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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 det sedan år 2002. 
Kommunkompassen reviderades år 2010 för att kunna fånga upp nya viktiga utvecklings-
trender som påverkar den offentliga sektorn. Revideringen har gjorts tillsammans med KS 
(Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) i Norge, KL (Kommunernes 
Landsforening) i Danmark, KREVI (Det kommunale och regionale evalueringsinstitut) i 
Danmark samt Oslo Universitet (professor Harald Baldersheim) och Agder Universitet (pro-
fessor Morten 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 
information om både styrkor och förbättringsområden. För att kunna få inspiration till för-
bättringar, hänvisas i rapporten ofta till kommuner som kan ses som förebilder inom olika 
områden. Till utpekade förbättringsområden 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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2 Karlstad kommun i förhållande till Kommunkom-
passen: En sammanfattande genomgång 

Utvärderingen 
Utvärderingen av Karlstad kommun genomfördes i mars år 2012 och var kommunens första 
utvärdering enligt Kommunkompassens kriterier. Utvärderingsgruppen har studerat doku-
ment, granskat kommunens hemsida, intranät och genomfört intervjuer med ett 40-tal perso-
ner i organisationen. Bland de intervjuade fanns politiker, ledande tjänstemän och fackliga 
representanter. 

Sammanfattning av resultat 
Nedan visas Karlstads totaltpoäng samt poängfördelningen per område. 
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I nedanstående diagram illustreras Karlstads profil som den framstår utifrån Kommunkomp-
assens poängberäkning. Som referens visas ett medelvärde av alla kommuner som utvärde-
rats enligt Kommunkompassen 2.0. Observera att kommunens resultat inte är direkt jämför-
bart med kommuner som utvärderats före år 2010. Om man vill göra en ungefärlig sådan 
jämförelse så visar erfarenheten att man kan lägga på 80-100 poäng till det resultat som nu 
erhållits. I diagrammet nedan görs jämförelsen med kommuner som utvärderats fr.o.m. 2010. 
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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 Kommun-
kompassens åtta områden 

Område 1 Offentlighet och demokrati 

Rubriker Poäng 
• Strategi for demokratiutveckling och information  
• Information till medborgare 
• Dialog och medborgarmedverkan 
• Etik – motverkan av korruption 

55 

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-

http://www.skl.se/kvalitet
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tats. Det handlar i grund och botten om det demokratiska perspektivet som är grundläggande 
för den offentliga sektorn. Det kan göras på olika sätt.  

Dels kan politiken arbeta aktivt genom sitt partiarbete, 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 
viktigaste demokratiska arbetet kan av förklarliga skäl inte utvärderas i Kommunkompassen, 
då detta ligger utanför kommunorganisationen. 

Strategi for demokratiutveckling och information 
Karlstad har ingen tydlig strategi för demokratiutveckling. Kommunfullmäktigeberedningen 
är ett exempel på hur Karlstad arbetar med demokratifrågor. Beredning ansvarar för utveckl-
ingsfrågor som rör den representativa demokratin, samt medborgares engagemang och för-
stärkta delaktighet i samhället. Beredningen är inte beslutande utan kan ta fram förslag till 
aktiviteter inom området. Det finns inga tydliga anslag i dessa frågor i kommunens strate-
giska plan, varför det är svårt att se vilken inriktning kommunen har utifrån ett långsiktigt 
perspektiv. 

Kommunens strategi kring information finns i informations- och kommunikationspolicyn. 
Till denna finns knutet ett antal konkreta riktlinjer för hur olika informationskanaler ska han-
teras. Kommunens strategi för information är tydlig och arbetet utifrån denna fungerar bra. 
Ett gott exempel för andra kommuner. 

Information till medborgarna 
Kallelser och protokoll för kommunfullmäktige och nämnder finns samlat på nätet. Även 
handlingar finns länkade i beslutspunkterna i protokollen. Dessutom finns många handlingar 
tillgängliga via kommunens e-diarium. Ett gott exempel på tillgänglighet. 

Det finns exempel på kortversioner av viktiga dokument. Ett är lightversionen av årsredovis-
ningen som skickas ut till hushållen. Ett annat exempel på kort och förenklad information är 
sammanfattningen ”beslut i korthet” som finns för flera nämnder på nätet. Kommunens 
skulle kunna vidga arbetet med förenklad information kring alla viktiga beslut och styr-
/uppföljningsdokument. Ett möjligt förbättringsområde. 

Kommunen har både utsändning i närradio och webbsändning (i realtid och i efterskott) av 
kommunfullmäktigesammanträden. 

Karlstad är en föregångskommun när det gäller att systematiskt arbeta med de ”nya” sociala 
medierna för att sprida information. Detta är speciellt tydligt när det gäller användandet av 
Facebook. 

Information om resultat 
Att informera om vad kommunens åstadkommer, uppnådda resultat, är ett tydligt förbätt-
ringsområde. Ansvaret för att publicera resultat på nätet är idag delegerad till verksamhets-
nivå. Hur detta görs varierar. I de flesta fall läggs hela dokument (undersökningar och utvär-
deringar) upp på nätet. Det finns inga exempel på IT-stöd som kan hjälpa medborga-
ren/brukaren att hitta intressanta resultat. Resultat som presenteras är inte kopplade till 
kommunens mål. Här finns ett förbättringsområde. 



Sveriges Kommuner och Landsting 120525 7 (29) 

 

Medborgardialog och deltagande 
Även inom området dialog med medborgarna/brukarna, spelar Facebook stor roll. I detta 
forum har kommunen genom struktur och systematik skapat en hög aktivitet med ca 15 in-
lägg per dag. 

Idag hanteras många gånger dialog utifrån ett brukarperspektiv av tjänstemännen. Politikerna 
uttalade vid intervjuerna en tydlig ambition att även använda Facebook för att utveckla med-
borgardialogen. Det finns idag några exempel på verktyg för medborgardialog. Kommunen 
har ett flertal råd för olika intressegrupper som kommunens politiker kan träffa. Ett ung-
domsfullmäktige genomförs 10 gånger per år. Där möter ungdomar representanter från 
nämnder och förvaltningar i dialog och diskussion. Medborgare har kunnat möta politiker 
vid något tillfälle i det ”Rådrum” (konsument-, energi- och transportrådgivning) som kom-
munen har. Möjligheten att väcka medborgarförslag till fullmäktige har funnits sedan 2004. 

Det finns möjligheter för kommunen att vidga arbetet med medborgadialog genom att ta 
fram fler verktyg, göra arbetet mer systematisk och att öka påverkansgraden för medborgar-
na t.ex. på budget och olika arbetsprocesser. Goda exempel på vad som kan göras finns i 
SKL:s medborgardialogprojekt (www.skl.se/medborgardialog). 

Motverka korruption 
”Om Mutor och Bestickning – en vägledning” är ett kommunövergripande dokument som 
beskriver vad kommunen betraktar som korruption inom organisationen. Kommunen upprät-
tar årligen en internkontrollplan och det finns tydliga riktlinjer för internkontroll. En bred 
utbildning om mutor och bestickning genomfördes under 2010. I Karlstad finns liksom i de 
flesta andra kommuner ingen whistleblower-funktion. En kommun som infört denna möjlig-
het för anställda och kommunmedborgare att framföra tips kring korruption är Göteborg.  

Det finns möjligheter för kommunen att stärka arbetet för att förhindra korruption. Den 
kommunövergripande strategin skulle kunna stärkas och återkommande uppföljningar på 
övergripande nivå skulle kunna genomföras. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

• Tydlig strategi kring in-
formation och kommunikat-
ion 

• Protokoll och handlingar 
tillgängliga via nätet 

• Facebook som kommunikat-
ionskanal och dialogforum 

• Närradio- och webbsänd-
ningar av fullmäktige 

• Medborgarförslag 
 

• Tydligare strategi kring 
medborgardialog 

• Fler kortversioner av doku-
ment  

• Utveckla och bredda med-
borgardialog 

• Tydligare strategi och åt-
gärder för att motverka kor-
ruption 

• Fler resultat och jämförelser 
på hemsidan 

 

 

http://www.skl.se/medborgardialog
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Område 2 Tillgänglighet och brukarorientering 

Rubriker Poäng 
• Strategi för brukarorientering 
• Tillgänglighet och bemötande 
• Information om service och tjänster 
• Valfrihet 
• Brukarundersökningar 
• Deklarationer och synpunkts-/klagomålshantering 

70 

Allmänt 
Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till sina 
brukare. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållnings-
sätt. 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. För-
väntad 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. 

Strategi för brukarorientering 
Kommunen har en tydlig värdegrund som uttrycks i devisen ”Vi är till för Karlstadsborna”.  
Denna värdegrund har kommunicerats till alla i hela kommunkoncernen. Till detta har an-
vänts film, broschyrer, utbildningsprogram och ett diskussionsmaterial. Ansvaret för förank-
ring av värdegrunden har lagts på kommunens chefer. Uppföljning av värdegrunden görs 
bl.a. genom frågor i medarbetarundersökningen och vid utvecklingssamtalet. Detta är ett gott 
exempel på en tydlig värdegrund som också har förankrats i organisationen. 

Tillgänglighet och bemötande 
Utbildning i bemötande görs i Karlstad kopplat till värdegrunden i introduktionsutbildningen 
av nyanställda och som del i chefsutbildningen. Kommunen har gjort återkommande mät-
ningar av servicenivå och bemötande med några års mellanrum. Dessa mätningar ska fort-
sättningsvis göras årligen som en del i SKL:s projekt KKiK (Kommunens Kvalitet i Kort-
het). 

Förbättringsmöjlighet inom detta område kan vara att skapa någon form av belöningssystem 
för de som är föregångare när det gäller gott bemötande och hög tillgänglighet. Detta kan 
göras genom att ta fram lönekriterier som tydligt lyfter området eller genom någon form av 
premiering, t.ex. genom positiv uppmärksamhet. Det finns exempel på det senare genom 
bl.a. några filmer kommunen tagit fram. En kommun som har bemötande med i sina övergri-
pande lönekriterier är Östersund, som kan vara värd att granska. 
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Information om service och tjänster 
SKL:s återkommande webbundersökning ”Information till alla” har använts för att förbättra 
kommunens hemsidor. Kommunen har förbättrat sina resultat vid varje mättillfälle. Kommu-
nen genomför egna undersökningar av besök och det finns ett förvaltningsövergripande 
webbråd som arbetar med utveckling av hemsidorna. 

Ett förbättringsområde när det gäller brukarinformation är att möjliggöra jämförelser av olika 
enheter inom förskola, grundskola, gymnasium, särskilt boende, hemtjänst, etc. avseende 
bl.a. kvalitet och resultat. Stockholm och Nacka är två kommuner som skapat sådana möjlig-
heter på sina hemsidor. Enligt egna uppgifter kommer kommunen snart att införa en sådan 
funktion. 

Det finns information på hemsidan på åtta olika språk. Dock är informationen i vissa fall 
mycket begränsad och borde kunna utökas. Det finns även ”lättlästsidor” och en talande-
funktion. 

Kommunen har tre medborgarkontor i småtätorter där medborgarna kan få hjälp med olika 
tjänster. Dessa är öppna en begränsad del av veckan. I en tid när allt fler kommuner tagit bort 
sina medborgarkontor är Karlstad ett gott exempel på en kommun där det fortfarande finns 
möjlighet att få en bred personlig service av en fysik person utanför kommunhuset.  

Enligt uppgifter vid intervjuerna kommer kommunen inom kort att utveckla ett s.k. kontakt-
center där inkommande telefonsamtal och e-post hanteras enligt principen ”en dörr in”. Detta 
kommer att stärkas kommunen inom detta område. 

Kommunen har ett stort antal tjänster som erbjuds som genom digital e-service. Redan nu ett 
gott exempel där kommunen arbetar på att bli ännu bättre. 

Valfrihet 
Kommunen har externa utförare inom alla verksamheter. Största andelen fristående enheter 
finns inom barnomsorg och gymnasium. Endast 5 % av eleverna i grundskolan går i enheter 
med annan huvudman, medan denna siffra är 25-30 % för gymnasiet. 

Brukarundersökningar 
Alla verksamheter i kommunen arbetar med brukarundersökningar. Hur dessa används i ett 
systematiskt förbättringsarbete varierar mellan olika verksamheter. T.ex. går det idag inte att 
jämföra brukarundersökningar mellan olika enheter inom grundskola och gymnasium. Såd-
ana jämförelser görs däremot mellan enheter inom äldreomsorg och handikappsomsorg.  

Jämförbarhet avseende brukarundersökningar finns idag inte mellan olika interna verksam-
heter och jämförelser med externa utförare finns inte heller. Det finns få exempel där brukar-
undersökningar jämförs med sådana som görs i andra kommuner. Det finns möjligheter att 
utveckla arbetet med brukarundersökningar. 

Hammarö, Kungsbacka och Nacka är tre kommuner som arbetar på ett bra sätt med brukar-
undersökningar. 
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Systemför service-/kvalitetsdeklarationer och synpunkts-
/klagomålshantering 
Kommunen har ett systematiskt synpunkts- och klagomålshanteringssystem sedan ett antal 
år. Ingångar finns via pappersformulär, hemsidan och Facebook. Detta system tycks fungera 
väl. 

Inom vård- och omsorgsverksamheten finns både tjänste- och värdighetsgarantier. Detta 
finns inte i andra verksamheter, men enligt uppgift arbetar kommunen med att ta fram 
tjänstegarantier för andra verksamheter.  

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

• Tydlig och välförankrad 
värdegrund med brukarfo-
kus 

• Utbildning kring bemötande 
• Systematiskt förbättringsar-

bete med webbinformation 
• Medborgarkontor 
• Många e-tjänster 
• Systematiskt system för 

synpunkter och klagomål 
 

• Kontaktcenter 
• Förbättra information för 

specifika behov på hemsi-
dan, t.ex. språk 

• Ökad systematik kring 
brukarundersökningar 
 

• Belöningssystem för gott 
bemötande och god tillgäng-
lighet saknas 

• Bättre möjligheter att jäm-
föra enheter avseende resul-
tat 

• Tjänstegarantier eller lik-
nande saknas i de flesta 
verksamheter 

 

Område 3 Politisk styrning och kontroll 

Rubriker Poäng 
• System för styrning och uppföljning 
• Politiska mål 
• Uppföljning och rapportering 
• Ansvarsfördelning politiker/tjänstemän 
• Samspel och dialog 

68 

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. 
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System för styrning/uppföljning 
Karlstad är en kommun som tagit fram en tydlig strukturerad styrmodell. Denna modell hål-
ler nu på att implanteras i organisationen. Överst i styrkedjan finns kommunens vision som 
antogs år 2008. Kommunen har lagt stor kraft på att förankra denna vision och den finns 
tydligt med i kommunens strategiska plan. En viktig del av styrmodellen är värdegrunden 
som sammanfattas i devisen ”Vi är till för Karlstadborna”. Denna värdegrund som binds till 
visionen, har förts ut i organisationen via bl.a. ett arbetsmaterial som använts på arbetsplat-
ser, film, broschyrer och som delar i ledarskaps- och introduktionsutbildning. Ett gott exem-
pel för andra. 

Tydliga politiska mål 
De kommunövergripande målen är sorterade i ett antal externa och interna målområden. Det 
finns 25 mål i de externa och 11 mål i de interna. I det externa perspektivet finns även tre 
tvärgående hållbarhetstrategier. Alla mål finns med i kommunens strategiska plan. 

Till målen finns nu under budgetåret 2012 även ett antal mätbara indikatorer framtagna. 
Dessa är nya och deras styrkraft har inte kunnat verifieras, då någon uppföljning av dessa 
indikatorer ännu inte gjorts. Att via indikatorer skapa en bättre möjlighet att tydligare följa 
upp målen, är ett viktigt processteg i arbetet med att driftsätta den tydliga styrmodell som 
kommunen angivit i den strategiska planen.  

En fundering som utvärderarna haft är hur balansen ser ut mellan samhällsbyggande mål och 
de som rör de egna stora verksamheterna barnomsorg, skola och äldreomsorg. Avseende 
resurser är de senare tunga, men i målsammanställningen är de inte riktigt lika framträdande. 

Ett förbättringsområde i styrprocessen är att tydligare koppla ihop ekonomi (resurser) med 
resultat. Båda dessa storheter bör hanteras parallellt i styrning och uppföljning, vilket då kan 
ge möjligheter att diskutera och mäta effektivitet. Nacka kommun har en intressant modell 
när det gäller att redovisa kostnader och resultat på nämndsnivå. 

Ett annat förbättringsområde när det gäller styrning med hållbarhetstrategierna och de över-
gripande målen i den strategiska planen, skulle kunna vara att även låta dessa påverka styr-
ningen av de kommunala bolagen via bl.a. ägardirektiv och uppföljning i bokslut. Så ser det 
inte ut idag. 

Uppföljning och rapportering 
Som nämnts i avsnittet ovan har indikatorerna i styrmodellen först tagits fram till årets bud-
get. Därför är det svårt att mäta av hur tydlig uppföljningen kommer att bli och vilka ana-
lyser som göra utifrån uppföljningarna. Det ska bli intressant att följa hur uppföljningsdelen i 
styrmodellen faller ut i slutet av året. Ett viktigt perspektiv i det uppföljande arbetet är att 
lägga fokus på jämförelser med andra kommuner. Uppföljningen av mål och indikatorer är 
alltså fortfarande att betrakta som ett förbättringsområde för kommunen. 

Ansvarsfördelning och roller mellan politiker/tjänstemän 
Ansvarfördelningen mellan politiker och tjänstemän, det som ofta benämns ”vad-” och ”hur-
frågor”, är relativt tydlig i Karlstad när det gäller ekonomi, personal och arbetsprocesser. 
Varken politiker eller tjänstermän upplever att det finns problem med rollerna. Sker 
övertramp finns det ett samtalsklimat som möjliggör att problem löses genom diskussion. 
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Det finns ett undantag från tydligheten avseende roller. Förvaltningschefer anställs av kom-
munstyrelsen och kommunchefen är därmed inte formellt chef för dessa. Denna modell var 
vanligare förr bland svenska kommuner och gör en del av gränsdragningen mellan politik 
och tjänstemän något otydlig. 

Samspel och dialog 
För att en strategisk plan ska vara levande, behövs en återkommande dialog mellan politiker 
och tjänstemän. Detta gäller inte bara på nämndsnivå utan även på övergripande nivå. I Karl-
stad sker inte denna dialog strukturerad utan enligt de intervjuade ”vid behov”. Det kan fin-
nas ett värde i att strukturera tillfällen för dialog för att skapa en förståelse för de politiska 
målen bland tjänstemännen och omvänt skapa förståelse bland politiker för åtgärder och 
aktiviteter som genomförs i organisationen.  

Barn- och utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden har båda bra system med 
kontaktpolitiker, möten ute på enheter, återkommande besök, etc. för att möta och lära känna 
den verksamhet de ansvarar för. Ett gott exempel för andra. 

Kommunens politiker får alla en gemensam utbildning i början av mandatperioden. Respek-
tive nämnd har utbildningar också även ibland under mandatperioden. Politiker skulle kunna 
erbjudas mer av utbildning, t.ex. kring ledarskap och mer utbildningsinslag under löpande 
mandatperiod. Östersund är en kommun som utbildat kommunstyrelsen enligt ett ledarkon-
cept som används i kommunens ledarskapsutbildning för tjänstemän. 

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

• En tydlig styrmodell 
• Välförankrad vision och 

värdegrund 
• Tydlig rollfördelning mellan 

politiker och tjänstemän 
• Nämnder har flera kontakty-

tor med verksamhet 
 

• Tydligare uppföljning av de 
kommunövergripande målen 

• Fler jämförelser med andra 
kommuner i styrning-
en/uppföljningen 

• Fler arenor där politiker och 
tjänstemän möts för att dis-
kutera helhet 
 

• Otydlig koppling mellan 
ekonomiska resurser och re-
sultat i styrmo-
dell/budgetprocess 
• Svaga länkar mellan hållbar-
hetsstrategier/ 
strategisk plan och de kom-
munala bolagen 
• Ledarskapsutbildning för 
politiker finns ej 
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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 
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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 
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. 

Strategi för ledarskap, ansvar och delegation 
Kommunen har en tydlig ledarpolicy som gäller hela koncernen. Denna implementeras vid 
kommunens chefsutbildning som är obligatorisk och den utvärderas i samband med medar-
betarenkät och medarbetarsamtal. Ett gott exempel för andra kommuner. 

Resultatenheternas ansvar 
Ansvaret för budget, organisation och personal är stor för enhetschefer i kommunen. Ett un-
dantag gäller att bära över under- och överskott mellan budgetåren. Här har enheter under 
nämnderna olika villkor, då ansvaret för att besluta om detta ligger på nämndsnivå. Den van-
ligaste modellen är att ansvaret för över- och underskott ligger på nämnden och inte på en-
heten.  

Stockholm är en kommun som i det man kallar resultatenheter har ett strikt budgetansvar på 
enhetschefsnivå, både för under- och överskott. Örebro har infört resultatenheter med fullt 
budgetansvar på prov i vissa verksamheter. 

Tvärsektoriellt samarbete 
Karlstads förvaltning har tagit fram en kommunövergripande projektmodell för genomfö-
rande av större projekt. Det finns mallar och stödsystem för genomförande. Utbildningar 
kring modellen genomförs. Ett gott exempel för andra. 

Kommunen har inte kommit lika långt när det gäller modell för gemensamt arbete kring pro-
cesskartläggningar och analyser. Ett arbete pågår just nu att implementera en kommunge-
mensam modell. Några verksamheter som arbetat med modellen är teknik och fastighet samt 
vård och omsorg. Eskilstuna är en kommun som i sin styrmodell har byggt in tvärgående 
processer. De kan vara ett intressant exempel att lära av. 
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Karlstad arbetar med tvärsektoriella grupper som gör revision och genomlysning av viktiga 
tvärsektoriella processer, t.ex. IT-frågor. Ett koncept som även i några andra kommuner visat 
sig vara framgångsrikt vid förbättringsarbete. Två sådana kommuner är Kungsbacka och 
Östersund. 

Ett förbättringsområde för kommunen är att internt tillgängliggöra sammanställningar och 
beskrivningar av de projekt och processkartläggningar som finns i kommunen. Detta för att 
öka kunskapsspridning och lärande av goda exempel. 

Personligt ansvar och uppdrag för chefer 
Karlstad har inga chefskontrakt eller chefsavtal där den personliga rollen kopplad till t.ex. 
mål och resultat tydliggörs. Detta är ett förbättringsområde som kan leda till tydligare för-
väntansbilder för cheferna och därigenom möjliggörs bredare personliga utvärderingar än 
vad som görs idag. Idag utvärderas chefer enligt en chefsprofil som bygger på den återkom-
mande medarbetarenkäten. Gotland, Eskilstuna och Nacka är några kommuner som arbetar 
med chefskontrakt. 

Kommunledningens kommunikation 
Vid två tillfällen träffas alla chefer i organisationen. I augusti arrangeras en ledardag där 
innehållet huvudsakligen ligger på information utifrån ett helhetsperspektiv. I mars samlas 
cheferna vid ytterligare ett tillfälle, en så kallad chefsdag, där deltagarna själv arbetar och 
diskuterar kring viktiga kommungemensamma frågor. Tanken är att cheferna efter dessa 
tillfällen bär med sig informationen till sina anställda. En bra modell som kan vara en förbild 
för andra. 

I kommunens tjänstemannaledningsgrupp där kommunchef, förvaltningschefer och bolags-
chefer träffas, arbetar man enligt vad som berättades vid intervjuerna mycket med värdering-
ar och kultur. En kommun som formaliserat denna samsyn ytterligare är Örebro där led-
ningsgruppen tagit fram en gemensam värdegrund som återkommande utvärderas.  

Ledarutveckling 
Kommunen har ett väl utbyggt ledarutvecklingsprogram. Där finns en obligatorisk del för 
alla koncernens ledare och en del som erbjuds erfarna ledare. Det finns även ett program för 
intern ledarförsörjning, samt coaching- och mentorskapsprogram. 

Ett exempel på förbättring skulle kunna vara att koppla ledarututveckling till fler kontaktytor 
med andra kommuner, näringsliv och högskola. Sådana kontaktytor finns, men kan utökas. 
Ett positivt exempel är Karlskrona som samverkar med alla blekingekommuner kring ledar-
utveckling. 
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Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

• Tydlig ledarpolicy 
• Hög grad av ansvarsdelegat-

ion till enhetsnivå 
• Kommunövergripande 

projektstyrningsmodell 
• Projektorientering av tvär-

sektoriellt utvecklingsarbete 
• Ledar- och chefsdagar 
• Ledarutvecklingsprogram 

(befintliga, blivande chefer) 
 

• Processkartläggningar (på-
börjat) 

• Fler forum för utbyte kring 
ledarskap med andra kom-
muner, näringsliv och ut-
bildningsinstitutioner 

• Överföring av över- och 
underskott på enhetsnivå kan 
införas 

• Chefskontrakt med utvärder-
ting utifrån dessa saknas 

• Sammanställningar av på-
gående projekt och utförda 
processkartläggningar sak-
nas 

 

 

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 

56 

Allmänt 
Området kontroll och rapportering avser framförallt det arbete som sker inom förvaltnings-
organisationen 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 
Karlstad har inga tydligt beskrivna och dokumenterade strategier kring hur arbetet med resul-
tatstyrning och effektivitetsutveckling ska göras. Dock visar arbetet med att utveckla styr-
modellen att resultatstyrning finns med som ett tydligt inslag i utvecklingsarbetet. När arbe-
tet med mål och därtill kopplade indikatorer har fortlöpt ytterligare, kommer kommunens 
resultatfokus att tydliggöras. Hur kommunen ser på begreppet effektivitet är inte lika klart. 
Detta bör kunna tydliggöras. 

Kostnader och resultat i budgetprocessen 
Karlstad har som många andra kommuner en utmaning i att bättre koppla ihop kostnader och 
resultat. Det finns flera inslag av detta, t.ex. avstämning av kostnadstäckning i förhållande 
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till elevtal och fördelning av ersättning utifrån beviljad hemtjänsttimme. Dock finns inte ett 
helhetsgrepp att utifrån ett effektivitetsperspektiv betrakta resurser och resultat (levererad 
kvalitet) i hela budgeten och uppföljningsprocessen. Detta är ett förbättringsområde. 

Nacka har en intressant redovisningsmodell på nämndsnivå av resurser/kostnader samt upp-
nådda kvalitativa resultat.  

Arbetsprocesser, uppföljning och kontroll 
Kommunen har genom ett väluppbyggt ekonomistyrsystem, en god och återkommande avvi-
kelsehantering när det gäller förväntat budgetutfall. Avvikelsehanteringen avseende hur 
kommunen förväntas uppnå verksamhetsmålen är inte lika tydlig. När kommunen ytterligare 
utvecklat sin resultatstyrning ökar förutsättningarna för att ett sådant avvikelsehanteringssy-
stem ska kunna införas. Ett sätt att stärka uppföljningen av resultat är att använda sig av ett 
verksamhetsuppföljningssystem som digitalt hanterar mål, resultatindikatorer och aktiviteter 
kopplade till dessa. Kommunen har idag inget sådant system. Avseende uppföljning finns 
förbättringsmöjligheter. 

Kommuner som kommit långt när det gäller att digitalt följa upp verksamhetsresultat är bl.a. 
Eskilstuna, Stockholm och Uddevalla. 

Kommunikation kring resurser och resultat 
Ett viktigt steg när det gäller att skapa kommunikation kring resultat är att ta fram IT-system 
som kan kommunicera dessa i organisationen. Väl så viktigt är att skapa arenor där dessa 
resultat diskuteras, dels i ledningsgrupper, dels ute på arbetsplatser bland medarbetarna. Såd-
ana arenor finns i Karlstad. Exempel på detta är ledar- och chefsdagar. Dock borde kommu-
nen mer kunna systematisera hur dessa diskussioner sker på enhetsnivå. Här kan inspiration 
hämtas från kommuner som arbetar med Lean, t.ex. Södertälje och Strängnäs. Eskilstuna är 
en kommun som arbetar mycket med att föra ner resultatdiskussioner på enhetsnivå. 

Jämförelser 
I Karlstad görs jämförelser med hjälp av mått och indikatorer på olika nivåer. Det finns ex-
empel på jämförelser med andra kommuner, t.ex. inom gymnasieskolan, där man jämför sig 
med ett antal Stockholmskommuner. Jämförelser finns även på övergripande nivå, då kom-
munen medverkar i SKL:s projekt Kommunens Kvalitet i Korthet. Dock är det svårt att hitta 
en genomgående systematik i arbetet med dessa jämförelser när det gäller lärande och de är i 
liten grad kopplade till styrsystemets mål och resultat. På enhetsnivå är det t.ex. i nuläget 
endast äldreomsorgen som gör jämförbara brukarundersökningar på alla enheter för att skapa 
ett lärande mellan dessa.   

Inom området jämförelser och lärande utifrån dessa finns en förbättringspotential. Kungs-
backa, Nacka och Uddevalla är kommuner som på olika sätt arbetar med jämförelser. 

Extern samverkan 
Det finns många exempel på samverkansformer med andra kommuner där kommunerna de-
lar på tjänsterna, t.ex. för räddningstjänst, gymnasieskolor, krisledning, socialjour och famil-
jerådgivning. Ett gott exempel för andra. 
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Det finns även flera exempel samverkan med civilsamhällets frivilligkrafter för att stärka upp 
tjänster till brukarna. Dock är intrycket att samverkan skulle kunna utvecklas båda inom 
äldreomsorgen och framförallt inom skolan. Nacka och Tyresö är två kommuner som kan 
inspirera inom detta område. 

Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

• Avvikelsehantering – eko-
nomi 

• Chefsdagar och ledarskaps-
dagar för att föra ut och dis-
kutera mål och resultat 

• Samverkan med andra 
kommuner 

 

• Tydligare koppling resurser 
(ekonomi) – verksamhetsmål 
– resultat 

• Fler arenor för att diskuteras 
mål och resultat 

• Ökad systematik avseende 
lärande av jämförelser, in-
terna och externa 

• Mer samverkan med frivil-
ligkrafter 

 

• Strategi kring arbete med 
effektivitet 

• Avvikelsehantering avse-
ende verksamhet 

• Verksamhetsledningssystem 
för uppföljning av verksam-
hetsresultat 

 

Område 6 Kommunen som arbetsgivare personalpolitik 

Rubriker Poäng 
• Personalstrategi 
• Rekrytering 
• Kompetens- och medarbetarutveckling 
• Individuell lönesättning 
• Arbetsmiljöarbete 
• Mångfald 
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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, dels stimulerar befintlig personal att 
stanna och utvecklas. 

Personalstrategi och rekrytering 
Kommunen har både en medarbetarpolicy och en ledarpolicy. De sammanfattas av devisen 
”Med gemensam kraft” och knyts direkt till kommunens värdegrund – ”Vi är till för Karl-
stadsborna”. En fråga som utvärderarna ställer, är hur dessa två policys kontinuerligt utvär-
deras och följs upp. Personalbokslutet som årligen sammanställs länkar inte tydligt till dessa 
två policys. 

Kommunen har under senare år arbetat mycket med ta fram ett nytt gemensamt rekryterings-
koncept. Häri ingår att bygga bilden av en attraktiv arbetsgivare mot potentiella externa ar-



Sveriges Kommuner och Landsting 120525 18 (29) 

 

betssökande. Verktyg i arbetet är kommunikation via olika kanaler och att utgå från den ge-
mensamma devisen ”Du är viktig”.  

Som anställd i Karlstad har personalen många olika förmåner som i praktiken stärker attrak-
tiviteten som arbetsgivare. Förmånligt semesterboende, billigt årskort för buss, träningsmöj-
ligheter, positiv inställning till heltid och föräldraledighet, är några exempel på detta. Karl-
stads arbete inom detta område är en förebild för andra kommuner. 

Kompetens- och medarbetarutveckling 
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 
Det finns kommunövergripande lönekriterier i Karlstad. Dessa är gamla och inte synkronise-
rade med kommunens nya styrmodell (vision, strategisk plan, värdegrund, etc.). De har inte 
heller brutits ner och anpassats till olika yrkesgrupper. Det framkom synpunkter vid intervju-
erna att systemet med individuell lönesättning är svårförståeligt och inom vissa områden 
fungerar det dåligt. Här finns ett förbättringsområde. Kommunen håller enligt uppgift på att 
omarbeta och förnya systemet. Norrköping och Östersund är två kommuner som arbetat stra-
tegiskt med sina lönesystem. 

En hög andel, över 90 %, av de anställda säger i medarbetarundersökningen att de får årliga 
lönesamtal. Detta är en mycket hög andel i jämförelse med många andra kommuner. 

Arbetsmiljöarbete 
I Karlstad har det genomförts medarbetarundersökningar vart annat år sedan 2006. I den 
undersökning som ska genomföras under 2012, kommer en ny modell användas där kommu-
nen kan styra frågorna mer.  Efter en genomförd medarbetarundersökning finns ett krav på 
verksamheter att handlingsplaner ska tas fram för de områden som behöver utvecklas. En bra 
modell för arbetet, men vid intervjuerna framkom frågor kring hur det praktiska genomfö-
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randet av åtgärder i vissa handlingsplaner faktiskt utförs. Ett förslag till förbättring skulle 
kunna vara att bättre följa upp åtgärder och genomslag av förbättringar i arbetsmiljöarbetet. 

Jämställdhet och mångfald 
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. Utvärderarnas bild är att det skulle behövas mer systematik kring arbetet och fram-
förallt 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 

rekrytering 
• Många förmåner som an-

ställd 
• Hög andel genomförda 

medarbetar- och lönesamtal 
• Återkommande medarbetar-

enkäter 
 

• Tydligare fokus på resultat 
och uppföljning kopplat till 
personalpolitiska dokument 

• Kartläggning och uppfölj-
ning av kommunövergri-
pande kompetensutveckl-
ingsbehov (organisations- 
och individnivå) 

• Tydligare kommunövergri-
pande lönekriterier som 
verksamhetsanpassas 

 

• Använda mångfald som en 
resurs i kommunens service-
organisation  
 

 

Område 7 Verksamhetsutveckling 

Rubriker Poäng 
• Strategiskt kvalitetsarbete 
• Verktyg för kvalitets-/verksamhetsutveckling 
• Lärande genom omvärldsspaning och samverkan 
• Kreativitet och innovationer 
• IT-stöd 
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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, EFQ, 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 identifierbart mönster under senare år är att flera kommuner börjar ta fram 
övergripande system för att effektivisera och förbättra sin verksamhet. Dessa system är då 
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oftast egenutvecklade modeller för förbättringsarbete som ibland innehåller delar av de sy-
stem som nämns ovan. En framgångsfaktor för ett fungerande kvalitetsarbete är att det sy-
stem som används, tydligt länkar till kommunens styr- och uppföljningssystem. 

Strategiskt kvalitetsarbete 
Kommunen har i den strategiska planen för 2012 ett målområde som berör styrsystem och 
kvalitetsarbete. I planen finns ett antal åtgärder som ska genomföras inom området. Detta är 
ett bra och viktigt anslag i kommunens övergripande styrdokument.  Dock saknar utvärde-
rarna en analys och beskrivning av vad de i planen angivna åtgärderna ska leda till och på 
vilket sätt de stärker kvaliteten på kommunens tjänster. Kommuner som har en tydlig strategi 
avseende sitt kvalitetsarbete är bl.a. Kungsbacka och Östersund. 

Att använda IT för att effektivisera interna processer är en viktig komponent för att kunna 
frigöra resurser som kan leda till höjd kvalitet för brukarna. Karlstad arbetar på att under 
2013 certifiera IT-enhetens verksamhet enligt ISO 20 000, vilket då kommer att ge rutiner 
som säkrar infrastruktur som stöds av IT. Idag finns inga tydliga dokument som beskriver 
den strategiska betydelsen av IT i förhållande till kommunens övergripande strategiska plan. 
Detta är ett förbättringsområde. 

Metoder och verktyg för kvalitets-/verksamhetsutveckling 
Idag är inte kvalitets-/verksamhetsutvecklingsarbete samlat enligt en kommunövergripande 
struktur. Det mesta av arbetet sker på förvaltningsnivå utifrån verksamhetsanpassade mo-
deller. Detta viktiga lokala arbete bör kompletteras med ett sammanhållet kvalitetssystem där 
olika gemensamma verktyg kan skapa ett lärande över verksamhetsgränser och där de kan 
vara stöd för att så effektivt som möjligt förverkliga det som anges i kommunens övergri-
pande strategiska plan. Idag finns några sådana gemensamma kvalitetsverktyg med olika 
grad av genomslag i organisationen. Exempel är processkartläggning, synpunktshantering, 
servicegarantier och styrgrupper för utveckling av tvärsektoriella processer.  

Inom detta område finns goda möjligheter till förbättringar. Kommuner som kan studeras 
avseende kvalitetsarbete är Kungsbacka, Uddevalla och Östersund. 

Lärande och utveckling genom omvärldsspaning och samverkan 
Kommunen har i sin kraft av att vara ett nav i Värmland, många kontaktvägar, nationella och 
internationella, för att kunna bedriva en god omvärldsspaning.  Detta görs bl.a. genom de nya 
s.k. ”lärgrupperna” inom förvaltningschefsgruppen och genom den återkommande uppfölj-
ningen av kommunens tillväxtstrategi. Kommunen har också en speciell omvärldsnämnd 
som ansvarar för externt samarbete på nationell och internationell nivå, samt även för samar-
bete mellan förvaltningar och bolag. Det finns många exempel på att kommunen verkar i 
olika kommunnätverk inom alla verksamheter. Det finns även flera exempel på lärande sam-
arbete mellan kommunen och olika utbildningsinstitutioner. 

Omvärldsspaning och externa kontakter är ett starkt område i Karlstad. 

Kreativitet och innovationer 
Inför 2012 införde kommunen något kallat ”Kvartalets idé”. Till detta har avsatts 50 000 kr 
som ska kunna lämnas som stöd för kompetensutveckling till verksamheter som har goda 
idéer. Vid utvärderingstillfället vart det inte klart hur och på vilka grunder dessa medel skulle 
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fördelas. Ett annat sätt att uppmärksamma goda insatser, vilket kan innebära goda idéer, är 
systemet med att uppmärksamma vardagshjältar i personaltidningen och på nätet. 

Kommunen har tagit fram en broschyr som visar på positiva utmärkelser och priser kommu-
nen erhållit under senare år. Detta är ett gott exempel på hur en positiv bild kan spridas och 
skapa stolthet. 

Som syns ovan finns det vissa komponenter som skulle kunna fogas samma till ett ”kreativi-
tetssystem” som kan användas för att få fram, utveckla, belöna och sprida goda idéer samt 
kreativitet i verksamheten. Att skapa ett sådant system är ett förbättringsområde i kommu-
nen. Möjliga inspirationskällor kan vara Uddevalla kommun som tagit fram ett kreativitets-
system, Piteå som arbetar strategiskt med förslagsverksamhet samt de kommuner som har 
utmärkelseprogram (Stockholm, Tyresö, Umeå, m.fl.) 

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

 

Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

• Ett tydligt anslag kring 
kvalitet och styrning i stra-
tegisk plan 

• Flera exempel på strategisk 
omvärldsspaning 

• Broschyren om utmärkelser 
m.m. 

• God struktur på arbetet med 
IT-stöd 

 

• Tydligare strategi för det 
övergripande arbetet med 
IT-stöd 

• Fler kommunövergripande 
kvalitetsverktyg 

• System som stödjer, belönar, 
sprider kreativitet 
 

• Ingen tydlig kommunöver-
gripande kvalitetsstrategi 
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Område 8 Kommunen som samhällsbyggare 

Rubriker Poäng 
• Strategier för samhällsbyggande 
• Samarbete med civilsamhället 
• Samarbete med kulturlivet 
• Stöd till näringslivet 
• Internationella kontakter 
• Hållbar utveckling  

 

75 

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 
På kommunövergripande nivå finns det strategier eller åtminstone anslag i den strategiska 
planen kring de områden som berörs i detta område. Tydligast är de kring näringslivsutveckl-
ing (tillväxtstrategin), internationellt arbete (internationell strategi) och hållbar utveckling 
(tillväxt-, folkhälso- och miljö-/klimatstrategi). 

Strategier som skulle kunna stärkas är sådana som beskriver samverkan med civilsamhällets 
aktörer samt kommunens arbete med kulturlivet. Ett exempel på hur arbetet med civilsam-
hället kan beskrivas finns i Örebro. 

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 
aktiviteter och projekt som skapar gemensamt mervärde för medborgarna i kommunen. Ett 
sådant exempel är byggandet av en strandpromenad i Uddevalla där många olika aktörer 
bidrog med medel och insatser för att förverkliga ett projekt som kommunen själv inte skulle 
ha mäktat med.  

Karlstad har ett omfattande kulturliv. Det finns forum där kommunen möter aktörer inom 
kulturområdet, t.ex. kulturfrukostar. Det finns ett konstnärligt råd och kommunen har vid 
flera tillfällen bjudit in aktörer inom kulturområdet till dialog och prioriteringsmöten. Kom-
munen stödjer många stora kulturaktörer i staden, t.ex. Wermland Opera, Värmland museum, 
Värmlandsteatern och konstnärernas kollektivverkstad. Det finns en aktiv kulturskola för 
ungdomar och det finns en s.k. ”Skaparverkstad” för att lockas ungdomar som inte är knutna 
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till föreningar. Ett omfattande arbete som stöds ekonomiskt av kommunen är att göra Karl-
stad till en stor evenemangsstad. 

Stöd till näringslivet 
Även kommunens stöd till och samarbete med näringslivet är omfattande. Det finns ett nä-
ringslivsråd som träffas regelbundet. Kommunen besöker ett stort antal företag för att skapa 
kontakter och för att förmedla stöd. Kommunen ger dels direkt eget stöd när det gäller kom-
petensutveckling, dels förmedlas stöd till andra aktörer som arbetar med näringslivsutveckl-
ing. Kommunen medfinansierar flera av dessa aktörers verksamhet, t.ex. Nyföretagarcentrum 
Karlstad, Ung Företagsamhet Värmland, projektet ”Det företagsamma Värmland” och ”Till-
växt Värmland”. Kommunen ger även stöd till de värmländska klustren Compare, The Paper 
Province, The Packaging Arena, Stål & Verkstad och Centrum Karlstad. 

Kommunen arbetar även med andra former av näringslivsstöd. 

Internationella kontakter 
Karlstads kommun har fem vänorter i Europa. Dessa är Moss (Norge), Nokia (Finland), Hor-
sens (Danmark), Jõgeva (Estland), Blönduós (Island), Gaziantep (Turkiet) och Ljubljana 
(Slovenien). Här sker återkommande utbyte, ofta kopplat till ungdomsaktiviteter.  

Kommunen är medlem i två större internationella nätverk; UBC – Union of the Baltic Cities 
och Eurocities, Mobility forum. Det finns ett stort antal olika EU-projekt där Karlstad har 
medverkat och fortfarande medverkar i. 

Ett förbättringsområde är att i kraft av sin storlek utveckla det internationella utbytet ännu 
mer för att stärka kommunen genom lärande och praktisk samarbete.  

Hållbar utveckling 
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 förändrings-
arbete. Exempel på insatser är utbyggnad av cykelvägnät, fjärrvärmeutbyggnad, energieffek-
tiviseringar, fordonsgasproduktion och utsortering av matavfall ur hushållsopor. Rådrummet 
i kommunen erbjuder medborgarna förutom konsumetrådgivning, även rådgivning kring 
energi- och transportfrågor.   

Det pågår även ett arbete kring sociala dimensionen i hållbarhetsarbetet, även om det inte är 
lika tydligt. 
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Styrkor Förbättringsmöjligheter Svagheter 

• Tydliga kommunövergri-
pande strategier kring: 
- näringslivsutveckling 
- internationellt arbete 
- hållbar utveckling 

• En säck pengar till ungdo-
mar 

• Stöd till och samverkan med 
kulturlivet 

• Många olika former av 
näringslivsstöd 

• Tydlig satsning på ”Håll-
barhet”, framförallt avse-
ende miljö/klimat 
 

• Tydligare policy/strategi för 
arbetet med civilsamhället 

• Fler projekt/aktiviteter i 
samverkan med civilsam-
hällets aktörer 

• mer internationellterfaren-
hetsutbyte och samverkans-
projekt 

• 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 

1.1 Finns en plan/strategi for demokratiutveckling och in-
formation? 

11 15 75% 

1.2 Hur informeras medborgarna? 15 20 73% 

1.3 Hur informeras medborgarna om resultat 7 25 28% 

1.4 Hur främjas medborgardialog och deltagande 18 30 59% 

1.5 Etik - hur hantera korruption? 5 10 47% 

  55 100 55% 

 

 

2.  Tillgänglighet och brukarorientering Uppnått Max Procent 

2.1 Finns det en kommunövergripande strategi för brukar-
orientering 

15 15 100% 

2.2 Hur arbetar kommunen med tillgänglighet och bemö-
tande? 

15 25 60% 

2.3 Hur Informerar kommunen om service och tjänster? 12 15 82% 

2.4 Hur arbetar kommunen med valfrihet och brukarens 
påverkan på serviceutbudet? 

10 15 70% 

2.5 Hur arbetar kommunen med brukarundersökningar? 7 15 50% 

2.6 Hur arbetar kommunen med systemför service-
/kvalitetsdeklarationer, samt synpunkts- och klagomåls-
hantering för medborgare/brukare? 

10 15 65% 

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

3.1 Genomsyras hela organisationen av ett helhetstänkande 
avseende styrning/uppföljning? 

13 15 88% 

3.2 Styrs kommunen av tydliga politiska mål 15 25 60% 

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

16 25 66% 

3.4 Hur är delegation och ansvarsfördelning mellan politisk 
och tjänstemannanivå? 

16 20 78% 

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

8 15 53% 

  68 100 68% 

 

 

4.  Ledarskap, ansvar och delegation Uppnått Max Procent 

4.1 Finns kommunövergripande strategi för ledarskap, an-
svar och delegation? 

15 15 100% 

4.2 Vilket ansvar har resultatenheterna för budget, personal 
och organisation? 

6 10 63% 

4.3 Hur beskrivs inriktning och ansvar för tvärsektoriellt 
samarbete? 

12 20 60% 

4.4 Hur tydliggörs det personliga uppdraget för alla chefer i 
organisationen? 

4 15 28% 

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

14 20 72% 

4.6 Hur bedrivs kommunens ledarutveckling? 14 20 71% 

  66 100 66% 

 



Sveriges Kommuner och Landsting 120525 27 (29) 

 

 
5.  Resultat och effektivitet Uppnått Max Procent 

5.1 Strategi för resultatstyrning och effektivitetsutveckling 4 15 25% 

5.2 Hur tydliggör kommunen sambandet mellan kostnader 
och resultat i budgetprocessen 

14 20 70% 

5.3 Hur arbetar kommunen med utveckling arbetsprocesser, 
uppföljning och kontroll 

12 20 60% 

5.4 Hur kommuniceras och förs strategiska diskussioner 
kring resurser och resultat? 

9 15 60% 

5.5 Hur aktivt används jämförelser som ett led i serviceut-
veckling och effektivisering? 

10 20 49% 

5.6 Hur sker extern samverkan för att stärka serviceutbudet 
och öka effektivitet? 

8 10 75% 

  56 100 56% 

 

 

6.  Kommunen som arbetsgivare - personal-
politik 

Uppnått Max Procent 

6.1 Finns en kommunövergripande personalstrategi? 13 15 85% 

6.2 Hur tillvaratas befintliga och hur rekryteras nya medar-
betare? Kommunen som ”attraktiv arbetsgivare”. 

19 20 94% 

6.3 Hur stor vikt läggs vid kompetens- och medarbetarut-
veckling? 

14 25 56% 

6.4 Hur sker individuell lönesättning och belöning av goda 
prestationer? 

7 15 46% 

6.5 Hur bedrivs kommunens arbetsmiljöarbete? 10 15 64% 

6.6 Hur arbetar kommunen med mångfald, (etnicitet, kultu-
rellt och kön)? 

5 10 50% 

  67 100 67% 
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7.  Verksamhetsutveckling Uppnått Max Procent 

7.1 Hur beskrivs övergripande strategiskt kvalitetsarbete och 
serviceutveckling? 

7 15 48% 

7.2 Vilka metoder och verktyg finns för kvalitets-
/verksamhetsutveckling? 

6 25 25% 

7.3 Hur sker lärande och utveckling genom omvärldsspa-
ning och samverkan? 

16 20 81% 

7.4 Hur arbetar kommunen med kreativitet och innovation-
er? 

11 20 54% 

7.5 Hur arbetar kommunen med IT-stöd för att effektivisera 
det interna arbetet? 

16 20 80% 

  56 100 56% 

 

 

8.  Kommunen som samhällsbyggare Uppnått Max Procent 

8.1 Har kommunen övergripande planer/strategier för sam-
hällsbyggande 

11 15 72% 

8.2 Hur samverkar kommunen med aktörer inom civilsam-
hället kring utveckling av lokalsamhället? 

10 20 51% 

8.3 Hur samverkar kommunen med kulturlivet? 19 20 93% 

8.4 Vilken är kommunens roll i utveckling av näringslivet? 12 15 83% 

8.5 Hur arbetar kommunen med internationella kontakter? 6 10 62% 

8.6 Hur arbetar kommunen med hållbar utveckling? (miljö – 
ekonomiskt – socialt) 

17 20 83% 

  75 100 75% 
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5 Kortfakta om Karlstad kommun 
 

Kommungrupp enligt 
SKL:s definitioner 

3. Större städer 
Kommuner med 50 000-
200 000 invånare samt en 
tätortsgrad överstigande 
70 procent. 

 

Folkmängd 85 753 

Folkökning/minskning 
2008-2009 

+ 1017 

Antal anställda 6 496 

Partier som ingår i 
styret efter valen 2010 

M, C, FP, KD, MP 
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