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1 Vad är Kommunkompassen? 

Kommunkompassen är ett verktyg för utvärdering och analys av kommuners sätt att arbeta. 

Verktyget togs fram i mitten av 1990-talet av Oslo Universitet i samverkan med Åbo Aka-

demi och Kommunenes Sentralforbund i Norge. Det har använts i ett flertal kommuner i 

samtliga nordiska länder. Sveriges Kommuner och Landsting använder sedan år 2002. Kom-

munkompassen reviderades år 2010 för att kunna fånga upp nya viktiga utvecklingstrender 

som påverkar den offentliga sektorn. Revideringen har gjorts tillsammans med KS (Kommu-

nesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) i Norge, KL (Kommunernes Landsfore-

ning) i Danmark, KREVI (Det kommunale och regionale evalueringsinstitut) i Danmark 

samt Oslo Universitet (professor Harald Baldersheim) och Agder Universitet (professor Mor-

ten Øgård).  

Kommunkompassen analyserar en kommun utifrån samspelet mellan 

 det politiska systemet 

 kommunernas förmedling av tjänster 

 kommunen som arbetsplats 

 utvecklingen av lokalsamhället. 

Kommunkompassen utvärderar inte verksamhetens resultat utan sättet att leda den och sättet 

att samspela i organisationen. 

Vid en utvärdering inhämtar utvärderarna information från tre källor: 

 Intervjuer 

 Officiella dokument 

 Kommunens hemsida. 

Resultatet sammanställs i en rapport som innehåller en 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 resultatstyr-

ning, decentralisering och medborgar- respektive brukarorientering. 

De åtta huvudområdena är: 

 Offentlighet och demokrati  

 Tillgänglighet och brukarorientering 

 Politisk styrning och kontroll  

 Ledarskap, ansvar och delegation  

 Resultat och effektivitet  

 Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik  

 Verksamhetsutveckling  

 Kommunen som samhällsbyggare. 

En kommun som utvärderas med hjälp av Kommunkompassen får som resultat värdefull in-

formation om både styrkor och förbättringsområden. För att kunna få inspiration till förbätt-

ringar, hänvisas i rapporten ofta till kommuner som kan ses som förebilder inom olika områ-

den. Till utpekade förbättringsområden blir det naturligt att koppla handlingsplaner för för-

ändring. Många kommuner väljer sedan att efter några års arbete genomföra en förnyad ut-

värdering med hjälp av kommunkompassen för att på så sätt få sina förbättringsinsatser be-

kräftade. 
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2 Karlstads kommun i förhållande till Kommunkompas-

sen: En sammanfattande genomgång 

Utvärderingen 

Utvärderingen av Karlstad kommun genomfördes i februari år 2015 och var kommunens 

andra utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. Utvärderingsgruppen har studerat 

dokument, granskat kommunens hemsida, intranät och genomfört intervjuer med ett 40-tal 

personer i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fack-

liga representanter. 

Sammanfattning av resultat 

Nedan visas Karlstads totalpoäng samt poängfördelningen per område. 

 

I nedanstående diagram illustreras Karlstads profil som den framstår utifrån Kommunkomp-

assens poängberäkning. Som referens visas ett medelvärde av de kommuner som utvärderats 

enligt Kommunkompassen efter 2010. År 2010 reviderades verktyget Kommunkompassen 

och det går inte att jämföra kommunen med utvärderingar som gjordes innan detta år. 
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Jämförelser 

Kommuner som det kan vara intressant att jämföra sig med, nämns i texten som beskriver 

varje område i detalj. 

Alla svenska utvärderingar finns tillgängliga på Sveriges Kommuner och Landstings hem-

sida www.skl.se/kvalitet. Här finns även ett sökverktyg för att hitta bland annat goda exem-

pel från olika kommuner.  

3 Detaljerad genomgång i förhållande till Kommunkom-

passens åtta områden 

Område 1 Offentlighet och demokrati 

Rubriker Poäng 

 Strategi for demokratiutveckling och information  

 Information till medborgare 

 Dialog och medborgarmedverkan 

 Etik – motverkan av korruption 

72 

Allmänt 

En kommun är en politiskt styrd organisation och det är politikernas ansvar att ta till sig 

Karlstadsbornas 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 kom-

munalval, utan det handlar i mångt och mycket om att göra medborgarna delaktiga i de be-

slutsprocesser 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 fat-

tats. Det handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet som är grundläggande 

för den offentliga sektorn. Det kan göras på olika sätt.  

http://www.skl.se/kvalitet
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Dels kan politiken arbeta aktivt genom sitt partiarbete, dels kan man via kommunorganisat-

ionen 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 vik-

tigaste demokratiska arbetet kan av förklarliga skäl inte utvärderas i Kommunkompassen, då 

detta ligger utanför kommunorganisationen. 

Strategi for demokratiutveckling och information 

Ett tydligt förbättringssteg jämfört med förra utvärderingstillfället är att Karlstad har tagit 

fram en handlingsplan för demokratiarbete (år 2014). Den beskriver tydliga åtgärder som ska 

genomföras för att stärka demokratin i kommunen. Det finns även framtagna riktlinjer för 

medborgardialog. I åtaganden för 2015-2017 anges under ”Attraktiv stad” två åtaganden som 

har koppling till demokratiarbetet: ”Utöka och tydliggör medborgardialogen i våra stads-

byggnadsprojekt” samt ”Ta fram aktiviteter för att stärka kommunens demokratiarbete”. 

Varken handlingsplanen eller åtagandena har fått genomslag ännu, varför det är svårt att be-

döma resultatet av det som anges.  

När det gäller kommunens strategi för kommunikation, så framgår den tydligt i informations- 

och kommunikationspolicyn samt de kommunikationsplaner som upprättas för olika områ-

den och aktiviteter. Detta är ett gott exempel på tydlig struktur som styr organisationens 

kommunikation. 

Information till medborgarna 

Styrkor som lyftes vid förra utvärderingen avseende information till medborgarna, är styrkor 

även denna gång. Det gäller då lättillgänglighet på hemsidan när det gäller handlingar, kallel-

ser och protokoll från olika politiska instanser. Karlstad är en föregångskommun när det gäl-

ler att sprida kommunal information via sociala medier som Facebook. En nyhet är möjlig-

heten att följa twitterflöden från delegater direkt vid fullmäktigemöten. Kommunfullmäktige 

sänds även i närradio- och webbsändningar.  

Ett förbättringsområde kan vara att utnyttja den tryckta formen mer för att sprida informat-

ion. Kommunen ger ut en tidning ”Vi i Karlstad” ca 6 ggr per år. För att snabbare få ut mer 

aktuell tryckt information, kan ett sätt vara att återkommande köpa annonsplats i dagstid-

ningar. Det kan också vara att trycka upp och sprida fler lightversioner av viktiga dokument. 

Det finns i Karlstad flera exempel på detta, t.ex. kortversion i snygg layout av årsbokslut och 

strategisk plan, men det borde gå att ta fram ännu fler sådana dokument. 

Information om resultat 

Vid förra utvärderingen var ett viktigt förbättringsförslag att kommunen skulle bli bättre på 

att redovisa sina verksamhetsresultat. Idag finns en webbsida som kallas ”Vi undersöker och 

utvärderar vår service”. Här finns ett stort antal olika rapporter som belyser kommunens 

olika tjänster. Här presenteras även brukarundersökningar från de flesta verksamheter samt 

resultat från flera års medborgarundersökningar. En klar förbättring sedan sist. 

En annan förbättring som genomförts inom området är systemet ”Jämför service” på hemsi-

dan. Via ”Jämför service” är det möjligt att jämföra olika parametrar mellan enheter inom de 

flesta verksamheter. Ett gott exempel på IT-stöd som möjliggör jämförelser för brukarna.   

En förbättring som kvarstår sedan förra utvärderingstillfället, är att tydligare redovisa vad 

kommunen uppnår i förhållande till politiska mål. En redovisad kvalitet på en tjänst blir ett 
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resultat först när det ställs mot den förväntade nivå som kommunen har satt upp. För att få en 

bild av detta måste den intresserade invånaren idag läsa kommunens årsberättelse, vilket inte 

så lätt för en lekman. Måluppfyllelse borde kunna redovisas enklare och tydligare på hemsi-

dan eller via någon annan informationskanal. I detta sammanhang är enkelt avlästa jämförel-

ser med andra kommuner också en viktig faktor. Kommunen skickar ut en light-version av 

årsbokslutet till alla hushåll, men här redovisas framförallt ekonomi och genomförda aktivi-

teter.  

Ett annat förbättringsområde är att aktivt möta medborgare/brukare och försöka engagera 

kring resultat och skapa en diskussion kring vad kommunen uppnår. 

Rapporter som kommunens revision tagit fram finns på hemsidan. Vid utvärderingstillfället 

var den senaste daterad år 2012. En aktualisering av sidan är viktig. 

Medborgardialog och deltagande 

Det finns liksom vid förra utvärderingstillfället tillfällen då Karlstad lyssnar av medbor-

garna/brukarna när det gäller deras synpunkter på olika frågor. Det är bl.a. frågor som rör 

stadsplanering, de mindre orterna på landsbygden, ungdomsfullmäktige, träffar med pension-

ärsråd, m.m. 

Kommunen har tagit fram riktlinjer för medborgardialog. Dock finns liksom vid förra utvär-

deringstillfället få exempel där medborgardialoger genomförts och där det vid dessa tillfällen 

finns en reell påverkan på viktiga beslut. Det är fortfarande ett förbättringsområde.  

Kommunen är tydliga med presentationen av sina politiker. Kontaktuppgifter och foto finns 

för de flesta. Kommunen har i flera är genomfört medborgarundersökningar. Intrycket är att 

resultatet används i förbättringsarbetet.  

Som tidigare nämnts använd de sociala medierna som viktiga kanaler för dialog med Karl-

stadborna. Det är i stort sett tjänstemännens kanaler. Ett tidigare försök har gjorts, men idag 

använder sig politiken inte av Facebook för dialog. Kommunen har även prövat och avslutet 

ett dialogforum på hemsidan, där medborgarna kunde diskutera aktuella frågor med politi-

ken. Systemet har utvärderats och befanns fungera mindre väl. Det är fortfarande är ett för-

bättringsförslag att ta fram olika systematiskt hanterade dialogformer där politiker kan möte 

medborgarna utifrån ett brett perspektiv.  

Däremot möter politikerna flera grupperingar och råd som företräder vissa grupper inom 

medborgarkollektivet som mångfaldsråd, studentråd, pensionärsråd, näringslivsråd, etc. Dia-

loger med dessa grupper är viktiga, men det finns en risk att medborgarperspektivet går över 

till ett brukarperspektiv.  

Motverka korruption 

Karlstad har tydliga riktlinjer för sitt internkontrollarbete. Kommunen har tagit fram en bro-

schyr ”Mot mutor och jäv” som tagits upp på arbetsplatsträffar och lyfts på introduktionsut-

bildning för nyanställda och nya förtroendevalda. Genomslaget av åtgärderna har inte utvär-

derats. 

Ett förbättringsområde skulle kunna vara att tydliggöra hur medborgare eller anställda ska 

kunna lämna tips om oegentligheter utan att själva bli utsatta för besvärliga situationer.   
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Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

 Handlingsplan för demokra-

tiarbetet 

 Tydlig strategi kring in-

formation och kommunikat-

ion 

 Protokoll och handlingar 

tillgängliga via nätet 

 Facebook som kommunikat-

ionskanal  

 Verksamhetsutvärderingar, 

brukarundersökningar, m.m. 

på webben 

 Jämför service 

 

 Fler kortversioner av doku-

ment  

 Utveckla och bredda med-

borgardialog 

 Förtydliga presentation av 

måluppfyllelse 

 Digitala mötesplatser för 

politiker och medborgare 

 Fortsätta stärka arbetet mot 

korruption 

 Dialog med medborgarna 

kring resultat 

 

 

Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering 

Rubriker Poäng 

 Strategi för brukarorientering 

 Tillgänglighet och bemötande 
 Information om service och tjänster 
 Valfrihet 
 Brukarundersökningar 
 Deklarationer och synpunkts-/klagomålshantering 

87 

Allmänt 

Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till sina 

brukare. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är vikta delar i ett sådant förhållningssätt. 

Att vara tydlig när det gäller information om vad brukarna kan förvänta sig i form av tjänster 

är ytterligare en viktig aspekt. 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, vårdta-

gare, 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. 

Strategi för brukarorientering 

Karlstads strategi för brukarorientering finns i devisen ”Vi är till för Karlstadsborna”. Den 

uttrycker kommunens värdegrund vilken är mycket väl förankrad och spridd i hela organisat-

ionen. Ett gott exempel på hur en värdegrund kan få genomslag och laddas med innebörd.  
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Tillgänglighet och bemötande 

Tillgänglighet och bemötande finns som del i värdegrunden genom devisen ”Vi är till för 

Karlstadsborna”. Kommunen utbildar kring värdegrunden i introduktionsutbildningar, i ar-

betsplatsutbildningar, genom utbildning av frontpersonal som ger stöd till näringslivet, etc.  

Kommunens jobbannonser inleds med texten ”Vill du vara med och skapa bra dagar för 

Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun? Du får 7 000 arbets-

kamrater som tillsammans hjälps åt i det viktiga arbetet med att förverkliga vår vision om 

tillväxt och god livskvalitet.” Bemötande lyfts här inte som gemensamt nämnare, utan det 

finns delvis underförstått. I vissa annonser anges gott bemötande som viktig kvalifikation, i 

vissa inte alls. Fokus på bemötande skulle kunna tydliggöras mer i rekryteringsarbetet. 

Bemötande och tillgänglighet mäts av genom återkommande medborgar- och brukarunder-

sökningar, via mått i KKiK samt näringslivsundersökningen Insikten. Intrycket är att resulta-

ten används systematiskt i förbättringsarbete. 

Det finns några belönings- och uppmärksamhetssystem för gott arbete i Karlstad. Interntid-

ningen lyfter personer som gör goda insatser, priset ”Årets nytänkare” och utmärkelsen ”var-

dagshjältar” uppmärksammar goda exempel från verksamheter för barn och ungdomar. Detta 

är inte belöningar som fokuserar på bemötande specifikt. Ett förbättringsområde skulle 

kunna vara att lyfta just bemötande tydligare i någon form av belöningssystem. 

Information om service och tjänster 

Karlstad har en mycket informationstät hemsida med god sökbarhet. Detta verifieras bland 

annat i SKL:s webbundersökning ”Information till alla” där Karlstad placerar sig i topp. Nytt 

på webben sedan förra utvärderingstillfället är som tidigare nämnts ”Jämför service”.  Där 

går det att jämföra ett stort antal enheter inom i stort sett alla kommunens verksamheter avse-

ende olika indikatorer. Ett mycket bra redskap för brukarna att kunna se servicenivå och kva-

litet. 

Kommunen har sedan förra utvärderingstillfället upprättat ett s.k. kontaktcenter som ansvarar 

för olika former av viktig information till medborgarna enligt modellen ”en dörr in”. Hitt kan 

man vända sig via e-post, Facebook, Twitter och telefon. Kontaktcentret är också öppet för 

personliga besök. Innovativt är den mobil-app som tagits fram och som också går att an-

vända för att nå kommunen. Här är kommunen ett föredöme.  

Kommunen ligger också mycket långt fram när det gäller e-service. Det finns på hemsidan 

många blanketter för kommunala tjänster, men även ingångar för personlig service som krä-

ver inloggning.  

Valfrihet och påverkan 

Kommunen har externa utförare inom alla verksamheter. Enligt uppgift går ca 750 av grund-

skolans ca 8 000 elever i friskolor och ungefär samma andel byter mellan olika kommunala 

grundskolor. Största andelen fristående enheter finns inom barnomsorg och gymnasium. Det 

finns en gemensam gymnasieintagning för alla Värmlandskommuner vilket breddar utbudet 

av gymnasieplatser.  

Valfrihet infördes inom hemtjänst redan 2007.  
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Brukarundersökningar 

Karlstad arbetar systematiskt med brukarundersökningar i alla verksamheter. Arbetet har ut-

vecklats sedan förra utvärderingstillfället. Idag är resultaten från olika brukarundersökningar 

jämförbara inom olika enheter i skola, vilket de inte var vid förra tillfället. Resultat från bru-

karundersökningar offentliggörs på ”Jämför service”. En nyhet är också att det finns gemen-

samma frågor kring bemötande och nöjdhet i alla brukarundersökningar som görs oavsett 

verksamhet. Intrycket är att alla verksamheter på något sätt jämför sig med andra kommuner 

avseende sina resultat på brukarundersökningarna. I vissa fall med ett antal värmlandskom-

muner och i andra fall med rikssnitt i Sverige. 

Sammantaget är Karlstad ett gott exempel på hur en kommun kan arbeta med brukarunder-

sökningar för att utveckla verksamheten. 

Systemför service-/kvalitetsdeklarationer och synpunkts- /klagomålshantering 

Kommunen har sedan förra utvärderingstillfället tagit fram ett stort antal servicegarantier för 

nästan alla verksamheter. Grundskolan är den större verksamhet som saknar servicegarantier. 

Ovanligt är att kommunen erbjuder någon form av kompensation om inte kommunen uppnår 

det som är utlovat i garantin. Ett sådant exempel är att kommunen skänker en fribiljett till 

badhuset Sundsta om det inte går att få plats i kommunens simskolor under sommaren. De 

framtagna servicegarantierna har utvärderats genom enkäter som besvarats av politiker och 

tjänstemän, samt frågor till allmänheten via Facebook. Ett mycket gott exempel på systema-

tiskt arbete med servicegarantier. 

Kommunen arbetar även systematiskt med synpunkts- och klagomålshantering. Kontaktcen-

ter hanteras av kommunens kontaktcenter och det går att anmäla synpunkter via webben, te-

lefon, app, etc. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

 Tydlig och välförankrad 

värdegrund med brukarfo-

kus 

 Informationsrik webb 

 Jämför service 

 Kontaktcenter 

 Många e-tjänster 

 Systematiskt arbete med 

brukarundersökningar 

 Systematiskt arbete med 

servicegarantier 

 Synpunkts-/ klagomålshan-

tering 

 

 Bemötande som kriterium 

vid rekrytering 

 

 Belöningssystem för gott 

bemötande och god tillgäng-

lighet saknas 
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Område 3 Politisk styrning och kontroll 

Rubriker Poäng 

 System för styrning och uppföljning 

 Politiska mål 

 Uppföljning och rapportering 

 Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän 

 Samspel och dialog 

74 

 

Allmänt 

I en kommun beställer politiken genomförandet av ett uppdrag av en utförarorganisation. Det 

kan vara de egna förvaltningarna eller en/flera externa utförare. Detta uppdrag ska spegla den 

politiska majoritetens vilja när det gäller att utveckla och fördela service till kommuninvå-

narna. Den modell som de flesta använder för att förtydliga detta uppdrag är någon form av 

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 klar-

gjorts. Vid upphandling av tjänster från externa utförare bör denna spegla kommunens över-

gripande mål. 

System för styrning/uppföljning 

Karlstad har en tydligt beskriven styrmodell som formuleras i den kommunövergripande 

strategiska planen. Överst i denna styrmodell finns visionen ”Livskvalitet Karlstad 100 000” 

som visar vart kommunen ska sträva. I den strategiska planen finns nio målområden uppde-

lade i dels ett externt, dels i ett internt perspektiv. Inom dessa områden finns ett antal över-

gripande mål med indikatorer för att skapa mätbarhet. Nämnderna tar fram åtaganden för att 

uppnå målen. Fullmäktige beslutar om både mål och åtaganden.  

Utöver denna styrkedja finns det tre hållbarhetsstrategier som rör tillväxt, miljö och klimat 

samt folkhälsa. Dessa strategier innehåller också mål och uppföljningen görs var tredje år. 

En separat nyckeltalsbilaga presenteras varje år. Det finns en viss oklarhet kring strategiernas 

betydelse och relation i förhållande till strategiska planen och dess uppföljning. 

Tydliga politiska mål 

De flesta av målen i den strategiska planen är av inriktningskaraktär. Det gäller även målen i 

Hållbarhetsstrategierna. Några undantag finns. Då är målnivåerna satta till 2020, t.ex. ”Kli-

matpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och 

2020.” Vissa delmål för kommande budgetår (2015) finns i strategierna, och är då mätbara 

via indikatorer.  

I samband med budget varje år tas åtaganden fram som ska leda till målen. Det är svårt att se 

i strategisk plan, strategier och budget vilken ambitionsnivå kommunen strävar efter, ef-

tersom indikatorer som ska visa måluppfyllelse inte anges. Indikatorerna syns först i uppfölj-

ningsdokumenten. Här skrivs inte ut vilken målnivå kommunen strävat efter. Ett förbätt-

ringsförslag är att tydligare ange ambitionsnivå när det gäller målen i den strategiska planen, 

dels som delmål på årsbasis och dels i förhållande till de långsiktiga målen fram till år 2020.  
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Kontakten från övergripande nivå till nämnds-/förvaltningsnivå görs via åtaganden som be-

skriver aktiviteter som verksamheterna ska genomföra. En fråga utvärderarna funderar på är 

hur analysen gjorts där åtaganden kopplas till de indikatorer kommunen valt att mäta 

måluppfyllelse med? Påverkar alla åtaganden att indikatorerna rör sig åt rätt håll? En annan 

fundering finns kring att kommunfullmäktige beslutar om åtaganden. Åtaganden anger hur 

målen ska uppnås. Hur-frågor brukar generellt sägas vara en tjänstemannafråga och inte en 

politisk fråga. Behöver alla dessa åtaganden beslutas på politisk nivå? 

Vid förra utvärderingstillfället kommenterades det stora fokus som i den strategiska planen 

ligger på byggandet av det goda samhället i den geografiska kommunen. Många av kommu-

nens verksamheter, t.ex. äldreomsorg, berörs till liten del planens övergripande mål. Så är det 

fortfarande.  

Ägardirektiven till de kommunala bolagen Karlstads Energi AB (KEAB) och Karlstads Bo-

stad AB (KBAB), innehåller som mål indirekt länkar till den strategiska planen. Det syns 

tydligast för KEAB, där det finns fyra angivna åtaganden i förhållande till den strategiska 

under perioden 2015-2017. För KBAB finns endast ett åtaganden. Intrycket är att det finns 

en bit kvar när det gäller att i ägardirektivet länka till den strategiska planens styrning. Däre-

mot är KBAB en förebild kring hur den strategiska planens mål följs upp i årsredovisningen. 

Det handlar i och för sig framförallt av genomförda aktiviteter och inte redovisning av resul-

tat. En redovisning på detta sätt är ovanlig i kommunala bolag.  

Ett förbättringsområde vid förra utvärderingstillfället var att i styrprocessen bättre koppla 

ihop ekonomi (resurser) med resultat. Vid intervjuerna angavs att det har blivit ett tydligare 

fokus på detta i diskussioner i samband med styrning och uppföljning . Det har varit svårt för 

utvärderarna att verifiera effekterna av detta. Det är viktigt att detta påbörjade arbete fortsät-

ter och t.ex. gör synliga avtryck i dokumentation i budgetprocessen.  

Uppföljning och rapportering 

Nytt sedan förra utvärderingstillfället är de temauppföljningar som görs av KS under budget-

året. Varje månad analyseras ett speciellt tema. Till detta tema presenteras indikatorer som 

finns kopplat till uppföljningen av den strategiska planen och till hållbarhetsstrategierna. 

Detta är ett intressant sätt att fördjupa analysen av mål och resultat.  

En annan nyhet är den snygga redovisningen av ”uppföljning av åtaganden efter 8 månader”. 

Här redovisas vilka åtaganden som pågår och vilka som är avklarade under de olika målom-

rådena i den strategiska planen.  

Det finns en viss oklarhet när det gäller de indikatorer/nyckeltal som redovisas i årsredovis-

ningen och uppföljningarna av de tre hållbarhetsstrategierna. Många indikatorer är mått som 

till stor del påverkas av många olika aktörer och vars utfall kanske inte är en direkt följd av 

de aktiviteter kommunen genomför. För att kunna relatera resurser till utfall i kommunorga-

nisationen, är det viktigt att kunna mäta resultat som direkt påverkas av de aktiviteter som 

kommunen genomför. Alltså till de åtaganden som kommunen beslutat om. Båda typer av 

mått är viktiga, men det kan vara en fördel att tydliggöra vem och vad som påverkar måtten. 

Ett exempel är Eskilstuna som delat in måtten i dels ortsindikatorer, dels organisationsindi-

katorer. De senare är sådana som kommunen själv påverkar.  

Positivt i årsberättelsen är att många av indikatorerna som följs upp är jämförda med ett riks-

snitt. Även alla KKiK-mått finns redovisade under målområdet styrsystem/kvalitetsarbete. 
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Ansvarsfördelning och roller mellan politiker/tjänstemän 

Liksom vid förra utvärderingstillfället tycks ansvarsfördelningen mellan politiker och tjäns-

temän, både den formella och den informella, fungera väl. Både utbildningar, samtal och dis-

kussioner har gjort att dessa frågor hanteras på ett bra sätt. Liksom vid förra tillfället vill ut-

värderarna påpeka den oklarhet kring roller som finns genom att politiken genom kommun-

styrelsen anställer förvaltningscheferna. Det finns som nämnts tidigare också en viss oklarhet 

genom att politiken beslutar kring ett stort antal aktiviteter som ska genomföras. 

Samspel och dialog 

Intrycket är att det sker mer av dialog mellan politiker och tjänstemän i uppföljningsproces-

sen än tidigare. Det tidigare beskrivna årshjulet med kommunstyrelsens uppföljning i olika 

teman är ett gott exempel på detta.  

Förbättringsförslag under rubriken  sampel och dialog mellan politiker och tjänstemän är att 

på ett mer enhetligt sätt skapa en dialog mellan nämndpolitiker och de verksamheter de an-

svarar för. Här arbetar varje nämnd utifrån sitt eget system. Ett annat förbättringsförslag 

skulle kunna vara att göra återkommande politikerenkäter på samma sätt kommunen arbetar 

med medarbetarenkäter. En sådan enkät skulle kunna innehålla frågor kring tjänstemanna-

stöd, upplevelser av rollen, psykosocial arbetsmiljö, ledarskap, m.m. Örebro är en kommun 

som gör politikerenkäter. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

 En tydlig styrmodell 

 Välförankrad vision och 

värdegrund 

 Uppföljning av strategisk 

plan i KBAB:s årsredovis-

ning 

 Tydlig upplevd rollfördel-

ning mellan politiker och 

tjänstemän 

 Nämnder har flera kontakty-

tor med verksamhet 

 Jämförelser i årsberättelsens 

redovisade resultat 

 Tematisk uppföljning av 

KU 

 

 Målnivå på indikatorer 

 Analys av koppling åtgärder - 

resultat  

 Stärk länkar med de kommu-

nala bolagens ägardirektiv till 

hållbarhetsstrategier/ 

strategisk plan 

 Stärk koppling mellan ekono-

miska resurser och resultat i 

styrmodell/budgetprocess 

 Klargör var gränsen går avse-

ende ”vad” och ”hur” kring 

åtaganden 

 Klargör kommunens påver-

kansgrad på olika indikatorer 

 Enhetligare systematik för 

möten mellan politiker och 

tjänstemän på nämndnivå 

 

 Återkommande politikerenkät 

saknas 
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Område 4 Ledarskap, ansvar och delegation 

Rubriker Poäng 

 Strategi för ledarskap, ansvar och delegation 

 Enheternas ansvar 

 Tvärsektoriellt samarbete 

 Personligt ansvar och uppdrag för chefer 

 Kommunledningens kommunikation 

 Ledarutveckling 

74 

 

Allmänt 

I svenska kommuner uppstår ibland en kraftmätning mellan på ena sidan de centrala funkt-

ionerna 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 sy-

stem. Samma mönster återfinns inom respektive förvaltning när det gäller fördelning av fri-

het och ansvar mellan förvaltningsledning och de olika resultatenheterna. Det optimala är att 

hitta en fruktbar balans mellan central ledning och lokal frihet under ansvar. 

Strategi för ledarskap, ansvar och delegation 

Samma kommentarer som vid förra utvärderingstillfället gjordes kring strategin för ledarskap 

är aktuella även vid detta tillfälle. Kommunen har en tydlig ledarpolicy som gäller hela kon-

cernen. Denna implementeras vid kommunens chefsutbildning som är obligatorisk och den 

utvärderas i samband med medarbetarenkät och medarbetarsamtal. Ett gott exempel för 

andra kommuner. 

Resultatenheternas ansvar 

Alla kommunens enheter har ansvar för att själva fördela kostnader till olika poster inom 

givna ramar. När det gäller att själva rekrytera personal, inrätta/avveckla befattningar och 

göra organisatoriska förändringar så varierar ansvaret i olika verksamheter. Likaledes varie-

rar det mellan olika verksamheter när det gäller möjlighet att föra över- och underskott mel-

lan olika budgetår.  

Här finns fortfarande möjligheter till förbättring. Rutiner för enhetschefens ansvar skulle 

kunna göras mer lika mellan olika nämnders ansvarsområden. 

Tvärsektoriellt samarbete 

Kommunen har tagit fram en övergripande mall för hur projekt ska beskrivas och följas upp. 

Enligt uppgift är de flesta projekt beskrivna enligt denna mall. Detta är ett intressant exempel 

för andra.  

Vid förra utvärderingstillfället var ett mer samordnat arbete med processkartläggningar och 

processutveckling ett förbättringsområde. Kommunen har tagit steg framåt inom detta om-

råde. Bland annat används ett enhetligt verktyg, Barium, när tvärgående processer har kart-
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lagts. Socialförvaltningen har kanske kommit längst med processkartläggning utifrån social-

styrelsens krav kring kvalitetssystem. Fortfarande finns mer arbete att göra kring att kart-

lägga beskriva och samordna tvärgående processer i kommunen. 

Sammanställningar av projekt som genomförs och som genomförts finns på kommunen 

intranätsida, Solsidan. Trots den goda intentionen så verkar få projekt hamna här. Ett förbätt-

ringsarbete är att komplettera och utveckla listan. Det finns även en sammanställning av 

olika kartlagda processer på intranät. Det är svårt att bedöma hur stor del av processerna som 

faktiskt är kartlagda och inlagda i den aktuella listan. 

Personligt ansvar och uppdrag för chefer 

I kommunkompassrapporten för 2012 nämndes upprättandet av chefkontrakt som ett förbätt-

ringsförslag. Detta gäller även vid utvärderingen år 2015. Chefkontrakt eller liknande kan 

leda till tydligare förväntansbilder på cheferna och därigenom möjliggörs bredare personliga 

utvärderingar än vad som görs idag. Chefkontrakt används inte i Karlstad. 

Kommunledningens kommunikation 

Kommunens alla chefer träffas vid två tillfällen per år, en ledardag och en chefsdag. Ledar-

dagen har karaktären av informationsdag kring övergripande frågor, chefsdagen innebär mer 

av dialog och arbete kring aktuella frågor. Detta system fanns vid förra utvärderingstillfället 

och det finns även nu.  

Alla intervjuade grupper anser att kommunens tjänstemannaledningsgrupp agerar tillsam-

mans utifrån ett övergripande perspektiv och att de är synliga i organisationen. Ett positivt 

betyg som kan ge en styrka i framtida utvecklingsarbete. 

Ledarutveckling 

Kommunen har fortfarande ett väl utbyggt ledarskapsprogram. Här finns olika program för 

erfarna chefer, för intern ledarförsörjning, introduktion för nya chefer, m.m. Vid förra utvär-

deringstillfället föreslogs mer av samarbete kring ledarskap med andra kommuner, närings-

liv, universitet/högskola. Detta finns, men kan fortfarande utvecklas. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

 Tydlig ledarpolicy som ut-

värderas 

 Kommunövergripande pro-

jektstyrningsmodell 

 Projektorientering av tvär-

sektoriellt utvecklingsarbete 

 Ledar- och chefsdagar 

 Kommunen tjänstemanna-

ledningsgrupp företräder 

helheten 

 Ledarutvecklingsprogram 

(befintliga, blivande chefer) 

 

 Mer enhetligt ansvar för en-

hetschefer kring rekrytering, 

organisatoriska förändringar, 

överföring av över-/under-

skott i budget, m.m. 

 Fyll på sammanställningar 

av pågående projekt 

 Fortsatt arbete med process-

kartläggningar/förbättringar 

 Fler forum för utbyte kring 

ledarskap med andra kom-

muner, näringsliv och utbild-

ningsinstitutioner 

 

 Chefkontrakt saknas 
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Område 5 Resultat och effektivitet 

Rubriker Poäng 

 Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling 

 Kostnader och resultat i budgetprocessen 

 Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll  

 Kommunikation kring resurser och resultat 

 Jämförelser 

 Extern samverkan 

66 

Allmänt 

Området kontroll och rapportering avser framförallt det arbete som sker inom förvaltningsor-

ganisationen 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 verksamhetsstyr-

ning och därmed också uppföljning av detsamma, är den stora utmaning som svenska kom-

muner står inför. Det handlar i grunden om att kunna mäta resultat och effektivitet. Vad får 

jag för tjänst och vilken kvalitet innehåller denna tjänst i relation till vad den kostar?  

Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling 

Vi förra utvärderingstillfället angavs att Karlstads strategi kring resultatstyrning klargörs av 

beskrivningen av kommunens styrmodell och genomslaget av denna. Detta gäller fortfa-

rande. När det gäller strategi kring vad kommunen avser med effektivitetsutveckling, så är 

denna inte lika tydlig. Detta påpekades i den förra kommunkompassrapporten och detta gäl-

ler fortfarande som förbättringsområde.  

Kostnader och resultat i budgetprocessen 

Karlstad arbetar med båda storheterna resurser och verksamhetsresultat i budgetprocessen. 

Det görs även olika försök att länka ihop dessa för att kunna beräkna vad tjänster faktiskt 

kostar och möjliggöra resonemang kring effektivitet. Exempel på detta är i omsorgerna kost-

nad per brukare (KPB) och påbörjat projekt med att mäta brukartid. Inom skolan arbetas det 

med kostnader för förskolebarn och elev, lokaleffektivitet, m.m. Det finns fortfarande ut-

vecklingsmöjligheter kring att tydligare länka insatta resurser till resultat och därigenom 

kunna mäta och jämföra effektivitet. Här kan kommunen eventuellt finna stöd i den modul 

som kallas ”Jämföraren” som nu finns i databasen Kolada (www.kolade.se). 

Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll 

Vid den tidigare kommunkompassutvärderingen var ett förbättringsförslag att ta fram och in-

föra ett verksamhetsledningssystem, för att systematisera uppföljning av resultat kopplat till 

budgetprocessen. Detta förbättringsförslag kvarstår fortfarande.  

Ett allmänt intryck vid intervjuerna är att kommunen har blivit bättra på att hantera och besk-

riva avvikelser när det gäller verksamhetsresultat i förhållande till målen i den strategiska 

planen. Det har varit svårt för utvärderarna att verifiera detta i faktiska rapporter, men de 
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som intervjuats berättar att Karlstad är på väg att fokusera mer på resultat i den löpande upp-

följningen under budgetåret. Ett exempel på detta är att åtagandena till den strategiska planen 

följs upp vid delårsbokslutet. Dessa åtaganden ska leda till att resultat uppnås. Dock redovi-

sas vid detta tillfälle få uppnådda resultat. En annan intressant ny uppföljning är den tema-

tiska analys som görs av kommunledningsutskottet en gång i månaden kring olika områden. 

Uppföljningen fokuserar på olika nyckeltal. De teman som följs sammanfaller inte med den 

strategiska planens målområden. Denna utveckling skulle behöva befästas och systematiseras 

mer utifrån ett kommunövergripande perspektiv.  

Under förra kapitlet nämndes kommunens arbete med processkartläggningar. Även utifrån 

detta kapitel (resultat/effektivitet) är det viktigt arbeta med att utveckla de arbetsmodeller 

och processer som leder till effektivare utnyttjande av resurser, så att bättre resultat kan upp-

nås. Här gäller förbättringsförslaget att arbeta mer strukturerat med att förbättra processer på 

verksamhetsnivå. 

Kommunikation kring resurser och resultat 

I Karlstad kommuniceras mål, resurser och resultat från kommunövergripande nivå genom 

budgetcykelns uppföljningar, men även via t.ex. kommunledningsgruppen, tidningen solsi-

dan, veckobrev m.m. Dock finns det ingen klar bild av hur detta landar i respektive verksam-

het. Mål och resultat på enhetsnivå bör hela tiden kommuniceras och diskuteras, så att fokus 

ligger på att leverera bättre tjänster för Karlstadborna. Det måste finnas en röd tråd  i styr-

ningen som påverkar längst ute i linjen. Här är delaktighet och förståelse hos den enskilda 

medarbetaren en nyckel och detta kan bl.a. fås genom information/kommunikation kring mål 

och resultat. Detta är ett förbättringsområde för Karlstad liksom för många andra kommuner.  

Ett ekonomisystem som verkar tillsammans med ett verksamhetsledningssystem där resultat 

redovisas, kan vara ett viktigt stöd för att kommunicera resursförbrukning och uppnådda re-

sultat till alla chefer. Kommunen har inget digitaliserat verksamhetsledningssystem. 

Jämförelser 

Intrycket är att det sedan förra utvärderingstillfället har skett en tydligt förbättring inom om-

rådet jämförelser. Idag görs jämförelser mer systematiskt med andra kommuner. Men även 

internt mellan olika enheter inom samma verksamhetsområde. Som tidigare nämnts finns 

mer av jämförelser i årsredovisningen. De jämförande måtten i KKiK används som en bild 

för kvalitet på övergripande nivå. På enhetsnivå används brukarundersökningarna mer som 

jämförande stöd för utveckling i både vård och omsorg samt skola. I skolan var inte brukar-

undersökningarna tidigare jämförbara mellan enheter. Transparensen när det gäller resultaten 

genom webbpublikation av resultatmått på enhetsnivå, ger också mer kraft i jämförelser som 

drivkraft för förbättringsarbete.  

Extern samverkan 

Karlstad är ett regionalt centrum i Värmland. Det sker mycket samverkan med de andra 

Värmlandskommunerna för att effektivisera och samordna olika tjänster som t.ex. räddnings-

tjänst, gymnasieintag, krisledning och utveckling inom IT. Det finns även flera exempel på 

samverkan med landstinget i Värmland för att effektivisera vårdkedjor. Här är Karlstad ett 

gott exempel för andra. 
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Även när det gäller frivilligkrafter, så finns många exempel på samverkan där civilsamhället 

stärker och kompletterar kommunens egen verksamhet. Samverkan sker genom frivilligkraf-

ter i POSOM, Seniorernas Hus, Nattvandringar, Länkarna, Alla kvinnors Hus, etc. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

 Strategi för resultatstyrning 

 Temauppföljningar 

 Åtgärdsuppföljningar 

 Arbete med jämförelser för 

verksamhetsförbättringar 

 Samverkan med andra kom-

muner 

 

 Tydligare koppling resurser 

(ekonomi) – verksamhetsre-

sultat  

 Stärk avvikelsehantering av-

seende verksamhet  

 Hitta och stärk processer 

som förbättrar resultat 

 Mer systematik kring att 

kommunicera och diskutera 

mål/resultat 

 

 Tydlig strategi kring arbete 

med effektivitet saknas 

 Finns inget IT-stöd för upp-

följning av verksamhetsre-

sultat 

 

Område 6 Kommunen som arbetsgivare personalpolitik 

Rubriker Poäng 

 Personalstrategi 

 Rekrytering 

 Kompetens- och medarbetarutveckling 

 Individuell lönesättning 

 Arbetsmiljöarbete 

 Mångfald 

71 

 

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 ny-

rekryteringsbehov 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, dels stimulerar befintlig personal att 

stanna och utvecklas. 

Personalstrategi 

Arbetsgivarrollen finns med som ett målområde i den strategiska planen, vilket ger detta ar-

bete en viktig tyngd. Dock skulle här kunna finnas målsatta indikatorer som angav kommu-

nens ambition inom området. 

Kommunen har formulerat sin personalstrategi genom en ledarskaps-/medarbetarpolicy och 

denna policy har en tydlig koppling till kommunens värdegrund. Den fanns även vid förra 

utvärderingstillfället, men reviderades år 2013. Det är fortfarande lite oklart hur policyn följs 

upp.  
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Rekrytering 

Kommunen arbetar medvetet och strategiskt med rekrytering. Devisen för denna strategi är 

”Du är viktig”. Det handlar då om dels marknadsföring som attraktiv arbetsgivare, dels om 

en strukturerad rekryteringsprocess som alla använder.  

I ett jämförande perspektiv, så finns det förhållandevis många förmåner för kommunens an-

ställda. Några av dessa är bruttolöneavdrag för personbil, årskort buss/tåg, semesteranlägg-

ning på Västkusten, Sälenstuga, bruttolöneavdrag för privat sjukvård. Möjlighet till frisk-

vårdsbidrag har varierat mellan olika förvaltningar/bolag, men ska nu bli lika för alla.  

Kommunen marknadsför sig aktivt som attraktiv arbetsgivare via filmer, på Universitetet, på 

vård- och omsorgsmässa, via marknadsföringsinsatser i Stockholm, m.m. 

Inom detta område är Karlstad ett gott exempel för andra.  

Kompetens- och medarbetarutveckling 

Mycket av nedanstående text är hämtad ur kommunkompassen år 2012. Den gäller fortfa-

rande.  

Förvaltningarna och bolagen har det största ansvaret för att kartlägga medarbetarnas kompe-

tensbehov och tillgodose dessa behov. Hur detta görs varierar mellan olika förvaltningar och 

verksamheter. Vissa utbildningar erbjuds och genomförs utifrån centrala kommungemen-

samma behov. Exempel på detta är arbetsmiljö-, chefs- och miljöutbildningar.  

Ett förbättringsområde skulle kunna vara att på fler områden ta ett förvaltningsövergripande 

ansvar för att garantera att medarbetare får viktig kompetensutveckling utifrån ett helhetsper-

spektiv. Det kan innebära att kommunen genomför fler ”tvingande” kommunövergripande 

utbildningar eller styrning av medel till vissa yrkesgrupper som anses viktiga för kommunens 

utveckling.    

När det gäller kartläggning och genomförande av kompetensutveckling i hela kommunen, 

kan Örebro vara ett gott exempel att titta på. 

Det finns mallar för hur individuella handlingsplaner ska upprättas efter genomförda medar-

betarsamtal. Att sådana planer upprättas har inte fått fullt genomslag i organisationen. Upp-

följning av att detta görs skulle kunna stärkas. 

Kommunen har enligt den senast genomförda medarbetarundersökningen över 90 % av de 

anställda som anger att de har haft ett medarbetarsamtal under senaste året. Detta är en 

mycket hög siffra och därmed ett gott exempel på genomslag av medarbetarsamtal i organi-

sationen. 

Individuell lönesättning 

Kommunen arbetar med individuell lönesättning. Det finns kommunövergripande lönekrite-

rier som ska brytas ner och användas på de olika arbetsplatserna. Dessa lönekriterier är från 

2007 och inte helt anpassade till kommunens vision, strategisk plan, värdegrund och ledar-

skaps-/medarbetarpolicy. En förnyelse av lönekriterierna bör vara ett förbättringsarbete.  

Även när det gäller andelen anställda som haft ett lönesamtal under senaste året, ligger siff-

ran högt (79 %).  
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Arbetsmiljöarbete 

Karlstad arbetar strukturerat med medarbetarundersökningar sedan 2006. Resultatet hanteras 

systematiskt genom att handlingsplaner upprättas för olika aktiviteter som ska förbättra re-

sultatet. Det finns även lokala verktyg i de olika förvaltningarna för att förbättra arbetsmil-

jön. Exempel på detta är skyddsronder, upprättande av stressprofiler och samarbete med 

facket genom lokal samverkan. Ett intryck vid intervjuerna var att det finns en viss förbätt-

ringspotential kring ökad systematik och synkronisering av det lokala arbetet.  

Mångfald 

Följande text fanns med i kommunkompassrapporten för 2012. Den gäller fortfarande. 

Kommunen har både en jämställdhets- och en mångfaldspolicy som gäller alla verksamheter. 

I den strategiska planen anges inriktningsmål och åtgärder som ska genomföras inom detta 

område. I skriften ”En mer jämåmedveten kommun” beskrivs några olika aktiviteter som 

kommunen gör för att skapa en större mångfald, framförallt på genussidan. Utvärderarnas 

bild är att det skulle behövas mer systematik i arbetet och framförallt verktyg att följa upp 

och läsa av resultat av insatta åtgärder. 

Det finns få exempel där kommunen aktivt arbetar med att använda mångfald som en resurs 

för att stärka servicen i kommunen. Detta är ett förbättringsområde. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

 Medarbetar- och ledarpolicy 

 Strategiskt arbete med re-

krytering 

 Många förmåner som an-

ställd 

 Hög andel genomförda 

medarbetar- och lönesamtal 

 Systematiskt arbete med 

medarbetarenkäter  

 

 Tydligare fokus på resultat 

och uppföljning inom perso-

nalpolitiken 

 Kartläggning och uppfölj-

ning av kommunövergri-

pande kompetensutveckl-

ingsbehov  

 Tydligare kommunövergri-

pande lönekriterier anpas-

sade till vision, strategisk 

plan, värdegrund 

 Ökad systematik i det lokala 

arbetsmiljöarbetet 

 

 Mångfald används inte som 

en resurs i kommunens ser-

viceorganisation  
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Område 7 Verksamhetsutveckling 

Rubriker Poäng 

 Strategiskt kvalitetsarbete 

 Verktyg för kvalitets-/verksamhetsutveckling 

 Lärande genom omvärldsspaning och samverkan 

 Kreativitet och innovationer 

 IT-stöd 

 

73 

 

Allmänt 

Inom näringslivet har det sedan mitten av 1900-talet funnits ett otal olika system för att bed-

riva 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, 

LEAN är alla standards eller system för detta kontinuerliga förbättringsarbete. I den kommu-

nala världen har oftast kvalitetsarbete förekommit som enskilda öar knutna till vissa verk-

samheter. Ett identifierbar mönster under senare år är att flera kommuner börjar ta fram över-

gripande 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. En framgångsfaktor för ett fungerande kvalitetsarbete är att det system som an-

vänds, tydligt länkar till kommunens styr- och uppföljningssystem. 

Strategiskt kvalitetsarbete 

Det finns i den strategiska planen ett målområde som kallas ”Kvalitet”. Här anges inga upp-

följningsbara mål. Det finns i budgeten för år 2015 fyra åtaganden som berör utmärkelsen 

Sveriges Kvalitetskommun, servicegarantier, e-tjänster och utvärdering med Kommunkom-

passen. En synpunkt utvärderarna har är att det är få åtaganden för att utveckla och förbättra 

kvalitet i kommunen. I 2013 årsberättelse anges måtten i KKiK som en uppföljning under 

målområdet ”kvalitet”. Kopplingen mellan åtagande och resultat är i detta fall oklar. Struktur 

med tydligare mål, åtaganden och mätning av resultat skulle kunna bli bättre.  

Kommunens helhetsarbete med informations- och kommunikationsteknik är ett gott exempel 

för andra kommuner. Det finns sedan år 2010 en policy för verksamhetsutveckling med IT 

som stöd. En koncernövergripande styrgrupp finns för detta arbete. IT-verksamheten är se-

dan år 2013 certifierad enligt ISO 20 000. Karlstad blev år 2013 Sveriges IT-kommun på 

kvalitetsmässan i Göteborg.  

Metoder och verktyg för kvalitets-/verksamhetsutveckling 

En tydlig förbättring sedan förra utvärderingstillfället är att det idag finns en kommunöver-

gripande kvalitetsgrupp med representanter från olika förvaltningar. Denna grupp ska vara en 

plattform för kommunens arbete med kvalitetsutveckling.  

Karlstad har ett antal gemensamma verktyg som kan stödja kvalitetsutveckling. Dessa är 

bl.a. ett gemensamt processledningsverktyg, en gemensam projektmodell, servicegarantier 

och synpunkshantering. Genomslaget av verktygen/modellerna varierar. Det är intervjuarnas 

åsikt att kvalitetsledningsgruppen och de gemensamma verktygen är en framgångsfaktor för 

fortsatt arbete. Fler förbättringsprojekt borde kunna kopplas till kvalitetsarbetet. Tillfälliga 
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utvecklingsgrupper som knyts till kvalitetsgruppen skulle kunna vara ett sätt att stärka upp 

arbetet. 

Det finns några exempel på externa kvalitetsgenomlysningar/kvalitetssystem. Kommunkom-

passen har gjorts två gånger på övergripande nivå. Fastighetsavdelningen har certifierats en-

ligt ISO 9 001 och IT-verksamheten enligt ISO 20 000. Denna typ av certifieringar kan vara 

ett stöd i arbetet, men det är viktigt att den systematik som byggs upp är en del av helheten 

som knyts ihop av kommunens övergripande styr- och uppföljningsmodell.  

Lärande och utveckling genom omvärldsspaning och samverkan 

Kommunens olika verksamheter bedriver många former av omvärldspaning utifrån ett eget 

perspektiv. Hur detta görs varierar. Gemensamt är att medverkan i olika regionala och nat-

ionella lärande nätverk är vanligt.  

Det finns i kommunen en omvärldsnämnd, men denna har inte någon tydlig uppgift inom 

området omvärldsspaning förutom att de internationella frågorna ligger här. Ledarskapsda-

garna innehåller inslag av kommunövergripande omvärldsspaning. Den gemensamma om-

världsspaningen utifrån ett kommunövergripande perspektiv skulle kunna utvecklas mer. 

Kreativitet och innovationer 

Området kreativitet och innovationer är ofta ett eftersatt område för kommuner. Vid förra ut-

värderingstillfället nämndes ett koncept ”Kvartalets idé” som skulle sjösättas. Detta tycks 

inte finnas kvar längre. Istället finns nu en utmärkelse ”Årets nytänkare” för ”att lyfta fram 

goda idéer och uppmuntra medarbetare i koncernen Karlstads kommun som bidrar till att ut-

veckla verksamheten”. Sedan tidigare finns även en utmärkelse kallad ”Vardagshjältar”. Det 

är bra modeller för att uppmärksamma goda idéer och nya arbetssätt. Dock skulle kreativitet 

och Innovationer kunna stimuleras på fler sätt, genom att kommunen hittar vägar för att 

fånga upp alla goda och kreativa idéer, stödja utvecklingen av det som kommer fram, samt 

implementera de goda idéerna i hela organisationen. Det handlar då inte bara om att infor-

mera utan att arbeta systematiskt med kreativitet och innovationer så att det blir en obligato-

risk del i arbetet med kvalitetsutveckling. Exempel på hur det går att arbeta kan hittas i kom-

muner som Malung-Sälen, Borås och Västerås.  

Kommunen har en mycket stor del olika utmärkelser och priser listad på sin hemsida, som 

kommunen erhållit.  

IT-stöd 

Följande text som är hämtad från 2012 års kommunkompassrapport gäller fortfarande: 

Det finns en tydlig struktur för kommunens övergripande arbete med IT-infrastrukturen. In-

trycket är olika former av IT-stöd i verksamheten fungerar förhållandevis väl och att det 

finns goda rutiner för kvalitetssäkring av administration och underhåll av system. Tillgången 

av terminaler för kommunens personal är hög, vilket underlättar användandet av olika IT-

stöd. Kommunen har en välutvecklad intranätsida. 

Ett förbättringsområde som kan lyftas inom IT-stöd är att kommunen skulle kunna arbeta 

med att hitta kompatibla lösningar som sammanlänkar olika system (personal, ekonomi, 

mål/resultat, rapportskrivning, m.m.) och gör så att de kan kommunicera med varandra på ett 

bättre sätt.  
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Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

 Ett tydligt anslag kring kva-

litet och styrning i strategisk 

plan 

 Helhetsarbete kring inform-

ations- och kommunikat-

ionsteknologi  

 Kommunövergripande kva-

litetsgrupp 

 Årets nytänkare, vardags-

hjältar 

 God struktur på arbetet med 

IT-stöd 

 

 Ange uppföljningsbara mål 

och tydligare åtaganden för 

kvalitetsarbetet 

 Fler kommunövergripande 

kvalitetsverktyg 

 Mer omvärldspaning utifrån 

ett kommunövergripande 

perspektiv 

 System som utvecklar, belö-

nar, implementerar kreativa 

idéer  

 

 Olika IT-system inte kompa-

tibla med varandra 

 

Område 8 Kommunen som samhällsbyggare 

Rubriker Poäng 

 Strategier för samhällsbyggande 

 Samarbete med civilsamhället 

 Samarbete med kulturlivet 

 Stöd till näringslivet 

 Internationella kontakter 

 Hållbar utveckling  

 

78 

 

Allmänt 

I kommunens roll som samhällsbyggare är samarbetet med lokalsamhället i form av för-

enings-, kultur- och näringsliv en viktig uppgift. Likaså att upprätthålla samverkan på reg-

ional, nationell och internationell nivå. Kommunen har en viktig roll att fungera som kataly-

sator för att olika verksamheter i den geografiska kommunen skall fungera tillsammans för 

att skapa attraktivitet, tillväxt och en hållbar utveckling.  

Strategier för samhällsbyggande 

Kommunens folkhälsostrategi ska enligt kommunen utgöra det som sammanfattar kommu-

nens arbete med frivilligkrafter. Detta är enligt utvärderarna ett otydligt anslag och det är 

svårt att härleda mål/resultat kring arbetet med civilsamhället utifrån denna strategi. Här 

finns förbättringsmöjligheter. Förebilder kan vara Örebro och Västerås strategier för arbetet 

med civilsamhället.  

Den övergripande strategin kring kulturarbetet är inte den heller så lätt urskiljbar. Det finns i 

åtaganden en hänvisning till Värmlands regionala kulturplan. Ett annat åtagande gäller att ta 

fram en kulturplan för Karlstad. Strategin i förhållande till kulturarbete skulle kunna klargö-

ras mer, vilket troligtvis kommer att ske i den kommande kulturplan som kommunen håller 

på att ta fram. 
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Övergripande strategi kring stöd till /samverkan med näringslivet är däremot tydlig. Tillväxt-

dimensionen finns med i den strategiska planen. Det finns dessutom en separat tillväxtstra-

tegi. 

Karlstad har även en internationell strategi. Strategin är till för att underlätta vid beslut om 

vilka projekt och relationer som ska prioriteras samt hur det internationella arbetet ska orga-

niseras. Den antogs av kommunfullmäktige 2004 och reviderades 2009. En ytterligare revi-

dering är planerad till 2015. 

Kommunens arbete kring hållbarhet sammanfattas av de tre hållbarhetsstrategierna, tillväxt, 

folkhälsa och miljö/klimat.  

Samarbete med civilsamhället  

Karlstad har liksom många andra kommuner ett uppbyggt system för ekonomiskt stöd till 

föreningsverksamhet. Det finns även ett system med ”en säck pengar” för stöd till ungdoms-

verksamhet som inte är direkt knutet till etablerade föreningar.  

Ett utvecklingsområde skulle kunna vara att mer utifrån ett samhällsbyggarperspektiv, sam-

verka med organisationer (föreningar, näringsliv, enskilda människor), för att genomföra ak-

tiviteter och projekt som skapar gemensamt mervärde för medborgarna i kommunen. Det kan 

handla om små sakar som att städa, sköta anläggningar, etc, men även större projekt där ge-

mensamma insatser kan skapa mervärde, t.ex. kring större arrangemang, förändringar av ga-

tor och torg, m.m. Kommunen samverkan med centrumföreningen är ett steg åt detta håll. 

Samverkan med kulturlivet sker genom kommunens kulturkonsulenter. Kommunen bjuder in 

till kulturfrukostar men även till föreningskvällar, idrottsfrukostar, träffar med studieförbun-

den, etc. 

Kulturskolan i Karlstad har en hög aktivitet. Värmlandsoperan och Värmlands museum är 

viktiga kulturinstitutioner som får stöd av kommunen. Det sker mycket kultursamverkan i 

Värmlandsregionen. Några exempel är att Värmlandsoperan turnerar i länet, det finns en ge-

mensam organisation för turism, Visit Värmland, och alla biblioteken i Värmland samverkar 

så att det går att låna böcker var som helst. 

Stöd till näringslivet 

Även kommunens stöd till och samarbete med näringslivet är omfattande. Nedanstående 

stycke är till stora delar hämtad från den tidigare kommunkompassrapporten. 

Det finns ett näringslivsråd som träffas regelbundet. Kommunen besöker ett stort antal före-

tag för att skapa kontakter och för att förmedla stöd. Kommunen ger dels direkt eget stöd när 

det gäller kompetensutveckling, dels förmedlas stöd till andra aktörer som arbetar med nä-

ringslivsutveckling. Kommunen medfinansierar flera av dessa aktörers verksamhet, t.ex. Ny-

företagarcentrum Karlstad, Ung Företagsamhet Värmland, projektet ”Det företagsamma 

Värmland” och ”Tillväxt Värmland”. Kommunen ger även stöd till de värmländska klustren 

Compare, The Paper Province, The Packaging Arena, Stål & Verkstad och Centrum Karl-

stad.  

Kommunen diskuterar med näringslivet om att skapa ett nytt kluster för besöksnäringen. Det 

finns en samverkan kring logistik på Vänern. Värt att nämna är även Innovation Park som är 

en arena för möten mellan akademin och företag. En ny spännande arena är Karlstadgalan 

som arrangerades den 13 mars 2015. Målgruppen var det lokala näringslivet. 
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Internationella kontakter 

Karlstad har sju vänorter. Dessa är Moss (Norge), Nokia (Finland), Horsens (Danmark), 

Jõgeva (Estland), Blönduós (Island), Gaziantep (Turkiet) och Ljubljana (Slovenien). Med 

många av städerna pågår endast utbyte av artighetskaraktär. Med Gaziantep i Turkiet har 

kommunen genomfört Tuselog-projektet, som haft till mål att stärka det lokala självstyret i 

Gaziantep. I Ljubljana sker samverkan framförallt mellan gymnasieskolor.  

Kommunen är medlem i flera större internationella nätverk; UBC – Union of the Baltic Ci-

ties, Eurocities, Mobility Forum, Ressilience Cities, ICLD – Internationellt centrum för lo-

kaldemokrati, etc. Det finns ett stort antal olika EU-projekt där Karlstad har medverkat och 

fortfarande medverkar i. 

Kommunen har deltar på mässor i Tyskland och Holland. Värmlandsregionen har ett kontor i 

Oslo som används av Karlstad som länk till Norge. Detta är delar i den nya strategin att attra-

hera inflyttare från utlandet.  

Hållbar utveckling 

Den sammanfattning av området hållbar utveckling som gjordes vid förra kommunkompass-

utvärderingen gäller fortfarande.  

Hållbarhetsperspektivet är viktigt i kommunen och har där en framträdande roll. Det finns 

många exempel på miljö- och klimatinsatser där kommunen tar en tydlig roll i förändringsar-

bete. Exempel på insatser är utbyggnad av cykelvägnät, fjärrvärmeutbyggnad, energieffekti-

viseringar, fordonsgasproduktion och utsortering av matavfall ur hushållssopor. Rådrummet i 

kommunen erbjuder medborgarna förutom konsumentrådgivning, även rådgivning kring 

energi- och transportfrågor.   

Det pågår även ett arbete kring sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet, även om det inte är 

lika tydligt. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

 Tydliga kommunövergri-

pande strategier kring: 

- näringslivsutveckling 

- internationellt arbete 

- hållbar utveckling 

 Stöd till och samverkan med 

kulturlivet 

 Många olika former av nä-

ringslivsstöd 

 Mycket internationellt sam-

arbete 

 Tydlig satsning på ”Hållbar-

het”, framförallt avseende 

miljö/klimat 

 

 Tydligare policy/strategi för 

arbetet med civilsamhället 

och med kulturlivet 

 Fler projekt/aktiviteter i 

samverkan med civilsam-

hällets aktörer 

 Stärka den sociala dimens-

ionen i hållbarhetsarbetet 
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4. Översikt av poängfördelning 

Nedanstående tabeller visar Karlstads kommuns resultat fördelat på delfrågor inom respek-

tive område. 

 

1.  Offentlighet och demokrati Uppnått Max Procent Procent 

2012 

1.1 Finns en plan/strategi for demokratiutveckl-

ing och information? 
14 15 90% 75% 

1.2 Hur informeras medborgarna? 16 20 82% 73% 

1.3 Hur informeras medborgarna om resultat 15 25 62% 28% 

1.4 Hur främjas medborgardialog och deltagande 21 30 71% 59% 

1.5 Etik - hur hantera korruption? 6 10 57% 47% 

  72 100 72% 55% 

 

 

2.  Tillgänglighet och brukaroriente-

ring 

Uppnått Max Procent Procent 

2012 

2.1 Finns det en kommunövergripande strategi 

för brukarorientering 
15 15 100% 100% 

2.2 Hur arbetar kommunen med tillgänglighet 

och bemötande? 
18 25 72% 60% 

2.3 Hur Informerar kommunen om service och 

tjänster? 
15 15 98% 82% 

2.4 Hur arbetar kommunen med valfrihet och 

brukarens påverkan på serviceutbudet? 
11 15 75% 70% 

2.5 Hur arbetar kommunen med brukarundersök-

ningar? 
13 15 87% 50% 

2.6 Hur arbetar kommunen med systemför ser-

vice-/kvalitetsdeklarationer, samt synpunkts- 

och klagomålshantering för medborgare/bru-

kare? 

15 15 100% 65% 

  87 100 87% 70% 
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3.  Politisk styrning och kontroll Uppnått Max Procent Procent 

2012 

3.1 Genomsyras hela organisationen av ett hel-

hetstänkande avseende styrning/uppfölj-

ning? 

13 15 88% 88% 

3.2 Styrs kommunen av tydliga politiska mål 16 25 64% 60% 

3.3 Hur rapporterar förvaltningen till den poli-

tiska nivån och vilka möjligheter har politi-

kerna att utöva tillsyn över förvaltningen? 

20 25 80% 66% 

3.4 Hur är delegation och ansvarsfördelning 

mellan politisk och tjänstemannanivå? 
16 20 78% 78% 

3.5 Hur främjas den ömsesidiga förståelsen av 

uppgifter, roller och spelregler mellan poli-

tiker och tjänstemän 

9 15 58% 53% 

  74 100 74% 68% 

 

 

4.  Ledarskap, ansvar och delegat-

ion 

Uppnått Max Procent Procent 

2012 

4.1 Finns kommunövergripande strategi för le-

darskap, ansvar och delegation? 
15 15 100% 15 

4.2 Vilket ansvar har resultatenheterna för bud-

get, personal och organisation? 
7 10 65% 6 

4.3 Hur beskrivs inriktning och ansvar för tvär-

sektoriellt samarbete? 
15 20 73% 15 

4.4 Hur tydliggörs det personliga uppdraget för 

alla chefer i organisationen? 
7 15 44% 7 

4.5 Hur utövas den centrala ledningen över un-

derställda avdelningar/enheter? 
16 20 82% 16 

4.6 Hur bedrivs kommunens ledarutveckling? 14 20 68% 14 

  74 100 74% 73 
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5.  Resultat och effektivitet Uppnått Max Procent Procent 

2012 

5.1 Strategi för resultatstyrning och effektivi-

tetsutveckling 
6 15 40% 25% 

5.2 Hur tydliggör kommunen sambandet mel-

lan kostnader och resultat i budgetproces-

sen 

13 20 65% 70% 

5.3 Hur arbetar kommunen med utveckling ar-

betsprocesser, uppföljning och kontroll 
14 20 70% 60% 

5.4 Hur kommuniceras och förs strategiska dis-

kussioner kring resurser och resultat? 
9 15 60% 60% 

5.5 Hur aktivt används jämförelser som ett led 

i serviceutveckling och effektivisering? 
15 20 75% 49% 

5.6 Hur sker extern samverkan för att stärka 

serviceutbudet och öka effektivitet? 
9 10 92% 75% 

  66 100 66% 56% 

 

 

6.  Kommunen som arbetsgivare - 

personalpolitik 

Uppnått Max Procent Procent 

2012 

6.1 Finns en kommunövergripande personal-

strategi? 
11 15 75% 85% 

6.2 Hur tillvaratas befintliga och hur rekryteras 

nya medarbetare? Kommunen som ”attrak-

tiv arbetsgivare”. 

19 20 97% 94% 

6.3 Hur stor vikt läggs vid kompetens- och 

medarbetarutveckling? 
13 25 51% 56% 

6.4 Hur sker individuell lönesättning och belö-

ning av goda prestationer? 
10 15 68% 46% 

6.5 Hur bedrivs kommunens arbetsmiljöar-

bete? 
12 15 81% 64% 

6.6 Hur arbetar kommunen med mångfald, (et-

nicitet, kulturellt och kön)? 
6 10 55% 50% 

  71 100 71% 67% 
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7.  Verksamhetsutveckling Uppnått Max Procent Procent 

2012 

7.1 Hur beskrivs övergripande strategiskt kva-

litetsarbete och serviceutveckling? 
12 15 82% 48% 

7.2 Vilka metoder och verktyg finns för kvali-

tets-/verksamhetsutveckling? 
20 25 81% 25% 

7.3 Hur sker lärande och utveckling genom 

omvärldsspaning och samverkan? 
13 20 67% 81% 

7.4 Hur arbetar kommunen med kreativitet och 

innovationer? 
13 20 64% 54% 

7.5 Hur arbetar kommunen med IT-stöd för att 

effektivisera det interna arbetet? 
15 20 77% 80% 

  73 100 73% 56% 

 

 

8.  Kommunen som samhällsbyg-

gare 

Uppnått Max Procent Procent 

2012 

8.1 Har kommunen övergripande planer/stra-

tegier för samhällsbyggande 
11 15 74% 72% 

8.2 Hur samverkar kommunen med aktörer 

inom civilsamhället kring utveckling av 

lokalsamhället? 

11 20 56% 51% 

8.3 Hur samverkar kommunen med kulturli-

vet? 
18 20 91% 93% 

8.4 Vilken är kommunens roll i utveckling av 

näringslivet? 
13 15 88% 83% 

8.5 Hur arbetar kommunen med internation-

ella kontakter? 
8 10 80% 62% 

8.6 Hur arbetar kommunen med hållbar ut-

veckling? (miljö – ekonomiskt – socialt) 
17 20 83% 83% 

  78 100 78% 75% 

 

 


