

7. Verksamhetsutveckling

0,0

6. Personalpolitik

3. Tydlighet i samspelet mellan politiker och tjänstemän

4. Ledning, decentralisering och delegering
Median 02-09
5. Kontroll och rapportering

Västerås 2003
Västerås 2009

Nedan presenteras ytterligare en tabell som visar Västerås resultat i jämförelse med
fyra andra kommuner som genomfört utvärderingar enligt kommunkompassen.

2009-05-19

Sveriges Kommuner och Landsting

6 (30)

Tabell 2 Västerås resultat jämfört med fem andra kommuner.
Kriterium

Västerås
2009

Västerås
2003

Örebro
2008

Umeå
2007

Trollhättan 2008

Botkyrka
2005

1

70

54

67

73

72

91

2

66,5

57

73,5

79,5

89

88

3

84

73,5

73,5

79

86

95

4

82

83,5

73

84,5

85

82

5

67

53

67

79

78

86

6

70

74,5

57,5

78

78

82

7

65

48

61

75

73

78

8

90

79

85

98

88

94

594,5

522,5

646

649

692

Totalt

557,5

Sveriges Kommuner och Landsting har använt Kommunkompassen som utvärderingsinstrument sedan 2002. Tidigare har många norska kommuner utvärderats, men
även kommuner i andra länder har använt metoden. Omkring 100 utvärderingar har
gjorts i dessa länder. I Sverige har snart 100 utvärderingar genomförts. Alla svenska
utvärderingar finns tillgängliga på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida
www.skl.se/kvalitet

Sammanfattning av utvärderingen
Redan vid utvärderingstillfället 2003 fick kommunen ett mycket bra resultat med
522,5 poäng. Vid utvärderingen 2009 har denna siffra stärkts ytterligare till 594,5.
Resultatet har förbättrats för de flesta områdena. Vid analys av resultatet är det viktigt
att beakta att bedömningen av områdena 4 och 6 har skärpts som följd av Kommunkompassens utveckling mellan 2003 och 2009.
Sedan första utvärderingen verkar man ha arbetat hårt för att utveckla område 1 Offentlighet, öppenhet och demokratisk kontroll, område 5 – Kontroll och rapportering och område 7 – Verksamhetsutveckling. Jämfört med medianvärdet är Västerås
bästa områden 7 – Verksamhetsutveckling samt område 3 - Tydlighet i samspelet
mellan politiker och tjänstemän. Sett till poängsumma är område 8 - Kommun som
samhällsbyggare det starkaste. De största förbättringsmöjligheterna ligger i förhållandet till medianvärdet inom område 1 - Offentlighet, öppenhet, och demokratisk kontroll, sett till poängtalet inom område 7 - Verksamhetsutveckling. Prioriteringen av
specifika förbättringsåtgärder bestämmer kommunen själv.
En sammanfattning över kommunens resultat görs i de fyra huvuddimensioner som
återfinns i utvärderingen: det politiska systemet, kommunernas förmedling av tjänster, kommunen som arbetsplats och utvecklingen av lokalsamhället.
Det politiska systemet
Inom detta område beskrivs samspelet mellan politiker och medborgare, samt mellan
politiker och tjänstemän. Kommunen har upparbetat många kontaktytor med medbor-
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garna. Arbetet med nya målbilden ”Västerås 2026” är ett gott exempel på en brett
förankrad process med okonventionella metoder där den stora dagstidningen aktivt
bidragit i arbetet att mobilisera västeråsarna. Sedan förra utvärderingen har öppna
nämndsammanträden med frågestunder tillkommit, politikernas handlingar är numera
lättillgängliga innan sammanträdena. Stadens webbplats har utvecklats, men här finns
också ett viktigt förbättringsområde. Medborgarna får idag sparsam information om
resultaten i stadens verksamheter, och de resultatjämförelser som görs publiceras inte.
Den andra dimensionen inom detta område är politikens kommunikation med tjänstemannaorganisationen. Detta görs genom styrning och uppföljning via kommunens
ledningssystem. Detta system har utvecklats starkt i Västerås. Kommunfullmäktige
styr med en strategisk plan med inriktningsmål och effektmål inom prioriterade områden samt jämförelser med andra kommuner. Den strategiska planen följs upp i delårsrapporterna samt årsbokslutet. Dessutom sker uppföljning av ett antal strategiska
nyckeltal månadsvis. Balanserade styrkort har systematiskt införts inom hela utförarorganisationen proAros. Den gemensamma utbildningen för nya politiker är omfattande och bred. Tänkbara utvecklingsområden är utveckling av fler dialogarenor mellan politiker och tjänstemän, och mer systematiska politikerbesök i verksamheterna.

Kommunens förmedling av tjänster
Brukarorienteringen kan avläsas i många arbetssätt som staden valt, t.ex. att valfriheten för brukarna är mycket stor. Den framgår också delvis i stadens styrdokument,
men uttrycks inte samlat. Brukarorienteringen kan ytterligare stärkas genom arbete
med ”tjänstegarantier”.
Samarbete är ett återkommande ord i beskrivningar av Västerås. Det passar också
mycket väl in i andra ”kommunkompassdimensioner”, i samband med tjänsteförmedling ska välutvecklat samarbete mellan stadens verksamheter och med externa aktörer
lyftas fram. Västerås tillämpar en hög grad av delegering, vilket stödjer och uppmanar till eget ansvar på enhetsnivå. Detta kan kommunen vidareutveckla genom tydligare chefsuppdrag. proAros arbete med innovation och utveckling är ett gott exempel
på hur man på ett strukturerat sätt kan uppmuntra och ta tillvara medarbetarnas kreativitet.
Västerås satsar starkt på IT-utveckling i syfte att stärka brukarorienteringen och att
effektivisera det interna arbetet. Staden arbetar med många kvalitetsmetoder t.ex.
medborgardialogen, synpunktshantering och allmänna brukarundersökningar. Det
finns många förvaltningsspecifika kvalitetsansträngningar. Ett sätt att ytterligare effektivisera och knyta ihop organisationen kan vara etablerandet av ett gemensamt
”kvalitetssystem”. Med kvalitetssystem avses här en motor som driver verksamheten
att genomföra ständiga förbättringar med styr- och uppföljningssystemet som grund.
Det pågående kvalitetsarbetet i Västerås bör på sikt kopplas ihop till en helhet.
Kommunen som arbetsplats
Västerås presterar idag bättre i rollen av arbetsgivare enligt Kommunkompassens
kriterier trots att poängsumman sänkts marginellt som följd av att bedömningen
skärpts mellan de två granskningarna 2003 och 2009. Staden har lyckats arrangera
kompetensutveckling, lönesättning, medarbetar- och lönesamtal och arbetsmiljöarbete
så att dessa viktiga komponenter fungerar i det närmaste friktionsfritt. Ett spännande
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steg har tagits genom införandet av ett digitalt hjälpmedel för kompetensanalys. Det
är idag ovanligt att kommuner på detta sätt skapar en samlad bild av hur de ganska
omfattande satsningarna på kompetensutveckling riktas.
Västerås har också ett systematiskt angreppssätt för sin ledarutveckling. Inom den
gemensamma Utvecklingsakademin finns program för olika ledarroller. Mycket sker
också som satsningar i förvaltningarna. Det finns förbättringsmöjligheter även inom
detta område. Återkoppling av medarbetarplanen vid nästkommande års medarbetarsamtal återstår att säkra, ordet ”samarbete” kan också ges en tillämpning vid ledarutveckling tillsammans med externa parter.
Utvecklingen av lokalsamhället
Kommunens samarbetsförmåga kommer också till uttryck i dess strävan att utveckla
lokalsamhället. Verksamheten i näringslivsbolaget syftar både till att stärka det existerande näringslivet och att stödja nya etableringar. Stadens samverkan sker med
högskolor, näringsliv, och andra kommuner för att utveckla entreprenörskap och
kompetens i företagen, samtidigt som viktig infrastruktur och anläggningar skapas för
medborgarna. Näringslivsarbetet har också omfattat internationella projekt. Kommunorganisationen har lyckats finna EU-finansiering till en stor del av sina internationella aktiviteter. Det internationella arbetet redovisas idag sparsamt på kommunens
webbplats.
Kommunens goda stöd till förenings- och kulturlivet omfattar bl. a. olika bidrag, organisationen Föreningsstöd och kulturstipendier. Föreningar kan få verksamhetsuppdrag som ger extra bidrag. Staden stöder många arrangemang till glädje för medborgarna, och som ett steg i strategin att locka besökare för att visa upp Västerås som
bostads- och etableringsort. Stödet till kulturen kan utvecklas genom att de kulturpolitiska prioriteringarna synliggörs i en ”kulturstrategi”.
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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?

Allmänt
En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar att ta till
sig västeråsarnas åsikter kring vad kommunen skall göra under en mandatperiod. Det
gäller då inte bara 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.
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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 många
politiker lyfter fram som det viktigaste demokratiska arbetet kan av förklarliga skäl
inte utvärderas i Kommunkompassen, då detta ligger utanför kommunorganisationen.
Information till invånarna
Västerås Stad har gjort flera intressanta satsningar när det gäller att öppna kommunen
för medborgarnas insyn och inflytande. Västeråsarna har tillgång till information från
kommunen via en nylanserad version av stadens webbplats på Internet och genom
många tilltalande trycksaker. Handlingar och ärenden är i de flesta fall tillgängliga för
allmänheten på hemsidan inför sammanträden. På den nya webben kommer även
sammanfattningar och populärversioner att publiceras med en länk till respektive
ärende.
Ett annat sätt att nå ut med kommunal information till invånarna är genom att köpa
plats i en dagstidning. Detta görs en gång i veckan i Västerås Tidning som delas ut
som gratistidning till samtliga hushåll. Innehållet består vanligtvis av nyhetsrapportering, beslut i korthet och en artikel kring någon aktuell fråga. I Västmanlands Läns
Tidning köps en helsida en gång per månad där bl.a. referat från kommunfullmäktige
och information om budget och bokslut presenteras. Västerås köper ibland också
annonsplats i kvartalstidningen Gröna Draken från Agenda21. Hemsidan erbjuder
mycket information om Västerås Stad till media i form av pressmeddelanden, vars
antal fördubblats de senaste åren. Stadens information till medborgarna via media är
ett gott exempel.
På webbplatsen presenteras också nämndernas sammanträdestider, föredragningslistor och protokoll. Invånarna har tillgång till publika datorer på biblioteken och på
äldreboenden. Stadshusets reception kommer att utrustas med publika datorer i samband med planerad utbyggnad. Det kan vara ett förbättringsområde att öka antalet
publika datorer, t.ex. i gallerior och arenor.
Medborgardialog
Det är mycket intressant att se hur staden lyckats engagera invånarna och media i
stadsplaneringen. Stadens arbete med den nya visionen Målbild 2026 har engagerat
många västeråsare. Särskilda insatser har gjorts för att engagera ungdomar, t.ex. med
”biktbås” som ambulerat mellan ungdomsevenemang. Mälardalens Högskola har
engagerats i detta arbete där unga fick sitta framför en kamera och berätta hur man
vill ha staden i framtiden. Västmanlands Läns Tidning har bidragit aktivt i processen.
Framtidskalendern som delats ut till alla hushåll är ett annat led i arbetet att bjuda in
västeråsarna att bidra med synpunkter. När målbilden fått fastare form kommer
medborgarna att få information om resultatet av sina bidrag.
Andra exempel på ”breda processer” där många engagerats är framtagandet av
folkhälsoprogrammet, Pettersbergsprojektet för en trivsammare och tryggare stadsdel
samt kampanjen för att motverka nedskräpning och klotter. Exempel på nämnders
brukardialog är när lärare, elever, rektorer och näringslivsföreträdare bjöds in till
öppet möte med rundabordssamtal för att ge underlag till nämndens arbete med
utbildningsplanen samt trafikprojekt där Teknik regelbundet använder dialogmetoder.
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Alla nämnder har öppna nämndssammanträden som annonseras i Västerås Tidning,
facknämnderna inleder med ”allmänhetens frågestund”. Vissa nämnder förlägger sina
sammanträden varannan gång i Stadshuset och varannan gång ute i verksamhetslokaler. Kommunfullmäktiges möten sänds i webb-TV, lokal-TV och lokalradion.
Broschyren ”Så styrs Västerås” presenterar bl. a. de politiska församlingarna och
politikerna med bild. Vissa politiker har även egna hemsidor och bloggar. På kommunens nya webbplats har ännu inte kontaktuppgifter lagts ut till alla politiker, enligt
uppgift kommer det att ske inom en snar framtid.
Utvecklingen av medborgardialogen har bl.a. skett i partnerskapet ”Partnerskap för
hållbar välfärdsutveckling” med kommuner och högskolor och i nätverket ”Medborgardialog” under ledning av SKL. Stadens ambitiösa arbete med medborgardialog
kan ge inspiration till andra kommuner. Möjlighet att chatta med stadens politiker på
Internet är ett tänkbart förbättringsområde som redan diskuteras.
Information om resultat
Årsredovisningen innehåller tydliga redovisningar av måluppfyllelse och av kvalitetsmått. Den ligger på webbplatsen i sällskap av stadens månadsrapporter och delårsrapporter. ProAros har en egen årsredovisning som också presenteras för medborgarna på nätet, där måluppfyllelse redovisas genom olika styrtal. Skolornas kvalitetsredovisningar och Västeråsbarometern med uppföljning av stadens miljömål finns utlagda på hemsidan. Dessa redovisningsdokument innehåller inte jämförelser med
andra kommuner för att underlätta läsarens bedömning av publicerade siffror. Jämförelser tas fram för stadens interna processer, och ställs samman i andra dokument.
Ett område som skulle kunna utvecklas är rapporteringen av resultat till invånarna.
Verksamheterna genomför många enkäter och andra utvärderingar, men resultaten
stannar inom organisation eller återkopplas i första hand till brukarna i den verksamhet som utvärderats. Genom att göra verksamhetsresultat tillgängliga för alla västeråsare, t.ex. genom Internet som sker med Medborgarundersökningen, skulle kommunen kunna ge en bredare bild av sina verksamheter. En finess är om resultaten är jämförbara mellan enheter inom organisationen eller med andra kommuner. Enligt uppgift kommer resultaten av olika undersökningar och utvärderingar att samlas på en
plats på den nya webbsidan. Detta kommer att göra det betydligt enklare för medborgarna att hitta resultaten.
Revisorernas rapporter presenteras inte för västeråsarna. De kan vara intressanta för
invånare som söker en fördjupad analys av kommunens verksamheter. Exempel på
kommuner som tydligt redovisar en samlad resultatbild på sin hemsida är Tyresö,
Trollhättan, Uddevalla och Umeå.
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Sammanfattning område 1
Styrkor
• Stort informationsutbud via media
• Handlingar publiceras före sammanträden
• Ambitiösa satsningar på medborgardialog med innovativa metoder
• Årsredovisning med tydlig redovisning av måluppfyllelse
Förbättringsområden
• Fler publika datorer
• Chat med politiker på Internet
• Fullfölj publicering av politikers kontaktuppgifter på webbplatsen
• Utveckla redovisningen till västeråsarna
o Jämförelser externt/internt
o Brukarundersökningar och revisorsrapporter

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?

Allmänt
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.
Brukarprofil
Det finns en brukarorienterad förvaltningsfilosofi i Västerås Stad, men den är mer
praktisk till sin natur än tydligt sammanfattad skriftligt. Många kommungemensamma dokument innehåller delar av en sådan förvaltningsfilosofi. Den Strategiska planen innehåller t.ex. målområdet ”Trygg, trivsam och tillgänglig”, Kommunikationspolicyn slår fast att ”Västerås stad ska kommunicera med västeråsarna, vara lyhörda
för deras åsikter och ta tillvara deras synpunkter”. Medarbetarpolicyn definierar samspel ”..det är i mötet dina och Västerås stads insatser bedöms”, och Ledarpolicyn slår
fast ”…att verksamheten är till nytta för stadens medborgare och verksamhetens bru-
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kare.” ProAros, som samlar utförandet av majoriteten av den kommunala verksamheten, har brukarorienteringen inskriven i sin verksamhetsidé ”Alltid bästa möjliga
möte”. Det kan vara ett förbättringsområde att samlat formulera stadens strävan till
brukarorientering i ett dokument. Dokumentets innehåll kunde kommuniceras till
invånarna för att stärka deras uppfattning om kommunen, och dessutom vara ett verktyg för att uttrycka kommunens värderingar i den interna kompetensutvecklingen. Det
pågående arbetet med ”Målbild 2026” visar att den nya visionen kan bli ett sätt att
uttrycka och kommunicera brukarorienteringen. Idag är det inte vanligt att visa upp
stadens strävan för brukarorientering för medborgarna. Devisen ”Alltid bästa möjliga
möte” anslås dock på äldreboenden, ett gott exempel för andra verksamheter.
Brukarorientering, kundtänkande och bemötande diskuteras bl. a. i samband med
introduktion av ny personal och i olika utbildningssammanhang. Inom hela Vård och
Omsorg används trycksaken ”Medarbetarboken” som underlag för chefernas och
medarbetarnas lokala arbete att konkretisera ”Alltid bästa möjliga möte”.
”Medarbetarboken” som slutar med frågor kring läsarens egna reflektioner över
innehållet är ett gott exempel för andra som söker vägar att kommunicera
organisationens värderingar.
Ett gott bemötande kan påverka löneutvecklingen utifrån lönekriteriet
”Professionalitet”. Ett mer synligt krav på bemötandet i lönekriterierna kan vara ett
förbättringsområde. Ett gott bemötande kan vara en anledning att medarbetare
uppmärksammas i personaltidningen ”Stadsperspektiv”. Flera vägar att premiera gott
bemötande kan vara ett förbättringsområde. Utmärkelsen ”Guldluren” i Karlskoga för
god hantering av telefonservice är ett exempel på en okonventionell metod för att
belöna ett gott bemötande.
Verksamheterna strävar efter att lämna tydlig information om servicens innehåll. I
dagsläget uttrycker verksamheterna olika tydligt, och olika synligt, vad brukarna kan
förvänta sig av kommunens tjänster. Det kan vara ett förbättringsområde att söka
vägar att mera synligt tydliggöra kommunens tjänster. På Sveriges Kommuners och
Landstings hemsida www.skl.se lämnas hänvisningar till många kommuner som infört ”tjänstegarantier”, t ex Umeå, Lomma och Uddevalla.
Servicekvalitet
Kommunen tillhandahåller som nämnts mycket god information till medborgarna på
Internet och med många tilltalande broschyrer som beskriver utbudet av service.
Många broschyrer är tillgängliga i pdf-format på hemsidan. Broschyrerna är utformade enligt kommunens grafiska profil och ett gott föredöme för andra. Information
riktas också till grupper som behöver anpassade metoder eller innehåll. Som exempel
kan nämnas hemsidans talsyntes, ”Integrationsbladet” med samhällsinformation på
lätt svenska och arabiska åtta gånger per år samt redovisning av tillgängligheten till
offentliga lokaler i Västerås.
Stadshuset är i nuläget endast öppet under ”kontorstid”. Detta förbättringsområde
arbetar staden redan med. En ny reception enligt konceptet ”en väg in” kommer att
erbjuda service mellan 07:30 och 18:00 alla vardagar. I Skultuna finns ett lokalt
kommunkontor där man kan få hjälp med enklare ärenden som t.ex. bygglov.
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Västerås har lagt upp många blanketter på nätet för nedladdning. Det finns dessutom
vissa e-tjänster via Internet idag. Några exempel är möjlighet att boka idrottslokaler,
bibliotekets webbtjänst, överförmyndarens inlämning av digitala årsredovisningar och
Volontärbyråns matchning av engagerade individer mot behov av frivilliga insatser.
Inför framtiden är fortsatt utveckling av e-tjänster ett prioriterat utvecklingsområde
för staden där e-policyn och Handlingsplan för strategiska e-frågor styr utvecklingen
av e-demokrati, e-service och e-förvaltning. Genomförandet sker i projektet ekommun. Fem e-tjänster utvecklas inledningsvis i en ”e-tjänstfabrik” i samarbete med
Stockholm, Linköping och Örebro. Stadens utvecklingsarbete kring elektronisk självbetjäning kan vara en inspirationskälla för andra kommuner.
Brukarnas åsikter
Alla mjuka förvaltningar gör årliga brukarundersökningar. I vissa verksamheter utförs
de som anhörigunderökningar t.ex. kring funktionshindrade barn. Dessutom genomförs en gemensam årlig undersökning som går under namnet Omnibuss. Den samlar
upp frågeställningar från alla stadens förvaltningar i ett gemensamt utskick. Västerås
har också använt SCB:s medborgarenkät, och som exempel på analys kan nämnas
fokusgruppsintervjuer för att fördjupa förståelsen av medborgarenkätens svar.
Västerås har nyligen lanserat en verksamhetsövergripande synpunkts- och klagomålshantering. Synpunkter kan lämnas via webbformulär och blanketter som kan
hämtas i receptioner och verksamhetslokaler. Hanteringen av synpunkterna följer
givna rutiner som innehåller registrering, hantering i berörd förvaltning eller bolag
samt återkoppling om avsändaren lämnat kontaktuppgifter. Metoder för regelbunden
sammanställning och rapportering till förvaltnings- och stadsledningsnivån kommer
att utvecklas. Hanteringen är ett tjänstemannasystem, rapport ska lämnas till politiker
vid behov men detta ingår inte i systemet. Om en medborgare upptäcker faror och
risker i omgivningen kan man dygnet runt ringa Risklinjen.
Valfrihet
Brukarna har stor valfrihet i Västerås. De kan välja mellan enheter inom proAros
utförarorganisation, men också mellan många externa utförare. En stor andel av stadens förskolor, grundskolor, gymnasier och omsorger bedrivs i alternativa driftformer. Kommunen har infört vårdnadsbidrag. Inom renhållningen kan val ske beträffande storlek på kärl, tömningens intervall, kompostering och gemensamt kärl med
grannen. En artikel i Dagens Samhälle rankade nyligen Sveriges kommuner utifrån
brukarnas valfrihet. Västerås hamnade i den kommungrupp som erbjöd flest alternativ. Invånarna kan dock inte påverka sina kostnader för hemtjänst eller förskola. Maxtaxornas nivåer är endast inkomstbaserade. Det kan finnas förbättringsmöjligheter i
att också göra dessa tidsberoende.
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Sammanfattning område 2
Styrkor
• Gediget informationsmaterial, även till grupper i behov av särskilt stöd
• ”Bemötandeutbildning” i alla verksamheter, Medarbetarboken
• Stor valfrihet för brukarna
• Gemensamt synpunkts- och klagomålssystem
• Systematisk utveckling av e-tjänster
Förbättringsområden
• Samla kommunens strävan mot brukarfokusering i ett dokument.
• Utveckla tjänstegarantier
• Tidsberoende taxa i hemtjänst och förskola
• Premiera skicklighet i bemötande mer systematiskt
• Fullfölj rapportutvecklingen för synpunktshanteringen

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?

Allmänt
I en kommun beställer politiken genomförandet av ett uppdrag av utförarorganisationen (förvaltningarna). 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.
Styrsystem
År 2000 antogs visionen ”Västerås Mälarstaden 2013”. En stor del av denna målbild
har redan förverkligats, och staden arbetar som tidigare nämnts med en ny målbild
med arbetsnamnet ”Västerås 2026”. På kommunövergripande nivå tillämpar staden
klassisk målstyrning. Kommunfullmäktige antar en ”Strategisk plan” för mandatperioden. Den strategiska planen innehåller ett begränsat antal prioriterade mål, för områden där politikerna vill se en förändring. De flesta effektmålen uttrycks med indikatorer, många också i jämförelse med andra kommuner. Där indikatorer saknades när
planen antogs utvecklas sådana under planens giltighetstid. Nämnder/styrelser/resultatenheter förpliktigar sig att uppnå uppsatta mål genom uppföljningsbara åtaganden. Där nämnder inte är direkt berörda av effektmålen, kan de beskriva sina åtaganden utifrån strategiska planens inriktningsmål. Styrelser och nämnder har frihet att utforma sin styrning. Några har styrkort, andra tillämpar traditionella
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modeller. I det årliga budgetarbetet redovisar nämnderna en lägesavstämning för
arbetet med mandatperiodens åtaganden. Granskarna uppfattar utformningen av den
strategiska planen och tydligheten i styrsystemet, som i sin helhet beskrivs i dokumentet ”Styrsystemet i koncernen Västerås stad” vara goda exempel på kommunal
styrning.
Beställarnämndernas verksamhetsplaner innehåller målavsnitt som uttrycker nämndens åtaganden, delvis med hjälp av indikatorer, delvis som aktiviteter. För aktiviteterna finns specifikationer i ”Verksamhetens beställningsunderlag (VBU)” som är
projektplaner fastställda av nämnden. Verksamhetsplaner inom utförarnämnderna
speglar de mål som satts upp av uppdragsgivande beställarnämnd.
Balansen mellan ekonomiska ramar och verksamhetsplanernas ambitioner understöds
av två säkerhetsventiler. I det årliga budgetarbetet aktualiseras nämndernas åtaganden, och i dokumentet ”Budgetinriktning” som styr budgetarbetet föreskrivs prioritering bland uppdragen om medlen tryter, generella besparingsåtgärder enligt ”osthyvelsprincip” är inte tillåtna.
Uppföljning
Åtagandena och den strategiska planens mål följs upp i stadens årsredovisning. Om
nya fakta tillkommit kring målen redovisas dessa i de två delårsrapporterna, vars
verksamhetsdel huvudsakligen består av beskrivningar av verksamhetsutveckling.
Delårsrapporterna kompletteras med en månadsrapportering till kommunstyrelsen,
som redovisar utvecklingen av ett trettiotal nyckeltal. Månadsrapportens innehåll
täcker befolkning, arbetsmarknad, verksamhet, ekonomi, finans och medarbetare.
Nämnderna kan formulera verksamhetsspecifika mål som komplement till sitt arbete
med den strategiska planens mål. Uppföljningen av nämndsspecifika mål stannar i
nämnden. Styrkortsmodellen för proAros verksamheter gör att för dessa finns ett
antal styrtal (både ekonomi, volym och kvalitet), som ger en bred bild av verksamheten och därmed gör det lättare för politiker och verksamhetsledning att följa måluppfyllelse. proAros har utvecklat en egen modell för månadsuppföljning, och sammanfattar årligen sin stora verksamhet i en verksamhetsberättelse.
Redovisningarna innehåller inte jämförelser med andra kommuner. Enligt uppgift är
dock jämförelser viktiga i staden, och redovisas i samband med ärendebehandling och
bokslutsberedningar. Dokumentet ”Budgetinriktning” uttrycker tydligt att jämförelser
med andra kommuner är välkomna.
Revisorernas rapporter behandlas av kommunstyrelsen och berörda nämnder. De
senare analyserar och utarbetar svar. Utvärderarna fick flera exempel på att revisorernas arbete tas på allvar och blir utgångspunkt för utvecklingsarbete.
Politiker och tjänstemäns olika roller
Västerås är en kommun där politikers och tjänstemäns olika roller har fastslagits och
gjorts tydliga. En orsak kan vara att man under längre tid renodlat och förfinat en
egen styrmodell, som delvis bygger på beställar-/utförartänkandet. Vid intervjuerna
vittnar alla om att ansvarsfördelning och roller mellan politiker och tjänstemän är
väldigt tydlig och övertramp inom olika ansvarsområden är sällsynta. Kommunstyrelsen och Stadsledningskontoret har formulerat en överenskommelse kring rollerna,
som regelbundet följs upp i dialog mellan parterna.
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Nämndsordförande och förvaltningschefer ges möjlighet till informell dialog i samband med budgetarbete och bokslutsberedning och i samband med större projekt som
t.ex. målbildsarbetet. Kommunstyrelsen har också infört en överläggningstid för avstämning kring aktuella ärenden som inte är mogna för beslut. Politiker och tjänstemän agerar tillsammans i grupper som Demokratigruppen, Värna Västerås, Handikapp- och Pensionärsråd. Det gavs förhållandevis få exempel på dialogarenor med
tanke på stadens stora organisation. Det kan vara ett förbättringsområde att skapa fler
informella möten för utbyte mellan politiker och tjänstemän
Det förekommer att enskilda politiker gör besök i verksamheterna på eget initiativ,
men inget system finns för besöken. Tidigare gick politiker ut i kvalitetsgranskningar
i verksamheterna, men det har upphört. Några nämnder lägger regelbundet sammanträden ute i verksamhetslokaler. Det kan vara ett förbättringsområde att stimulera till
flera verksamhetsbesök, så att politikerna bättre utnyttjar möjligheten att sätta sig in i
verksamheterna. Majornas stadsdel i Göteborg har en effektiv modell för systematiska verksamhetsbesök från politiken. I Piteå kommun erbjuds kommunfullmäktiges
ledamöter att göra studiebesök i verksamheterna under en dag som del i politikerutbildningen vid ny mandatperiod.
Den gemensamma utbildningen för nya politiker är omfattande och bred. Utbildningen som omfattar 3 – 4 dagar innehåller bl.a. politikerrollen, styrprinciper, organisation, kommunal juridik och värdegrund avseende information, kommunikation, personal etc. Förutom detta erbjuds även nämndspecifik utbildning. En ledarutbildning
planeras dessutom för politikerna.
Sammanfattning område 3
Styrkor
• Visionen ”Västerås Mälarstaden 2013” till stor del realiserad
• Styrande styrsystem/strategisk plan/åtaganden/rapportsystem
• Tydlig delegering och rollfördelning politiker/tjänstemän
• Gedigen politikerutbildning
Förbättringsområden
• Sök fler arenor för dialog politiker/tjänstemän.
• Systematisera politikers besök i verksamheterna

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

Allmänt
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.
Ansvar på enhetsnivå
Liksom inom föregående område, kan Västerås styrmodell ligga bakom de mycket
goda omdömen som kommunen uppnår här. Uppdelningen i beställarnämnder och
utförare, samt kontraktsskrivning leder inom givna villkor till stor frihet för utförarenheterna. Det är inom detta område, som Västerås är ett mycket gott exempel för
andra svenska kommuner.
Friheten för resultatenheter att själv disponera sin budget, är mycket stor. Fokus ligger på balans mellan intäkter och kostnader, vilket leder till att fördelning på underposter i budget är enhetens eget ansvar. Budgetöverskott och underskott flyttas med
mellan budgetåren. Enligt uppgift vägs positiva verksamhetsresultat också in om
överskott skall föras med över året. Dock kan enheters överskott tas i anspråk inom
proAros, om den totala verksamhetsbudgeten kan komma att gå med underskott.
Även när det gäller att själv rekrytera personal, inrätta befattningar och företa organisatoriska förändringar är friheten på enhetsnivå stor.
Samarbete över gränser
Tvärsektoriellt samarbete är ett sätt att samutnyttja resurser för vissa prioriterade
områden. Här finns en mängd goda exempel att lyfta fram. IDA-projektet har skapats
av fyra beställarnämnder för att förbättra elevers studieresultat genom Inkludering,
Delaktighet och Aktivitet. Arbetet kring barnkonventionen med 500 barnkonventionspiloter, målbildsarbetet ”Västerås 2026” och ”Here 4 U” där kommunala skolor
och friskolor samverkar med FritidUng och socialtjänsten för att förbättra skolmiljön
är några.
En stor del av det gränsöverskridande samarbetet i Västerås involverar också externa
aktörer, t.ex. ”Pettersbergsprojektet”, stadsdelsutveckling och demokratiarbete med
gemensamma krafter från Stadsledningskontoret, Tekniska nämndens stab, Stadsbyggnadskontoret, proAros, bostadsbolaget Mimer och Hyresgäsföreningen med stöd
av tre kommuner i ett nätverk. .”Arenan” som riktar sig till sysslolösa ungdomar under 20 år engagerar kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor, arbetsmarknadsavdelningen och socialtjänsten i samverkan med arbetsförmedlingen, Ungdomsstyrelsen och kommuner i ett nationellt nätverk. I Västerås brottsförebyggande
råd ”Värna Västerås” arbetar Stadsledningskontoret och många förvaltningar tillsammans med polisen samt företrädare för fastighetsägare och hyresgäster. Samver-
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kan med näringslivet sker t.ex. i ”Trampolinen” för att utveckla kontakter mellan
skola och näringsliv samt i projektet ”Robotdalen” för utveckling av robotbaserad
automation.
Många enheter i Västerås har varit framgångsrika att rekvirera externa medel för sin
utveckling, t.ex. från Alzheimerfonden, Socialstyrelsen, Arvsfonden och EU:s fonder.
Varje enskilt projekt har full frihet att disponera sina medel. Benägenheten att söka
extern finansiering varierar dock mellan verksamheterna. Det kan vara ett förbättringsområde att stimulera intresset för extern finansiering. Studenter från Mälardalens
högskola som utför sina examensarbeten inom Västerås stad är ett annat exempel på
resursförstärkning genom samarbete.
Västerås arbetar enligt projektstyrningsmodellen PEJL. Alla som leder större projekt
ska ha genomfört stadens projektledarutbildning, där modellen med mallar för projektplaneringen förs ut. I detta starka område finns ändå en förbättringsmöjlighet. De
uppvisade planerna beskriver mål och aktiviteter, sällan resurser i tid och pengar.
Projektplaneringen kan utvecklas för att göra finansieringen och arbetstiden mer synlig. Tiden är ofta den största satsade resursen.
Förvaltningsledning
Staden tillämpar visstidsförordnanden för nyanställda förvaltningschefer och för
verksamhetschefer inom proAros. Det finns exempel på enhetschefer med tidsbegränsade förordnanden, men för denna grupp är tillsvidareanställning vanligast. Det finns
en förbättringsmöjlighet som kan göra tidsbegränsade anställningar tydligare. Mål
och åtaganden kan införas i de kontrakt som idag endast reglerar tid. För att få inspiration i ett sådant arbete kan Västerås ta del av Kungsbacka kommuns och Nacka kommuns arbete.
Alla förvaltningar har funnit former för dialogmöten mellan förvaltningsledningen
och chefer. Förvaltningsledningen besöker resultatenheterna om de blir inbjudna.
Systematiskt inplanerade besök på enheterna kan vara ett förbättringsområde. Förvaltningarna genomför ibland verksamhetsinriktade seminarier och temautflykter.
proAros arrangerar övergripande konferenser med chefer över sina verksamhetsgränser.
Stöd
Om det skulle uppstå problem i chefsrollen vänder sig chefer i Västerås i första hand
till den ledningsgrupp man tillhör, och därefter till närmaste chef. Alla har dessutom
möjlighet till en första kontakt med företagshälsovården utan att första kontakta chefen. Denna positiva möjlighet verkade dessvärre vara tämligen okänd. Utökad marknadsföring kan vara ett förbättringsområde.
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Sammanfattning område 4
Styrkor
• Stor frihet för utförarenheterna inom givna budgetramar.
• Budgetöverskott och underskott flyttas med mellan budgetåren
• Stor vilja till samarbete över förvaltningsgränser och utanför kommunen
• Kommungemensam modell för projektstyrning
• God förmåga att finna extern finansiering – i vissa verksamheter
• Möjligheter till stöd från företagshälsovården utan att först kontakta chefen
Förbättringsområden
• Utveckla projektplaneringen att också redovisa satsade resurser
• Stimulera intresset att söka extern finansiering – kontrollfråga i projektmall?
• Systematiska verksamhetsbesök från förvaltningsledningen
• Chefskontrakt med individuella resultatförväntningar
• Sprid information om möjligheten till stöd från företagshälsovården

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?

Allmänt
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 även verksamhetsuppföljning avseende 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 i 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.
Rapporteringssystem
Styrelser och nämnder i Västerås lämnar rapporter som ska länkas in i delårs- och
årsredovisningar. Nämndernas egna verksamhetsberättelser följer naturligtvis upp
mål och åtaganden kopplade till den strategiska planen och dessutom de nämndsspecifika målen. Rapportsystemet hänger ihop med den kommungemensamma verksamhetsplaneringen på ett bra sätt. Inom proAros där alla enheter har styrkort blir uppföljningen tydlig med indikatorer. Rapporteringen från övriga nämnder innehåller en
blandning av indikatorer och redovisning av aktiviteter. Bland de nyckeltal som redovisas speglar några kvalitet, andra produktivitet, de flesta anger verksamhetsmått
uttryckta som volym. Många nyckeltal är inte direkt kopplade till målstyrningen. Att
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avgöra måluppfyllelse där indikatorer saknas kräver ett visst mått av subjektivitet.
Det är ett förbättringsområde att fortsätta utvecklingen av nämndernas mål och åtagandet för att göra dem mer uppföljningsbara.
Pedagogiska nämndens stab använder ett IT-verktyg för att effektivt hantera och analysera informationen från nämndernas verksamhetsområden. Inom proAros har politikerna möjlighet att granska de aktuella siffrorna i ekonomisystemet.
Rapportering från tvärsektoriella planer och projekt
Granskarna har funnit många rapporter, uppföljningar och utvärderingar från tvärsektoriellt arbete. Detta är en stark sida hos Västerås. Bland studerade dokument fanns
uppföljning av tvärsektoriella handlingsplaner, och många projektrapporter. Enligt
uppgift är ett projekt som genomförs enligt PEJL-modellen inte avslutat innan slutrapporten lämnats. Några projektrapporter redovisade utöver projektaktiviteter och
resultat även satsade resurser uttryckta i kronor och tjänster. De flesta projektrapporterna kan dock utvecklas ytterligare till att också tydligt redovisa hur mycket tid och
kostnader som investerats i projektet. Som komplement till skriftliga rapporter sprids
projektresultat i Västerås vid seminarier, ett aktuellt exempel gäller resultat från nätverket/partnerskapet kring stadsdelsutveckling.
Budgetering
Västerås har kommit långt när det gäller att bygga budget på uppdelning av kostnader
på faktiska kostnadselement som ingår i verksamheten (kostnadsbudgetering). I samband med att beställarnämnderna gör upphandling av verksamhet, görs beräkningar
av kostnader på volymtal (antal barn, antal vårdtagare inom äldreomsorg, m.m.) som
sedan i vissa fall justeras efter t.ex. vårdtyngd eller beviljad bistånd i hemtjänsten.
Detta arbetssätt ger intryck av att vara en av orsakerna att budgeten oftast är i balans.
Överförmyndarnämnden, Byggnadsnämnden samt Miljö och konsumentnämnden är
exempel på nämnder med traditionell rambudgetering
Avvikelsehantering
Västerås har en skarp uppföljning av budgetföljsamheten. Vid ekonomiska avvikelser
ges uppdrag till analys och åtgärder. Vid behov kompletteras detta med information
från berörd förvaltningschef till kommunalrådsberedningen. Ekonomiska avvikelser
har medfört konsekvenser för verksamheter och för personer. Uppföljningen av målen ska följa samma princip. proAros är en förebild för övriga genom att koppla måluppfyllelse i styrkortet till möjligheten att föra överskott till följande år, och till chefers löneutveckling.
Staden har slutat att använda titeln "controller" med hänvisning till dess skiftande
användning. Enligt uppgift finns däremot funktionen kvar i de uppdrag som finns
både centralt och på förvaltningsnivå. Ekonomifunktionen har på ett naturligt sätt en
helhetsbild i uppföljningen och detta förhållande avser inte enbart proAros.
Utvärderarna har inte studerat något dokument som uttrycker att ekonomifunktionen
har ett sådant uppdrag. I intervjuerna uppgavs att de arbetssätt som Västerås valt inte
ger möjligheter att koppla ekonomiska resultat till målen. Det kan vara ett förbättringsområde att tydliggöra ansvaret för uppföljningen av ekonomi och verksamhet.
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Sammanfattning område 5
Styrkor
• Rapportsystem med röd tråd till kommunfullmäktiges styrning
• Tvärsektoriellt arbete utvärderas
• Kostnadsbudgetering i huvuddelen av organisationen
Förbättringsområden
• Öka uppföljningsbarhet i nämndernas mål och åtaganden
• Ge politiker utanför proAros insyn i IT-systemet för ekonomi
• Ökad/utvecklad uppföljning av nedlagd tid och kostnader i projekt.
• Tydliggör ansvaret för samlad uppföljning av ekonomi och verksamhet.

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?

Allmänt
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.
Kompetensutveckling
Varje chef har uppdraget att diskutera kompetensutveckling med sina medarbetare
vid medarbetarsamtalen. Enligt facken är inte alla förvaltningar lika systematiska i
hanteringen av kompetensutvecklingsbehoven, några sammanfattar dem till en kompetensutvecklingsplan för förvaltningen, andra inte. Utvecklingsakademin är benämningen på Västerås stads gemensamma utbildningsinsatser. Här ingår bl.a. arbetsmiljöutbildning, ledarutveckling, introduktion för nya medarbetare och projektledarutbildning.
Det är för närvarande ovanligt att svenska kommuner har metoder att samla förvaltningarnas bilder av kompetensutvecklingsbehov till en kommungemensam. Västerås
har startat en spännande utveckling med hjälp av IT-stödet Saba. Befattningarnas
kompetenskrav läggs in centralt, medarbetarna kompletterar med sin egen kompetens.
Systemet är inte i full drift ännu. Vissa grupper har rapporterat in samtliga uppgifter i
systemet medan andra grupper ”håller på”. Medarbetarsamtalen kan i fortsättningen
föras utgående från skillnaden mellan befintlig och önskad kompetens. Systemet kan
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ge en aggregerad bild av utbildningsbehoven eller genomförd kompetensutveckling.
Utfallet av detta initiativ kommet att bli intressant att följa!
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning har tillämpats sedan många år i Västerås och är idag okontroversiell. Stadens lönesättning utgår från tre generella och gemensamma lönekriterier, som konkretiseras på de enskilda arbetsplatserna. Lönesättningen förutsätter
goda medarbetarsamtal. Den ska meddelas vid särskilda lönesamtal. Facken anförde
att en del chefer har svårt att motivera varför medarbetaren fått viss lön, och att den
överenskomna tågordningen i lönesättningsprocessen ibland inte fungerar då medarbetarna kan se sin nya lön i Självservice före genomfört lönesamtal.
Lönepolitiken medger försök med bonuslön på individ- och gruppnivå som komplement till den individuella lönesättningen. Ett exempel på tillämpning finns inom hemtjänsten. Om hela hemtjänstgruppen överskrider budgeterad närvarotid hos brukarna
får de som försök dela på en bonussumma.
Medarbetarsamtal
Grunden för arbetet med personalutveckling är medarbetarsamtalet. I stadens
gemensamma instruktion för medarbetarsamtal finns även ett krav på att detta skall
resultera i en medarbetarplan. Upplägget är ambitiöst och verkar fungera i stora delar
av organisationen. Facken har noterat att samtalens kvalitet ökat, men också att
uppföljningen av medarbetarplanerna varierar mellan arbetsplatserna
Arbetsmiljöarbete
Västerås utpekades inom detta område som förebild för andra kommuner redan vid
Kommunkompassens granskning 2003, och sedan dess har arbetet ytterligare förbättrats.
Arbetsmiljöarbetet genomförs systematiskt i hela organisationen med stöd av riktlinjerna ”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. Här finns tre nivåer – den förebyggande med
s.k. hälsodiplomering för alla arbetsplatser, rehabilitering samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöenkäter genomförs regelbundet i samtliga verksamheter,
numera med en kommungemensam enkät. När brister framkommer resulterar det i
åtgärder, det finns en arbetsbok som handledning. T.ex. beskrivs på en helsida i personaltidningen ”Stadsperspektiv” två enheters konkreta förbättringar efter föregående
års enkät. Artikeln publicerades inför nästa års utskick av medarbetarenkäten, och
bidrog sannolikt till att höja svarsfrekvensen – arbetsgivaren tar resultaten på allvar.
Ytterligare ett tecken på arbetsmiljöfrågornas strategiska betydelse i staden ges av att
alla chefer i förvaltningar och bolag ska vara arbetsmiljödiplomerade.
Ledarutveckling
Västerås gör ambitiösa satsningar på ledarnas utveckling, ett gott exempel för andra
kommuner. ”Praktiskt ledarskap” är en introduktion till ledarskap för medarbetare.
Ledarprogrammets första steg är ”Aspirant”, det andra ”Ny som chef” och det tredje
”Erfaren chef”. Utvalda chefer kan också få en utbildning som kan leda fram till arbete som förvaltningschef. Utvecklingsakademin erbjuder också tematiska utbildningar
kring arbetsrätt, lönesamtal samt ”hot och våld”. Dessutom genomför förvaltningar
och bolag egen ledarutbildning.
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Alla chefer i Västerås deltar i Rådslag minst fyra gånger per år och inbjuds till seminarier kring aktuellt tema två gånger per år. Programmets syfte är inspiration och
erfarenhetsutbyte i samtalsgrupper. Ämnen hämtas från aktuella och angelägna frågor
ur ett ledningsperspektiv.
Det finns ingen övergripande inriktning att utveckla chefer via kontakter med den
privata sektorn i form av gemensamma möten, chefsutvecklingsprogram eller liknande. I praktiken kommer dock många av cheferna i kontakt med kollegor från näringslivet via externa ledarkurser, mentorsprogram och informella nätverk. Detta uppmuntras också av staden.
Sammanfattning område 6
Styrkor
• Systematisk hantering av kompetensutveckling med IT-stöd
• Etablerad individuell lönesättning med bonus på försök
• Fungerande medarbetarsamtal och lönesamtal
• Strategisk satsning på arbetsmiljöarbetet
• Ambitiöst program för ledarutveckling
Förbättringsområden
• Säkra att medarbetarplanen följs upp nästkommande år
• Ledarutveckling i samverkan med näringslivet
• Fullfölj satsningen på Saba så att nedlagd tid för kompetensutveckling och
genomförd kompetensutveckling kan redovisas i fortsättningen

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?

Allmänt
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 identifierbart 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).
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Kvalitetssystem
Västerås stad har infört kommungemensamma kvalitetsmetoder som t.ex.
utvecklingen av styrsystemet, medborgardialog och synpunktshantering.
Verksamheterna har därutöver frihet att utforma sitt eget kvalitetsarbete.
Utvärderarna har huvudsakligen haft möjlighet att studera kvalitetsarbetet inom
proAros, som enligt uppgift har ett gemensamt kvalitetssystem. Detta beskrevs av de
intervjuade med utgångspunkt från det gemensamma styrsystemet. Inom proAros
ligger SIQ:s modell som grund för kvalitetsarbetet, inom omsorgerna även ISO 9000.
Organisationen gjorde tidigare verksamhetsbeskrivningar enligt SIQ, de verksamheter
som gör kvalitetsredovisningar presenterar numera en verksamhetsbeskrivning i
kortversion, för övriga har arbetet upphört. Betydelsen av processanalys har vuxit,
många är utbildade i metoderna och ett IT-verktyg är inköpt för att göra kartorna. En
del i proAros kvalitetssatsning utgörs av ett kvalitetsbibliotek med beskrivningar av
centrala och lokala rutiner. För att följa upp att rutinerna fungerar och att riskanalyser
genomförs har ett lovvärt arbete startat i några verksamheter. Utvecklingsledare gör
revision på enheterna, resultatet följs upp i styrkorten. Revisionerna kan tas som
exempel på en av många kvalitetsmetoder som verksamheter idag kan tillämpa, eller
avstå. Det kan vara ett förbättringsområde att utarbeta en samlad plan för kommunens
kvalitetsarbete för att stärka den kommungemensamma färdriktningen och att säkra
att ingen kommer långt efter i utvecklingen.
I Västerås sker miljöarbetet enligt ett miljösystem som hålls samman av en miljösamordnare på Stadskontoret. Det finns idag inga krav på certifiering, men stadens
miljömål följs upp i Västeråsbarometern på stadens webbplats. Här kommer också
arbetet med folkhälsan att presenteras.
Jämförelser
När det gäller verksamhetsutveckling, så är systematiska jämförelser med andra enheter ett sätt att bedöma styrkan i sitt eget utvecklingsarbete t.ex. genom att se på kostnader och resultat. Det kan handla om jämförelser mellan egna enheter men även med
externa kommunala eller icke kommunala enheter. Västerås ingår i Jämförelsenätverket under ledning av SKL. Genom konkurrensutsättningen blir egna enheter jämförda
med utmanarna. Det finns enligt uppgift ”titthål” in i redovisningar som ger möjlighet
att jämföra data från enheterna, verksamhetsbaserade nätverk uppges jämföra nyckeltal, siffror från Öppna Jämförelser analyseras. Det gavs många exempel på jämförelser men i dokumentationen var de sällsynta. Jämförelser skulle kunna göras mer systematiskt, med tätare intervall och med resultat som publiceras. Här har staden ett
förbättringsområde. Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på området ett ”lågt
sittande äpple”. I projektet ”Kommunens Kvalitet i Korthet” har en stor kommungrupp redovisat sina resultat för c:a 40 nyckeltal, som ger svar på frågor som ofta
ställs till politiker om kommunens kvalitet.
Beställning, kontrakt, etc.
Västerås stad har sedan länge använt sig av en så kallad beställar- utförarmodell inom
äldrevård, socialvård, skola, barnomsorg och kultur. Denna mandatperiod har teknik
tillkommit. Detta innebär en klar rollfördelning mellan de som beställer den kommunala servicen och de som utför den. Politiker i beställarnämnder tar beslut om vilka
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tjänster som ska tillhandahållas. Tjänsterna upphandlas och utförs sedan av den
kommunala organisationen proAros eller av privata entreprenörer.
Medarbetarnas engagemang och erfarenhet
När det gäller att ta tillvara den enskildes goda idéer och kreativitet för verksamhetsförbättring har proAros infört ett system är ett gott exempel på hur man på ett strukturerat sätt kan uppmuntra och ta tillvara den kreativitet som finns inom organisationen.
proAros har en modell, handlingsplan och aktivitetsplan för ”Innovation och Utveckling”. Under rubriken ”Vi tar alla idéer på allvar” konkretiserar aktivitetsplanen arbetet med att verkställa modellen. Ett innovationspris har instiftats. Uppropet ”Det är
hos medarbetarna som de bästa idéerna finns” lockade första året 41 bidrag. De tio
bidrag som tog sig till finalomgången belönades i förhållande till slutlig placering.
Behovet att planera för generationsväxling har aktualiserats i personalnätverket och
med förvaltningscheferna. Det gavs dock få exempel på hur kompetens och erfarenheter tas tillvara och överförs i organisationen. Här kan pedagogerna inom proAros
ge inspiration till övriga verksamheter. Rutinerade lärare får uppdrag som handledare
för kolleger gällande läsinlärning. Nya lärare får under sitt introduktionsår en mentor.
IT-stöd
Västerås stad satsar på många sätt aktivt på att utveckla och effektivisera sitt arbete
med hjälp av modern teknik. En tilltalande webbplats har skapats, som successivt ska
bli lika innehållsrik som och mera användarvänlig än den förra. När detta arbete har
slutförts står intranätet på tur för renovering. Alla som anställs i staden får inloggningsidentitet.
Västerås mäter sin pappersförbrukning, men har inte kunnat se den minskning som
övergång till elektroniska dokument kan inge förhoppning om. För att öka servicen
till medborgarna och samtidigt effektivisera tjänsteproduktionen arbetar Västerås som
nämnts i område 2 med utveckling av e-tjänster.
Utvärderarna bedömer att Västerås är ett gott exempel genom hög standard på ITstödet till det interna förvaltningsarbetet. Utbudet av systemlösningar är större än i en
svensk medelkommun, och staden har arbetat med att integrera systemen till varandra. Vid intervjuerna uttrycktes tillfredsställelse med funktionaliteten, och med den
gemensamma supportorganisationen inom Konsult och Service.
Sammanfattning område 7
Styrkor
• Många kvalitetsmetoder
• Satsning på innovation och utveckling inom proAros
• Beställar-utförarkonceptet ger tydlig styrning
• Hög standard på IT-stödet
Förbättringsområden
• Beskriv kommunens kvalitetssystem
• Utveckla arbetet med jämförelser
• Sprid proAros modell för innovation och utveckling
• Kompetensöverföring/generationsskifte
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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?

26 (30)

Allmänt
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.
Förenings- och kulturliv
Västerås Stad är mycket aktiv i sina kontakter med det lokala föreningslivet. Stöd till
föreningslivet lämnas på olika sätt. Penningbidrag, hyressubventionering, investeringsbidrag och speciella startbidrag är exempel på detta. För nya föreningar lämnas
handledning via webbplatsen och rådgivning från Föreningsstöd. Ett antal kulturföreningar får speciella bidrag för att de åtar sig verksamhetsuppdrag, idrottsföreningar
kommer att få motsvarande erbjudande.
Det finns också exempel på att staden stimulerar s.k. flerbrukslokaler, d.v.s. platser
där olika föreningar bedriver verksamhet och har möjlighet att samverka. Exempel på
detta är Råby Allaktivitetshall, Växhuset, Rocklunda och Culturen.
I förhållande till kulturlivet så har Västerås frångått modellen med kulturråd som
dialogpartner till den politiska organisationen. Nu träffar presidiet de olika intressegrupperna regelbundet. Kulturpolitiken styrs av nämndens mål som anger att kulturfrågorna skall genomsyra all kommunal verksamhet. Frånvaron av kulturstrategi har
tidigare inte uppfattats som en brist och förbättringsområde, men i nuläget upplevs
behov av ett dokument som styr prioriteringar som följd av förslaget om ”Portföljmodellen” i Kulturutredningen från regeringen.
Kulturlivet i Västerås stöds genom utdelning av omfattande kultur- och föreningsledarstipendier. Stadens s.k. Tranströmerpris delas dock ut till en författare i Östersjöregionen och får mer ses som en marknadsföringsåtgärd än som ett stöd till det lokala
kulturlivet.
En viktig kulturinsats är även att staden tillsammans med Aros Congress Center och
Västmanlandsmusiken byggt ett konserthus i Västerås. Staden stöder även flera festivaler och arrangemang inom den här sektorn.
Näringsliv
Basen för stadens samarbete med näringslivet är näringslivsbolaget ”Etablering Västerås
AB” som ägs tillsammans med näringslivet. Näringslivsrådet bemannas av stadens
politiker och näringslivsrepresentanter. I beskrivningar av de pågående aktiviteterna är
”tillsammans” och ”samarbete” återkommande ord. Privata finansiärer, näringslivet,
högskolor och andra kommuner nämndes bland medaktörerna. Offentlig
medfinansiering har bl.a. kommit från Länsstyrelsen, staten/VINNOVA och EU:s
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strukturfonder. Varje år samverkas kring en företagarfest med hela näringslivet där
många näringslivspriser delas ut.
Västerås varit initiativtagare och drivande i organisationen Robotdalen, som bl.a. sprider
tekniken och utvecklingsmetodiken till nya företag. Näringslivets behov av
kompetensutveckling i allmänhet kan inventeras i branschmöten. Utbildning erbjuds
t.ex. via Mälardalens högskola, Almi och Nyföretagarcentrum Jobs and Society.
Nyföretagande stimuleras också med Teknikbyn, en teknikpark i anslutning till
Mälardalens högskola där staden är huvudfinansiär. Västerås samverkar med aktörer
från näringsliv och annan offentlig verksamhet i ett samhällsråd kring startfinansiering
av nya företag.
För att locka nya företag och ny kompetent arbetskraft till Västerås arbetar staden för att
visa upp sig lokalt genom att konferenser och kongresser genomförs i staden. En
ekonomisk förening driver i samverkan med staden webbplatsen jobbaivasteras.nu, där
medflyttarakademin är ett inslag. En annan strategi som också används är att visa upp
sig på den internationella arenan. Samarbetet i Stockholm Business Alliance ger
möjligheter, likaså deltagande i mässor t.ex. i Cannes och Hannover.
Internationella kontakter
Västerås nordiska vänorter är Randers i Danmark, Ålesund i Norge, Akureyri på Island
och Lahti i Finland. Utomnordiska vänorter är Kassel i Tyskland, Banja Luka i Bosnien,
Ceske Budejovice i Tjeckien och Phoenix i USA. Enligt Västerås stads Internationella
program ska vänortsförbindelser i första hand upprätthållas och utvecklas med de
nordiska länderna och Kassel.
Staden har också många projektbaserade internationella kontakter. Lärande och
Utbildning inom proAros är mycket aktiva, men utbytet är brett och förekommer inom
många verksamheter. Västerås prioritering av miljöfrågor märks i klimatutmaningar
mellan vänorter och möten runt Östersjön kring miljöarbetet enligt Aalborgdeklarationen. Projektutbyte inom Europa kan exemplifieras med
stadsbyggnadsprojektet TRACE (Portugal och Italien) och äldreomsorgens Leonardofinansierade samarbete med Holland och England. Äldreomsorgen har utbyte med
Japan. Elever, skolpersonal och politiker har besökt Kina. Västerås genomför många
EU-finansierade projekt, och ett tecken på att stadens internationella arbete bedrivs
aktivt kan spåras i att utlandsresor inte ifrågasätts på samma sätt som tidigare internt
eller av media.
Detta är ett starkt område, som ändå innehåller förbättringsmöjligheter. En stor del av
den muntliga redovisning som utvärderarna fått kring de internationella satsningarna kan
inte spåras på kommunens webbplats eller i redovisade dokument. De internationella
kontakterna kan sammanställas tillsammans med en redovisning av vad de givit, och
presenteras för medborgarna.
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Sammanfattning område 8
Styrkor
• Rikt förenings- och kulturliv
• Aktivt stöd till näringslivet
• Stor förmåga till samverkan i näringslivsfrågor.
• Många internationella kontakter
Förbättringsområden
• Kulturstrategi
• Dokumentera det internationella arbetet och vad det ger
• Gör internationella frågor i högre grad synliga på kommunens webbplats
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4. Poängsammanställning
Kommunens resultat per område
Nedan följer en redovisning av poäng på varje delfråga. Den sammanlagda poängen
på varje huvudområde är 100 möjliga.
KOMMUNKOMPASSEN – RESULTAT AV HUVUDOMRÅDEN OCH DELFRÅGOR
VÄSTERÅS STAD 2009
max- egna %
Max- egna %
poäng poäng
poäng poäng
1 Offentlighet och demokratisk
kontroll

2 Tillgänglighet och medborgar/brukarorientering

1.1 Hur informeras medborgarna?

40

34

85% 2.1 Har kommunen en brukarorienterad förvaltningsfilosofi?

10

2,5

25%

1.2 Hur främjas medborgarnas engagemang?

40

30

75% 2.2 Vilka åtgärder har satts i verket för
att förbättra överskådligheten för
medborgarna?

20

16

80%

1.3 Hur informeras medborgarna om
resultat?

20

6

30% 2.3 Kan brukarna själva påverka serviceutbudet?

20

18

90%

2.4 Genomförs brukar/medborgarundersökningar?

20

16

80%

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

20

10

50%

2.6 Bedrivs utbildning i att bemöta
allmänheten?

10

4

40%

30

28,5

95%

20

18

90%

20

18

90%

65% 4.4 Hur beskrivs förvaltningsledningen?

20

11

55%

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

10

6,5

65%

3 Tydlighet i samspelet mellan
politiker och tjänstemän

4 Ledning, decentralisering och
delegering

3.1 Hur är kvaliteten på målformuleringsarbetet?

30

3.2 Hur är delegation och ansvarsfördelning mellan politisk och tjänstemannanivå?

20

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

30

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

20

25,5 85% 4.1 Vilken frihet har institutionerna/resultatenheterna i sin resursdisponering?
20

100% 4.2 Hur utnyttjas möjligheter till samarbete och samordning över sektorsgränserna?

25,5 85% 4.3 Går det att ta lokala initiativ med
avsikt att hitta egna intäktskällor
eller etablera samarbete med externa organ för att stärka serviceutbudet?
13
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max- egna %
poäng poäng
5 Kontroll och rapportering

30 (30)

max- egna %
poäng poäng
6 Personalpolitik

5.1 Hur detaljerat är rapporteringssystemet?

40

28

70% 6.1 Hur stor vikt läggs vid personalutvecklingsåtgärder?

20

16

80%

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

20

8

40% 6.2 Förekommer prestationslönesystem?

20

12

60%

5.3 Strategier för att synliggöra kostnader.

20

18

90% 6.3 Förekommer arbetsmiljöundersökningar?

10

8

80%

5.4 Kontroll- och uppföljningsrutiner.

20

13

65% 6.4 Förekommer medarbetarsamtal?

20

16

80%

6.5 Genomförs ledarutvecklingsprogram?

20

12

60%

6.6 Hur systematisk är budgetering
och uppföljning av kompetensutveckling?

10

6

60%

7 Verksamhetsutveckling

8 Kommunen som
samhällsbyggare

7.1 Hur metodiskt sker utveckling av
kvalitetssystem?

20

13

65% 8.1 Vad gör kommunen för att stötta
föreningslivet?

40

40

100%

7.2 Strategisk serviceutveckling.

20

14

70% 8.2 Kommunens samverkan med kulturlivet.

20

16

80%

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

20

16

80% 8.3 Kommunen som partner för näringslivet.

20

18

90%

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

20

12

60% 8.4 Kommunens internationella kontakter.

20

16

80%

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

20

10

50%

