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Har din kommun  
också ett hjärta som  
klappar för kvalitet ?



Inbjudan till utmärkelsen  
Sveriges KvalitetsKommun 2017
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Välkommen att tävla om att bli Sveriges KvalitetsKommun 2017. Det är ett bra sätt 
att jämföra sin kommun med de bästa och ta ett steg vidare i utvecklingen. Alla som 
deltar blir vinnare.

”Vi kommer aldrig bli färdiga med 
vårt kvalitetsarbete och för  
boråsarnas skull vill vi heller  
aldrig bli det! Att ha som mål att 
bli Sveriges KvalitetsKommun, 
ger oss en extra sporre att  
identifiera det vi behöver  
fokusera mest på att utveckla 
och förbättra.”

Svante Stomberg, 
kommunchef  
Borås Stad

”Att vara nominerad till Sveriges 
KvalitetsKommun ger oss positiv 
feedback. Vi har fokus på att  
förbättra våra resultat och  
därmed öka kvaliteten på vår 
service till dem vi finns till för.  
En plats bland finalisterna visar 
att vi är på rätt väg.”

Palle Lundberg, 
stadsdirektör  
Helsingborgs stad

Anmälan senast 31 oktober 2016
Att medverka i Sveriges KvalitetsKommun ger mycket till-

baka. Kommunen får en konkret analys av sina förbättrings-

områden och värdefull uppmärksamhet kring sitt utvecklings-

arbete. Genom en liten insats kan din kommun ta ett rejält 

steg framåt. Besvara 50 kryssfrågor och lämna en beskrivning 

på fyra A4-sidor i fri text, som anger hur kommunen arbetar 

för att förbättra demokrati, verksamheter, arbetsmiljö och 

samhällsbyggande. Anmälan ska göras senast 31 oktober 2016 

på www.kvalitetskommun.se.

Kommunkompassen – för alla
Över 100 svenska kommuner har framgångsrikt använt sig 

av Kommunkompassen. Den hjälper kommunen genom att 

peka på förbättringsområden och jämföra med vad andra 

kommuner har gjort. Kommunkompassen har reviderats 

sedan 2015 och den nya versionen används för Sveriges 

KvalitetsKommun 2017.

Alla sökande kommuner ska genomgå Kommunkompassen, 

men kommuner som gjort det under 2015–2016 behöver 

inte göra om utvärderingen. Kommunkompassen genomförs 

av ett expertteam från Sveriges Kommuner och Landsting. 

Expertteamet granskar styrdokument och kommunens 

hemsida samt gör ett tre dagar långt platsbesök, där de 

intervjuar ledande politiker och tjänstemän. Återföringen 

sker i två steg. En första muntlig genomgång görs vid 

avslutning av platsbesöket och efter en månad kommer en 

genomarbetad  rapport på cirka 25 sidor med poängsättning 

och utpekade förbättringsområden. 

Kommuner som har ett aktuellt kommunkompassresultat, 

kan gradera upp detta genom att skicka in en självvärdering 

som bedöms av Sveriges Kommuner och Landsting. 

Kommunen erhåller då en reviderad Kommunkompass-

rapport. 

För att täcka självkostnaderna för Kommunkompassen tar 

Sveriges Kommuner och Landsting ut en avgift på 85 000 kr. 

Små kommuner med under 12 000 invånare betalar i år 

halva avgiften. En självvärdering kostar 10 000 kr.

En nomineringsgrupp bestående av representanter för par-

terna bakom Sveriges KvalitetsKommun bestämmer vilka 

kommuner som utväljs att gå vidare. Till grund för nomine-

ringsbeslutet ligger egenbeskrivningen och Kommun kom-

passen med Kommunkompassen som tyngst vägande. 3–7 

kommuner kommer att nomineras och blir därmed föremål 

för fortsatta granskningar, som inriktas på resultat, ekonomi 

och arbetsgivarroll.

För nominerade
Resultatanalys: SKL gör en jämförande analys av ett stort 

antal olika resultatmått som till största delen är hämtade ur 

projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Analysen 

premierar goda resultat, dels i förhållande till nationella 

snittvärden, dels i jämföresle mellan de nominerade kom-

munerna. Ett speciellt fokus kommer även att läggas på en 

tydlig positiv utveckling under de tre senaste åren. För att 

kunna göra en fullständig jämförande analys är det mycket 

viktigt att de nominerade kommunerna levererar alla efter-

frågade mått för 2016 i Kommunens Kvalitet i Korthet.

Finansiell analys: De nominerade kommunerna går också 

igenom en grundlig finansiell analys. Den innehåller åtta 

olika komponenter som beskriver kommunens riskförhållan-

den och kontroll över den finansiella utvecklingen samt 



 vilken motståndskraft kommunen har mot ekonomiska 

påfrestningar på kort och lång sikt.

Hållbart medarbetarengagemang (HME): Nominerade 

kommuner ska ha genomfört SKL:s HME-undersökning 

under 2015–2017. Resultatet ska vara redovisat på verksam-

hetsnivå i databasen Kolada. SKL kommer gör en jämförande 

sammanställning av resultatet från enkäterna för att säker-

ställa att det inte finns resultat som tydligt avviker negativt 

och därmed kan indikera problem med kommunens arbets-

givarroll. Nytt för i år är att resultatet från HME-

undersökningen är könsuppdaterat vilket innebär att man 

även fångar upp genusperspektivet.

Vinnaren utses av en jury
Vilken kommun som slutligen står som vinnare av titeln 

Sveriges KvalitetsKommun 2017 bestäms av en jury. Till 

grund för juryns beslut ligger alla delar i utvärderingen: egen-

beskrivningen, Kommunkompassen, Resultatanalysen, den 

finansiella analysen och HME-undersökningen. Ett bra utfall 

på Resultatanalysen är viktigt, men inte ensamt avgörande.

Juryn består av Göran Arrius, ordförande Saco, Veronica 

Magnusson, ordförande Vision, Morten Øgård, professor vid 

Universitetet i Agder och UC Berkeley, Henrik Edman,  

vd Kvalitetsmässan och Håkan Sörman, vd för Sveriges 

Kommuner och Landsting. Den senare är också juryns  

ordförande.

Priset, som är en skulptur av konstnären Ernst Billgren  

och ett resestipendium på 50 000 kr, utdelas på kvällen 

den 14 november 2017. Det sker under Kvalitetsmässans 

invignings  gala på GöteborgsOperan. Prisutdelaren läser därvid 

upp juryns motiv för valet av Sveriges KvalitetsKommun 2017. 

Några ytterligare förklaringar till juryns beslut lämnas inte.

Vinnaren visar upp sig
Den kommun som utses till Sveriges KvalitetsKommun 2017 

förväntas bjuda in till ett eller flera avgiftsfria seminarier för 

att visa upp sina vinnande metoder och arbetssätt. Vinnar-

kommunen äger rätt att använda logotypen för Sveriges 

KvalitetsKommun under två år fram till dess att 2019 års 

vinnare är utsedd.
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”Vi arbetar ständigt för att leverera 
tjänster av hög kvalitet till 
Karlstadsborna. Genom Sveriges 
KvalitetsKommun har vi fått ett 
kvitto på att arbetet ger resultat, 
det är oerhört positivt och sporrar 
oss att fortsätta satsa på kvaliteten 
i kommunen.”

Per-Samuel Nisser (M),  
kommunstyrelsens ordförande 
Karlstad

”Att delta i tävlingen har varit en 
extra drivkraft i vårt utvecklings
arbete. Utmärkelsen Sveriges 
KvalitetsKommun är den finaste 
man som kommun kan få, den 
skapar stolthet bland både  
medarbetare och kommun
invånare och är ett kvitto på att 
kommunen gör rätt saker.”

Pia Almström (M), 
kommunstyrelsens  ordförande 
Kävlinge kommun

Läs mer om Kommunkompassen, 
Resultatanalysen, den finansiella  
analysen och HME-undersökningen  
på www.kvalitetsmassan.se

Kontaktperson på Sveriges Kommuner  
och Landsting:
gunnar.gidenstam@skl.se , 08-452 76 49

Priset är en unik skulptur av konstnären Ernst Billgren 
och ett resestipendium på 50 000 kr.



Första steget – besvara  
kryssfrågorna
Markera hur långt kommunen kommit i sitt utvecklings-

arbete genom att kryssa för siffran 0, 1, 2 eller 3 för var och 

en av de femtio frågorna.

0. Ej alls genomfört i några tillämpliga avseenden (0 %).

1.  Delvis genomfört i tillämpliga avseenden  

(mindre än 50 %).

2.  I hög grad genomfört i tillämpliga avseenden  

(mer än 50 %).

3. Fullt ut genomfört i alla tillämpliga avseenden (100 %).

Andra steget – beskriv kommunens 
utvecklingsarbete
Beskriv i text hur kommunen arbetar för att förbättra demo-

krati, verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande. 

Kommunens fria text skall vägledas av de frågeställningar som 

anges i respektive ingress nedan och får totalt vara på högst 

12 000 tecken. Det motsvarar fyra A4-sidor och lämpligt kan 

vara att skriva ca en A4-sida om varje huvudområde. Tänk på 

att så mycket som möjligt peka på uppnådda resultat.

Demokrati är en viktig utgångspunkt för att fatta gemen-

samma beslut inom en kommun. Centrala värden för 

demokratin är att så många som möjligt av medborgarna är 

välinformerade i gemensamma frågor och deltar i diskus-

sionen om kommunens verksamhet och utveckling. Hur gör 

kommunen för att öka medborgarnas engagemang och del-

aktighet? Hur stimuleras ett ökat deltagande i exempelvis 

kommunalval och budgetprocess? Hur informeras medbor-

garna om kommunens verksamheter och resultat? Hur gör 

kommunen för att få med ungdomar och minoritetsgrupper 

i framtidsdiskussionen?

Hur gör kommunen för att utveckla demokratin  
och medborgarnas deltagande ?

För att anmäla kommunen skall en beskrivning av kommunens utvecklingsarbete 
lämnas på www.kvalitetskommun.se senast 31 oktober 2016. Egenbeskrivningen 
består av 50 kryssfrågor och en kortare text. 

Kommunens egenbeskrivning

Ej alls  
genomfört

0

Delvis  
genomfört

1

I hög grad 
genomfört

2

Fullt ut  
genomfört

3

 1.  Kan medborgarna närvara och ställa frågor på kommun-
fullmäktige och de kommunala nämndernas sammanträden?

 2.  Har medborgarna insyn i och möjligheter att göra sig 
hörda under budgetarbetet?

 3.  Finns det ett dialogforum på kommunens hemsida där 
man kan ställa frågor, uttrycka åsikter och lägga förslag?

 4.  Har kommunen under de senaste tolv månaderna 
 genomfört något rådslag eller annan form av aktiv och 
systematisk medborgardialog i en viktig samhällsfråga?

 5.  Använder kommunen sociala media för att bilda opinion 
och ha dialog med medborgarna i viktiga frågor?

 6.  Erbjuder kommunen medborgarna att välja mellan olika 
utförare inom vård, skola och omsorg?

 7.  Finns jämförbar information om verksamheternas kvalitet 
och resultat på kommunens hemsida så att medborgarna 
kan göra informerade beslut om val av utförare?

 8.  Redovisar kommunen vad medborgarna får för sina  
skatte kronor, så att effektiviteten och kvaliteten inom olika 
verksamhetsområden kan jämföras med andra kommuner?

 9.  Anger budgeten mätbara mål för verksamheterna och fram-
går det av årsredovisningen hur väl dessa mål har uppfyllts? 



Kommunens främsta uppgift är att tillhandahålla tjänster av 

god kvalitet och att hushålla väl med resurserna. Här tänker 

vi på ledarskapet och verk samhetsstyrningen och att det 

finns ett systematiskt kvalitetsarbete. Hur gör  kommunen 

för att stärka värdeskapandet i verksamheterna och ta 

bort onödiga kostnader? Hur definieras och kontrolleras 

kvalitets krav vid upphandling av tjänster? Hur  samverkar 

kommunen över sektorsgränserna? Hur är förmågan till 

inno vation och förnyelse?  Är kommunen en lärande 

organisa tion med öppna gränser?

Hur gör kommunen för att utveckla effektiva  
verksamheter och tjänster med hög kvalitet ?

Ej alls  
genomfört

0

Delvis  
genomfört

1

I hög grad 
genomfört

2

Fullt ut  
genomfört

3

 10.  Mäter, utvärderar och rapporterar verksamheterna sina 
resultat i förhållande till mål återkommande under löpande 
budgetår i t ex tertialrapporter och delårsbokslut?

 11.  Mäter verksamheterna brukartillfredsställelsen och andra 
indikatorer på kvalitet samt rapporterar dessa mått till 
kommunledningen?

 12.  Använder sig kommunen på ett systematiskt sätt av 
 brukar medverkan, brukarundersökningar och brukarpaneler 
för att utveckla kommunens tjänster och bli mer innovativ? 

 13.  Erbjuder kommunen e-tjänster som gör det enkelt för 
medbor gare och företag att få service direkt via kommunens 
hemsida?

 14.  Finns det en samlad strategi och ett system för det 
 kontinuerliga kvalitets- och förbättringsarbetet i kommunen?

 15.  Har kommunen ett system för att inhämta, analysera, 
besvara och åtgärda klagomål och rapporteras resultatet 
till politikerna och medborgarna?

 16.  Samarbetar kommunen med universitet/högskolor för att 
utveckla nya lösningar och förbättra verksamheterna?

 17.  Jämför (benchmarkar) kommunens egna enheter sig 
externt mot andra utförare som ett led i service- och 
organisations utvecklingen? 

 18.  Arbetar kommunen systematiskt med att testa och 
ut värdera nya lösningar i verksamheterna? 

 19.  Har kommunen en kultur med starka och väl kända 
 incitament för att befrämja innovationer och nytänkande 
hos medarbetarna?

 20.  Tillhandahåller kommunen öppna data så att privata 
 företag och andra aktörer utanför kommunen kan utveckla 
innovativa tjänster och affärsidéer till gagn för medborgare 
och företag som söker information?

 21.  Finns det en kommunövergripande strategi för att 
f örebygga och upptäcka korruption?

 22.  Stöder och stimulerar kommunen att personal och 
 politiker tar del av idéer och lär av erfarenheter från andra 
håll i Sverige och internationellt?

 23.  Har kommunen det senaste kalenderåret förbättrat 
 produktiviteten (den reala kostnaden per prestation) i de 
kommunala tjänsterna med bibehållen eller bättre kvalitet?

 24.  Arbetar kommunen med effektivitetsutveckling genom att 
återkommande mäta resurser (kostnad, tid, etc) i relation 
till uppnådd kvalitet?

 25.  Har kommunen förbättrat sina resultat de senaste tre åren 
vad gäller kvaliteten på de kommunala tjänsterna?



Kommunal verksamhet är personalintensiv. Värdet av  

kommunens tjänster skapas ofta i den direkta relationen 

mellan medarbetare och brukare. Hur gör kommunen för 

att rekrytera och behålla kompetent och välmotiverad 

personal som kan trivas och utvecklas i sina arbeten? Hur 

gör kommunen för att skapa bra arbetsmiljö och ta vara på 

personalen – den viktigaste resursen? 

Hur gör kommunen för att utveckla en  
god arbetsmiljö och delaktiga medarbetare ?
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Ej alls  
genomfört

0

Delvis  
genomfört

1

I hög grad 
genomfört

2

Fullt ut  
genomfört

3

 26.  Bedriver kommunen ett systematiskt arbete för att utgöra 
och framstå som en attraktiv arbetsgivare?

 27.  Genomförs årliga chefsutvärderingar, som blir  bestämmande 
för lönesättning, fortbildning och fortsatt karriär?

 28.  Är medarbetarna informerade om och delaktiga i kommu-
nens kvalitetsmål, kvalitetssystem och kvalitetsarbete? 

 29.  Bedriver kommunen ett systematiskt arbete för att ge 
medarbetarna motivation, förutsättningar och kunskaper 
att agera som kvalitetsförbättrare i jobbet?

 30.  Får medarbetarna utbildning i servicekänsla och hur de ska 
bemöta allmänheten?

 31.  Används medarbetarsamtal, med individuella mål och 
förväntningar, som ett aktivt instrument för service- och 
organisationsutvecklingen?

 32.  Utgör medarbetarnas bidrag till effektivitet, kvalitet och 
nytänkande ett avgörande underlag för löneutvecklingen?

 33.  Har kommunen vidtagit åtgärder för att öka rörligheten 
och främja karriärmöjligheter bland kommunens anställda? 

 34.  Har kommunen vidtagit åtgärder för att öka personalens 
möjligheter att arbeta heltid och/eller välja annan önskad 
sysselsättningsgrad?

 35.  Finns organiserade former för att tillvarata och stimulera 
medarbetarnas kreativitet och innovationsförmåga?

 36.  Bedriver kommunen ett systematiskt arbete för att ersätta 
stora pensionsavgångar och klara den framtida kompetens-
försörjningen? 

 37.  Bedriver kommunen ett systematiskt arbete för att få 
en jämnare könsfördelning i sådana jobb som är ensidigt 
dominerade av det ena könet?

 38.  Bedriver kommunen ett systematiskt arbete för att under-
lätta för medborgare med invandrarbakgrund att få olika 
typer av arbete i kommunen, inkl chefsjobb?

 39.  Har kommunen vidtagit systematiska åtgärder för att 
stödja och stimulera öppenhet och att olika medarbetare 
kan komma till tals, även i frågor som är besvärande för 
kommunledningen?



Grundläggande för kommunens långsiktiga utveckling och 

människors livskvalitet är näringslivet på orten och den 

fysiska miljön. Bra offentlig service, god infrastruktur samt 

öppna kanaler till forskning och företag skapar grogrund 

för tillväxt och sysselsättning. Hur gör kommunen för att 

skapa ett bra klimat för innovationer, forskning och före-

tagsutveckling? Hur gör kommunen för att ge människor 

en god miljö att bo och arbeta i? Hur gör kommunen för 

att gardera sig mot stora risker för miljö och människor?

Hur gör kommunen för att utveckla goda  
förutsättningar för företag och samhälle ?

Utmärkelsen Sveriges 
KvalitetsKommun kommer att 
utdelas på GöteborgsOperan  
den 14 november 2017.
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Ej alls  
genomfört

0

Delvis  
genomfört

1

I hög grad 
genomfört

2

Fullt ut  
genomfört

3

 40.  Har kommunen vidtagit åtgärder för att få fler ungdomar  
i arbete?

 41.  Har kommunen beredskap för att avvärja och möta kris-
artade händelser inom infrastruktur och teknisk service?

 42.  Ställer kommunen miljökrav vid offentlig upphandling? 

 43.  Arbetar kommunen med systematiska åtgärder för att 
minska utsläpp av växthusgaser, kemikalier eller andra 
miljö belastande ämnen i den egna verksamheten?

 44.  Har kommunen ett miljöledningssystem för mätning och 
förbättringar av den fysiska miljön?

 45.  Analyserar kommunen sociala, ekonomiska och miljö-
mässiga konsekvenser vid beslut om nya utbyggnader i 
kommunen?

 46.  Har kommunen skapat förutsättningar och drivkrafter för 
ideella frivilliginsatser inom verksamheterna?

 47.  Använder kommunen upphandlingen som ett medel för att 
stimulera innovationer och nytänkande?

 48.  Har kommunen ett aktivt och regelbundet samarbete med 
kulturutövare och kulturföreningar?

 49.  Följer och analyserar kommunen orsaker till att medbor-
gare flyttar till, stannar kvar eller flyttar från kommunen?

 50.  Arbetar kommunen med att motverka social och etnisk 
segregation i lokalsamhället, t ex i bostadsområden?



Sveriges KvalitetsKommun arrangeras av 

Kvalitetsmässan

Kvalitetsmässan 412 94 Göteborg  • Tel: 031-708 80 60

info@kvalitetsmassan.se • www.kvalitetsmassan.se

Kvalitetsmässan 2017
Kvalitetsmässan är Europas största konferens 
och fackmässa om verksamhets- och samhälls-
utveckling. Den äger rum vartannat år på Svenska 
Mässan i Göteborg. Under tre dagar diskuteras hur 
de offentliga verksamheterna och samhället kan 
bli bättre och effektivare.

Välkommen till Kvalitetsmässan  
den 14–16 november 2017.


