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Kommunkompassen – analys av Laholms kommun september 2009 

Kommunkompassen har sedan 2002 genom Sveriges Kommuner och Landstings 
konsulter genomförts i ca 100 kommuner. Detta verktyg för förbättringsarbete har 
sin bakgrund i ett internationellt forskningsprojekt och har anpassats till nordiska 
förhållanden i samarbete med Åbo akademi, Oslo universitet och Kommunernas 
centralförbund i Norge. Sveriges Kommuner och Landsting har anpassat det ytterli-
gare till svenska kommuners förhållanden. 
 
Kommunkompassen utgår från ett medborgar- och brukarperspektiv. Kommun-
kompassen utvärderar inte kommunens faktiska resultat utan analyserar och beskri-
ver istället vad och hur hela kommunen gör för att: 
• utveckla demokratin och medborgarnas delaktighet  
• utveckla styr- och uppföljningssystem  
• utveckla effektiva verksamheter som producerar tjänster med hög kvalitet,  
• skapa goda arbetsplatser och delaktiga med arbetare  
• skapa goda förutsättningar för tillväxt och samhällsbyggande i hela den geo-

grafiska kommunen 
 
Kommunkompassens utgångspunkt är alltså att ett systematiskt arbetssätt samman-
taget leder till en kommun med god anpassningsförmåga och förmåga till lärande 
och därmed till en väl, fungerande verksamhet. Det systematiska arbetssättet känne-
tecknas av  
• att det är tydligt hur det skall vara eller vad som skall uppnås (bra styrande 

dokument som normalt gäller all verksamhet),  
• att hur det skall vara eller vad som skall uppnås förverkligas i hela organisatio-

nen på ett genomtänkt sätt (bestämda former),  
• att det finns en bestämd ordning för hur resultat skall återföras uppåt i organi-

sationen och användas för lärande och verksamhetsutveckling samt  
• att det finns en kontroll av att så sker.  

 
Den naturliga mottagaren av den nu genomförda granskningen är kommunstyrelsen. 
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. utveckling-
en av den kommunala demokratin, utvecklingen av brukarinflytande, koncernens 
personalpolitik och arbetet med att effektivisera administrationen. I kommunstyrel-
sens styrfunktion ingår att leda arbetet med och samordna utformningen av över-
gripande mål, riktlinjer, ramar för styrningen, övervaka att de av fullmäktige fastställ-



da målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommu-
nens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt. Styrelsen skall också se 
till att uppföljning sker till fullmäktige. Samtidigt som vi härmed överlämnar resulta-
tet i form av bifogad rapport – tillsammans med den kortversion som vi själva sam-
manställt - vill vi lämna följande synpunkter.  
 
• Kommunkompassens utvärderingskriterier sammanfaller i allt väsentligt med 

det fullmäktige ville uppnå med sitt beslut 2002 då nu gällande värdegrund, 
styrprinciper och organisation fastställdes. För vår del är denna granskning 
därmed också ett led i vårt uppdrag att bland annat följa upp viktiga fullmäk-
tigebeslut. 

• Granskningsresultatet skall ses som ett stöd och underlag för den fortsatta ut-
vecklingen i enlighet med fullmäktigebeslutet och mot en kommun med god 
anpassningsförmåga och förmåga till lärande. 

• De betyg som delas ut i förhållande till andra kommuner kan i och för sig vara 
indikationer men prioriteringar av utvecklingsåtgärder bör i första hand styras 
av en egen bedömning av vad som är mest angeläget. 

• Enligt vår bedömning finns det en mycket god grund för ett systematiskt ar-
betssätt att bygga vidare på. Det finns överlag väl genomarbetade, styrande 
dokument. Men av mycket olika anledningar har kraften och uthålligheten 
inte varit tillräcklig för en tillämpning fullt ut. 

• Insikt om och förståelse för vikten av en tydlig ordning för hur verksamheten 
skall styras bedömer vi bör fördjupas – liksom att konsekvent och uthålligt 
tillämpa beslutade system och strukturer. Därmed inte sagt att allt måste vara 
likriktat. Det finns olika behov i verksamheterna t ex beroende på vilken 
verksamhet som bedrivs, storleken på organisationen och hur verksamheten 
är organiserad. 

• En brist i utvecklingen sedan ca 2005 är att den skett verksamhetsvis där den i 
stället kunde och borde ha skett gemensamt. Det påminner om det som re-
dan är känt, nämligen att helhetssynen på organisationen och samordnad re-
sursanvändning (såväl förvaltning som politik) behöver stärkas. System för 
hantering av medborgar- och brukarsynpunkter, kvalitets- och verksamhets-
utveckling, tillämpning av en offensiv personalpolitik är viktiga exempel på 
områden för gemensam struktur. 

• Ett fortsatt viktigt utvecklingsområde är att kvalitetssäkra den röda tråden 
från fullmäktiges vision och mål till nämndsplan, verksamhetsplan, chefsupp-
drag och medarbetaröverenskommelser. Ett led i det utvecklingsarbetet är att 
säkerställa att de mål som används är möjliga att följa upp.  

 
Vi ser med stort intresse fram emot att på lämpligt sätt få ta del av resultatet av 
kommunstyrelsens behandling av bifogad rapport. 
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