
ANSÖKAN TILL 
ÅRETS  

KVALITETSKOMMUN 

2021

HÖGANÄS - VÄL VÄRT ATT INVESTERA I    •   WWW.HOGANAS.SE



Vi genomför medborgardialog inför större och mer 
genomgripande samhällsviktiga frågor eller projekt. Vi 
har tagit fram en handbok som ska guida oss i arbetet 
med medborgardialoger och medborgarinflytande. Ett 
exempel på en medborgardialog som vi gjort är en i 
samband med utvecklingen av Höganäs hamn. Syftet 
med denna var att inkludera grupper som i vanliga fall 
inte är delaktiga i utvecklingsarbetet. Vi genomförde 
bland annat två öppna medborgarmöten och ett besök 
på öppna förskolan. Alla medborgare hade möjlighet att 
via kommunens hemsida lämna synpunkter och välja 
vilket utvecklingsförslag de tyckte var bäst. 

    Kommunen har flera aktiviteter och forum för att 
brukaren ska kunna påverka tjänsternas utformning och 
kvalité, till exempel brukarenkäter i alla verksamheter, 
brukarråd, elevråd, pensionärsråd, funktionshinderråd 
och byavandringar. Vid större investeringar i till 
exempel skolor, sporthallar och nya äldreboenden är 
brukarna delaktiga i utformningen och innehållet av 
investeringen. Våra byavandringar är ett tillfälle där 
förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunen 
får möjlighet att träffa representanter från Höganäs 
olika byar. Tillsammans med byalaget går vi igenom 
det som behöver åtgärdas i den fysiska miljön. Vid 
nästkommande träff med byalaget följer vi tillsammans 
upp vad som har åtgärdats sedan förra tillfället.

    Våra samrådsmöten för pågående detaljplaner gör 
vi numera digitalt, så att våra medborgare ska kunna 
kommunicera med oss i realtid hemifrån. Det är precis 
samma innehåll som på ett fysiskt samråd fast med ökad 
tillgänglighet. Vi har sett ett stort ökat deltagande och 
responsen har varit mycket positiv. Det har också visat 
sig också vara enklare för enskilda individer att yttra sig 
då man inte behöver beakta andra deltagares eventuella 
reaktioner på det man säger. Mötet kan också ses i 
efterhand och möjligheten finns att lämna synpunkter i 
efterhand.

    Något som skapar ett stort engagemang bland 
medborgarna är omröstningar i sociala medier. Några 
exempel är vilka planteringar vi ska ha på våra torg, 

färger på sommarblommor och vilka aktivitetsredskap 
som ska finnas i våra parker. 

Digitala tjänster som möjliggör att medborgare kan ta 
del av handläggningsprocessen och sina beslut digitalt är 
under ständig utveckling. Därför har vi under de senaste 
åren utvecklat ett stort antal e-tjänster som gör det 
möjligt för medborgaren att konstant ha tillgång till den 
senaste informationen i sina ärenden via sin personliga 
digitala portal. Vårt mål är att medborgarna ska 
kunna följa och se alla sina ärenden digitalt för att öka 
transparensen i den kommunala beslutsprocessen och 
för att erbjuda digital service på dygnets alla timmar. Vi 
kombinerar detta med information till de grupper som 
vi kan vara mindre erfarna digitalt, exempelvis äldre och 
första generationens invandrare, för att öka den digitala 
tryggheten och ge alla förutsättningar och möjligheter 
att ta del av informationen digitalt.

    På www.hoganas.se finns det en digital anslagstavla 
där alla politiska möten annonseras. Där kan man ta del 
av samtliga nämnders kallelser och protokoll. Samtliga 
kommunfullmäktigemöten annonseras med en nyhet 
på vår hemsida och i sociala kanaler innan livesändning. 
En sammanfattning av ärenden görs och publiceras 
då fullmäktigesammanträdet är klart. På vår digitala 
anslagstavla finns också kommunfullmäktiges protokoll 
och hur man går tillväga om man vill överklaga. Som 
medborgare har du också möjlighet att chatta med 
politiker i olika frågor och du har också chans att ställa 
en enskild fråga i kommunfullmäktige.

    Vi har en digital tjänst för synpunktshantering - 
Höganäs direkt. Där kan medborgare lämna feedback, 
klagomål och synpunkter för att bidra med utveckling 
och förbättring av samtliga verksamheter. Vi har också 
ett digitalt felanmälansystem som heter Dedu.

    Höganäs Visionsdagar syftar till att skapa en 
mötesplats där invånare, företagare och besökare 
tillsammans med kommunens anställda kan diskutera 
och engagera sig i viktiga frågor som på olika sätt 
handlar om Höganäs framtid. 

SÅ HÄR GÖR HÖGANÄS FÖR ATT UTVECKLA

DEMOKRATIN OCH  
MEDBORGARNAS DELTAGANDE

Vi tror på att delaktighet skapar engagemang och vi arbetar efter vår visionsstrategi ”utveckla dialog och 
service”. Syftet med strategin är att medborgare och företagare i kommunen ska känna sig delaktiga i Höganäs 
utveckling. Strategin är gemensam för hela koncernen och resultatet följs upp och utvärderas varje halv- och 

helår i samband med delårsrapport och årsredovisning.



Vår vision består dock inte av ett ”motto” som 
beskriver ett tillstånd som vi vill uppnå i framtiden. 
Den består istället av åtta tydliga strategier som ligger 
till grund för allt arbete vi gör med att utveckla våra 
verksamheter. Kommunens verksamhetsplanering har 
sin utgångspunkt i att strategier, mål och riktlinjer för 
verksamheten ska bidra till att resurserna används till 
rätt saker och på ett effektivt sätt. Vår devis, våra ledord, 
vår ledarskapsdiamant, ledarkriterier och lönekriterier 
har starkt fokus på verksamheternas resultat, både 
gällande ekonomi och kvalitet. Vi bygger en kultur där 
våra chefer och medarbetare har ”utveckling” som en 
tydlig värdering. 

    Vi deltar i olika resultatmätningar och brukar-
undersökningar och när vi får resultatet så analyserar vi 
det med öppna ögon – vad kan vi göra bättre så att vi 
nästa gång uppnår ett ännu bättre utfall? 

    Vi omvärldsbevakar och aktivt letar efter goda 
exempel och vid behov genomför studiebesök så att vi 
kan lära av andra. Vi har bland annat besökt danska 
kommuner för att ta del av hur man i Danmark 
utvecklat välfärdstjänster i en tid då demografin trycker 
på. Det har resulterat i att vi har startat ett omfattande 
utvecklingsarbete inom flera områden. Vi bjuder till 
exempel in RKA, SKR och Svenskt Näringsliv för 
gemensam reflektion över verksamheternas resultat och 
potentiella möjligheter till effektiviseringar. Vi jämför 
oss också med andra kommuner via olika nätverk 
och via vår medborgarportal. Där går det också att 
jämföra servicen mellan kommunens verksamheter och 
privata utförare. Vi samarbetar med andra kommuner 
och externa aktörer inom en mängd olika områden. 
Inom Familjen Helsingborg samarbetar vi i frågor 
som näringslivsutveckling, arbetsmarknadsfrågor, 
utbildningsfrågor och kollektivtrafik. 

    Genom digitalisering uppnår vi resurs- och 
tidseffektivitet. Det pågår bland annat en ständig 
utveckling av våra e-tjänster - alla rutiner som kan 
förbättras med hjälp av e-tjänster processkartläggs, 
förbättras och utveckla till digitala rutiner. Vi har infört 
en innovationsfond som syftar till att skapa resurser 
och stimulera goda idéer om nyskapande, tjänster och 
metoder som ska vara till nytta för medborgarna.

    Inför investeringar i till exempel nya förskolor eller 
äldreboenden tar vi fram jämförelser på vad det skulle 

kosta att låta externa intressenter äga och bygga dessa 
lokaler kontra om vi äger och bygger dem själva. 
På så sätt stämmer vi kontinuerligt av om vi har en 
effektiv fastighetsförvaltning. Via enkäter följer vi 
upp hur brukarna trivs i de nya lokalerna och på så 
sätt kan vi ta reda på om investeringen har gjort nytta 
vad gäller trivseln och arbetsmiljön hos brukarna och 
personalen. Vid nya investeringar följer vi också upp 
energiutvecklingen för att försäkra oss att genomförd 
investering har lett till minskad energikonsumtion. 

    En viktig del i effektivitetsarbetet handlar om 
målgruppsstyrning av information. Med rätt 
information till rätt målgrupp ger vi våra chefer och 
medarbetare stöd att hantera arbetsvardagen på ett 
mer effektivt sätt. Vi har till exempel en chefsflik på 
vårt arbetsnät som endast ledare och administrativa 
stödfunktioner till chefer kommer åt. Syftet med 
chefsfliken är att ge kommunens och bolagens cirka 120 
ledare en plattform som erbjuder stöd i chefsvardagen. 
Ett annat exempel är en mobil-app för attest av 
leverantörsfakturor som underlättar för kommunens alla 
chefer och granskare att i tid attestera verksamhetens 
fakturor. 

    Vi har under hösten genomfört ett gemensamt 
ledarskapsprogram och inom ramarna för 
den har vi valt att arbeta i olika grupper över 
förvaltningsgränserna. Vi arbetar nu med att identifiera 
olika ”organisatoriska mellanrum” med syfte att 
underlätta varandras arbete.
    
    Vi har goda resultat inom de flesta verksamheter 
trots att vi har relativt sett låga kostnader jämfört 
med andra. Det handlar om att aldrig tappa bort 
medborgarfokus. Flera utbildningar har genomförts, 
med medborgaren i fokus, bland annat ”Förenkla helt 
enkelt” och ”Det goda värdskapet”. Vi pratar ständigt 
om ”den empatiske byråkraten” och vikten av att vi 
har ett lösningsorienterat arbetssätt. Kommunen har 
flera aktiviteter och forum inom alla verksamheter för 
att brukaren ska kunna påverka tjänsternas utformning 
och kvalité. 

    Under det senaste året har både 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
utvecklat kvalitetsdefinitioner med indikatorer på 
vad som är god kvalitet. Uppföljning av kommunens 
kvalitetsmål görs i kvalitetsledningssystemet Stratsys.

SÅ HÄR GÖR HÖGANÄS FÖR ATT UTVECKLA

EFFEKTIVA VERKSAMHETER  
OCH HÖG KVALITET 

Höganäs kommun arbetar efter devisen ”från kol till diamant”. Kol är bra men vi är medvetna om att de flesta 
väljer en diamant, trots att det i grunden är samma sten! På samma sätt är Höganäs kommun bra och vi har 

goda resultat inom våra verksamheter, men vi ska bli ännu bättre. En ständig resa och en ständig förädling. För 
att veta i vilken riktning Höganäs resa ska fortsätta har vi gjort en omvärldsanalys och tagit fram en vision. 



Detta innebär att vårt ledarskap är format utifrån 
uppfattningen att medarbetarna är kommunens 
viktigaste resurs och att ledarskapet är en relation. 
Som chef är din roll att skapa inkluderande miljöer 
där varje medarbetare kan känna delaktighet och 
möjlighet till påverkan. För att stärka våra chefer 
genomför vi ledarforum, ledarcafeér, introduktion 
av nya chefer m.fl. Vi har under 2019 och 2020 
genomfört ett kommungemensamt ledarprogram 
för alla våra chefer/ledare. Vi vill ge våra ledare en 
gemensam grund att stå på, en specialutbildning och en 
möjlighet att växla upp ledarskapet. Ledarprogrammet 
har genomförts med deltagande i grupper över 
förvaltningsgränserna. Därigenom skapas nätverk 
mellan chefer på olika nivåer, nätverk som vi inte 
tror hade kommit till stånd annars. Arbetssättet 
med grupper över förvaltningsgränserna stärker våra 
ledord – kommunikation och koncerntanke. Under 
programmets gång har det varit fokus på tre moduler; 
leda sig själv, leda andra och leda i förändring. 
Däremellan har grupperna haft coachningstillfällen 
där de diskuterat och lärt sig att coacha varandra i 
verksamhetsnära händelser. 

    Personalpolicyn, som är den kommunövergripande 
personalstrategin och beslutas av fullmäktige, 
innefattar tre viktiga profilområdena ”Arbetsmiljö och 
hälsa”, ”Förnyelse och utveckling” samt ”Attraktiva 
anställningsvillkor ”. Inom respektive profilområde vill 
vi lyfta fram:
    Arbetsmiljö och hälsa: Alla medarbetare har 
likvärdiga möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
och arbetsklimat kännetecknas av öppenhet, 
respekt och kamratskap. Inga former av kränkande 
särbehandling, diskriminering eller trakasserier 
tolereras. Medarbetarnas kunskap och idéer tas till vara 
via medarbetarsamtal, ledarskapscaféer, ledarforum 
och mentorsprogram. Genom att bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete ges förutsättningar för ett hållbart 
arbetsliv i enlighet med kommunens arbetsmiljöpolicy. 
Vi ska under 2021 initiera ett program inom 
”medarbetarskapet” med utgångspunkt i att vi är 
varandras arbetsmiljö.  

    Förnyelse och utveckling: Kreativitet och 
förbättringar uppmärksammas och uppmuntras på 
olika sätt exempelvis genom ”Årets medarbetare” 

och ”Årets uppväxlare” där medarbetarnas förslag, 
idéer och aktiva insatser till förbättringar premieras. 
Utbildningsnämnden har årliga pris för ”årets pedagog 
eller arbetslag skola” och årets ”pedagog eller arbetslag 
förskola”. Förnyelse och utveckling sker också genom 
erfarenhetsutbyte, både internt och externt, följs upp 
i kvalitetsledningssystem och lyfts fram i lönekriterier. 
Fokus är att utveckla våra medarbetares kompetenser 
parallellt med verksamheten, vilket ökar både 
arbetstillfredsställelse och kvaliteten i verksamheten. 
Genom rekryteringssamarbeten inom Familjen 
Helsingborg, såsom ett Traineeprogram och Framtidens 
chefer, tar vi tillvara på kompetenta medarbetare, säkrar 
ledarförsörjningen och erbjuder karriärvägar. Som 
exempel kan nämnas att flera förvaltningschefer och 
stabschefer är internt rekryterade. Kompetensutveckling 
och studiebesök uppmuntras liksom att ta tillvara på 
erfarenheter i det dagliga arbetet via arbetsplatsträffar.

    Attraktiva anställningsvillkor: Som arbetsgivare 
eftersträvar Höganäs individuella lösningar, i så hög 
utsträckning som det är möjligt för verksamheten, 
vad gäller möjligheter till flexibla arbetstider, 
sysselsättningsgrad, distansarbete och arbetsinnehåll. 
Vår lönepolitik främjar måluppfyllelse och 
verksamhetsutveckling samt bidrar till att vi kan 
rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. 
Lönesättningen är konsekvent och väl förankrad för 
att motivera effektivitet och kvalitet.  Lönekriterierna 
är tydligt formulerade och kommunicerade. Vi arbetar 
med så kallade aktiva åtgärder för jämställdhet och 
mångfald för att uppnå jämställda löner. 

    En årlig medarbetarundersökning genomförs, 
med frågeområden som förutom HME är ”Hälsa 
och arbetsmiljö”, ”Dialog och samverkan”, 
”Medarbetarsamtal” samt ”Lönesamtal/
bedömningssamtal”. Varje förvaltning, avdelning och 
ner till respektive arbetsplats får egna resultatrapporter. 
Efteråt bearbetas resultatet i den berörda arbetsgruppen, 
handlingsplaner upprättas och tillsammans arbetar 
man vidare för att förbättra sitt resultat över tid. 
Handlingsplanerna följs upp i samverkan på lokal-, 
förvaltnings- och central nivå. Svarsfrekvensen är 
generellt sett hög (76 %) och undersökningen våren 
2020 gav ett HME för hela koncernen på 85, vilket var 
en ökning från 2019 års resultat på 82.

SÅ HÄR GÖR HÖGANÄS FÖR ATT UTVECKLA

EN GOD ARBETSMILJÖ  
OCH DELAKTIGA MEDARBETARE

Vi vill vara och uppfattas som en av de bästa arbetsplatserna i landet. Vår strategi ”Arbetsgivare i framkant” är 
tydlig - vi ska vara en cool, modern och innovativ arbetsgivare. Vi ska ha ett ledarskap och ett medarbetarskap 
som är tydligt, engagerat och professionellt. Vi ska skapa utvecklingsmöjligheter och ta tillvara medarbetarnas 

kompetenser.”



Vi har ett politiskt näringslivsutskott under 
kommunstyrelsen – det gör att näringslivsfrågorna 
är på agendan kontinuerligt och det skickar en tydlig 
signal både internt och externt att frågorna är högt 
prioriterade.
 
    Alla medarbetare och förtroendevalda som direkt 
eller indirekt arbetar med företagsrelaterade frågor har 
genomgått flera utbildningar med företagare i fokus, 
bland annat ”Förenkla helt enkelt” och ”Det goda 
värdskapet”. Vi pratar ständigt om ”den empatiske 
byråkraten” och vikten av att vi agerar med två 
tredjedelar empati och en tredjedel byråkrati samt att vi 
har ett lösningsorienterat arbetssätt.

     Varje vecka gör näringslivsavdelningen företagsbesök 
tillsammans med politiker och tjänstepersoner från 
andra förvaltningar. Vi ordnar även informationsträffar 
och mötesplatser för företag med olika tema och för 
olika målgrupper, till exempel stadshusluncher. En gång 
per år genomför vi ”Expedition företag” då vi samlas 
cirka 60 tjänstepersoner och förtroendevalda. Efter 
samlingen besöks ungefär 15 olika företag i kommunen. 
Alla delas in i grupper och varje grupp besöker två 
företag under eftermiddagen för att skapa mötesplatser 
mellan företag, politiker och tjänstepersoner, knyta 
kontakter och följa upp företagens syn på kommunen 
och företagsklimatet. Var tredje vecka skickar vi ut 
information i form av nyhetsbrev till alla våra företagare. 
Vi lägger också ut information och nyheter på vår 
webbplats www.hoganas.se/foretagare.

     Till företag som ska starta eller utveckla en 
verksamhet som berör flera olika kommunala 
myndigheter eller kräver flera tillstånd, exempelvis 
bygglov och serveringstillstånd erbjuder vi företagslots 
numera även digitalt. Det är en kostnadsfri tjänst med 
syftet att göra det enklare att starta och driva företag i 
Höganäs.

     Trygga miljöer där medborgarna känner sig säkra 
är en förutsättning för ett bra företagsklimat. Under 
2020 har Höganäs certifierats som Purple Flag-stad av 
Svenska Stadskärnor. Målet är att vi får ett Höganäs som 
är en säker, trygg, attraktiv, jämställd och hållbar plats 
med ett variationsrikt utbud för alla. Representanter 
från fastighetsägare, restauranger, butiker, 
bostadsrättsföreningar, hotell, polis, räddningstjänsten, 
Securitas, politiker, nattvandrare och kyrkan deltog 
tillsammans med representanter från kommunen.

Vi samarbetar med näringslivet och andra aktörer i 
samhället. Kommunens fjärrvärmenät är uppbyggt kring 
spillvärmen från Höganäs AB. Sedan 2015 har Höganäs 
kommun gått över från turistbyrå till att tillsammans 
med besöksnäringen ha Infopoints. Det innebär ett 
delat och utvecklat värdskap och besöksservice för 
destinationen Höganäs Kullabygden. Det finns 21 
Infopoints i bygden. Vi anordnar i samarbete med 
näringslivet olika evenemang, till exempel mat- och 
sommarfest med syfte att etablera kommunen som en 
eventkommun.

     En annan viktig uppgift är att skapa mer utväx-
ling och utveckling mellan näringsliv och skolan 
både vad gäller entreprenörskap och kompetens-
försörjning. Organisatoriskt tillhör kommunens 
arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning närings-
livsavdelningen. Sedan fem år tillbaka genomför 
kommunen Kullabygdens rekryteringsmässa 
ihop med Företagarna, men tidigare även ihop med 
Arbetsförmedlingen. Mässan är en mötesplats där 
företag med rekryteringsbehov kan nätverka och hitta 
nya medarbetare till sina företag och där arbetssökande 
kan hitta nya jobb. Vi genomför Work Walk Week 
där alla i årskurs nio besöker tre olika företag från olika 
branscher, besöksnäringen, industrin och vården. Detta 
för att öka ungdomarnas kunskap om arbetsmarknaden, 
men också som en chans för företagen att visa upp sig 
för framtidens arbetskraft. Andra exempel är samarbete 
skola-näringsliv via Ung Företagsamhet, Ung Drive och 
Miljöbron. 

     Höganäs kommun har ett starkt civilsamhälle som 
på ett värdefullt sätt bidrar till kommunens mångfald 
och som växlar upp välfärden. Det finns över 200 
föreningar inom idrott, kultur, bildningsverksamhet, 
friluftsliv, trossamfund och social verksamhet. En plan 
och struktur för ett Volontärcenter hade tagits fram och 
var planerad att starta under 2020. Coronapandemin 
gjorde att projektet tidigarelades och kickstartade 
med omedelbar verkan i mars. På två veckor fick 
Volontärcenter 130 personer som engagerade sig för att i 
första hand handla åt åldersgruppen 70 år och äldre. 

    I början av år 2020 genomförde kultur- och 
fritidsförvaltningen en kartläggning för att undersöka 
hur samverkan fungerar mellan kommun och 
civilsamhället. Den genomfördes inom hela koncernen 
och svarade på vilka samarbeten man hade med 
föreningar, råd, organisationer, sociala företag och 
”byaföreningar”. Kartläggningen visade god samverkan.

SÅ HÄR GÖR HÖGANÄS FÖR ATT UTVECKLA

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRETAG 
OCH SAMHÄLLE

Höganäs har ett dokumenterat bra företagsklimat, plats 4 i Sverige enligt Svenskt Näringslivs undersökning och 
plats 3 i SKR:s Insiktsundersökningen. Vi har en tydlig vision och 3 av kommuners åtta strategier har ett starkt 
och direkt fokus på näringslivsfrågor: förenkla för företag, växla upp besöksnäringen och stärk skolans bredd och 

spets (samverkan skola-näringsliv).


