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Inbjudan till utmärkelsen
Sveriges KvalitetsKommun 2023
Välkommen att tävla om att bli Sveriges KvalitetsKommun 2023! Att delta i
utmärkelsen hjälper kommunen att ta nya kliv i utvecklingen och lyfter samtidigt
medarbetarnas insatser för att skapa en bättre välfärd för medborgarna.

Anmäl din kommun senast
den 16 december 2022
Utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun har delats ut
sedan 2003 och går till den kommun som har lyckats
bäst med att utveckla och förbättra demokrati,
verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.
Att medverka i Sveriges KvalitetsKommun ger mycket
tillbaka. Kommunen får en konkret analys av sina
förbättringsområden och värdefull uppmärksamhet
kring sitt utvecklingsarbete. Genom en liten insats kan
din kommun ta ett rejält steg framåt.
Anmäl din kommunsenast den 16 december 2022 på
www.kvalitetskommun.se.

Utvärdera kommunen med
Kommunkompassen
Ett viktigt steg i ansökningsprocessen är Kommunkompassen, ett verktyg för att utvärdera och analysera
kommuners sätt att arbeta. Med Kommunkompassen
får man en bred bild av hela kommunens verksamhet.
Resultatet visar på både styrkor och förbättringsområden, och är ett bra stöd i kommunens fortsatta
utvecklings- och förbättringsarbete. Det ger också
kommunen en möjlighet att jämföra sig med andra
kommuner och lära av andras goda exempel.

Alla sökande kommuner ska ha ett Kommunkompassresultat som inte är äldre än från 2021. Kommuner som
utvärderats 2021 kan välja att göra en ny utvärdering
om de så önskar.
Kommunkompassen genomförs av ett expertteam
från Sveriges Kommuner och Regioner. Expertteamet
granskar styrdokument, kommunens hemsida och
sociala medier samt intervjuar ledande politiker och
tjänstepersoner. Kommunen får tillbaka sitt resultat i
en skriftlig rapport och genom en muntlig återkoppling.
Det finns möjlighet att göra Kommunkompassutvärderingen antingen digitalt eller på plats i kommunen.
För att täcka självkostnaderna för Kommunkompassen
tar SKR ut en avgift på 115 000 kr. Kvalitetsmässan
subventionerar kostnaden för Kommunkompassen för
små kommuner med under 12 000 invånare, som därför
endast betalar halva avgiften.

Nominerade kommuner blir
föremål för fortsatt granskning
En nomineringsgrupp bestående av representanter
för parterna bakom Sveriges KvalitetsKommun
bestämmer vilka kommuner som väljs ut att gå vidare.
Baserat på resultatet i Kommunkompassen kommer
3–7 kommuner att nomineras och blir därmed föremål
för fortsatta granskningar, som inriktas på resultat,
ekonomi och arbetsgivarroll.

”Nackas ambition är att vara bäst på att vara kommun. Konkret innebär
det att vi ska vara bland de 10 procent bästa när det gäller mätbar
kvalitet och bland de 25 procent mest kostnadseffektiva – inom alla
områden. Resan till att bli Sveriges KvalitetsKommun har gett oss mer
energi, riktning och struktur. Vårt mål med ansökan var att bli genomlysta och analyserade. Vi ville se våra styrkor, men framför allt våra
förbättringsområden. Vi har nått vårt första delmål vilket är ett kvitto
på att vi är på rätt väg och i rätt riktning.”
Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun.
Victor Kilén, stadsdirektör Nacka kommun.

Resultatanalys:
SKR gör en jämförande analys av ett stort antal olika
kostnads- och resultatmått som bland annat är hämtade ur projektet Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).
Analysen premierar hög effektivitet, det vill säga
anpassade driftskostnader och goda verksamhetsresultat, dels i förhållande till nationella snittvärden,
dels i jämförelse mellan de nominerade kommunerna.
Ett speciellt fokus kommer även att läggas på en tydligt
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 efterfrågade mått för 2022 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 riskförhållanden 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 SKR:s
HME-undersökning under 2022–2023. Resultatet ska
vara redovisat könsuppdelat och på verksamhetsnivå
i databasen Kolada. SKR kommer att göra en jämförande sammanställning av resultatet från enkäterna
för att säkerställa att det inte finns resultat som tydligt
avviker negativt och därmed kan indikera problem
med kommunens arbetsgivarroll.

Beskrivning av kommunens
utvecklingsarbete:

Priset är en unik skulptur av konstnären Ernst Billgren.

Priset, som är en skulptur av konstnären Ernst Billgren,
utdelas i samband med Kvalitetsmässan den 21
november 2023. Prisutdelaren läser därvid upp juryns
motivering för valet av Sveriges KvalitetsKommun 2023.

Vinnaren visar upp sig
Den kommun som utses till Sveriges KvalitetsKommun
2023 förväntas delta på Kvalitetsmässans Vinnarkonferens för att visa upp sina vinnande metoder och
arbetssätt. Vinnarkommunen äger rätt att använda
logotypen för Sveriges KvalitetsKommun under två år
fram till dess att 2025 års vinnare är utsedd.

Nominerade kommuner får möjlighet att i fri text på
fyra sidor beskriva sitt utvecklingsarbete där man anger
hur kommunen arbetar för att förbättra demokrati,
verksamheter, arbetsmiljö och samhällsbyggande.

Vinnaren utses av en jury
Vilken kommun som slutligen står som vinnare av
titeln Sveriges KvalitetsKommun 2023 bestäms av en
jury. Till grund för juryns beslut ligger alla delar i
utvärderingen: Kommunkompassen, Resultatanalysen,
den finansiella analysen, HME-undersökningen och
kommunens beskrivning av utvecklingsarbetet. Ett
bra utfall på Resultatanalysen är viktigt, men inte
ensamt avgörande.

Boka tid för Kommunkompassutvärdering
Det är en fördel om de kommuner som vill
göra en kommunkompassutvärdering för att
delta i nomineringsprocessen anmäler detta
så fort som möjligt till SKR, helst innan oktobers utgång. Detta för att hitta en tid för att
genomföra utvärderingen som passar både
kommunen och SKR:s utvärderare.
Kontaktperson på SKR:
Linda Nordberg
linda.nordberg@skr.se, 08-452 77 95

Kvalitetsmässan 2023
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 21–23 november 2023.
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